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CONGRESSO NACIONAL
LEI Nº 11.603, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2007
Altera e acresce dispositivos à Lei nº 10.101, de 19 de dezembro de 2000.
Faço saber que o Presidente da República adotou a Medida Provisória nº 388, de 2007, que o Congresso
Nacional aprovou, e eu, Narcio Rodrigues, Primeiro Vice-Presidente da Mesa do Congresso Nacional, no exercício
da Presidência, 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 O art. 6o da Lei nº 10.101, de 19 de dezembro de 2000, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 6º Fica autorizado o trabalho aos domingos nas atividades do comércio em geral, observada a legislação municipal, nos termos do inciso I do caput do art. 30 da Constituição Federal.
Parágrafo único. O repouso semanal remunerado deverá coincidir, pelo menos 1 (uma)
vez no período máximo de 3 (três) semanas, com o domingo, respeitadas as demais normas de proteção ao trabalho e outras a serem estipuladas em negociação coletiva.” (NR)
Art. 2º A Lei nº 10.101, de 19 de dezembro de 2000, passa a vigorar acrescida dos seguintes arts. 6ºA e 6º-B:
“Art. 6º-A. É permitido o trabalho em feriados nas atividades do comércio em geral,
desde que autorizado em convenção coletiva de trabalho e observada a legislação municipal, nos termos do inciso I do caput do art. 30 da Constituição Federal.”
“Art. 6º-B. As infrações ao disposto nos arts. 6º e 6º-A desta Lei serão punidas com a
multa prevista no art. 75 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452,
de 1º de maio de 1943.
Parágrafo único. O processo de fiscalização, de autuação e de imposição de multas
reger-se-á pelo disposto no Título VII da Consolidação das Leis do Trabalho.”
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.
Congresso Nacional, 5 de dezembro de 2007. – 186º da Independência e 119º da República, Deputado
Narcio Rodrigues, Primeiro Vice-Presidente da Mesa do Congresso Nacional, no exercício da Presidência.

LEI Nº 11.604, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2007
Revoga a Medida Provisória nº 382, de 24 de julho de 2007, que dispõe sobre o
desconto de créditos da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, na aquisição no mercado interno ou importação de bens de capital destinados à produção dos bens relacionados nos
Anexos I e II da Lei nº 10.485, de 3 de julho de 2002, e dos produtos classificados na Tabela de
Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados – TIPI, aprovada pelo Decreto nº 6.006,
de 28 de dezembro de 2006; autoriza a concessão de subvenção econômica nas operações de
empréstimo e financiamento destinadas às empresas dos setores de calçados e artefatos de
couro, têxtil, de confecção e de móveis de madeira.
Faço saber que o Presidente da República adotou a Medida Provisória nº 392, de 2007, que o Congresso
Nacional aprovou, e eu, Narcio Rodrigues, Primeiro Vice-Presidente da Mesa do Congresso Nacional, no exercício
da Presidência, 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:
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Art. 1º Fica revogada a Medida Provisória nº 382, de 24 de julho de 2007.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.
Congresso Nacional, 5 de dezembro de 2007. – 186º da Independência e 119º da República, Deputado
Narcio Rodrigues, Primeiro Vice-Presidente da Mesa do Congresso Nacional, no exercício da Presidência.
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Tião Viana, Presidente do Senado Federal Interino, nos termos do art. 48, inciso XXVIII, do Regimento Interno, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO Nº 359, DE 2007(*)
Aprova o texto do Acordo entre o Governo da República Federativa do Brasil e
o Governo dos Estados Unidos da América, com as finalidades de facilitar a transferência da
titularidade de imóveis diplomáticos e consulares, inclusive residenciais, de propriedade do Governo dos Estados Unidos da América no território brasileiro, e de estabelecer procedimentos
para instalação e funcionamento em território norte-americano de repartições diplomáticas e
consulares brasileiras, celebrado em Brasília, em 1º de junho de 2007.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o texto do Acordo entre o Governo da República Federativa do Brasil e o
Governo dos Estados Unidos da América, com as finalidades de facilitar a transferência da titularidade de
imóveis diplomáticos e consulares, inclusive residenciais, de propriedade do Governo dos Estados Unidos
da América no território brasileiro, e de estabelecer procedimentos para instalação e funcionamento em território norte-americano de repartições diplomáticas e consulares brasileiras, celebrado em Brasília, em 1º
de junho de 2007.
Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do Congresso Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisão do referido Acordo, seus protocolos e anexos, bem como quaisquer ajustes complementares
que, nos termos do inciso I do caput do art. 49 da Constituição Federal, acarretem encargos ou compromissos
gravosos ao patrimônio nacional.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 4 de dezembro de 2007. – Senador Tião Viana, Presidente do Senado Federal Interino.
(*) O texto do Acordo acima citado está publicado no DSF de 7-11-2007

ATO DO PRESIDENTE DA MESA DO
CONGRESSO NACIONAL Nº 72, DE 2007
O Presidente da Mesa do Congresso Nacional, cumprindo o que dispõe o § 1º do art. 10 da Resolução nº 1, de 2002-CN, faz saber que, nos termos do § 7º do art. 62 da Constituição Federal, com a redação
dada pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001, a Medida Provisória nº 398, de 10 de outubro de 2007,
que “Institui os princípios e objetivos dos serviços de radiodifusão pública explorados pelo Poder Executivo ou
outorgados a entidades de sua administração indireta, autoriza o Poder Executivo a constituir a Empresa Brasil de Comunicação – EBC, e dá outras providências”, terá sua vigência prorrogada pelo período de sessenta
dias, a partir de 10 de dezembro de 2007, tendo em vista que sua votação não foi encerrada nas duas Casas
do Congresso Nacional.
Congresso Nacional, 5 de dezembro de 2007. – Deputado Narcio Rodrigues, Primeiro Vice-Presidente
da Mesa do Congresso Nacional, no exercício da Presidência.
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ELABORADO PELA SECRETARIA DE ATA DO SENADO FEDERAL

SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
1 – ATA DA 224ª SESSÃO DELIBERATIVA
ORDINÁRIA, EM 5 DE DEZEMBRO DE 2007
1.1 – ABERTURA
1.2 – EXPEDIENTE
1.2.1 – Mensagens do Presidente da República
Nº 225, de 2007 (nº 861/2007, na origem),
de 19 de novembro último, restituindo autógrafos
do Projeto de Lei da Câmara nº 83, de 2006 (nº
1.996/2003, na Casa de origem), que institui o Programa Disque Idoso, sancionado e transformado na
Lei nº 11.551, de 19 de novembro de 2007............
Nº 226, de 2007 (nº 871/2007, na origem),
de 20 de novembro último, restituindo autógrafos
do Projeto de Lei nº 13, de 2007 – CN, que abre ao
Orçamento de Investimento para 2007, em favor da
Caixa Econômica Federal e da ELETROSUL – Centrais Elétricas S.A., crédito especial no valor total de
trinta e quatro milhões, quinhentos e vinte e sete
mil e oitocentos reais, para os fins que específica,
sancionado e transformado na Lei nº 11.553, de 20
de novembro de 2007.............................................
Nº 227, de 2007 (nº 872/2007, na origem),
de 20 de novembro último, restituindo autógrafos
do Projeto de Lei nº 14, de 2007 – CN, que abre ao
Orçamento de Investimento para 2007, em favor de
empresas estatais, crédito suplementar no valor total
de duzentos e setenta e um milhões, setecentos e
dez mil, novecentos e oitenta e oito reais, para os
fins que específica sancionado e transformado na
Lei nº 11.554, de 20 de novembro de 2007............
Nº 228, de 2007 (nº 873/2007, na origem),
de 20 de novembro último, restituindo autógrafos
do Projeto de Lei nº 15, de 2007 – CN, que abre ao
Orçamento Fiscal da União, em favor dos Ministérios da Justiça e da Defesa, crédito suplementar no
valor global de doze milhões, quinhentos e oitenta
e nove mil, seiscentos e trinta e quatro reais, para
reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente, sancionado e transformado na Lei nº
11.555, de 20 de novembro de 2007......................
Nº 229, de 2007 (nº 874/2007, na origem),
de 20 de novembro último, restituindo autógrafos
do Projeto de Lei nº 16, de 2007 – CN, que abre
aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da
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União, em favor da Justiça Eleitoral e da Presidência
da República, crédito suplementar no valor global
de onze milhões, cinqüenta e oito mil, trezentos e
cinqüenta e oito reais, para reforço de dotações
constantes da Lei Orçamentária vigente, sancionado e transformado na Lei nº 11.556, de 20 de
novembro de 2007..................................................
Nº 230, de 2007 (nº 875/2007, na origem),
de 20 de novembro último, restituindo autógrafos
do Projeto de Lei nº 17, de 2007 – CN, que abre ao
Orçamento Fiscal da União, em favor dos Ministérios do Meio Ambiente e da Integração Nacional,
crédito especial no valor global de quatro milhões
e cinqüenta mil reais, para os fins que especifica,
sancionado e transformado na Lei nº 11.557, de 20
de novembro de 2007.............................................
Nº 231, de 2007 (nº 876/2007, na origem),
de 20 de novembro último, restituindo autógrafos
do Projeto de Lei nº 27, de 2007 – CN, que abre ao
Orçamento Fiscal da União, em favor dos Ministérios da Fazenda e do Turismo, crédito suplementar no valor global de sessenta e três milhões de
reais, para reforço de dotações constantes da Lei
Orçamentária vigente, sancionado e transformado
na Lei nº 11.558, de 20 de novembro de 2007.......
Nº 232, de 2007 (nº 877/2007, na origem),
de 20 de novembro último, restituindo autógrafos
do Projeto de Lei nº 35, de 2007 – CN, que abre
ao Orçamento Fiscal da União, em favor da Justiça
Eleitoral, crédito suplementar no valor de dois milhões, trezentos e cinqüenta mil reais, para reforço
de dotação constante da Lei Orçamentária vigente,
sancionado e transformado na Lei nº 11.559, de 20
de novembro de 2007.............................................
Nº 233, de 2007 (nº 878/2007, na origem),
de 20 de novembro último, restituindo autógrafos
do Projeto de Lei nº 51, de 2007 – CN, que abre
ao Orçamento Fiscal da União, em favor dos Ministérios da Fazenda, do Desenvolvimento, Indústria
e Comércio Exterior e do Turismo e de Operações
Oficiais de Crédito, crédito suplementar no valor
global de setenta e dois milhões, cento e setenta
e seis mil, seiscentos e sessenta e três reais, para
reforço de dotações constantes da Lei Orçamen-
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tária vigente, sancionado e transformado na Lei nº
11.560, de 20 de novembro de 2007......................
Nº 234, de 2007 (nº 880/2007, na origem),
de 20 de novembro último, restituindo autógrafos
do Projeto de Lei nº 22, de 2007 – CN, que abre
ao Orçamento da Seguridade Social da União, em
favor do Ministério do Trabalho e Emprego, crédito
suplementar no valor de um bilhão, novecentos e
sete milhões, oitocentos e três mil e setecentos e
dezoito reais, para reforço de dotações constantes
da Lei Orçamentária vigente, sancionado e transformado na Lei nº 11.561, de 20 de novembro de
2007........................................................................
Nº 235, de 2007 (nº 882/2007, na origem),
de 21 de novembro último, restituindo autógrafos
do Projeto de Lei nº 4, de 2007 – CN, que abre ao
Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, crédito
suplementar no valor de trinta e um milhões, oitocentos e setenta e dois mil e oitocentos reais, para
reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente, sancionado e transformado na Lei nº
11.562, de 21 de novembro de 2007......................
Nº 236, de 2007 (nº 883/2007, na origem),
de 21 de novembro último, restituindo autógrafos
do Projeto de Lei nº 7, de 2007 – CN, que abre
ao Orçamento da Seguridade Social da União, em
favor do Ministério da Saúde, crédito especial no
valor de dois milhões de reais, para o fim que especifica, e dá outras providências, sancionado e
transformado na Lei nº 11.563, de 21 de novembro
de 2007................................................................
Nº 237, de 2007 (nº 884/2007, na origem), de
21 de novembro último, restituindo autógrafos do
Projeto de Lei nº 8, de 2007 – CN, que abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor da Justiça Eleitoral, crédito especial no valor de quatro milhões,
quatrocentos e cinco mil, seiscentos e sessenta e
seis reais, para o fim que especifica, e dá outras
providências, sancionado e transformado na Lei nº
11.564, de 21 de novembro de 2007......................
Nº 238, de 2007 (nº 885/2007, na origem),
de 21 de novembro último, restituindo autógrafos
do Projeto de Lei nº 9, de 2007 – CN, que abre ao
Orçamento da Seguridade Social da União, em
favor do Ministério da Previdência Social, crédito
especial no valor de dez mil e duzentos reais, para
o fim que especifica, sancionado e transformado
na Lei nº 11.565, de 21 de novembro de 2007.......
Nº 239, de 2007 (nº 886/2007, na origem),
de 21 de novembro último, restituindo autógrafos
do Projeto de Lei nº 10, de 2007 – CN, que abre ao
Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério
da Educação, crédito especial no valor de vinte e
quatro mil, oitocentos e vinte e quatro reais, para o
fim que especifica, sancionado e transformado na
Lei nº 11.566, de 21 de novembro de 2007............
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Nº 240, de 2007 (nº 887/2007, na origem),
de 22 de novembro último, restituindo autógrafos
do Projeto de Lei nº 11, de 2007 – CN, que abre ao
Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério
da Justiça, crédito especial no valor de cinqüenta
mil reais, para o fim que especifica, sancionado e
transformado na Lei nº 11.567, de 22 de novembro
de 2007...................................................................
Nº 241, de 2007 (nº 888/2007, na origem),
de 22 de novembro último, restituindo autógrafos
do Projeto de Lei nº 20, de 2007 – CN, que abre ao
Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério
da Justiça, crédito suplementar no valor de vinte e
quatro milhões e cinqüenta mil reais, para reforço
de dotação constante da Lei Orçamentária vigente,
sancionado e transformado na Lei nº 11.568, de 22
de novembro de 2007.............................................
Nº 242, de 2007 (nº 889/2007, na origem),
de 22 de novembro último, restituindo autógrafos
do Projeto de Lei nº 21, de 2007 – CN, que abre
ao Orçamento Fiscal da União, em favor dos Ministérios da Educação e da Cultura e de Operações
Oficiais de Crédito, crédito especial no valor global de trinta e oito milhões, trezentos e trinta mil,
oitocentos e cinqüenta e três reais, para os fins
que especifica, e dá outras providências, sancionado e transformado na Lei nº 11.569, de 22 de
novembro de 2007...............................................
Nº 243, de 2007 (nº 890/2007, na origem),
de 22 de novembro último, restituindo autógrafos
do Projeto de Lei nº 24, de 2007 – CN, que abre ao
Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério
da Fazenda, crédito suplementar no valor de cento e noventa e sete milhões, trezentos e noventa e
um mil, duzentos e vinte e nove reais, para reforço
de dotação constante da Lei Orçamentária vigente,
sancionado e transformado na Lei nº 11.570, de 22
de novembro de 2007.............................................
Nº 244, de 2007 (nº 891/2007, na origem),
de 22 de novembro último, restituindo autógrafos
do Projeto de Lei nº 25, de 2007 – CN, que abre ao
Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério
do Desenvolvimento Agrário, crédito suplementar no
valor de duzentos milhões de reais, para reforço de
dotações constantes da Lei Orçamentária vigente,
sancionado e transformado na Lei nº 11.571, de 22
de novembro de 2007.............................................
Nº 245, de 2007 (nº 892/2007, na origem),
de 22 de novembro último, restituindo autógrafos
do Projeto de Lei nº 32, de 2007 – CN, que abre ao
Orçamento Fiscal da União, em favor dos Ministérios
do Meio Ambiente e da Integração Nacional, crédito
suplementar no valor global de oito milhões, quatrocentos e quarenta e cinco mil reais, para reforço de
dotações constantes da Lei Orçamentária vigente,
sancionado e transformado na Lei nº 11.572, de 22
de novembro de 2007.............................................
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Nº 246, de 2007 (nº 893/2007, na origem),
de 22 de novembro último, restituindo autógrafos
do Projeto de Lei nº 34, de 2007 – CN, que abre ao
Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério
das Cidades, crédito suplementar no valor de seis
milhões de reais, para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente, sancionado e
transformado na Lei nº 11.573, de 22 de novembro
de 2007...................................................................
Nº 247, de 2007 (nº 894/2007, na origem),
de 22 de novembro último, restituindo autógrafos
do Projeto de Lei nº 36, de 2007 – CN, que abre ao
Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério
da Fazenda, crédito especial no valor de sessenta
milhões de reais, para o fim que especifica, sancionado e transformado na Lei nº 11.574, de 22 de
novembro de 2007..................................................
Nº 248, de 2007 (nº 895/2007, na origem),
de 22 de novembro último, restituindo autógrafos
do Projeto de Lei nº 56, de 2007 – CN, que abre ao
Orçamento Fiscal da União, em favor dos Ministérios de Minas e Energia e dos Transportes, crédito
especial no valor global de trinta e cinco milhões,
cento e sessenta mil, quinhentos e setenta e quatro reais, para os fins que especifica, e dá outras
providências, sancionado e transformado na Lei nº
11.575, de 22 de novembro de 2007......................
Nº 249, de 2007 (nº 896/2007, na origem),
de 22 de novembro último, restituindo autógrafos
do Projeto de Lei nº 28, de 2007 – CN, que abre
aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da
União, em favor dos Ministérios da Ciência e Tecnologia, da Educação e da Cultura, crédito suplementar no valor global de duzentos e trinta e três
milhões, novecentos e sete mil, duzentos e trinta e
dois reais, para reforço de dotações constantes da
Lei Orçamentária vigente, e dá outras providências,
sancionado e transformado na Lei nº 11.576, de 22
de novembro de 2007.............................................
Nº 250, de 2007 (nº 932/2007, na origem), de
4 do corrente, submetendo à apreciação do Senado
a indicação da Senhora Solange Paiva Vieira para
exercer o cargo de Diretora da Agência Nacional
de Aviação Civil – ANAC, na vaga do Senhor Milton
Sérgio Silveira Zuanazzi.........................................
Nº 251, de 2007 (nº 933/2007, na origem), de
4 do corrente, submetendo à apreciação do Senado a indicação do Senhor Ronaldo Serôa da Mota
para exercer o cargo de Diretor da Agência Nacional
de Aviação Civil – ANAC, na vaga do Senhor Josef
Barat.......................................................................
Nº 252, de 2007 (nº 929/2007, na origem), de
3 do corrente, submetendo à apreciação do Senado
a indicação do Senhor Paulo Furquim de Azevedo
para ser reconduzido ao cargo de Conselheiro do
Conselho Administrativo de Defesa Econômica
– CADE do Ministério da Justiça............................
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Nº 253, de 2007 (nº 930/2007, na origem),
de 3 do corrente, submetendo à apreciação do
Senado a indicação do Doutor Fernando de Magalhães Furlan para exercer o cargo de Conselheiro
do Conselho Administrativo de Defesa Econômica
– CADE, do Ministério da Justiça, na vaga decorrente do término do mandato do Senhor Abraham
Benzaquen Sicsú, que ocorrerá em 18 de janeiro
de 2008...................................................................
1.2.2 – Ofício
Nº 431/2007, de 4 do corrente, do Líder do
PTB na Câmara dos Deputados, de substituição de
membro na Comissão Mista destinada a analisar a
Medida Provisória nº 403, de 2007.........................
1.2.3 – Ofício do Primeiro Vice-Presidente
da Mesa do Congresso Nacional, no exercício
da Presidência
Nº 594/2007, de 5 do corrente, comunicando
o término do prazo regimental, sem interposição
de recursos, para que o Projeto de Decreto Legislativo nº 11, de 2007-CN, fosse apreciado pelo
Plenário do Congresso Nacional, nos termos do
disposto no art. 123 da Resolução do Congresso
Nacional nº 1, de 2006, e a remessa da matéria à
promulgação........................................................
1.2.4 – Ofício do Primeiro Secretário da
Câmara dos Deputados
Nº 695/2007, de 20 de novembro último, encaminhando o Substitutivo da Câmara ao Projeto
de Lei do Senado nº 458, de 2003 (nº 5.890/2005,
naquela Casa), que compatibiliza a redação do art.
1.796 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002
– Código Civil, com as alterações introduzidas no
art. 983 da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973
– Código de Processo Civil, pela Lei nº 11.441 de
4 de janeiro de 2007 (dilata o prazo para a instauração do inventário)................................................
1.2.5 – Leitura de projetos
Projeto de Resolução nº 83, de 2007, de autoria do Senador Romero Jucá, que dispõe sobre os
limites globais para as operações de crédito externo
e interno da União, de suas autarquias e demais
entidades controladas pelo poder público federal e
estabelece limites e condições para a concessão
de garantia da União em operações de crédito externo e interno........................................................
Projeto de Lei do Senado nº 691, de 2007,
de autoria do Senador Gerson Camata, que dispõe
sobre a exibição pública de Modelo cujo índice de
massa corporal seja inferior a dezoito....................
Projeto de Lei do Senado nº 692, de 2007, de
autoria da Senadora Kátia Abreu, que acrescenta
parágrafo ao art. 1589 da Lei nº 10.406, de 10 de
janeiro de 2002 – Código Civil e modifica o art. 888
da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código
de Processo Civil, para assegurar o direito de visita
dos avós aos netos.................................................
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Projeto de Lei do Senado nº 693, de 2007, de
autoria da Senadora Serys Slhessarenko e outros
Senhores Senadores, que altera a Lei nº 5.917, de
10 de setembro de 1973 (Plano Nacional de Viação), para modificar o traçado da BR-251..............
Projeto de Lei do Senado nº 694, de 2007, de
autoria da Senadora Serys Shessarenko e outros
Senhores Senadores, que altera a Lei nº 5.917, de
10 de setembro de 1973 (Plano Nacional de Viação), para modificar o traçado da BR-242..............
Projeto de Lei do Senado nº 695, de 2007,
de autoria do Senador Jonas Pinheiro e outros Senhores Senadores, que altera a Lei nº 5.917, de 10
de setembro de 1973 (Plano Nacional de Viação),
para modificar o traçado da BR-174.......................
Projeto de Lei do Senado nº 696, de 2007,
de autoria do Senador Jayme Campos e outros Senhores Senadores, que altera a Lei nº 5.917, de 10
de setembro de 1973 (Plano Nacional de Viação),
para modificar o traçado da BR-080.......................
Projeto de Lei do Senado nº 697, de 2007,
de autoria do Senador Jayme Campos e outros Senhores Senadores, que altera a Lei nº 5.917, de 10
de setembro de 1973 (Plano Nacional de Viação),
para modificar o traçado da BR-359.......................
Projeto de Lei do Senado nº 698, de 2007,
de autoria da Senadora Patrícia Saboya, que cria
o Programa Nacional de Educação Infantil para a
Expansão da Rede Física – PRONEI, dispõe sobre
financiamento para construir e equipar unidades de
ensino infantil, altera a Lei nº 8.036,de 11 de maio
de 1990, e dá outras providências..........................
1.2.6 – Leitura de requerimentos
Nº 1.402, de 2007, de autoria do Senador
Aloizio Mercadante e outros Srs. Senadores, solicitando Sessão Especial destinada a homenagear os
120 anos da promulgação da Lei Áurea, que aboliu
a escravidão no Brasil............................................
Nº 1.403, de 2007, de autoria do Senador
Aloizio Mercadante e outros Srs. Senadores, solicitando Sessão Especial destinada a homenagear
o centenário da imigração japonesa no Brasil........
Nº 1.404, de 2007, de autoria da Senadora
Serys Slhessarenko, solicitando voto de pesar pelo
falecimento, ocorrido ontem no Rio de Janeiro, da
ex-Deputada Estadual Heloneida Studart, Pioneira
do movimento feminista e fundadora do PT............
Nº 1.405, de 2007, de autoria da Senadora
Ideli Salvatti e outros Srs. Senadores, solicitando
voto de pesar pelo falecimento, ocorrido ontem no
Rio de Janeiro, da ex-Deputada Estadual Heloneida
Studart, Pioneira do movimento feminista e fundadora do PT..............................................................
Nº 1.406, de 2007, de autoria do Senador
Marcelo Crivella, solicitando voto de pesar pelo
falecimento, ocorrido ontem no Rio de Janeiro, da
ex-Deputada Estadual Heloneida Studart, Pioneira
do movimento feminista e fundadora do PT............
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Nº 1.407, de 2007, de autoria do Senador Jayme Campos, solicitando a tramitação conjunta dos
Projetos de Lei do Senado nºs 114/2004, 283/2007,
429/2007 e 533/2007, por versarem sobre a mesma
matéria....................................................................
Nº 1.408, de 2007, de autoria do Senador
Marcelo Crivella, solicitando que o Projeto de Lei
da Câmara nº 117, de 2006, tramite na Comissão
de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação
e Informática – CCT, por estar no âmbito da sua
competência...........................................................
Nº 1.409, de 2007, de autoria do Senador
Antonio Carlos Valadares, solicitando a retirada do
Projeto de Lei do Senado nº 79, de 2006, de autoria
de S. Exª, tendo em vista a aprovação de emendas
de autoria de S. Exª que reproduziram o conteúdo e
mérito do aludido Projeto, no âmbito da Comissão
de Educação...........................................................
Nº 1.410, de 2007, de autoria do Senador Romero Jucá, solicitando que sobre o Projeto de Lei
do Senado nº 45, de 2006, seja ouvida, também,
a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
além do constante do despacho inicial...................
Nº 1.411, de 2007, de autoria da Senadora
Marisa Serrano, solicitando a tramitação conjunta
dos Projetos de Lei do Senado nº 491 e 560, de
2007, por versarem sobre a mesma matéria..........
Nº 1.412, de 2007, de autoria do Senador
Romeu Tuma, solicitando voto de louvor à Torcida
“Gaviões da Fiel”, do Sport Club Corinthians, pelo
sentimento de amor ao seu time demonstrado no
último domingo, dia 2 de novembro, quando o clube foi rebaixado para a Série “B” do Campeonato
Brasileiro.................................................................
1.2.7 – Pareceres
Nº 1.152, de 2007, da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle, sobre o Aviso nº 92, de 2007 (nº 1.425/2007,
na origem), do Tribunal de Contas da União, encaminhando ao Senado Federal cópia do Acórdão nº
1.953, de 2007 – TCU (Plenário), bem como dos
respectivos Anexos 1, 2 e 3, relatório e voto que o
fundamentam, sobre auditorias realizadas em obras
públicas, no exercício de 2007, objetivando a prestação de informações ao Congresso Nacional (TC
– 006.236/2007-4)..................................................
Nº 1.153, de 2007, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sobre a Mensagem nº
218, de 2007 (nº 881/2007, na origem), que submete à consideração do Senado Federal, nos termos
do art. 123, da Constituição Federal, o nome do
Tenente-Brigadeiro-do-Ar José Américo dos Santos, para exercer o cargo de Ministro do Superior
Tribunal Militar, na vaga decorrente da aposentadoria do Tenente-Brigadeiro-do-Ar Henrique Marini
e Souza...................................................................
Nº 1.154, de 2007, da Comissão de Assuntos
Econômicos, sobre os Projetos de Lei do Senado
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nº 685, de 1999, de iniciativa da CPI do Sistema
Financeiro, que altera os arts. 6º e 7º da Lei nº
9.069, de 29 de junho de 1995, que dispõe sobre
o Plano Real, o Sistema Monetário Nacional, estabelece as regras e condições de emissão do Real
e os critérios para conversão das obrigações para
o Real, e dá outras providências; e 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, que
tramitam em conjunto (em reexame, nos termos do
Requerimento nº 644, de 2007)..............................
Nº 1.155, de 2007, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 333, de
2006, de autoria do Senador César Borges, que
altera o § 1º do art. 1º da Lei nº 6.494, de 7 de dezembro de 1977, modificada pelo art. 6º da Medida
Provisória nº 2.164-41, de 24 de agosto de 2001,
para restringir o acesso a estágio a estudantes
que freqüentem cursos de educação superior, de
educação profissional ou escolas de educação
especial. . ............................................................
Nº 1.156, de 2007, da Comissão de Educação,
sobre o Projeto de Lei do Senado nº 291, de 2007,
de autoria do Senador João Vicente Claudino, que
dispõe sobre a Universidade Federal do Gurguéia,
UFG, a partir do desmembramento da Universidade
Federal do Piauí, e dá outras providências. ..........
Nº 1.157, de 2007, da Comissão de Educação,
sobre o Projeto de Lei do Senado nº 407, de 2007,
de autoria do Senador Valdir Raupp, que autoria o
Poder Executivo a criar a Escola Técnica Federal de
São Miguel do Guaporé, no Estado do Rondônia.
Nº 1.158, de 2007, da Comissão de Educação,
sobre o Projeto de Lei do Senado nº 423, de 2007,
de autoria do Senador Inácio Arruda, que institui
o ano de 2007, como Ano do Cinqüentenário dos
Painéis Guerra e Paz, de Cândido Portinari, instalados na sede da Organização das Nações Unidas
– ONU, em 6 de setembro de 1957........................
Nº 1.159, de 2007, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 450, de
2007, de autoria do Senador Marconi Perillo, que
autoriza o Poder Executivo a criar a Universidade
Federal Cora Coralina no Município de Goiás – GO,
por desmembramento da Universidade Federal de
Goiás......................................................................
Nº 1.160, de 2007, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 451, de
2007, de autoria do Senador Marconi Perillo, que
autoriza o Poder Executivo a criar a Escola Técnica
Federal de Anápolis, no Estado de Goiás..............
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Nº 1.161, de 2007, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sobre o Projeto de Lei
do Senado nº 574, de 2007, de autoria do Senador
Sérgio Zambiasi, que introduz § 3º ao art. 801 da
Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código
Civil)........................................................................
Nº 1.162, de 2007, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sobre o Projeto de Lei da
Câmara nº 28, de 2003 (nº 5.657/2001, na Casa de
origem), que acrescenta dispositivo à Lei nº 8.906,
de 4 de julho de 1994, que dispõe sobre o Estatuto
da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil
– OAB.....................................................................
Nº 1.163, de 2007, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sobre o Projeto de Lei
da Câmara nº 90, de 2006 (nº 6.248/2005, na Casa
de origem), que acrescenta § 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.........................................................................
1.2.8 – Ofício do Presidente da Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania
Nº 154/2007, de 21 do corrente, comunicando a aprovação do Projeto de Lei do Senado nº
574, de 2007, que introduz § 3º ao art. 801 da Lei
nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 – Código Civil
(Dispõe sobre modificação de apólice coletiva de
seguros), de autoria do Senador Sérgio Zambiasi,
em reunião realizada naquela data........................
1.2.9 – Ofícios do Presidente da Comissão
de Educação
Nº 160/2007, de 20 do corrente, comunicando a aprovação, em caráter terminativo, do Projeto
de Lei do Senado nº 423, de 2007, de autoria do
Senador Inácio Arruda, que institui o ano de 2007,
como Ano do Cinqüentenário dos painéis Guerra
e Paz, de Cândido Portinari, instalados na sede da
Organização das Nações Unidas – ONU, em 6 de
setembro de 1957, em reunião realizada naquela
data.........................................................................
Nº 161/2007, de 20 do corrente, comunicando a aprovação com emendas oferecidas, em
caráter terminativo, do Projeto de Lei do Senado
nº 291, de 2007, de autoria do Senador João Vicente Claudino, que dispõe sobre a Universidade
Federal do Gurguéia, UFG, a partir do desmembramento da Universidade Federal do Piauí, e dá
outras providências, em reunião realizada naquela
data......................................................................
Nº 162/2007, de 20 do corrente, comunicando a aprovação, em caráter terminativo, do Projeto
de Lei do Senado nº 451, de 2007, de autoria do
Senador Marconi Perillo, que autoriza o Poder Executivo a criar a Escola Técnica Federal de Anápolis,
no Estado de Goiás, em reunião realizada naquela
data.........................................................................
Nº 164/2007, de 20 do corrente, comunicando
a aprovação com emendas oferecidas, em caráter
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terminativo, do Projeto de Lei do Senado nº 450, de
2007, de autoria do Senador Marconi Perillo, que
autoriza o Poder Executivo a criar a Universidade
Federal Cora Coralina no Município de Goiás – GO,
por desmembramento da Universidade Federal de
Goiás, em reunião realizada naquela data.............
Nº 165/2007, de 20 do corrente, comunicando
a aprovação com emendas, em caráter terminativo, do Projeto de Lei do Senado nº 407, de 2007,
de autoria do Senador Valdir Raupp, que autoria o
Poder Executivo a criar a Escola Técnica Federal de
São Miguel do Guaporé, no Estado do Rondônia,
em reunião realizada naquela data........................
Nº 166/2007, de 20 do corrente, comunicando
a prejudicialidade, em caráter terminativo, do Projeto de Lei do Senado nº 333, de 2006, de autoria do
Senador César Borges, que altera o § 1º do art. 1º
da Lei nº 6.494, de 7 de dezembro de 1977, modificada pelo art. 6º da Medida Provisória nº 2.164-41,
de 24 de agosto de 2001, para restringir o acesso
a estágio a estudantes que freqüentem cursos de
educação superior, de educação profissional ou escolas de educação especial, em reunião realizada
naquela data...........................................................
1.2.10 – Comunicações da Presidência
Remessa ao arquivo do Aviso nº 92, de 2007,
em observância as inclusões do Parecer nº 1.152,
de 2007, lido anteriormente....................................
Abertura do prazo de cinco dias úteis para
interposição de recurso, por um décimo da composição da Casa, para os Projetos de Lei do Senado
nºs 291, 407, 423, 450, 451 e 574, de 2007, cujos
pareceres foram lidos anteriormente, sejam apreciados pelo Plenário...............................................
Abertura do prazo de cinco dias úteis para recebimento de emendas perante a Mesa aos Projetos
de Lei da Câmara nºs 28, de 2003 (nº 5.657/2001, na
Casa de origem) e, nº 90, de 2006 (nº 6.248/2005,
na Casa de origem), cujos pareceres foram lidos
anteriormente.........................................................
Inclusão em Ordem do Dia, oportunamente,
do Projeto de Lei do Senado nº 333, de 2006, cujo
parecer foi lido anteriormente, a fim de ser declarado prejudicado, nos termos do § 1º do art. 334,
do Regimento Interno.............................................
Lembrando às Senhoras e aos Senhores
Senadores que o Senado Federal está convocado
para uma sessão especial a realizar-se amanhã, às
11 horas, destinada a comemorar o décimo aniversário da obtenção do título de “Cidade Patrimônio
da Humanidade” ao Município de São Luiz, Maranhão, de acordo com o Requerimento nº 1.368, de
2007, da Senadora Roseana Sarney e outros Senhores Senadores; lembrando, ainda, que, usarão
da palavra os Líderes ou quem Suas Excelências
indicarem................................................................
Informando ao Plenário a indicação de 74
candidatas que concorrerão ao Diploma Mulher-
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Cidadã Bertha Lutz, nas condições especificadas
na relação em anexo, indo os nomes acompanhados dos respectivos currículos ao Conselho para a
escolha das agraciadas..........................................
Recebimento de manifestações sobre o Projeto de Lei do Senado nº 121, de 2007-Complementar, por meio dos Ofícios nºs 189, de 2007, da
Câmara Municipal de Campo Limpo Paulista, encaminhando Moção aprovada naquela Casa; nº 365,
de 2007, da Câmara Municipal de Várzea Paulista,
encaminhando Moção aprovada naquela Casa; nº
756, de 2007, da Câmara Municipal de Bebedouro, encaminhando Moção aprovada naquela Casa;
nº 831, de 2007, da Câmara Municipal de Jundiaí,
encaminhando Moção aprovada naquela Casa; nº
2.449, de 2007, da Confederação Nacional dos Municípios; e nº 9.085, de 2007, da Câmara Municipal
de Ribeirão Preto-SP, encaminhando requerimento
aprovado naquela Casa..........................................
Término do prazo, ontem, sem que tenham
sido oferecidas emendas, ao Projeto de Resolução
nº 76, de 2007, de autoria do Senador Expedito Júnior, que acrescenta parágrafos ao art. 93 do Regimento Interno do Senado Federal, para prever a
realização de reuniões técnicas das Comissões....
1.2.11 – Comunicação
Da Bancada do PSDB no Senado Federal,
comunicando a recondução do Senador Arthur
Virgílio, como Líder, na Sessão Legislativa do ano
de 2008...................................................................
1.2.12 – Discursos do Expediente
SENADOR PAULO PAIM – Debate, hoje, na
Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, sobre a CPMF e a sua repercussão nos
direitos sociais. Manifestação sobre a posição do
Advogado-Geral da União referente aos demitidos
no governo Collor. Registro de manifestação realizada hoje, em frente ao Congresso Nacional, pela
valorização do salário mínimo e outras questões
trabalhistas. Comemoração, ontem, no Rio Grande
do Sul do Dia do Artista Gaúcho. ..........................
SENADOR GERSON CAMATA – Leitura de
trecho de livro da autoria de José Murilo de Carvalho em homenagem pelo transcurso dos 116 anos
da morte de Dom Pedro II......................................
SENADOR PAPALÉO PAES – Referência a
pronunciamento do Senador Eduardo Suplicy sobre
o nome do Senador Pedro Simon para a presidência
da Casa. Importância da visita do Presidente Lula
ao Amapá no próximo dia 7 de dezembro..............
SENADOR FLEXA RIBEIRO – Protesto contra
o descaso do Governo Federal com a área energética..........................................................................
SENADOR MARCELO CRIVELLA, como Líder – Comentários sobre matéria publicada no jornal
O Globo “Lula comete gafe em discurso durante
visita ao Cantagalo.”...............................................
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SENADORA FÁTIMA CLEIDE – Registro da
abertura da VII Conferência Nacional da Criança
e do Adolescente, ocorrida no dia 3 de dezembro.
Transcrição de pronunciamento sobre projeto que
institui o Sistema Nacional de Atendimento Sócioeducativo – SINASE...............................................
SENADOR JOÃO PEDRO – Lançamento
hoje, no Palácio do Planalto, do PAC-Saúde. ........
SENADOR MÃO SANTA – Sugestão de nomes para o Ministério da Cultura............................
SENADOR SIBÁ MACHADO – Comemoração pela decisão da OMC que proíbe importação,
pelo Brasil, de pneus usados..................................
SENADOR ALVARO DIAS – Defesa da rejeição da CPMF para recuperação da credibilidade do
Senado...................................................................
SENADOR AUGUSTO BOTELHO – Destaque
para os resultados obtidos por Roraima no Exame
Nacional do Ensino Médio – ENEM........................
SENADOR ANTONIO CARLOS JUNIOR
– Apelo ao Governandor para evitar o fechamento na Bahia das duas unidades da empresa Dow
Chemical..............................................................
1.3 – ORDEM DO DIA
Item 7
Proposta de Emenda à Constituição nº 94,
de 2003, tendo como primeiro signatário o Senador
Demóstenes Torres, que altera o inciso I do artigo
208 da Constituição Federal e acrescenta parágrafo
ao artigo 60 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias, para garantir o ensino fundamental
em período integral e dá outras providências. Não
houve oradores na quarta sessão de discussão
em primeiro turno.................................................
Item 8
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. Não houve
oradores na quarta sessão de discussão em
primeiro turno.......................................................
Item 9 (Tramitando em conjunto com a
Proposta de Emenda à Constituição nº 22, de
2001)
Proposta de Emenda à Constituição nº 60,
de 2005, tendo como primeiro signatário o Senador
Renan Calheiros, que altera a redação dos arts. 34,
35, 144, 160 e 167 da Constituição Federal e insere artigo no Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias, dispondo sobre a obrigatoriedade de
aplicação de recursos na área de segurança pública. Não houve oradores na quarta sessão de
discussão em primeiro turno..............................
Item 10
Proposta de Emenda à Constituição nº 22,
de 2001, tendo como primeiro signatário o Sena-
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dor Romeu Tuma, que dispõe sobre a aplicação da
Receita resultante de impostos, para a organização
e manutenção dos órgãos de segurança pública.
(Tramitando em conjunto com a Proposta de
Emenda à Constituição nº 60, de 2005)..............
Item 11
Proposta de Emenda à Constituição nº 19,
de 2007, tendo como primeiro signatário o Senador Tião Viana, que acrescenta parágrafo único ao
art. 54 da Constituição Federal, para permitir aos
deputados federais e senadores o exercício de cargo de professor em instituição pública de ensino
superior. Não houve oradores na quarta sessão
de discussão em primeiro turno.........................
Item 12
Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da
Câmara nº 6, de 2007 (nº 6.645/2006, na Casa de
origem), que acrescenta parágrafo único ao art. 175
da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código
de Processo Civil, e dá nova redação ao art. 62 da
Lei nº 5.010, de 30 de maio de 1966, que organiza
a Justiça Federal de Primeira Instância, e dá outras providências. Encerrada a discussão. Leitura das Emendas nºs 1 a 5-Plen. À Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania para exame das
emendas.................................................................
Item 13
Substitutivo ao Projeto de Lei do Senado nº
209, de 2003, de autoria do Senador Antonio Carlos
Valadares, que dá nova redação a dispositivos da
Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998, objetivando
tornar mais eficiente a persecução penal dos crimes
de lavagem de dinheiro. Encerrada a discussão.
Leitura das Emendas nºs 1 a 3-Plen. Às Comissões de Assuntos Econômicos e de Constituição,
Justiça e Cidadania para exame das emendas......
Item 2 (Em regime de urgência, nos termos do Requerimento nº 1.224, de 2007 – art.
336, II)
Projeto de Lei da Câmara nº 20, de 2007 (nº
4.203/2001, na Casa de origem), de iniciativa do
Presidente da República, que altera dispositivos
do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941
– Código de Processo Penal, relativos ao Tribunal do
Júri, e dá outras providências. Aprovada a Emenda
nº 1-CCJ (Substitutivo), ficando prejudicado o projeto, após usarem da palavra a Sra. Ideli Salvatti,
os Srs. Demóstenes Torres e José Agripino. À Comissão Diretora para redação do vencido para o
turno suplementar...................................................
Redação do vencido para o turno suplementar do Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da
Câmara nº 20, de 2007 (Parecer nº 1.164, de 2007CDIR). Encerrada a discussão, sem emendas, a
matéria é dada como definitivamente adotada,
nos termos do art. 284 do Regimento Interno. À
Câmara dos Deputados..........................................
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Item extrapauta (Incluído na pauta com
aquiescência do Plenário)
Projeto de Lei da Câmara nº 36, de 2007 (nº
4.207, de 2001, na Casa de origem), de iniciativa
do Presidente da República, que altera dispositivos
do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941
– Código de Processo Penal, relativos à suspensão do processo, emendátio libelli, mutátio libelli
e aos procedimentos. Aprovada a Emenda nº 1CCJ (Substitutivo), ficando prejudicado o projeto,
após usarem da palavra a Sra. Ideli Salvatti, os
Srs. Arthur Virgílio e Demóstenes Torres. À Comissão Diretora para redação do vencido para o
turno suplementar................................................
Redação do vencido para o turno suplementar do Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei
da Câmara nº 36, de 2007 (Parecer nº 1.165, de
2007-CDIR). Dada como definitivamente adotada,
nos termos do art. 284 do Regimento Interno. À
Câmara dos Deputados..........................................
Item extrapauta (Incluído na pauta com
aquiescência do Plenário)
Projeto de Lei da Câmara nº 37, de 2007 (nº
4.205/2001, na Casa de origem), de iniciativa do
Presidente da República, que altera dispositivos
do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941
– Código de Processo Penal, relativos à prova, e
dá outras providências. Aprovado com emendas,
após Parecer nº 1.166, de 2007-Plen, às emendas
de Plenário, proferido pela Sra. Ideli Salvatti. À Comissão Diretora para redação final.........................
Redação Final do Projeto de Lei da Câmara
nº 37, de 2007 (Parecer nº 1.167, de 2007-CDIR).
Aprovada. À Câmara dos Deputados....................
Item extrapauta (Incluído na pauta com
aquiescência do Plenário)
Mensagem nº 149, de 2007 (nº 666/2007,
na origem), pela qual o Presidente da República
submete à apreciação do Senado Federal, a indicação do Senhor Antonio José Maria de Souza e
Silva, Ministro de Segunda Classe da Carreira de
Diplomata do Quadro Permanente do Ministério das
Relações Exteriores, para, cumulativamente com o
cargo de Embaixador do Brasil junto à República
de Moçambique, exercer o de Embaixador do Brasil junto à República de Seicheles, à República de
Madagascar e ao Reino da Suazilândia. Aprovado
o Parecer nº 1.168, de 2007-CRE.........................
Item extrapauta (Incluído na pauta com
aquiescência do Plenário)
Mensagem nº 174, de 2007 (nº 750/2007, na
origem), pela qual o Presidente da República submete à apreciação do Senado Federal a escolha
do Senhor José Luiz Machado e Costa, Ministro
de Segunda Classe da Carreira de Diplomata do
Quadro Permanente do Ministério das Relações
Exteriores, para exercer o cargo de Embaixador do
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Brasil junto à República do Suriname. Aprovado o
Parecer nº 1.169, de 2007-CRE............................
Item 37 (Inversão da pauta nos termos de
acordo entre as Lideranças)
Projeto de Lei da Câmara nº 47, de 2007 (nº
30/2007, na Casa de origem), que altera a Lei nº
9.434, de 4 de fevereiro de 1997 (Garante às mulheres o acesso a informações sobre a doação de
sangue placentário e do cordão umbilical). Aprovado, após usarem da palavra a Sra. Lúcia Vânia, os
Srs. Gerson Camata, Magno Malta, Arthur Virgílio, a
Srª Patrícia Saboya, e os Srs. Renato Casagrande,
Marcelo Crivella e José Agripino. À sanção...........
Item extrapauta (Incluído na pauta com
aquiescência do Plenário)
Mensagem nº 185, de 2007 (nº 799/2007, na
origem), pela qual o Presidente da República submete à apreciação do Senado Federal a escolha
do nome do Senhor Igor Kipman, 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 do Haiti. Aprovado o Parecer nº 1.170,
de 2007-CRE..........................................................
Item extrapauta (Incluído na pauta com
aquiescência do Plenário)
Mensagem nº 186, de 2007 (nº 800/2007, na
origem), pela qual o Presidente da República submete à apreciação do Senado Federal a escolha
do nome do Senhor Dante Coelho de Lima, Ministro de Segunda Classe da Carreira de Diplomata
do Quadro Especial do Ministério das Relações
Exteriores, para, cumulativamente com o cargo de
Embaixador do Brasil junto à República da Sérvia,
exercer o cargo de Embaixador do Brasil junto à
República de Montenegro. Aprovado o Parecer
nº 1.171, de 2007-CRE..........................................
Item extrapauta (Incluído na pauta com
aquiescência do Plenário)
Mensagem nº 188, de 2007 (nº 807/2007, na
origem), pela qual o Presidente da República submete à apreciação do Senado Federal o nome do
Senhor Edson Marinho Duarte Monteiro, 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 Democrática de Timor Leste. Aprovado
o Parecer nº 1.172, de 2007-CRE.........................
Item extrapauta (Incluído na pauta com
aquiescência do Plenário)
Mensagem nº 192, de 2007 (nº 820/2007, na
origem), pela qual o Presidente da República submete à apreciação do Senado Federal a indicação
do Senhor Luiz Antonio Fachini Gomes, 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
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à República da Guatemala. Aprovado o Parecer
nº 1.173, de 2007-CRE..........................................
Item extrapauta (Incluído na pauta com
aquiescência do Plenário)
Mensagem nº 193, de 2007 (nº 821/2007, na
origem), pela qual o Presidente da República submete à apreciação do Senado Federal a indicação
do Senhor João Carlos de Souza-Gomes, Ministro
de Primeira Classe da Carreira de Diplomata do
Quadro Permanente do Ministério das Relações
Exteriores, para exercer o cargo de Delegado Permanente do Brasil junto à Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura
(BRASUNESCO). Aprovado o Parecer nº 1.174,
de 2007-CRE.......................................................
Item extrapauta (Incluído na pauta com
aquiescência do Plenário)
Projeto de Lei da Câmara nº 87, de 2007 (nº
7.507/2006, na Casa de origem), que cria cargos
no Quadro de Pessoal da Secretaria do Supremo
Tribunal Federal. Aprovado, após Parecer nº 1.175,
de 2007-Plen, proferido pelo Sr. Romeu Tuma. À
sanção....................................................................
Item extrapauta (Incluído na pauta com
aquiescência do Plenário)
Projeto de Lei da Câmara nº 111, de 2007
(nº 7.559/2006, na Casa de origem), que dispõe
sobre a criação de cargos e de funções no Quadro de Pessoal do Conselho Nacional de Justiça e altera a Lei nº 11.364, de 26 de outubro
de 2006. Aprovado, após Parecer nº 1.176, de
2007-Plen, proferido pelo Sr. Aloizio Mercadante.
À sanção..........................................................
Item extrapauta (Incluído na pauta com
aquiescência do Plenário)
Emendas da Câmara ao Projeto de Lei do
Senado nº 347, de 2003 (nº 4.747/2005, na Câmara dos Deputados), que regulamenta o exercício
da Arquitetura e do Urbanismo, autoriza a criação
dos órgãos de fiscalização profissional e fixa as
respectivas atribuições. Aprovado, com emendas,
após usarem da palavra os Srs. Aloizio Mercadante,
Eduardo Azeredo, Sibá Machado, Augusto Botelho,
Antonio Carlos Júnior e Inácio Arruda. À Comissão
Diretora para redação final....................................
Redação Final do Projeto de Lei do Senado
nº 347, de 2007 (Parecer nº 1.177, de 2007-CDIR).
Aprovado, com votos contrários dos Srs. Augusto
Botelho, Sibá Machado, José Agripino e Heráclito Fortes, após usar da palavra os Srs. Augusto
Botelho, Antonio Carlos Júnior e Inácio Arruda. À
sanção....................................................................
1.3.1 – Comunicação da Presidência
Convocação de Sessão Conjunta do Congresso Nacional, a realizar-se amanhã, quinta-feira, dia
6 do corrente, às 12 horas e 30 minutos, no Plenário
da Câmara dos Deputados, destinada à apreciação
de Projetos de Lei do Congresso Nacional............
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1.3.2 – ORDEM DO DIA (continuação)
Item 14
Redação Final do Projeto de Lei do Senado
nº 139, de 2006, de autoria do Senador Tasso Jereissati, que altera o Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de
outubro de 1941 – Código de Processo Penal, para
prever a videoconferência como regra no interrogatório judicial. (Apresentada pela Comissão Diretora
como conclusão de seu Parecer nº 995, de 2007).
Encerrada a discussão com a apresentação da
Emenda nº 1-Plen. À Comissão Diretora para proferir parecer sobre a emenda, nos termos do art.
323 do Regimento Interno......................................
Item 15
Redação final da Emenda do Senado ao Projeto de Lei da Câmara nº 19, de 2007 (nº 1.383/2003,
na Casa de origem), que altera os arts. 109 e 110
do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940
– Código Penal. (Apresentado pela Comissão Diretora como conclusão de seu Parecer nº 996, de 2007).
Encerrada a discussão, sem apresentação de
emendas, a matéria é considerada definitivamente
aprovada, nos termos do art. 324 do Regimento
Interno. À Câmara dos Deputados........................
Item 16
Redação Final do Projeto de Lei do Senado
nº 337, de 1999 (nº 2.516/2000, na Câmara dos
Deputados), que acrescenta parágrafo ao art. 14 da
Lei nº 1.060, de 5 de fevereiro de 1950, no sentido
de regular a gratuidade dos honorários de perito.
Encerrada a discussão, sem apresentação de
emendas, a matéria é considerada definitivamente aprovada, nos termos do art. 324 do Regimento Interno. À sanção..................................
Item 17
Emendas da Câmara ao Projeto de Lei do Senado nº 298, de 2004 (nº 5.506/2005, naquela Casa),
que acrescenta alínea ao § 3º do art. 18 da Lei nº
8.313, de 23 de dezembro de 1991, para estender o
benefício fiscal às doações e patrocínios destinados
à construção de salas de cinema em Municípios com
menos de 100.000 (cem mil) habitantes. Aprovadas.
À Comissão Diretora para redação final...................
Item 18
Projeto de Lei da Câmara nº 6, de 2005 (nº
3.615/2004, na Casa de origem), que revoga o art.
475 da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973, que
institui o Código de Processo Civil. (Retirando a
obrigatoriedade de submeter ao duplo grau de jurisdição as sentenças que forem desfavoráveis à
Administração Pública). Aprovada a Emenda nº
1-CCJ (Substitutivo). À Comissão Diretora para
redação do vencido para o turno suplementar.......
Item 19
Projeto de Lei da Câmara nº 10, de 2005 (nº
62/2003, na Casa de origem), que acrescenta o
inciso XVII ao art. 51 da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, que dispõe sobre a proteção do
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consumidor e dá outras providências (torna nula a
inclusão automática de consumidor como sócio de
sociedade comercial, inclusive de sociedade em conta de participação). Aprovado com as Emendas
nºs 1 e 2-CCJ. À Comissão Diretora para redação
final.........................................................................
Item 20
Projeto de Lei da Câmara nº 68, de 2005 (nº
1.906/2003, na Casa de origem), que institui o Dia
da Amazônia. Aprovado. À sanção........................
Item 21
Projeto de Lei da Câmara nº 99, de 2005
(nº 3.174/2004, na Casa de origem), que institui o
Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa.
Aprovado. À sanção..............................................
Item 22
Projeto de Lei da Câmara nº 109, de 2005 (nº
433/2003, na Casa de origem), que altera a Lei nº
9.394, de 20 de dezembro de 1996, modificada pela
Lei nº 10.639, de 9 de janeiro de 2003, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional,
para incluir no currículo oficial da rede de ensino a
obrigatoriedade da temática “História e Cultura AfroBrasileira e Indígena”. Aprovado com a Emenda
nº 1-CE, de redação. À Comissão Diretora para
redação final..........................................................
Item 23
Projeto de Lei da Câmara nº 122, de 2005 (nº
2.706/2003, na Casa de origem), que dispõe sobre
o programa de qualificação dos serviços turísticos
e do Selo de Qualidade Nacional de Turismo. Aprovado. À sanção.......................................................
Item 24
Projeto de Lei da Câmara nº 24, de 2006 (nº
4.070/2004, na Casa de origem), que denomina o
trecho da BR-235 entre a cidade de Aracaju e a divisa dos Estados de Sergipe e da Bahia “Rodovia
Padre Pedro”. Aprovado. À sanção.......................
Item 25
Projeto de Lei da Câmara nº 31, de 2006 (nº
2.137/2003, na Casa de origem), que institui o dia 2
de outubro como o Dia Nacional do Pacifismo Ativo
e pelo Desarmamento. Aprovado. À sanção.........
Item 26
Projeto de Lei da Câmara nº 41, de 2006 (nº
162/2003, na Casa de origem), que acrescenta §
2º ao art. 445 do Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de
maio de 1943 – Consolidação das Leis do Trabalho,
impedindo a exigência de comprovação de experiência prévia por tempo superior a 6 (seis) meses.
Aprovada a Emenda nº 1-CAS (Substitutivo), de
redação, ficando prejudicado o projeto. À Comissão
Diretora para redação final.....................................
Item 27
Projeto de Lei da Câmara nº 44, de 2006
(nº 4.830/2005, na Casa de origem), que denomina “Viaduto Almirante Heleno de Barros Nunes” o
viaduto a ser construído no trevo entre a BR-116 e
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a RJ-130, no Município de Teresópolis, Estado do
Rio de Janeiro. Aprovado. À sanção......................
Item 28
Projeto de Lei da Câmara nº 49, de 2006
(nº 3.779/2004, na Casa de origem), que dispõe
sobre a gratuidade na apresentação da Declaração Anual de Isento e dá outras providências. É
lido e aprovado o Requerimento nº 1.417, de
2007, de adiamento da votação da matéria para
reexame pela Comissão de Assuntos Econômicos. ..............................................................
Item 29
Projeto de Lei da Câmara nº 54, de 2006 (nº
3.133/2004, na Casa de origem), que dispõe sobre
o direito da gestante ao conhecimento e a vinculação à maternidade onde receberá assistência no
âmbito do Sistema Único de Saúde. Aprovado. À
sanção....................................................................
Item 30
Projeto de Lei da Câmara nº 55, de 2006 (nº
3.827/2004, na Casa de origem), que denomina
“rodovia Governador Leonel de Moura Brizola” o
trecho da BR-386, compreendido entre as cidades
de Canoas e Iraí, no Estado do Rio Grande do Sul.
Aprovado. À sanção..............................................
Item 31
Projeto de Lei da Câmara nº 65, de 2006 (nº
832/2003, na Casa de origem), que acrescenta dispositivo à Lei nº 7.998, de 11 de janeiro de 1990,
para assegurar que parcela dos recursos alocados
em ações de qualificação profissional, no âmbito do
Programa do Seguro-Desemprego, seja destinada
à população afrodescendente. Aprovado com a
Emenda nº 1-CAS. À Comissão Diretora para redação final..............................................................
Item 32
Projeto de Lei da Câmara nº 67, de 2006 (nº
5.450/2005, na Casa de origem), que inclui no anexo
da Lei nº 5.978, de 10 de setembro de 1973, que
aprova o Plano Nacional de Viação, o trecho rodoviário de ligação entre a BR-222, na localidade de
Chapadinha/MA, e a BR-343, na cidade de Buriti
dos Lopes/PI. Aprovado. À Comissão Diretora para
redação final...........................................................
Item 33
Projeto de Lei da Câmara nº 73, de 2006 (nº
4.526/2004, na Casa de origem), que institui o Dia
Nacional do Notário e do Registrador. Aprovado.
À sanção.................................................................
Item 34
Projeto de Lei da Câmara nº 92, de 2006 (nº
1.106/2003, na Casa de origem), que institui o Dia
Nacional do Conselheiro Tutelar. Aprovado. À sanção..........................................................................
Item 35
Projeto de Lei da Câmara nº 93, de 2006 (nº
2.416/2003, na Casa de origem), que altera o inciso I do caput do art. 44, da Lei nº 9.394, de 20
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de dezembro de 1996 (estabelece as diretrizes e
bases da educação nacional – cursos seqüenciais).
Aprovado. À sanção..............................................
Item 36
Projeto de Lei da Câmara nº 41, de 2007
(nº 585/2003, na Casa de origem), que denomina
Aeroporto de Alegrete/RS – Gaudêncio Machado
Ramos o aeroporto localizado na cidade de Alegrete, Estado do Rio Grande do Sul. Aprovado, tendo
usado da palavra o Sr. Paulo Paim. À sanção........
Item 38
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. Transferido para a próxima
sessão deliberativa..............................................
Item 39 (Incluído em Ordem do Dia, nos
termos do Recurso nº 5, de 2005)
Projeto de Decreto Legislativo nº 850, de 2003
(nº 2.334/2002, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária São Domingos Para o Desenvolvimento Social,
Cultural e Artístico a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Buritama, Estado de
São Paulo. Aprovado. À promulgação...................
Item 40
Projeto de Decreto Legislativo nº 19, de 2007
(nº 220/1995, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Tratado de Extradição, celebrado entre
o Governo da República Federativa do Brasil e o
Governo do Canadá, em Brasília, em 27 de janeiro
de 1995. Aprovado. À promulgação......................
Item 41
Projeto de Resolução nº 11, de 2007, de
autoria do Senador Aloizio Mercadante, que altera a Resolução do Senado Federal nº 93, de
1970, o Regimento Interno do Senado Federal,
acrescentando parágrafos ao art. 99, estabelecendo que o Presidente do Banco Central do Brasil
compareça trimestralmente à Comissão de Assuntos Econômicos, em audiência pública, para
expor os fundamentos e a forma de execução da
política monetária. Aprovado, com a Emenda nº
1-CAE-CCJ-CDIR, após usar da palavra o Sr.
Aloizio Mercadante. À Comissão Diretora para
redação final.......................................................
Redação Final do Projeto de Resolução nº
11, de 2007 (Parecer nº 1.178, de 2007-CDIR).
Aprovada. À promulgação.....................................
Item 42 (Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 222, § 2º, do Regimento Interno)
Requerimento nº 881, de 2006, do Senador
Valdir Raupp, que requer nos termos do art. 222
do Regimento Interno do Senado Federal, seja
consignado voto de aplauso ao Advogado Milton
Córdova Júnior, pelas suas relevantes contribui-
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ções à efetivação da Cidadania, dos Direitos Políticos e do cumprimento da Constituição. Aprovado..................................................................
Item 43 (Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 222, § 2º, do Regimento Interno)
Requerimento nº 378, de 2007, do Senador
Renato Casagrande, que requer nos termos do
art. 222 do Regimento Interno do Senado Federal,
seja apresentado voto de congratulações ao povo
do Timor Leste, bem como ao Presidente Xanana
Gusmão e ao Primeiro Ministro Ramos Horta. Aprovado. .....................................................................
Item 44 (Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 222, § 2º, do Regimento Interno)
Requerimento nº 1.213, de 2007, de iniciativa da Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional, que requer, nos termos regimentais, seja
apresentado voto de solidariedade aos membros
dos partidos de Oposição do Zimbábue – Movimento para a Mudança Democrática (MDC) e da
Assembléia Nacional Constituinte (ANC) – que estão sofrendo um grave cerceamento de sua liberdade, materializados pelo tratamento desumano
que recebem dos órgãos de repressão do Governo.
Aprovado. .............................................................
Item 45 (Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 222, § 2º, do Regimento Interno)
Requerimento nº 1.214, de 2007, de iniciativa da Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional, que requer, com base no art. 222, do
Regimento Interno do Senado Federal, seja aprovado voto de congratulações e solidariedade a ser
encaminhado ao Ministério de Relações Exteriores,
na pessoa do Exmº Sr. Ministro Celso Amorim, pela
indicação do Exmº Sr. Álvaro Augusto de Vasconcelos Leite Ribeiro como representante único do Governo Brasileiro para ocupar o cargo de Diretor de
Assuntos Tarifários e Comerciais da Organização
Mundial das Alfândegas – OMA. Aprovado. . .......
Item 46 (Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 222, § 2º, do Regimento Interno)
Requerimento nº 624, de 2007, do Senador
Sérgio Guerra, que requer, nos termos regimentais,
seja aprovado voto de congratulações e solidariedade a ser encaminhado ao Ministro das Relações
Exteriores Celso Amorim, pela indicação do Sr. Álvaro Augusto de Vasconcelos Leite Ribeiro como
representante único do Governo Brasileiro para
ocupar o cargo de Diretor de Assuntos Tarifários e
Comerciais da Organização Mundial das Alfândegas – OMA. Aprovado. .........................................
Item extrapauta
Requerimento nº 1.146, de 2007, do Senador
Neuto de Conto, solicitando que, sobre o Projeto de
Decreto Legislativo nº 389, de 2005, além da Comissão constante do despacho inicial de distribuição,
seja ouvida, também, a de Agricultura e Reforma
Agrária. Aprovado.................................................
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Item extrapauta
Requerimento nº 1.157, de 2007, da Senadora Ideli Salvatti, solicitando que, sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 81, de 2005, além da Comissão
constante do despacho inicial de distribuição, seja
ouvida, também, a de Direitos Humanos e Legislação Participativa. Aprovado................................
Item extrapauta
Requerimento nº 1.256, de 2007, do Senador Wellington Salgado de Oliveira, solicitando que,
sobre o Projeto de Lei do Senado nº 151, de 2006,
além da Comissão constante do despacho inicial
de distribuição, seja ouvida, também, a de Ciência,
Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática.
Aprovado...............................................................
Item extrapauta
Requerimento nº 1.257, de 2007, do Senador
Romero Jucá, solicitando que, sobre o Projeto de Lei
do Senado nº 2, de 2007, além da Comissão constante do despacho inicial de distribuição, seja ouvida,
também, a de Assuntos Econômicos. Aprovado.....
Item extrapauta
Requerimento nº 1.260, de 2007, do Senador
Neuto de Conto, solicitando que, sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 188, de 2004, seja ouvida, também, a Comissão de Agricultura e Reforma Agrária.
Aprovado...............................................................
Item extrapauta
Requerimento nº 1.261, de 2007, do Senador
Neuto de Conto, solicitando que, sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 318, de 2003, além da Comissão
constante do despacho inicial de distribuição, seja
ouvida, também, a de Agricultura e Reforma Agrária. Aprovado.........................................................
Item extrapauta
Requerimento nº 1.262, de 2007, do Senador
Neuto de Conto, solicitando que, sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 177, de 2004, além das Comissões constantes do despacho inicial de distribuição,
seja ouvida, também, a de Agricultura e Reforma
Agrária. Aprovado..................................................
Item extrapauta
Requerimento nº 1.263, de 2007, do Senador
Neuto de Conto, solicitando que, sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 475, de 2003, além das Comissões constantes do despacho inicial de distribuição,
seja ouvida, também, a de Agricultura e Reforma
Agrária. Aprovado..................................................
Item extrapauta
Requerimento nº 1.264, de 2007, do Senador
Neuto de Conto, solicitando que, sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 171, de 2004, além das Comissões constantes do despacho inicial de distribuição,
seja ouvida, também, a de Agricultura e Reforma
Agrária. Aprovado..................................................
Item extrapauta
Requerimento nº 1.265, de 2007, do Senador
Neuto de Conto, solicitando que, sobre o Projeto de
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Lei do Senado nº 274, de 2003, além das Comissões constantes do despacho inicial de distribuição,
seja ouvida, também, a de Agricultura e Reforma
Agrária. Aprovado..................................................
Item extrapauta
Requerimento nº 1.266, de 2007, do Senador
Neuto de Conto, solicitando que, sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 91, de 2006, além das Comissões
constantes do despacho inicial de distribuição, seja
ouvida, também, a de Agricultura e Reforma Agrária. Aprovado.........................................................
Item extrapauta
Requerimento nº 1.267, de 2007, do Senador
Neuto de Conto, solicitando que, sobre o Projeto
de Decreto Legislativo nº 232, de 2004, além das
Comissões constantes do despacho inicial de distribuição, seja ouvida, também, a de Agricultura e
Reforma Agrária. Aprovado...................................
Item extrapauta
Requerimento nº 1.287, de 2007, do Senador
Aloizio Mercadante, solicitando que, sobre o Projeto
de Lei do Senado nº 584, de 2007, além da Comissão constante do despacho inicial de distribuição,
seja ouvida, também, a de Assuntos Econômicos.
Aprovado...............................................................
Item extrapauta
Requerimento nº 1.295, de 2007, do Senador
Neuto de Conto, solicitando que, sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 302, de 2006, além da Comissão
constante do despacho inicial de distribuição, seja
ouvida, também, a de Agricultura e Reforma Agrária. Aprovado.........................................................
Item extrapauta
Requerimento nº 1.296, de 2007, do Senador
Neuto de Conto, solicitando que, sobre o Projeto
de Lei do Senado nº 56, de 2007, além da Comissão constante do despacho inicial de distribuição,
seja ouvida, também, a de Agricultura e Reforma
Agrária. Aprovado..................................................
Item extrapauta
Requerimento nº 1.297, de 2007, do Senador
Neuto de Conto, solicitando que, sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 426, de 2007, além da Comissão
constante do despacho inicial de distribuição, seja
ouvida, também, a de Agricultura e Reforma Agrária. Aprovado.........................................................
Item extrapauta
Requerimento nº 1.298, de 2007, do Senador
Neuto de Conto, solicitando que, sobre o Projeto
de Lei do Senado nº 60, de 2007, além da Comissão constante do despacho inicial de distribuição,
seja ouvida, também, a de Agricultura e Reforma
Agrária. Aprovado..................................................
Item extrapauta
Requerimento nº 1.318, de 2007, do Senador Wellington Salgado de Oliveira, solicitando que,
sobre o Projeto de Lei do Senado nº 576, de 2007,
além da Comissão constante do despacho inicial
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de distribuição, seja ouvida, também, a de Ciência,
Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática.
Aprovado...............................................................
Item extrapauta
Requerimento nº 1.333, de 2007, do Senador
Romero Jucá, solicitando que, sobre o Projeto de Lei
do Senado nº 15, de 2005, além da Comissão constante do despacho inicial de distribuição, seja ouvida,
também, a de Assuntos Econômicos. Aprovado.....
Item extrapauta
Requerimento nº 1.374, de 2007, de autoria
do Senador Romero Jucá, solicitando que, sobre
o Projeto de Lei do Senado nº 42, de 2007, além
da Comissão constante do despacho inicial de distribuição, seja ouvida, também, a de Constituição,
Justiça e Cidadania. Aprovado..............................
Item extrapauta
Requerimento nº 1.396, de 2007, do Senador Wellington Salgado de Oliveira, solicitando que,
sobre o Aviso nº 8, de 2006, além da Comissão
constante do despacho inicial de distribuição, seja
ouvida, também, a de Ciência Tecnologia, Inovação,
Comunicação e Informática. Aprovado.................
Item extrapauta
Requerimento nº 1.288, de 2007, do Senador
Wellington Salgado de Oliveira, solicitando a tramitação conjunta dos Projetos de Lei do Senado nºs
165, de 2003; 151 e 531, de 2007; com o Projeto
de Lei da Câmara nº 35, de 2000, que já tramita
em conjunto com os Projetos de Lei do Senado
nºs 182, 242, 308 e 355, de 2003; 352, de 2004;
e 370, de 2005; por regularem a mesma matéria.
Aprovado............................................................
Item extrapauta
Requerimento nº 1.315, de 2007, do Senador
Wellington Salgado de Oliveira, solicitando a tramitação conjunta dos Projetos de Lei do Senado nºs
25, de 2003; com o Projeto de Lei da Câmara nº 35,
de 2000, que já tramita em conjunto com os Projetos de Lei do Senado nºs 182, 242, 308 e 355, de
2003; 352, de 2004; e 370, de 2005; por regularem
a mesma matéria. Aprovado.................................
Item extrapauta
Requerimento nº 1.317, de 2007, do Senador Romero Jucá, solicitando a tramitação conjunta
do Projeto de Lei da Câmara nº 105, de 2005 e o
Projeto de Lei do Senado nº 477, de 2003, por regularem a mesma matéria. Aprovado...................
Item extrapauta (Incluído na pauta com
aquiescência do Plenário)
Projeto de Lei da Câmara nº 25, de 2007 (nº
2.272/2003, na Casa de origem), que dispõe sobre
a Mobilização Nacional e cria o Sistema Nacional de
Mobilização – SINAMOB. Aprovado, tendo usado
da palavra o Sr. Romeu Tuma. À sanção................
1.3.3 – Apreciação de matérias
Requerimento nº 1.300, de 2007, lido em
sessão anterior. Aprovado.....................................
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Requerimento nº 1.326, de 2007, lido em
sessão anterior. Aprovado.....................................
Itens transferidos para a próxima sessão
deliberativa ordinária a realizar-se amanhã, quinta-feira, dia 6:
Item 1 (Em regime de urgência nos termos
do Requerimento nº 647, de 2007 – art. 336, II)
Projeto de Lei do Senado nº 412, de 2003Complementar, de autoria do Senador Antonio
Carlos Magalhães, que estabelece a competência
do Conselho Administrativo de Defesa Econômica
(CADE), para prevenir e reprimir infrações contra
a ordem econômica e contra a concorrência no
Sistema Financeiro Nacional e dá outras providências. ..............................................................
Item 3
Proposta de Emenda à Constituição nº 56, de
2001, tendo como primeira signatária a Senadora
Marina Silva, que altera o inciso II do § 7º do artigo
201 da Constituição Federal para regulamentar a
aposentadoria do extrativista vegetal. ...................
Item 4
Proposta de Emenda à Constituição nº 13, de
2003, tendo com primeiro signatário o Senador Sérgio
Zambiasi, que altera a redação do § 4º do art. 18 da
Constituição Federal, dispondo sobre a organização
de Municípios. (Votação nominal). ...........................
Item 5
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. (Votação
nominal). . ..............................................................
Item 6
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. (Votação nominal). .........
Item extrapauta (Incluído na pauta com
aquiescência do Plenário)
Projeto de Resolução nº 7, de 2007, de autoria do Senador Cristovam Buarque, que altera a
designação da Comissão de Educação, para Comissão de Educação, Cultura e Desporto. Aprovado, após leitura dos Pareceres nºs 1.179, 1.180
e 1.181, de 2007, das Comissões de Educação,
Constituição, Justiça e Cidadania e Diretora, respectivamente, favoráveis às Emendas nºs 1 a 3CAE, CCJ e CDIR. À Comissão Diretora para redação final............................................................
Redação Final do Projeto de Resolução nº 7,
de 2007 (Parecer nº 1.182, de 2007-CDIR). Aprovada. À promulgação..............................................
1.3.5 – Leitura de pareceres
Nº 1.183, de 2007, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sobre as Emendas nºs 1 a
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19, de Plenário, oferecidas à Proposta de Emenda à
Constituição nº 89, de 2007 (nº 50/2007, na Câmara
dos Deputados), que prorroga os prazos previstos no
caput dos arts. 76 e 84 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e dá outras providências........
Nº 1.184, de 2007, da Comissão de Educação,
sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 69, de 2007 (nº
7.441/2006, na casa de origem), que considera o Município de Iguape, localizado no Estado de São Paulo,
o Berço da Colonização Japonesa no Brasil..............
Nº 1.185, de 2007, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sobre a Emenda nº 2,
de Plenário, à 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........................
Nº 1.186, de 2007, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sobre a Emenda nº 1,
de Plenário, à Proposta de Emenda à Constituição
nº 50, de 2006, tendo como primeiro signatário o
Senador Paulo Paim, que inclui o artigo 50-A e altera os arts. 52, 55 e 66, da Constituição Federal,
para estabelecer o voto aberto nos casos em que
menciona, terminado com o voto secreto do parlamentar. . .................................................................
Nº 1.187, de 2007, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sobre a Emenda nº 2,
de Plenário, à 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..........................................
1.3.6 – Comunicação da Presidência
Abertura do prazo de 5 (cinco) dias úteis,
para recebimento de emendas ao Projeto de Lei da
Câmara nº 69, de 2007 (nº 7.441/2006, na Casa de
origem), cujo parecer foi lido anteriormente...........
1.3.7 – Leitura de requerimentos
Nº 1.418, de 2007, de autoria do Senador
Arthur Virgílio, solicitando voto de pesar pelo falecimento, no dia 4 deste mês, no Rio de Janeiro, de
Vera Sílvia Magalhães, que teve ativa participação
na luta contra a ditadura militar...............................
Nº 1.419, de 2007, de autoria do Senador
Arthur Virgílio, solicitando voto de pesar pelo falecimento de Heloneida Studart, ex-Deputada Estadual fluminense, jornalista, escritora, defensora dos
direitos da mulher e referência na militância política
brasileira.................................................................
Nº 1.420, de 2007, de autoria do Senador
Mão Santa, solicitando voto de pesar pelo falecimento no dia de hoje do Padre Davi Mendes de
Oliveira, pároco há 50 anos no Estado do Piauí,
dos quais 40 anos à frente da Paróquia de São
Félix do Piauí.......................................................
Nº 1.421, de 2007, de autoria do Senador
Arthur Virgilio, solicitando voto de aplauso à artista
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plástica Thera Regouin Denot Medeiros, por estar
abrindo hoje, dia 5 de dezembro de 2007, exposição de suas pinturas, na Galeria de Arte da Casa
Thomas Jefferson, em Brasília-DF..........................
Nº 1.422, de 2007, de autoria do Senador
Gim Argello, solicitando que sobre o Projeto de Lei
da Câmara nº 122, de 2006, seja ouvida também
a Comissão de Assuntos Sociais. .........................
1.3.8 – Discursos encaminhados à publicação
SENADOR GERSON CAMATA – Considerações sobre resultados de pesquisa do Instituto
IPSOS mostrando o nível impressionante de analfabetismo geográfico da população brasileira........
SENADOR MARCONI PERILLO – Registro
da matéria intitulada “Bye, Bye, Petrobras”, publicada na revista Exame, edição de 12 de setembro
último. ....................................................................
SENADOR FLEXA RIBEIRO – Comentário
sobre o artigo intitulado “O fim da assombração”,
publicado na revista Veja, edição de 5 de setembro
último. Comentário sobre o artigo intitulado “A inveja de Lula”, publicado no jornal Folha de S.Paulo,
edição de 17 de outubro último..............................
SENADOR FLÁVIO ARNS – Destaque para
o programa BAND Vida, promovido pela TV Bandeirantes e pela Federação Nacional das Apaes.........
1.3.9 – Comunicação da Presidência
Lembrando as Sras. e aos Srs. Senadores a
realização de sessão deliberativa ordinária amanhã,
quinta-feira, dia 6, às 14 horas, com Ordem do Dia
designada...............................................................
1.4 – ENCERRAMENTO
2 – RETIFICAÇÕES
Ata da 210ª Sessão Não Deliberativa, realizada em 16 de novembro de 2007 e publicada no
Diário do Senado Federal do dia subseqüente....
3 – SECRETARIA-GERAL DA MESA
Ata da 18ª Reunião da Mesa do Senado Federal, realizada em 28 de novembro de 2007........
4 – AGENDA CUMPRIDA PELO PRESIDENTE INTERINO DO SENADO FEDERAL, SENADOR
TIÃO VIANA, EM 5-12-2007
5 – EMENDAS
Nºs 1 a 10, apresentadas perante a Comissão
Mista destinada a examinar e emitir parecer sobre
a Medida Provisória nº 402, de 2007......................
Nºs 1 a 263, apresentadas perante a Comissão Mista destinada a examinar e emitir parecer
sobre a Medida Provisória nº 403, de 2007............
6 – TERMO DE REUNIÃO
Referente à Medida Provisória nº 403, de
2007, que dispõe sobre o exercício da atividade de
franquia postal e dá outras providências................
7 – ATOS DO DIRETOR-GERAL
Nº 3.977, de 2007 (Republicação)................
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Nº 5.022, 5.267 a 5.272, 5.313 a 5.316, 5.321
e 5.322, de 2007....................................................
8 – CONVÊNIO
Nº 24/2007, entre o Senado Federal e a Oboé
– Crédito, Financiamento e Investimento S/A, para
empréstimos a senadores e servidores, sob consignação em folha de pagamento...........................
SENADO FEDERAL
9 – COMPOSIÇÃO DO SENADO FEDERAL
– 53ª LEGISLATURA
10 – COMISSÕES TEMPORÁRIAS
11 – COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES
12 – CONSELHO DE ÉTICA E DECORO
PARLAMENTAR
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13 – CORREGEDORIA PARLAMENTAR
14 – PROCURADORIA PARLAMENTAR
15 – CONSELHO DO DIPLOMA MULHERCIDADÃ BERTHA LUTZ
CONGRESSO NACIONAL

44143

16 – CONSELHO DA ORDEM DO CONGRESSO NACIONAL
17 – CONSELHO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
18 – REPRESENTAÇÃO BRASILEIRA NO
PARLAMENTO DO MERCOSUL
19 – COMISSÃO MISTA DE CONTROLE DAS
ATIVIDADES DE INTELIGÊNCIA (CCAI)
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Ata da 224ª Sessão Deliberativa Ordinária,
em 5 de dezembro de 2007
1ª Sessão Legislativa Ordinária da 53ª Legislatura
Presidência dos Srs. Tião Viana, Alvaro Dias, Gerson Camata, Antonio Carlos Valadares,
Augusto Botelho e Eduardo Suplicy
ÀS 14 HORAS, ACHAM-SE PRESENTES
AS SRAS. E OS SRS. SENADORES:

Dezembro de 2007
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O SR. PRESIDENTE (Gerson Camata. PMDB
– ES) – A lista de presença acusa o comparecimento
de 80 Srs. Senadores. Havendo número regimental,
declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
Sobre a mesa, mensagem do Presidente da República que passo a ler.
É lida a seguinte:

MENSAGEM
DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA
– Nº 225, de 2007 (nº 861/2007, na origem), de 19 de
novembro último, restituindo autógrafos do Projeto
de Lei da Câmara nº 83, de 2006 (nº 1.996/2003,
na Casa de origem), que institui o Programa Disque Idoso, sancionado e transformado na Lei nº
11.551, de 19 de novembro de 2007.
O SR. PRESIDENTE (Gerson Camata. PMDB
– ES) – Será encaminhado à Câmara dos Deputados
um exemplar de autógrafo do projeto sancionado.
O processado vai ao Arquivo.
Sobre a mesa, mensagens do Presidente da República que passo a ler.
São lidas as seguintes:

MENSAGENS
DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA
– Nº 226, de 2007 (nº 871/2007, na origem), de 20 de
novembro último, restituindo autógrafos do Projeto
de Lei nº de 2007 – CN, que abre ao Orçamento
de Investimento para 2007, em favor da Caixa
Econômica Federal e da Eletrosul Centrais Elétricas S.A., crédito especial no valor total de trinta
e quatro milhões, quinhentos e vinte e sete mil
e oitocentos reais, para os fins que especifica,
sancionado e transformado na Lei nº 11.553, de
20 de novembro de 2007;
– Nº 227, de 2007 (nº 872/2007, na origem), de 20
de novembro último, restituindo autógrafos do
Projeto de Lei nº de 2007 – CN, que abre ao Orçamento de Investimento para 2007, em favor
de empresas estatais, crédito suplementar no
valor total de duzentos e setenta e um milhões,
setecentos e dez mil, novecentos e oitenta e oito
reais, para os fins que especifica, sancionado e
transformado na Lei nº 11.554, de 20 de novembro de 2007;
– Nº 228, de 2007 (nº 873/2007, na origem), de 20 de
novembro último, restituindo autógrafos do Projeto
de Lei nº de 2007 – CN, que abre ao Orçamen-
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to Fiscal da União, em favor dos Ministérios da
Justiça e da Defesa, crédito suplementar no valor
global de doze milhões, quinhentos e oitenta e
nove mil, seiscentos e trinta e quatro reais, para
reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente, sancionado e transformado na Lei
nº 11.555, de 20 de novembro de 2007;
– Nº 229, de 2007 (nº 874/2007, na origem), de 20 de
novembro último, restituindo autógrafos do Projeto de Lei nº de 2007 – CN, que abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União,
em favor da Justiça Eleitoral e da Presidência da
República, crédito suplementar no valor global de
onze milhões, cinqüenta e oito mil, trezentos e
cinqüenta e oito reais, para reforço de dotações
constantes da Lei Orçamentária vigente, sancionado e transformado na Lei nº 11.556, de 20 de
novembro de 2007;
– Nº 230, de 2007 (nº 875/2007, na origem), de 20 de
novembro último, restituindo autógrafos do Projeto
de Lei nº 17, de 2007 – CN, que abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor dos Ministérios
do Meio Ambiente e da Integração Nacional, crédito especial no valor global de quatro milhões e
cinqüenta mil reais, para os fins que especifica,
sancionado e transformado na Lei nº 11.557, de
20 de novembro de 2007;
– Nº 231, de 2007 (nº 876/2007, na origem), de 20 de
novembro último, restituindo autógrafos do Projeto
de Lei nº 27, de 2007 – CN, que abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor dos Ministérios
da Fazenda e do Turismo, crédito suplementar no
valor global de sessenta e três milhões de reais,
para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente, sancionado e transformado na
Lei nº 11.558, de 20 de novembro de 2007;
– Nº 232, de 2007 (nº 877/2007, na origem), de 20
de novembro último, restituindo autógrafos do
Projeto de Lei nº 35, de 2007 – CN, que abre ao
Orçamento Fiscal da União, em favor da Justiça
Eleitoral, crédito suplementar no valor de dois
milhões, trezentos e cinqüenta mil reais, para
reforço de dotação constante da Lei Orçamentária vigente, sancionado e transformado na Lei
nº 11.559, de 20 de novembro de 2007;
– Nº 233, de 2007 (nº 878/2007, na origem), de 20 de
novembro último, restituindo autógrafos do Projeto
de Lei nº 51, de 2007 – CN, que abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor dos Ministérios
da Fazenda, do Desenvolvimento, Indústria e
Comércio Exterior e do Turismo e de Operações
Oficiais de Crédito, crédito suplementar no valor
global de setenta e dois milhões, cento e setenta
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e seis mil, seiscentos e sessenta e três reais, para
reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente, sancionado e transformado na Lei
nº 11.560, de 20 de novembro de 2007;
– Nº 234, de 2007 (nº 880/2007, na origem), de 20
de novembro último, restituindo autógrafos do
Projeto de Lei nº 22, de 2007 – CN, que abre
ao Orçamento da Seguridade Social da União,
em favor do Ministério do Trabalho eEmprego,
crédito suplementar no valor de um bilhão, novecentos e sete milhões, oitocentos e três mil e
setecentos e dezoito reais, para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente,
sancionado e transformado na Lei nº 11.561, de
20 de novembro de 2007;
– Nº 235, de 2007 (nº 882/2007, na origem), de 21 de
novembro último, restituindo autógrafos do Projeto de Lei nº 4, de 2007 – CN, que abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério
do Planejamento, Orçamento e Gestão, crédito
suplementar no valor de trinta e um milhões, oitocentos e setenta e dois mil e oitocentos reais,
para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente, sancionado e transformado
na Lei nº 11.562, de 21 de novembro de 2007;
– Nº 236, de 2007 (nº 883/2007, na origem), de 21
de novembro último, restituindo autógrafos do
Projeto de Lei nº 7, de 2007 – CN, que abre ao
Orçamento da Seguridade Social da União, em
favor do Ministério da Saúde, crédito especial
no valor de dois milhões de reais, para o fim que
especifica, e dá outras providências, sancionado
e transformado na Lei nº 11.563, de 21 de novembro de 2007;
– Nº 237, de 2007 (nº 884/2007, na origem), de 21 de
novembro último, restituindo autógrafos do Projeto
de Lei nº 8, de 2007 – CN, que abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor da Justiça Eleitoral,
crédito especial no valor de quatro milhões, quatrocentos e cinco mil, seiscentos e sessenta e
seis reais, para o fim que especifica, e dá outras
providências, sancionado e transformado na Lei
nº 11.564, de 21 de novembro de 2007;
– Nº 238, de 2007 (nº 885/2007, na origem), de 21 de
novembro último, restituindo autógrafos do Projeto
de Lei nº 9, de 2007 – CN, que abre ao Orçamento da Seguridade Social da União, em favor do
Ministério da Previdência Social, crédito especial
no valor de dez mil e duzentos reais, para o fim
que especifica, sancionado e transformado na Lei
nº 11.565, de 21 de novembro de 2007;
– Nº 239, de 2007 (nº 886/2007, na origem), de 21 de
novembro último, restituindo autógrafos do Projeto
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de Lei nº de 2007 – CN, que abre ao Orçamento
Fiscal da União, em favor do Ministério da Educação, crédito especial no valor de vinte e quatro
mil, oitocentos e vinte e quatro reais, para o fim
que especifica, sancionado e transformado na Lei
nº 11.566, de 21 de novembro de 2007;
– Nº 240, de 2007 (nº 887/2007, na origem), de 22
de novembro último, restituindo autógrafos do
Projeto de Lei nº de 2007 – CN, que abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério
da Justiça, crédito especial no valor de cinqüenta
mil reais, para o fim que especifica, sancionado
e transformado na Lei nº 11.567, de 22 de novembro de 2007;
– Nº 241, de 2007 (nº 888/2007, na origem), de 22 de
novembro último, restituindo autógrafos do Projeto
de Lei nº de 2007 – CN, que abre ao Orçamento
Fiscal da União, em favor do Ministério da Justiça, crédito suplementar no valor de vinte e quatro milhões e cinqüenta mil reais, para reforço de
dotação constante da Lei Orçamentária vigente,
sancionado e transformado na Lei nº 11.568, de
22 de novembro de 2007;
– Nº 242, de 2007 (nº 889/2007, na origem), de 22 de
novembro último, restituindo autógrafos do Projeto
de Lei nº de 2007 – CN, que abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor dos Ministérios da
Educação e da Cultura e deOperações Oficiais
de Crédito, crédito especial no valor global de
trinta e oito milhões, trezentos e trinta mil, oitocentos e cinqüenta e três reais, para os fins que
especifica, e dá outras providências, sancionado
e transformado na Lei nº 11.569, de 22 de novembro de 2007;
– Nº 243, de 2007 (nº 890/2007, na origem), de 22 de
novembro último, restituindo autógrafos do Projeto de Lei nº de 2007 – CN, que abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério da
Fazenda, crédito suplementar no valor de cento
e noventa e sete milhões, trezentos e noventa e
um mil, duzentos e vinte e nove reais, para reforço de dotaçãoconstante da Lei Orçamentária
vigente, sancionado e transformado na Lei nº
11.570, de 22 de novembro de 2007;
– Nº 244, de 2007 (nº 891/2007, na origem), de 22
de novembro último, restituindo autógrafos do
Projeto de Lei nº de 2007 – CN, que abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério
do Desenvolvimento Agrário, crédito suplementar
no valor de duzentos milhões de reais, para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente, sancionado e transformado na Lei
nº 11.571, de 22 de novembro de 2007;
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– Nº 245, de 2007 (nº 892/2007, na origem), de 22 de
novembro último, restituindo autógrafos do Projeto
de Lei nº 32, de 2007 – CN, que abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor dos Ministérios
do Meio Ambiente e da Integração Nacional, crédito suplementar no valor global de oito milhões,
quatrocentos e quarenta e cinco mil reais, para
reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente, sancionado e transformado na Lei
nº 11.572, de 22 de novembro de 2007;
– Nº 246, de 2007 (nº 893/2007, na origem), de 22
de novembro último, restituindo autógrafos do
Projeto de Lei nº 34, de 2007 – CN, que abre ao
Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério das Cidades, crédito suplementar no valor de
seis milhões de reais, para reforço de dotações
constantes da Lei Orçamentária vigente, sancionado e transformado na Lei nº 11.573, de 22 de
novembro de 2007;
– Nº 247, de 2007 (nº 894/2007, na origem), de 22
de novembro último, restituindo autógrafos do
Projeto de Lei nº 36, de 2007 – CN, que abre
ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério da Fazenda, crédito especial no valor
de sessenta milhões de reais, para o fim que
especifica,sancionado e transformado na Lei nº
11.574, de 22 denovembro de 2007;
– Nº 248, de 2007 (nº 895/2007, na origem), de 22 de
novembro último, restituindo autógrafos do Projeto
de Lei nº 56, de 2007 – CN, que abre ao Orça-
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mento Fiscal da União, em favor dos Ministérios
de Minas e Energia e dos Transportes, crédito
especial no valor global de trinta e cinco milhões,
cento e sessenta mil, quinhentos e setenta e quatro reais, para os fins que especifica, e dá outras
providências, sancionado e transformado na Lei
nº 11.575, de 22 de novembro de 2007; e
– Nº 249, de 2007 (nº 896/2007, na origem), de 22
de novembro último, restituindo autógrafos do
Projeto de Lei nº 28, de 2007 – CN, que abre
aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
da União, em favor dos Ministérios da Ciência e
Tecnologia, da Educação e da Cultura, crédito
suplementar no valor global de duzentos e trinta
e três milhões, novecentos e sete mil, duzentos e
trinta e dois reais, para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente, e dá outras
providências, sancionado e transformado na Lei
nº 11.576, de 22 de novembro de 2007.
O SR. PRESIDENTE (Gerson Camata. PMDB
– ES) – Será feita a devida comunicação à Câmara
dos Deputados.
As Mensagens nºs 226 a 249, de 2007, juntadas aos processados dos Projetos de Lei nºs 4, 7 a
11, 13 a 17, 20 a 22, 24, 25, 27, 28, 32, 34 a 36, 51 e
56 – CN, vão ao Arquivo.
Sobre a mesa, mensagens do Presidente da República que passo a ler.
São lidas as seguintes:

MENSAGEM Nº 250, DE 2007
(Nº 932/2007, na Casa de origem)
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MENSAGEM Nº 251, DE 2007
(Nº 933/2007, na origem)
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O SR. PRESIDENTE (Gerson Camata. PMDB
– ES) – As matérias vão à Comissão de Serviços de
Infra-Estrutura.
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Sobre a mesa, mensagens do Presidente da República que passo a ler.
São lidas as seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (Gerson Camata. PMDB
– ES) – As matérias vão à Comissão de Assuntos
Econômicos.
Sobre a mesa, ofício que passo a ler.
É lido o seguinte:
Of. nº 431/2007
Brasília, 4 de dezembro de 2007
Assunto: Indicação para Medida Provisória 403
Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência, nos termos regimentias o Senhor Deputado Nelson Marquezelli (PTB-SP)
na qualidade de Titular e em substituição ao Senhor
Deputado Jovair Arantes (PTB-GO) para a Comissão
Mista que analisa a Medida Provisória nº 403, de 27
de novembro de 2007, que dispõe sobre o exercício da
atividade de franquia postal e dá outras providência.
Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência, protestos
de estima e elevada consideração.
Deputado, Jovair Arantes, Líder do PTB.
O SR. PRESIDENTE (Gerson Camata. PMDB
– ES) – Será feita a substituição solicitada.
Sobre a mesa, ofício do 1º Vice-Presidente da
Mesa do Congresso Nacional, no exercício da Presidência, que passo a ler.
É lido o seguinte:
Of. nº 594/2007-CN
Brasília, 5 de dezembro de 2007
Senhor Presidente,
Comunico a V. Exª e, por seu alto intermédio, ao
Senado Federal que, no dia 28 de novembro do corrente, terminou o prazo, sem interposição de recursos,
para que o Projeto de Decreto Legislativo nº 11, de
2007-CN, fosse apreciado pelo Plenário do Congresso
Nacional, nos termos do disposto no art. 123 da Resolução do Congresso Nacional nº 1, de 2006.
Informo, ainda, que o Projeto vai à promulgação.
Aproveito a oportunidade para renovar a V. Exª
protestos de estima e consideração.
Deputado Narcio Rodrigues, 1º Vice-Presidente da Mesa do Congresso Nacional, no exercício da
Presidência.
O SR. PRESIDENTE (Gerson Camata. PMDB
– ES) – O expediente que acaba de ser lido vai à publicação.
Sobre a mesa, ofício do 1º Secretário da Câmara
dos Deputados que passo a ler.
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É lido o seguinte:
Of. nº 695/07/PS-GSE
Brasília, 20 de novembro de 2007
Assunto: Envio de substitutivo do PL nº 5.890/05
Senhor Secretário,
Encaminho a Vossa Excelência, a fim de serem
submetidas à apreciação do Senado Federal, nos termos do art. 134 do Regimento Comum, o Substitutivo
da Câmara dos Deputados ao Projeto de Lei nº 5.890,
de 2005, do Senado Federal (PLS nº 458/03 na Casa
de origem), que “altera o caput do art. 983 da Lei nº
5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Códiigo de Processo
Civil, dilatando o prazo para o requerimento do inventário e da partilha”, de acordo com o caput do art. 65
da Constituição Federal.
Atenciosamente, – Deputado Osmar Serraglio,
Primeiro-Secretário.
SUBSTITUTIVO DA CÂMARA AO
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 458, DE 2003
(Nº 5.890/2005, naquela Casa)
Compatibiliza a redação do art. 1.796
da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002
– Código Civil, com as alterações introduzidas no art. 983 da Lei nº 5.869, de 11 de
janeiro de 1973 – Código de Processo Civil, pela Lei_nº 11.441, de 4 de janeiro de
2007 (dilata o prazo para a instauração do
inventário).
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta lei compatibiliza a redação do art.
1.796 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 – Código Civil, com as alterações introduzidas no art. 983
da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código
de Processo Civil, pela Lei nº 11.441, de 4 de janeiro
de 2007.
Art. 2º O art. 1.796 da Lei nº 10.406, de 10 de
janeiro de 2002 – Código Civil, passa a vigorar com a
seguinte redação:
“Art. 1.796. No prazo de 60 (sessenta) dias; a contar da abertura da sucessão, instaurar-se-á inventário
do patrimônio hereditário, perante o juízo competente
no lugar da sucessão, para fins
de liquidação e, quando for o caso, de partilha
da herança.”(NR)
Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
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PROJETO DE LEI APROVADO PELO SENADO
FEDERAL E ENCAMINHADO À CÂMARA DOS
DEPUTADOS PARA REVISÃO
Altera o caput do art. 983 da Lei nº
5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código de
Processo Civil), dilatando o prazo para o
requerimento do inventário e da partilha.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 983 da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código de Processo Civil) passa a vigorar
com a seguinte redação:
“Art. 983. O inventário e a partilha devem
ser requeridos dentro de 90 (noventa) dias a
contar da abertura da sucessão, ultimando-se
nos 6 (seis) meses subseqüentes.
....................................................... (NR)
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 13 de setembro de 2005. – Senador Renan Calheiros, Presidente do Senado Federal.
LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
LEI Nº 10.406, DE 10 DE JANEIRO DE 2002
Institui o Código Civil.
....................................................................................
Art. 1.796. No prazo de trinta dias, a contar da
abertura da sucessão, instaurar-se-á inventário do
patrimônio hereditário, perante o juízo competente no
lugar da sucessão, para fins de liquidação e, quando
for o caso, de partilha da herança.
....................................................................................
LEI Nº 5.869, DE 11 DE JANEIRO DE 1973
Institui o Código de Processo Civil.
....................................................................................
Art. 983. O processo de inventário e partilha deve
ser aberto dentro de 60 (sessenta) dias a contar da
abertura da sucessão, ultimando-se nos 12 (doze) meses subseqüentes, podendo o juiz prorrogar tais prazos,
de ofício ou a requerimento de parte. (Redação dada
pela Lei nº 11.441, de 2007).
Parágrafo único. (Revogado). (Redação dada pela
Lei nº 11.441, de 2007).
....................................................................................
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LEI Nº 11.441, DE 4 DE JANEIRO DE 2007
Altera dispositivos da Lei nº 5.869, de
11 de janeiro de 1973 – Código de Processo
Civil, possibilitando a realização de inventário, partilha, separação consensual e divórcio consensual por via administrativa.
....................................................................................
O SR. PRESIDENTE (Gerson Camata. PMDB
– ES) – O Substitutivo da Câmara ao Projeto de
Lei do Senado nº 458, de 2003, vai à Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania.
Sobre a mesa, projetos que passo a ler.
São lidos os seguintes:
PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 83, DE 2007
Dispõe sobre os limites globais para
as operações de crédito externo e interno da União, de suas autarquias e demais
entidades controladas pelo Poder Público
Federal e estabelece limites e condições
para a concessão de garantia da União em
operações de crédito externo e interno.
O Senado Federal resolve:
Art. 1° Subordinam-se às normas estabelecidas
nesta Resolução as operações de crédito interno e externo da União, inclusive a concessão de garantias.
CAPÍTULO I
Das Definições
Art. 2° Considera-se, para os fins desta Resolução, as seguintes definições:
I – União: a respectiva administração direta, os
fundos, as autarquias, as fundações e as empresas
estatais dependentes;
II – empresa estatal dependente: empresa controlada pela União, que tenha recebido, no exercício
anterior, recursos financeiros de seu controlador destinados ao pagamento de despesas com pessoal, de
custeio em geral ou de capital, excluídos, neste último
caso, aqueles provenientes de aumento de participação
acionária, e tenha, no exercício corrente, autorização
orçamentária para recebimento de recursos financeiros com idêntica finalidade;
III – dívida consolidada: montante total, apurado sem duplicidade, das obrigações financeiras da
União, inclusive as decorrentes da emissão de títulos,
assumidas em virtude de leis, contratos, convênios ou
tratados, da realização de operações de crédito para
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amortização em prazo superior a doze meses, dos
precatórios judiciais emitidos a partir de 5 de maio de
2000 e não pagos durante a execução do orçamento em que hajam sido incluídos e das operações de
crédito que, embora de prazo inferior a doze meses,
tenham constado como receitas no orçamento.
§ 2° Das obrigações financeiras do Banco Central do Brasil, somente serão incluídas na dívida consolidada da União aquelas decorrentes da emissão de
títulos de sua responsabilidade no mercado.
§ 3° A dívida consolidada não inclui as obrigações
existentes entre a União, aqui considerada a administração direta, e seus respectivos fundos, autarquias,
fundações e empresas estatais dependentes ou entre
estes, exceto os títulos do Tesouro Nacional na carteira
do Banco Central do Brasil.
Art. 3º Constitui operação de crédito, para os efeitos
desta Resolução, os compromissos assumidos com credores situados no País ou no exterior, em razão de mútuo,
abertura de crédito, emissão e aceite de título, aquisição
financiada de bens, recebimento antecipado de valores
provenientes da venda a termo de bens e serviços, arrendamento mercantil e outras operações assemelhadas,
inclusive com o uso de derivativos financeiros.
Parágrafo único. Equiparam-se a operações de
crédito:
I – recebimento antecipado de valores de empresa
em que o Poder Público detenha, direta ou indiretamente, a maioria do capital social com direito a voto, salvo
lucros e dividendos, na forma da legislação;
II – assunção direta de compromisso, confissão
de dívida ou operação assemelhada, com fornecedor
de bens, mercadorias ou serviços, mediante emissão,
aceite ou aval de títulos de crédito;
III – assunção de obrigação, sem autorização
orçamentária, com fornecedores para pagamento a
posteriori de bens e serviços.
Art. 4° Entende-se por receita corrente líquida,
para os efeitos desta Resolução, o somatório das receitas tributárias, de contribuições patrimoniais, industriais,
agropecuárias, de serviços, transferências correntes e
outras receitas também correntes, deduzidos:
I – os valores transferidos aos estados e municípios por determinação constitucional ou legal, e as
contribuições mencionadas na alínea a do inciso I e no
inciso II do art. 195 e no art. 239 da Constituição;
II – a contribuição dos servidores para o custeio
do seu sistema de previdência e assistência social e
as receitas provenientes da compensação financeira
citada no § 9° do art. 201 da Constituição.
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§ 1° Serão computados no cálculo da receita corrente líquida os valores pagos e recebidos em decorrência da Lei Complementar n° 87, de 13 de setembro
de 1996, e do fundo previsto pelo art. 60 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias.
§ 2° A receita corrente líquida será apurada somando-se as receitas arrecadadas no mês de referência e nos onze meses anteriores, excluídas as
duplicidades.
CAPÍTULO II
Das Vedações
Art. 5° É vedado à União:
I – o recebimento antecipado de valores de empresa em que o Poder Público detenha, direta ou indiretamente, a maioria do capital social com direito a voto,
salvo lucros e dividendos, na forma da legislação;
II – a assunção direta de compromisso, confissão
de dívida ou operação assemelhada, com fornecedor
de bens, mercadorias ou serviços, mediante emissão,
aceite ou aval de títulos de crédito, não se aplicando
esta vedação a empresas estatais dependentes;
III – a assunção de obrigação, sem autorização
orçamentária, com fornecedores para pagamento a
posteriori de bens e serviços;
IV – conceder qualquer subsídio ou isenção, redução da base de cálculo, concessão de crédito presumido, incentivos, anistias, remissão, reduções de
alíquotas e quaisquer outros benefícios tributários,
fiscais ou financeiros, não autorizados na forma de
lei específica que regule exclusivamente as matérias
retro enumeradas ou o correspondente tributo ou contribuição.
Parágrafo único. Constatando-se infração ao disposto no caput, e enquanto não promovido o cancelamento ou amortização total do débito, as dívidas
serão consideradas vencidas para efeito do cômputo
dos limites dos arts. 6° e 7° e a União ficará impedida
de realizar operação sujeita a esta resolução.
CAPÍTULO III
Dos Limites e Condições
para a Realização de Operações de Crédito
Art. 6° O cumprimento do limite a que se refere o
inciso III do art. 167 da Constituição deverá ser comprovado mediante apuração das operações de crédito
e das despesas de capital conforme os critérios definidos no art. 32, § 3°, da Lei Complementar n° 101, de
4 de maio de 2000.
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§ 1° Para fins do disposto neste artigo, verificarse-ão, separadamente, o exercício anterior e o exercício corrente, tomando-se por base:
I – no exercício anterior, as receitas de operações
de crédito nele realizadas e as despesas de capital
nele executadas; e
II – no exercício corrente, as receitas de operações de crédito e as despesas de capital constantes
da lei orçamentária.
§ 2° Não serão computadas como despesas de
capital, para os fins deste artigo:
I – o montante referente às despesas realizadas,
ou constantes da lei orçamentária, conforme o caso,
em cumprimento da devolução a que se refere o art.
33 da Lei Complementar n° 101, de 2000;
II – as despesas realizadas e as previstas que
representem empréstimo ou financiamento a contribuinte, com o intuito de promover incentivo fiscal,
tendo por base tributo de competência do ente da Federação, se resultar a diminuição, direta ou indireta,
do ônus deste; e
III – as despesas realizadas e as previstas que
representem inversões financeiras na forma de participação acionária em empresas que não sejam controladas, direta ou indiretamente, pela União ou pelos
demais entes da Federação, excetuando-se aquelas
decorrentes da participação em organismos financeiros internacionais.
§ 3° O empréstimo ou financiamento a que se
refere o inciso II, § 2° deste artigo, se concedido por
instituição financeira controlada pela União, terá seu
valor deduzido das despesas de capital.
§ 4° As receitas das operações de crédito efetuadas no contexto da gestão da dívida pública mobiliária
federal somente serão consideradas no exercício financeiro em que for realizada a respectiva despesa.
§ 5° O disposto no parágrafo anterior somente
se aplica se, até a realização da despesa respectiva,
a receita das operações de crédito ficar depositada em
subconta da Conta Única da União no Banco Central
do Brasil.
§ 6° As operações de antecipação de receitas orçamentárias não serão computadas para os fins deste
artigo, desde que liquidadas no mesmo exercício em
que forem contratadas.
Art. 7° As operações de crédito interno e externo
da União observarão os seguintes limites:
I – o montante global das operações de crédito
realizadas em um exercício financeiro não poderá ser
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superior a sessenta por cento da receita corrente líquida, definida no art. 4°;
II – o montante da dívida consolidada não poderá exceder o teto estabelecido pelo Senado Federal,
conforme o disposto em resolução específica.
§ 1° O limite de que trata o inciso I, para o caso de
operações de crédito com liberação prevista para mais
de um exercício, será calculado levando em consideração o cronograma anual de ingresso, projetando-se
a receita corrente líquida de acordo com os critérios
estabelecidos no § 3° deste artigo.
§ 2° O disposto neste artigo não se aplica às operações de refinanciamento do principal de dívidas e às
operações de concessão de garantias, sendo que o
limite para essas últimas são definidos pelo art. 9°.
§ 3° As projeções da receita corrente líquida serão
obtidas mediante a aplicação de fator de atualização, a
ser fixado pelo Ministério da Fazenda, sobre a receita
corrente líquida do período de doze meses findos no
mês de referência.
Art. 8° Os contratos relativos a operações de crédito externo não podem conter qualquer cláusula:
I – de natureza política;
II – atentatória à soberania nacional e à ordem
pública;
III – contrária à Constituição e às leis brasileiras; e
IV – que implique compensação automática de
débitos e créditos.
Parágrafo único. Os eventuais litígios entre a
União ou suas autarquias, de um lado, e o credor ou
arrendante, de outro, decorrentes do contrato, serão
resolvidos perante o foro brasileiro ou submetidos a
arbitragem.
CAPÍTULO IV
Dos Limites e Condições
para a Concessão de Garantias
Art. 9° O montante das garantias concedidas
pela União não poderá exceder a sessenta por cento
da receita corrente líquida.
§ 1° Considera-se garantia concedida, para os
efeitos deste artigo, as fianças e avais concedidos direta
ou indiretamente pela União, em operações de crédito,
inclusive com recursos de fundos de aval, a assunção
de risco creditício em linhas de crédito, o seguro de
crédito à exportação e outras garantias de natureza
semelhante que representem compromisso de adimplência de obrigação financeira ou contratual.
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§ 2° Para fins de verificação do atendimento do
limite, a apuração do montante das garantias concedidas será efetuada ao final de cada exercício financeiro,
com base no saldo devedor das obrigações financeiras garantidas.
§ 3° Ultrapassado o limite, ficará a União impedida de conceder garantias, direta ou indiretamente,
até a eliminação do excesso.
§ 4° O limite poderá ser elevado temporariamente,
em caráter excepcional, a pedido do Poder Executivo,
com base em justificativa apresentada pelo Ministério
da Fazenda.
Art. 10. A União só prestará garantia a quem atenda às seguintes exigências, no que couber:
I – existência de dotação na lei orçamentária para
o ingresso dos recursos, o aporte de contrapartida,
bem como os encargos decorrentes da operação ou,
no caso de empresas estatais, inclusão do projeto no
orçamento de investimento;
II – comprovação:
a) do adimplemento quanto ao pagamento de tributos, empréstimos e financiamentos
devidos à União, bem como quanto à prestação de contas de recursos anteriormente dela
recebidos;
b) do cumprimento dos limites constitucionais mínimos relativos aos gastos em educação e saúde;
c) da observância dos limites das dívidas consolidada e mobiliária, de operações de
crédito, inclusive por antecipação de receita,
de inscrição em restos a pagar e de despesa
total com pessoal;
d) do cumprimento dos compromissos
decorrentes de contratos de refinanciamento
de dívidas ou programas de ajuste firmados
com a União, e
e) do cumprimento dos demais dispositivos da Lei Complementar n° 101, de 2000;
III – contragarantia que abranja o ressarcimento
integral dos custos financeiros decorrentes da cobertura do inadimplemento; e
IV – pagamento ou ressarcimento das despesas
de natureza administrativa decorrentes da negociação
e formalização dos instrumentos contratuais.
§ 1° Os contratos deverão prever o fornecimento
tempestivo e periódico, pela entidade beneficiária, dos
saldos das obrigações garantidas.
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§ 2° Nas garantias concedidas pela União na
modalidade de seguro, serão consideradas contragarantias suficientes os prêmios pagos pelos segurados,
desde que calculados com base em critérios atuariais
de forma a cobrir o risco de inadimplência das obrigações garantidas.
§ 3° Não serão exigidas contragarantias de autarquias, fundações ou empresas públicas federais,
cujo capital pertença integralmente à União.
CAPÍTULO V
Dos pleitos para a realização
de Operações de Crédito
Art. 11. Sujeitam-se à aprovação específica do
Senado Federal as operações de crédito externo, de
responsabilidade da União, excluído o Banco Central do
Brasil, bem como as garantias concedidas pela União
a operações de mesma natureza, inclusive aditamento
a contrato relativo à operação de crédito externo que
preveja a elevação dos valores mutuados ou financiados ou a redução dos prazos de pagamento.
Parágrafo único. Os pedidos de que trata este
artigo deverão ser encaminhados ao Senado Federal,
instruídos com:
a) exposição de motivos do Ministro de
Estado da Fazenda, acompanhada de pronunciamentos da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e da Secretaria do Tesouro
Nacional;
b) comprovação do cumprimento dos
dispositivos aplicáveis constantes da Lei Complementar n° 101, de 2000;
c) análise dos custos e benefícios econômicos e sociais do projeto a ser financiado
pela operação de crédito;
d) autorização legislativa competente;
e) comprovação de que o programa ou
projeto está incluído na Lei do Plano Plurianual;
f) comprovação da inclusão na lei orçamentária das dotações necessárias ao ingresso dos recursos externos, ao pagamento dos
encargos da operação, bem como à contrapartida nacional ou ao sinal da operação em
se tratando do financiamento da aquisição de
bens e serviços, quando cabível;
g) comprovação da inclusão dos programas e projetos, no caso das empresas estatais,
no Orçamento de Investimentos;
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h) cronograma estimativo de execução
do programa, projeto ou aquisição de bens e
serviços;
i) análise financeira da operação acompanhada do cronograma de dispêndio e avaliação
das fontes alternativas de financiamento;
j) informações sobre o atendimento do
disposto no inciso III do art. 167 da Constituição
e dos demais limites de endividamento fixados
pelo Senado Federal, no que couber;
l) informações sobre as finanças do tomador destacando o montante e o cronograma
da dívida interna e externa;
m) comprovação do cumprimento das
condições previstas no artigo anterior e neste
artigo, no caso da concessão de garantias; e
n) outras informações que habilitem o
Senado Federal a conhecer perfeitamente a
operação de crédito.
Art. 12. Os pedidos de autorização para operações
de crédito externo vinculadas à aquisição de bens ou
contratação de serviços, decorrentes de acordo internacional específico aprovado pelo Congresso Nacional, em caso de dispensa de licitação, nos termos do
inciso XIV do art. 24 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de
1993, deverão ser encaminhados acompanhados de
pareceres técnico e jurídico da entidade contratante,
discriminando as vantagens econômicas para o Poder
Público no que diz respeito ao preço da aquisição e às
condições financeiras do financiamento.
Art. 13. São autorizadas, de forma global e nos
termos desta Resolução, as operações de crédito externo de natureza financeira de interesse da União,
de suas autarquias, fundações e empresas estatais
dependentes, a que se refere o inciso V do art. 52
da Constituição, de caráter não-reembolsável, assim
caracterizadas as doações internacionais e outras
da espécie.
Parágrafo único. O Ministério da Fazenda informará ao Senado Federal, semestralmente, as operações a que se refere o caput deste artigo contratadas
durante o período, incluindo informações quanto à
compatibilidade com o Plano Plurianual, os benefícios
econômicos ou sociais decorrentes, as dotações orçamentárias existentes para o ingresso dos recursos
e para eventual contrapartida financeira de responsabilidade do beneficiário.
Art. 14. Os pedidos de autorização para a contratação de operações de crédito externo, mediante
emissão de títulos da República no mercado financeiro
internacional, que não estejam inseridos em programas aprovados em resolução específica do Senado
Federal deverão ser encaminhados ao Senado Fe-
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deral, informando o montante máximo das emissões,
seus objetivos, a destinação dos recursos e informações
quanto à existência de previsão orçamentária para as
despesas decorrentes das operações.
§ 1° O Ministro de Estado da Fazenda encaminhará ao Senado Federal, ao final de cada trimestre
civil, relatório das emissões realizadas, bem como a
posição do saldo da autorização concedida.
§ 2° O não cumprimento do prazo previsto no
parágrafo anterior implicará a imediata suspensão da
autorização concedida, até que sejam encaminhadas
as informações pertinentes.
CAPÍTULO VI
Das Disposições Finais
Art. 15. Esta Resolução entra em vigor na data
da sua publicação.
Art. 16. Revogam-se as Resoluções do Senado
Federal nºs 96, de 1989, e 23, de 1996.
Justificação
Em atendimento ao disposto no art. 30 da Lei
Complementar n° 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de
Responsabilidade Fiscal – LRF), que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências, o Presidente da República encaminhou ao Senado Federal
a Mensagem n° 154, de 3 de agosto de 2000 (n° 1.069,
de 2000, na origem), com, entre outros temas, proposta
de limites e condições para as operações de crédito de
interesse da União e para a concessão de garantias
por essa última, e, ainda, sobre os procedimentos para
a instrução dos pleitos correspondentes.
Semelhante procedimento, porém, viola o art.
52, incisos VI a VIII, da Constituição Federal, e o art.
393, parágrafo único, do Regimento Interno do Senado
Federal, os quais estipulam, de forma cristalina, que a
iniciativa da apresentação da proposta em comento é
do Senado Federal, em geral, e da Comissão de Assunto Econômicos (CAE), em particular.
O então Senador Lúcio Alcântara, Relator da
Mensagem nº 154-A, de 2000, que tratava dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, deparou-se
com problema semelhante. Em 2001, decidiu-se que os
aspectos que extrapolassem a competência constitucional do Presidente da República seriam consolidados
no Projeto de Resolução do Senado nº 68, de 2001,
de autoria do Senador supracitado. Trata-se do projeto
que resultou na Resolução nº 43, de 2001, que dispõe
sobre as operações de crédito interno e externo dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, inclusive concessão de garantias, seus limites e condições
de autorização, e dá outras providências.
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A presente proposição pretende dar à União tratamento similar àquele adotado no caso dos entes subnacionais. Os dispositivos compatíveis com a competência
do Presidente da República serão objeto de minuta de
parecer submetido à apreciação desta Comissão. Os
demais dispositivos, por sua vez, estão contemplados
no Projeto de Resolução que ora apresento. Dessa
forma, a proposta encaminhada pelo Governo Federal, na situação em tela, ganhou o status de simples
sugestão, evitando possíveis questionamentos acerca
da constitucionalidade da norma a ser editada.
Na elaboração deste projeto tivemos o cuidado de
aproximá-lo, tanto quanto possível, do teor de normas
equivalentes desta Casa, em especial da já citada Resolução nº 43, de 2001. Entre todas as modificações
introduzidas na minuta sugerida pelo Poder Executivo,
destacamos os seguintes acréscimos:
a) art. 3º, com a definição de operação
de crédito e a discriminação de operações
equivalentes;
b) art. 4º, com a definição de Receita
Corrente Líquida (RCL);
c) Capítulo II, com a discriminação das
operações vedadas, inclusive prevendo que a
não-observação das restrições e dos limites
que serão fixados impedirá a União de realizar
operações sujeitas à resolução gerada pelo
projeto em análise;
d) art. 7º, limitando a 60% da RCL o montante de operações de crédito que podem ser realizadas em um exercício, bem como remetendo
à norma específica desta Casa a fixação de limite
global para a dívida consolidada da União;
e) art. 15, com a cláusula de vigência;e
f) art. 16, com a revogação das Resoluções
do Senado Federal nº 96, de 1989, que dispõe
sobre limites globais para as operações de crédito
externo e interno da União, de suas autarquias e
demais entidades controladas pelo Poder Público
Federal e estabelece limites e condições para a
concessão da garantia da União em operações
de crédito externo e Interno, e nº 23, de 1996,
que dispõe sobre as operações externas de
natureza financeira de interesse da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
(...) de caráter não-reembolsável.
A proposição buscou ser coerente com os aspectos inovadores introduzidos pela LRF no campo do
controle do endividamento público, quais sejam:
a) a adoção de limite compatível com
a definição mais abrangente de ente da Federação, incluindo a administração direta, as
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fundações, as autarquias, os fundos e as empresas estatais dependentes;e
b) a observância da chamada “regra de
ouro”, de tal forma que a contratação de operações de crédito em cada exercício fique limitada ao montante da despesa de capital, o
que significa que os empréstimos contraídos
somente deverão ser destinados a gastos com
investimentos.
Em termos da limitação da exposição do Governo
Federal aos riscos associados à ampliação da dívida
pública, dois aspectos merecem destaque:
a) a determinação de que as operações
de crédito realizadas em um exercício não
poderão, em sua totalidade, ser superiores a
60% da RCL, equiparando a União aos entes
subnacionais, cujas operações já se acham
limitadas;e
b) a previsão de que as garantias concedidas em um exercício não poderão, no seu
conjunto, ser superiores a 60% da RCL, restringindo a exposição do Tesouro Nacional a
obrigações de natureza contingente.
Especificamente acerca das garantias, convém
notar que, em dezembro de 2000, as garantias concedidas alcançaram R$63,7 bilhões, o que representava
45% da RCL. Portanto, naquela ocasião, a margem
existente para novas contratações seria de quinze
pontos percentuais (p.p.). Em função, entretanto, das
garantias concedidas à Empresa Gestora de Ativos
(EMGEA) e à Empresa Comercializadora Brasileira
de Energia Emergencial (CBEE) – R$27 bilhões, R$16
bilhões, respectivamente, assim como em virtude da
desvalorização do real em relação ao dólar dos EUA, o
percentual citado atingiu, no 2º quadrimestre de 2002,
o valor de 79,6% da RCL.
Atualmente, em face da amortização do contrato
da CBEE, da redução do saldo referente às obrigações
da Emgea junto ao FGTS – R$19,5 bilhões – e a nova
trajetória de valorização do real, as garantias concedidas pela União caíram para 19,3% da RCL.
Em face do exposto, conto com o apoio dos meus
Pares a esta iniciativa.
Sala das Sessões, 5 de dezembro de 2007.
– Senador Romero Jucá.
LEGISLAÇÃO CITADA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
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CAPÍTULO II
Da Seguridade Social
Seção I
Disposições Gerais
....................................................................................
Art. 194. A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos
relativos à saúde, à previdência e à assistência social.
Parágrafo único. Compete ao Poder Público, nos
termos da lei, organizar a seguridade social, com base
nos seguintes objetivos:
I – universalidade da cobertura e do atendimento; e
II – uniformidade e equivalência dos benefícios
e serviços às populações urbanas e rurais.
....................................................................................
Art. 239. A arrecadação decorrente das contribuições para o Programa de Integração Social, criado pela
Lei Complementar nº 7, de 7 de setembro de 1970, e
para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, criado pela Lei Complementar nº 8, de 3
de dezembro de 1970, passa, a partir da promulgação
desta Constituição, a financiar, nos termos que a lei
dispuser, o programa do seguro-desemprego e o abono
de que trata o § 3º deste artigo. (Regulamento)
§ 1º Dos recursos mencionados no caput deste
artigo, pelo menos quarenta por cento serão destinados a financiar programas de desenvolvimento econômico, através do Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social, com critérios de remuneração que
lhes preservem o valor.
§ 2º Os patrimônios acumulados do Programa
de Integração Social e do Programa de Formação do
Patrimônio do Servidor Público são preservados, mantendo-se os critérios de saque nas situações previstas
nas leis específicas, com exceção da retirada por motivo de casamento, ficando vedada a distribuição da
arrecadação de que trata o caput deste artigo, para
depósito nas contas individuais dos participantes.
§ 3º Aos empregados que percebam de empregadores que contribuem para o Programa de Integração Social ou para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, até dois salários mínimos
de remuneração mensal, é assegurado o pagamento
de um salário mínimo anual, computado neste valor o
rendimento das contas individuais, no caso daqueles
que já participavam dos referidos programas, até a
data da promulgação desta Constituição.
§ 4º O financiamento do seguro-desemprego receberá uma contribuição adicional da empresa cujo índice de
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rotatividade da força de trabalho superar o índice médio
da rotatividade do setor, na forma estabelecida por lei.
....................................................................................
Art. 201. A previdência social será organizada sob
a forma de regime geral, de caráter contributivo e de
filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, nos
termos da lei, a: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998).
§ 9º Para efeito de aposentadoria, é assegurada a contagem recíproca do tempo de contribuição
na administração pública e na atividade privada, rural
e urbana, hipótese em que os diversos regimes de
previdência social se compensarão financeiramente,
segundo critérios estabelecidos em lei. (Incluído dada
pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998).
....................................................................................
LEI COMPLEMENTAR
Nº 87, DE 13 DE SETEMBRO DE 1996
Dispõe sobre o imposto dos Estados e
do Distrito Federal sobre operações relativas
à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, e dá
outras providências. (Lei Kandir)
....................................................................................
LEI COMPLEMENTAR
Nº 101, DE 4 DE MAIO DE 2000
Estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na
gestão fiscal e dá outras providências.
(À Comissão de Assuntos Econômicos)
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 691, DE 2007
Dispõe sobre a exibição pública de
Modelo cujo índice de massa corporal seja
inferior a dezoito.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É vedada em todo o território nacional a
exibição pública ao vivo ou em vídeo, e na forma de
fotografia impressa ou digital, de Modelo cujo Índice de
Massa Corporal (IMC) seja inferior a dezoito.
Art. 2º Considera-se Modelo para os efeitos desta
lei toda pessoa física cuja imagem, em sua totalidade ou
em parte, seja utilizada para apresentações ao vivo ou de
qualquer outro tipo, e as de caráter publicitário relacionadas à exibição, comercialização e exibição de produtos.
Art. 3º A realização de eventos com finalidade comercial ou promocional, concursos e desfiles, a produção
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de peças publicitárias e demais atividades que exijam a
participação de Modelo observarão o disposto nesta lei,
sob pena de multa de um mil a cinco milhões de reais,
que será aplicada em dobro no caso de reincidência.
Parágrafo único. Respondem solidariamente pela
infração ao disposto nesta lei os promotores de eventos
e seus patrocinadores, as agências e recrutadores, e
os órgãos de comunicação.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data da sua
publicação.
Justificação
A morte da modelo Ana Carolina Reston Macan, de 21 anos, decorrente de anorexia, despertou
a atenção da sociedade e das autoridades para a necessidade de uma revisão crítica das exigências do
mundo da moda.
A cada dia tornam-se mais rígidos os requisitos
para a seleção de modelos para eventos de moda, principalmente onde o peso se tornou uma obsessão.
Segundo a recomendação da Organização Mundial de Saúde, de 1998, deve-se utilizar o Índice de
Massa Corporal (IMC) – peso em quilos dividido pelo
quadrado da altura em metro – para avaliação do perfil antropométrico-nutricional de adultos de ambos os
sexos.
O IMC não é um indicador da composição corporal.
Para este tipo de avaliação é necessária uma avaliação
mais detalhada. No entanto, o IMC pode ser utilizado
por ser um bom indicador do estado nutricional e indicar
possíveis problemas de subnutrição ou obesidade.
O IMC abaixo de 18,5 é um fator preocupante,
principalmente em grupos específicos em que os padrões de beleza e de aprovação social colocam o indivíduo em risco nutricional.
As modelos, para serem aceitas por agências
e poderem desfilar, precisam ter IMC de subnutrição,
fator de extremo risco à saúde, sem falar no péssimo
exemplo para milhares de mulheres adolescentes e
adultas, conforme informações contidas em reportagem
da Folha de S.Paulo, de 19 de outubro de 2006.
Neste sentido, é importante a iniciativa da Espanha, que proibiu de desfilar qualquer modelo com IMC
de risco nutricional, o que agora pretendemos introduzir
também em nossa legislação nacional.
Em face desta situação, solicito o apoio dos nobres
pares para a aprovação da presente proposição.
Sala das Sessões, 5 de dezembro de 2007. – Senador Gerson Camata.
(Às Comissões de Constituição, Justiça
e Cidadania, e de assuntos Sociais, cabendo
à última decisão terminativa.)
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PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 692, DE 2007
Acrescenta parágrafo ao art. 1.589 da
Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 –
Código Civil e modifica o art. 888 da Lei nº
5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código de
Processo Civil, para assegurar o direito de
visita dos avós aos netos.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 1.589 da Lei nº 10.406, 10 de janeiro de 2002 – Código Civil, passa a vigorar com a
seguinte redação:
“Art. 1.589. ............................................
Parágrafo único. O direito de visita estende-se a qualquer dos avós, a critério do
juiz, observados os interesses da criança ou
adolescente. (NR)”
...............................................................
Art. 2º O art. 888 da Lei nº 5.869, de 1973 – Código de
Processo Civil, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 888. ...............................................
...............................................................
VII – a guarda e a educação dos filhos,
regulado o direito de visitas ao genitor que não
detém a guarda, e a cada um dos avós, relativamente aos próprios netos. (NR)”
...............................................................
Parágrafo único. Quando qualquer dos genitores se opuser às visitas dos avós aos próprios
netos, o juiz decidirá sobre a conveniência e oportunidade dessas visitas, assegurando-as, se no
melhor interesse da criança ou adolescente.
Art. 3º Esta lei entra em vigor noventa dias após
a sua publicação.
Justificação
Nossa Carta Magna reconhece a família como
base da sociedade, e assegura à criança e ao adolescente o direito à convivência familiar, o que se traduz
no direito de convívio com todos os parentes, principalmente com os parentes em linha reta, ou seja os
ascendentes e descendentes.
É usual ao término de um relacionamento conjugal surgir desavenças e ressentimentos entre o casal
e não raras vezes a tendência à vingança e represália,
acarretando via de regra o afastamento da convivência
dos filhos com o causador da dor e de seus demais
familiares. Essa ação é conhecida como Síndrome da
Alienação Parental que se manifesta através da implantação de falsas memórias de violência familiar, e
segundo exemplifica a desembargadora Maria Berenice Dias, do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul,
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em entrevista ao jornal Correio Braziliense (Caderno
Revista do Correio de 4-11-2007), “É programar o filho
para odiar”.
Nesse cenário os avós são impedidos, por oposição injustificada, do relacionamento afetivo com os
netos. O direito dos avós justifica-se com a busca da
preservação da comunidade familiar em que se integra
o menor, como parte da sua vida em sociedade.
Por fim, se os avós tem por obrigação prestar auxílio material (art. 1.696 do Código Civil) ao neto o que
dirá o auxílio emocional incluído no convívio familiar.
Para solucionar a questão das visitas aos netos
pelos avós, propomos o presente projeto de lei com o
fim de assegurar o direito que deve assistir aos consangüíneos em linha reta no grau de parentesco mais
próximo após o dos próprios genitores.
Nesse passo, a legislação passará a oferecer
aos juízes o substrato para decidirem sobre o delicado
tema, após examinados o interesse e a conveniência
dos menores, em ações concretas, sem necessitarem
de construções jurisprudenciais que acabam por diferir
em cada localidade.
Em razão disso, conto com o apoio de meus nobres pares, cujo elevado entendimento saberá alcançar
o significado da presente iniciativa.
Sala das Sessões, 5 de dezembro de 2007. – Senadora Kátia Abreu.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 5.869, DE 11 DE JANEIRO DE 1973
Institui o Código de Processo Civil.
....................................................................................
Art. 888. O juiz poderá ordenar ou autorizar, na
pendência da ação principal ou antes de sua propositura:
I – obras de conservação em coisa litigiosa ou
judicialmente apreendida;
II – a entrega de bens de uso pessoal do cônjuge e dos filhos;
III – a posse provisória dos filhos, nos casos de
separação judicial ou anulação de casamento;
IV – o afastamento do menor autorizado a contrair casamento contra a vontade dos pais;
V – o depósito de menores ou incapazes castigados imoderadamente por seus pais, tutores ou curadores, ou por eles induzidos à prática de atos contrários
à lei ou à moral;
VI – o afastamento temporário de um dos cônjuges da morada do casal;
VII – a guarda e a educação dos filhos, regulado
o direito de visita;e
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VIII – a interdição ou a demolição de prédio para
resguardar a saúde, a segurança ou outro interesse
público.
LEI Nº 10.406, DE 10 DE JANEIRO DE 2002
Institui o Código Civil.
....................................................................................
Art. 1.589. O pai ou a mãe, em cuja guarda não
estejam os filhos, poderá visitá-los e tê-los em sua
companhia, segundo o que acordar com o outro cônjuge, ou for fixado pelo juiz, bem como fiscalizar sua
manutenção e educação.
....................................................................................
Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou
companheiros pedir uns aos outros os alimentos de
que necessitem para viver de modo compatível com a
sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.
§ 1º Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos
da pessoa obrigada.
§ 2º Os alimentos serão apenas os indispensáveis à subsistência, quando a situação de necessidade
resultar de culpa de quem os pleiteia.
Art. 1.695. São devidos os alimentos quando quem
os pretende não tem bens suficientes, nem pode prover,
pelo seu trabalho, à própria mantença, e aquele, de
quem se reclamam, pode fornecê-los, sem desfalque
do necessário ao seu sustento.
Art. 1.696. O direito à prestação de alimentos é
recíproco entre pais e filhos, e extensivo a todos os
ascendentes, recaindo a obrigação nos mais próximos
em grau, uns em falta de outros.
Art. 1.697. Na falta dos ascendentes cabe a obrigação aos descendentes, guardada a ordem de sucessão e, faltando estes, aos irmãos, assim germanos
como unilaterais.
Art. 1.698. Se o parente, que deve alimentos em
primeiro lugar, não estiver em condições de suportar
totalmente o encargo, serão chamados a concorrer os
de grau imediato; sendo várias as pessoas obrigadas
a prestar alimentos, todas devem concorrer na proporção dos respectivos recursos, e, intentada ação
contra uma delas, poderão as demais ser chamadas
a integrar a lide.
....................................................................................
(À Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania, – decisão terminativa)
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O SR. PRESIDENTE (Gerson Camata. PMDB
– ES) – Os projetos que acabam de ser lidos serão
publicados e remetidos às Comissões competentes.
Sobre a mesa, requerimentos que passo a ler.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO Nº 1.402, DE 2007
Requeiro, nos termos dos artS. 199 e 200 do
Regimento Interno, a realização de Sessão Especial
destinada a homenagear os 120 anos da promulgação
da Lei Áurea, que aboliu a escravidão no Brasil.
Justificação
Em 13 de maio de 1888, a Princesa Isabel assinou
uma lei que tem um dos textos mais simples e diretos
de que se tem notícia na história do país.
Dizia apenas:
Art. 1º É declarada extinta desde a data desta lei
a escravidão no Brasil. Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário.
Entretanto, esse texto singelo constitui-se, provavelmente, na lei de maior alcance social do Brasil.
Não sem razão: é que a singeleza do texto encobre
uma complexa e longa luta que dividiu e ainda divide
profundamente a sociedade brasileira.
Trata-se da luta contra o racismo e a escravidão,
que, de certa forma, sintetiza e simboliza o combate a
todas as formas de desigualdade e exclusão que marcaram e marcam a estrutura social brasileira.
Essa luta não foi e não é fácil. Relativamente à
escravidão, é preciso que se considere que ela penetrou em todos os meandros da vida social no Brasil.
Não eram apenas os grandes barões do açúcar e do
café que tinham escravos. Os comerciantes e burocratas urbanos também os tinham em quantidade.
Padres e igrejas tinham os seus. Há relatos de que
negros alforriados e mesmo escravos também possuíam seus escravos. A escravidão penetrava até na
cabeça do escravo.
Assim, foi preciso muito para chegar até aquele
texto singelo. Foi preciso que Zumbi, martirizado em
20 de novembro de 1695, data em que se celebra o
Dia da Consciência Negra, desse a sua vida por uma
liberdade efêmera. Foi necessário que figuras do porte
de José do Patrocínio, Joaquim Nabuco, Luis Gama
e Rui Barbosa se dedicassem, durante anos, à dificil
causa da abolição. Foi preciso que, ao longo de décadas, saquaremas e luzias se digladiassem em torno
do tema. Foi preciso que a Inglaterra pressionasse
fortemente o Brasil. E foi necessário que Castro Alves
bradasse:
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“Senhor Deus dos desgraçados! Dizeime vós, Senhor Deus, Se eu deliro... ou se é
verdade Tanto horror perante os céus?!...”
Contudo, tal luta não se encerrou com a Lei Áurea, embora esse texto legal seja seu grande marco.
As desigualdades raciais, de classe, regionais e de
gênero permanecem e precisam ser continuamente
combatidas. A luta do negro e de todos os excluídos
permanece tão atual como nos tempos da causa abolicionista. E é uma luta de todos.
Como bem afirmou o historiador José Murilo de
Carvalho:
“A batalha da abolição, como perceberam
alguns abolicionistas, era uma batalha nacional.
Esta batalha continua hoje e é tarefa da nação.
A luta dos negros, as vítimas mais diretas da
escravidão, pela plenitude da cidadania, deve
ser vista como parte desta luta maior. Hoje,
como no século XIX, não há possibilidade de
fugir para fora do sistema. Não há quilombo
possível, nem mesmo cultural. A luta é de todos e é dentro do monstro”.
E é em nome dessa luta, que é de todos e que
se trava dentro do monstro da desigualdade e da exclusão, que peço o apoio dos nobres pares a esta,
importante propositura.

REQUERIMENTO 1.403, DE 2007
Requeiro, nos termos dos artigos 199 e 200 do
Regimento Interno, a realização de Sessão Especial
destinada a homenagear o centenário da imigração
japonesa no Brasil.
Justificação
Em 1907, foi concedida a autorização, pelo Governo do Estado de São Paulo, à Cia. Imperial de
Imigração do Japão para transportar um determinado número de emigrantes para o Brasil, em parcelas
anuais. Em 18 de junho de 1908, aportou em Santos
o navio japonês Kasato Maru trazendo, pela primeira
vez, 165 famílias, num total de 786 pessoas, que foram
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encaminhadas às fazendas de café na zona mogiana
para trabalharem como “colonos”.
Iniciou-se, dessa forma, a brilhante saga da imigração nipônica no Brasil.
Num primeiro período, entre 1910 e 1914, chegaram do Japão cerca de 14.200 imigrantes. Embora
a maioria tivesse vindo para trabalhar nas fazendas
de café, uma vez findos os contratos de trabalho boa
parte desses migrantes procurou a sua independência econômico-financeira dirigindo-se para o interior
do Estado de São Paulo ou para a periferia da capital
e formando núcleos de grande dinamismo.
Entre 1925 e 1935, chegou ao auge a entrada de
imigrantes japoneses no Brasil, com o impressionante
número de 140.000. Nesse período, consolidam-se os
núcleos de imigrantes japoneses, especialmente no
Estado de São Paulo, e a imigração nipônica passa a
ter grande importância econômica para o País, notadamente na área agrícola.
Ao longo da Segunda Guerra mundial, houve,
por motivos óbvios, interrupção do fluxo migratório do
Japão para o Brasil. No entanto, a partir de 1959, restabeleceu-se a imigração, mas já em escala bastante
reduzida, em virtude da recuperação econômica do
Japão. Ao todo, no século passado chegaram ao Brasil
cerca de 260.000 migrantes nipônicos.
Atualmente, estima-se que a comunidade nipobrasileira congregue cerca de 900.000 pessoas. As
maiores concentrações se encontram no Estado de
São Paulo, estimadas em 73% do total, seguidas pelo
Paraná com 20%, Mato Grosso com 2,5% e Pará com
1,2%, o restante distribuído nos diversos Estados do
Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Sul do País.
Quanto às atividades exercidas pelos japoneses, 50% trabalham na agricultura, 35% no comércio
e 15% na indústria. Esta última teve um crescimento
acelerado na década de 60 com a transferência das
empresas japonesas para o Brasil.
Esses migrantes, que chegaram ao País em condições muito difíceis, estão hoje solidamente integrados
à Nação brasileira e deram e continuam a dar contribuição inestimável ao desenvolvimento do Brasil.
Pois bem, já estão em andamento os preparativos
para a comemoração dos 100 anos da imigração japonesa no Brasil, a qual deverá sedimentar a longa amizade
entre o nosso País e o Japão. Espera-se uma sucessão
de eventos comemorativos que envolverão não apenas os
governos de ambas as nações, mas também numerosos
segmentos das comunidades do Brasil e do Japão.
No nosso entendimento, o Senado da República
Federativa do Brasil, que já vem participando desses
preparativos, através de Comissão Especial criada
para tal finalidade, tem de coroar sua importante con-
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tribuição a essa grande comemoração histórica com
uma Sessão Especial inteiramente dedicada a saudar
a imigração japonesa no Brasil.
Em vista do exposto, e considerando a estratégica
parceria Brasil/Japão, conclamamos os nobres pares a
que dêem apoio a este importante requerimento.
Sala das Sessões, 5 de dezembro de 2007.

O SR. PRESIDENTE (Gerson Camata. PMDB
– ES) – Os requerimentos que acabam de ser lidos
serão votados oportunamente.
Sobre a mesa, requerimentos que passo a ler.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO Nº 1.404, DE 2007
Com fulcro no artigo 218 do Regimento Interno
do Senado Federal, requeiro a inserção em ata de voto
de pesar pelo falecimento, ocorrido ontem no Rio de
Janeiro, da ex-Deputada Estadual Heloneida Studart,
Pioneira do movimento feminista e fundadora do PT,
com apresentação formal de condolências à família.
Justificação
O Senado precisa homenagear esta grande mulher que dedicou sua vida à política e à militância pelos direitos femininos. Heloneida Studart foi escritora,
ensaísta, teatróloga e jornalista. Foi deputada estadual
e premiada como uma das mulheres que mais lutaram
pela justiça social no Brasil, foi uma das indicadas em
2005 ao Prêmio Nobel da Paz. Fundadora do movimento
feminista no Brasil, criou leis que beneficiam as mulheres, como a Lei nº 2.648, que garantiu o exame de
DNA para mães de baixa renda no Rio de Janeiro.
Em 1975, criou o Centro da Mulher Brasileira e,
na Assembléia Nacional Constituinte, em 1988, defendeu os direitos da mulher.
Sala das Sessões, 5 de dezembro de 2007. – Senadora Serys Slhessarenko.
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REQUERIMENTO Nº 1.405, DE 2007
Requeiro, nos termos do artigo 218, I, e, do Regimento Interno do Senado Federal, seja apresentado
voto de pesar pelo falecimento da ex-deputada estadual do Rio de Janeiro pelo Partido dos Trabalhadores
e ex-presidente da ALERJ (Assembléia Legislativa do
Estado do Rio de Janeiro) Heloneida Studart, ocorrido
nesta segunda-feira, dia 3 de dezembro.
Sala das Sessões, 5 de dezembro de 2007.
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O SR. PRESIDENTE (Gerson Camata. PMDB
– ES) – A Presidência encaminhará os votos de pesar solicitados.
Os requerimentos que acabam de ser lidos vão
ao Arquivo.
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 1.407, DE 2007
Com fundamento no disposto no art. 258, do
Regimento Interno do Senado Federal, requeiro a tramitação conjunta das seguintes proposições: PLS nº
114-CMA/2004; 283-CCS/2007, 429-CCS/2007 e 522CCS/2007, por versarem sobre a mesma matéria.
Sala das Sessões, 5 de dezembro de 2007. – Senador Jayme Campos.
O SR. PRESIDENTE (Gerson Camata. PMDB
– ES) – O requerimento que acaba de ser lido será
publicado e, posteriormente, incluído em Ordem do
Dia, nos termos do art. 255, II, c, 8, do Regimento
Interno.
Sobre a mesa, requerimentos que passo a ler.
São lidos os seguintes:

REQUERIMENTO Nº 1.406, DE 2007
Requeiro, nos termos artigo 222 do Risf, que seja
apresentado voto de pesar à Assembléia Legislativa
do Estado do Rio de Janeiro (ALERJ) e aos familiares
da Jornalista Heloneida Studart pelo seu falecimento
ocorrido ontem no Rio de Janeiro, em decorrência de
uma parada cardíaca.
A jornalista, mãe de sete filhos, teve participação ativa em movimentos pelos direitos das mulheres, sendo autora de vários livros sobre o tema. Em
1975, foi uma das fundadoras do Centro da Mulher
Brasileira, a primeira entidade feminista do País.
Quando deputada – por sete mandatos –, destacouse por sua atuação nesta linha de trabalho: a defesa
das mulheres.
Marcou-me profundamente a firmeza de Heloneida, sempre voltada para a defesa das minorias, nos
debates que participamos juntos, às sextas-feiras, na
Super Rádio Tupi.
Neste ano, Heloneida foi nomeada diretora do
“Centro Cultural da Alerj” e do “Fórum de Desenvolvimento Estratégico do Estado do Rio de Janeiro jornalista Roberto Marinho”. O seu falecimento deixa um
vazio na luta pelos direitos das mulheres em nosso
Estado e no Brasil.
Sala das Sessões, 5 de dezembro de 2007. – Senador Marcelo Crivella, Líder do PRB.

REQUERIMENTO Nº 1.408, DE 2007
Requeiro, nos termos regimentais, que o Projeto
de Lei da Câmara n° 117, de 2006 que “Regula o exercício profissional de Geofísico e altera a Lei n° 4.076,
de 23 de junho de 1962” tramite na Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática
– CCT, por estar no âmbito da sua competência.
Sala das Sessões, . – Senador Marcelo Crivella.
REQUERIMENTO Nº 1.409, DE 2007
Retirada do PLS n° 79, de 2006.
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 256, I do Regimento
Interno do Senado Federal, a retirada do Projeto de Lei do
Senado n° 79, de 2006, de minha autoria, tendo em vista
a aprovação de emendas de minha autoria que reproduziram o conteúdo e mérito do aludido projeto, no âmbito
da Comissão de Educação do Senado Federal (CE).
Sala das Sessões, 5 de dezembro de 2007. – Senador Antonio Carlos Valadares, PSB/SE.
O SR. PRESIDENTE (Gerson Camata. PMDB
– ES) – Os requerimentos que acabam de ser lidos
serão incluídos em Ordem do Dia oportunamente.
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
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REQUERIMENTO Nº 1.410, DE 2007
Requeiro, nos termos do número 12, alínea c, insico II do art. 255 do Regimento Interno, que sobre o
PLS nº 45/2006, seja ouvida, também, a Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, além da constante
do despacho inicial.
Sala das Sessões, de novembro de 2007. – Senador Romero Jucá.
O SR. PRESIDENTE (Gerson Camata. PMDB
– ES) – O requerimento que acaba de ser lido será
incluído em Ordem do Dia oportunamente, nos termos do art. 255, inciso II, alínea c, XII, do Regimento
Interno.
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 1.411, DE 2007
Requer a tramitação conjunta dos Projetos de Lei do Senado de números 491 e
560, de 2007.
Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado
Federal,
Senador Tião Viana,
Com fundamento no disposto no art. 258, do Regimento Interno do Senado Federal, requeiro a Vossa
Excelência a tramitação conjunta das seguintes proposições: PLS n° 491, de 2007, de minha iniciativa,
que dispõe sobre a criação de Zona de Processamento de Exportação (ZPE) no Município de Ponta Porã,
no Estado de Mato Grosso do Sul e o PLS n° 560, de
2007, que igualmente dispõe sobre a criação de Zona
de Processamento de Exportação (ZPE), no Município
de Ponta Porã, no Estado de Mato Grosso do Sul, de
autoria do Senador Valter Pereira.
Justificação
As duas proposições são correlatas e devem
ser apreciadas de maneira conjunta sendo, portanto,
oportuna sua apensação.
Sala de Sessões, 5 de dezembro de 2007. – Senadora Marisa Serrano.
O SR. PRESIDENTE (Gerson Camata. PMDB
– ES) – O requerimento que acaba de ser lido será
publicado e, posteriormente, incluído em Ordem do
Dia, nos termos do art. 255, II, c, 8, do Regimento
Interno.
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO N° 1.412, DE 2007
Sr. Presidente,
Nos termos do art. 222 do Regimento Interno
do Senado, Requeiro que seja encaminhado voto
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de louvor à Torcida “Gaviões da Fiel”, do Sport
Club Corinthians, pelo sentimento de amor ao seu
time demonstrado no último domingo, dia 2 de novembro, quando o Clube foi rebaixado para a Série
B do Campeonato Brasileiro, após empate com o
Grêmio no Estádio de Futebol Olímpico, em Porto
Alegre/RS.
De cabeça erguida os torcedores revelaram a
superioridade de quem faz do “Timão” a sua mais fiel
religião. A dor da derrota marcou profundamente seus
corações evidenciando que o sentimento dos Corinthianos é a alma do Clube.
Assim, para conhecimento geral, requeiro que o
presente voto de louvor seja encaminhado aos membros da Diretoria do Sport Club Corinthians e aos Gaviões da Fiel.
Sala das Sessões, 5 de dezembro de 2007. – Senador Romeu Tuma.
Justificação
“Tristeza sim, vergonha nunca”, esse é o destaque das últimas notícias na página da internet Gaviões da Fiel. É um texto que traz esperanças aos
torcedores para o próximo ano, cuja a principal meta
é recuperar o Clube financeiramente e resgatar o
respeito de todos para montar um novo time, forte e
competitivo.
Trata-se da segunda maior torcida de futebol do
Brasil, uma nação, a “Nação Corinthiana”, vítima de
um grupo internacional de malfeitores, sem escrúpulos, que levaram o Clube a ser uma grande lavanderia
de dinheiro público.
Os torcedores da Fiel estão pagando por um
crime que não cometeram e por isso merecem ser
louvados, pois demonstram, com suas cabeças erguidas, ser uma força incontestável, temida, respeitada e
invejada. Agora, àqueles que levaram o Clube à beira
da falência, não tenho dúvida, irão para cadeia, pois
é o lugar ideal para quem comete crimes.
Assim, solicito a aprovação do presente requerimento não só por se tratar de uma torcida de cerca
de 30 milhões de brasileiros, mas principalmente por
que creio estar contribuindo com os cidadãos, cada
vez que trago a público as conseqüências das práticas
de irregularidades.
O SR. PRESIDENTE (Gerson Camata. PMDB
– ES) – A Presidência encaminhará o voto de louvor
solicitado.
O requerimento que acaba de ser lido vai ao
Arquivo.
Sobre a mesa, parecer que passo a ler.
É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Gerson Camata. PMDB
– ES) – Os pareceres que acabam de ser lidos vão à
publicação.
Sobre a mesa, ofícios que passo a ler.
São lidos os seguintes:
Ofício nº 154/07 – Presidência/CCJ
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Claudino que, “Dispõe sobre a Universidade Federal
do Gurguéia, UFG, a partir do desmembramento da
Universidade Federal do Piauí e dá outras providências”, com as emendas oferecidas.
Atenciosamente, – Senador Cristovam Buarque, Presidente da Comissão de Educação, Cultura
e Esporte.

Brasília, 21 de novembro de 2007
Assunto: decisão terminativa

Of. nº CE/162/2007
Brasília, 20 de novembro de 2007

Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no art. 91, § 2º, do
Regimento Interno desta Casa, comunico a Vossa Excelência que, em Reunião Ordinária realizada nesta
data, esta Comissão deliberou, em caráter terminativo,
pela aprovação do Projeto de Lei do Senado nº 574, de
2007, que “introduz § 3º ao art. 801 da Lei nº 10.406,
de 10 de janeiro de 2002 – Código Civil (Dispõe sobre
modificação de apólice coletiva de seguros)”, de autoria do Senador Sérgio Zambiasi.
Aproveito a oportunidade para renovar protestos
de estima e consideração.
Cordialmente, – Senador Marco Maciel, Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.

Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º, do art. 91, do Regimento
Interno do Senado Federal, comunico a Vossa Excelência que esta comissão deliberou, em caráter
terminativo, em reunião realizada nesta data, pela
aprovação do Projeto de Lei do Senado nº 451, de
2007, de autoria de Sua Excelência o Senhor Senador Marconi Perillo que, “Autoriza o Poder Executivo
a criar a Escola Técnica Federal de Anápolis, no Estado de Goiás”.
Atenciosamente, – Senador Cristovam Buarque, Presidente da Comissão de Educação, Cultura
e Esporte.

Of. nº CE/160/2007

Of. nº CE/164/2007
Brasília, 20 de novembro de 2007

Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º, do art. 91, do Regimento Interno do Senado Federal, comunico a Vossa Excelência
que esta comissão deliberou, em caráter terminativo,
em reunião realizada nesta data, pela aprovação do
Projeto de Lei do Senado nº 423, de 2007, de autoria
de Sua Excelência o Senhor Senador Inácio Arruda
que, “Institui o ano de 2007 como “Ano do Cinqüentenário dos painéis Guerra e Paz, de Camdodp Portinari,
instalados na sede da Organiação das Nações Unidas”
– ONU, em 6 de setembro de 1957”.
Atenciosamente, – Senador Cristovam Buarque, Presidente da Comissão de Educação, Cultura
e Esporte.
Of. nº CE/161/2007
Brasília, 20 de novembro de 2007
Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º, do art. 91, do Regimento Interno do Senado Federal, comunico a Vossa Excelência
que esta comissão deliberou, em caráter terminativo,
em reunião realizada nesta data, pela aprovação do
Projeto de Lei do Senado nº 291, de 2007, de autoria
de Sua Excelência o Senhor Senador João Vicente

Brasília, 20 de novembro de 2007
Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º, do art. 91, do Regimento Interno do Senado Federal, comunico a Vossa Excelência
que esta comissão deliberou, em caráter terminativo,
em reunião realizada nesta data, pela aprovação do
Projeto de Lei do Senado nº 450, de 2007, de autoria
de Sua Excelência o Senhor Senador Marconi Perillo
que “Autoriza o Poder Executivo a criar a Universidade
Federal Cora Coralina no Município de Goiás-GO, por
desmembramento da Universidade Federal de Goiiás”,
com a emendas oferecidas.
Atenciosamente, – Senador Cristovam Buarque, Presidente da Comissão de Educação, Cultura
e Esporte.
Of. nº CE/165/2007
Brasília, 20 de novembro de 2007
Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º, do art. 91, do Regimento Interno do Senado Federal, comunico a Vossa Excelência
que esta comissão deliberou, em caráter terminativo,

43564

Quinta-feira 6

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

em reunião realizada nesta data, pela aprovação do
Projeto de Lei do Senado nº 407, de 2007, de autoria
de Sua Excelência o Senhor Senador Valdir Raupp
que, “Autoriza o Poder Executivo a criar a Escola Técnica Federal de São Miguel do Guaporé, no Estado de
Rondônia”, com as emendas oferecidas.
Atenciosamente, – Senador Cristovam Buarque, Presidente da Comissão de Educação, Cultura
e Esporte.
Of. nº CE/166/2007
Brasília, 20 de novembro de 2007
Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º, do art. 91, do Regimento Interno do Senado Federal, comunico a Vossa Excelência
que esta comissão deliberou, em caráter terminativo,
em reunião realizada nesta data, pela prejudicialidade
do Projeto de Lei do Senado nº 333, de 2006, de autoria de Sua Excelência o Senhor Senador César Borges
que, “Autera o § 1º do art. 1º da Lei nº 6.494, de 7 de
dezembro de 1977, modificada pelo art. 6º da Medida
Provisória nº 2.164-41, de 24 de agosto de 2001, para
restringir o acesso a estágio a estudantes que freqüentam cursso de educação superior, de educação profissional ou escolas de educação especial”.
Atenciosamente, – Senador Cristovam Buarque, Presidente da Comissão de Educação, Cultura
e Esporte.
O SR. PRESIDENTE (Gerson Camata. PMDB
– ES) – Os ofícios que acabam de ser lidos vão à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Gerson Camata. PMDB
– ES) – Com relação ao Parecer nº 1.152, de 2007,
referente ao Aviso nº 92, de 2007, a Presidência, em
observância às suas conclusões, encaminha a matéria ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Gerson Camata. PMDB
– ES) – Com referência aos expedientes lidos, fica
aberto o prazo de cinco dias úteis para interposição
de recurso, nos termos do art. 91, §§ 3º a 5º, do Regimento Interno, por um décimo da composição da
Casa, para que os Projetos de Lei do Senado nºs
291, 407, 423, 450, 451 e 574 de 2007, sejam apreciadas pelo Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Gerson Camata. PMDB
– ES) – Foram lidos anteriormente os Pareceres
nºs 1.162 e 1.163, de 2007, da Comissão de Cons-
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tituição, Justiça e Cidadania, sobre as seguintes
matérias:
– Projeto de Lei da Câmara nº 28, de 2003 (nº
5.657/2001, na Casa de origem), que acrescenta dispositivo à Lei nº 8.906, de 4 de julho
de 1994, que dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil
– OAB; e
– Projeto de Lei da Câmara nº 90, de 2006 (nº
6.248/2005, na Casa de origem), que acrescenta
§ 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).
As matérias ficarão perante a Mesa durante cinco
dias úteis a fim de receber emendas, nos termos do
art. 235, II, d, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Gerson Camata. PMDB
– ES) – Foi lido anteriormente o Parecer nº 1.155, de
2007, da Comissão de Educação, que conclui pela
prejudicialidade do Projeto de Lei do Senado nº 333,
de 2006.
A matéria será incluída em Ordem do Dia oportunamente, a fim de ser declarada prejudicada, nos
termos do § 1º do art. 334 do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Gerson Camata. PMDB
– ES) – A Presidência lembra às Senhoras e aos
Senhores Senadores que o Senado Federal está
convocado para uma sessão especial a realizar-se
amanhã, às 11 horas, destinada a comemorar o décimo aniversário da obtenção do título de “Cidade
Patrimônio da Humanidade” ao Município de São
Luiz, Maranhão, de acordo com o Requerimento nº
1.368, de 2007, da Senadora Roseana Sarney e outros Senhores Senadores.
Lembra, ainda, que, de acordo com o art. 200
do Regimento Interno e conforme comunicação
feita na sessão de 3 de agosto de 2005, usarão
da palavra os Líderes ou quem Suas Excelências
indicarem.
O SR. PRESIDENTE (Gerson Camata. PMDB
– ES) – A Presidência comunica que foram indicadas
74 candidatas que concorrerão ao Diploma MulherCidadã Bertha Lutz, nas condições especificadas na
relação em anexo.
Os nomes acompanhados dos respectivos currículos vão ao Conselho para a escolha das agraciadas.
São as seguintes as indicações:
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O SR. PRESIDENTE (Gerson Camata. PMDB
– ES) – A Presidência recebeu as seguintes manifestações sobre o Projeto de Lei do Senado nº 121, de
2007-Complementar:
– Ofício nº 189/2007, da Câmara Municipal de Campo
Limpo Paulista, encaminhando Moção aprovada
naquela Casa;
– Ofício nº 365/2007, da Câmara Municipal de Várzea Paulista, encaminhando Moção aprovada
naquela Casa;
– Ofício nº 756/2007, da Câmara Municipal de Bebedouro, encaminhando Moção aprovada naquela
Casa;
– Ofício nº 831/2007, da Câmara Municipal de Jundiaí,
encaminhando Moção aprovada naquela Casa;
– Ofício nº 2.449/2007, da Confederação Nacional
dos Municípios, e
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– Ofício nº 9.085/2007, da Câmara Municipal de Ribeirão Preto-SP, encaminhando requerimento
aprovado naquela Casa.
Os expedientes serão juntados ao processado
da referida matéria.
O SR. PRESIDENTE (Gerson Camata. PMDB
– ES) – Encerrou-se ontem o prazo para apresentação
de emendas ao Projeto de Resolução nº 76, de 2007,
de autoria do Senador Expedito Júnior, que acrescenta
parágrafos ao art. 93 do Regimento Interno do Senado
Federal, para prever a realização de reuniões técnicas
das Comissões.
Ao Projeto não foram oferecidas emendas.
A matéria vai às Comissões de Constituição, Justiça e Cidadania e Diretora.
O SR. PRESIDENTE (Gerson Camata. PMDB –
ES) – Sobre a mesa, comunicação que passo a ler.
É lida a seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Gerson Camata. PMDB
– ES) – A comunicação que acaba de ser lida vai à
publicação.
O SR. PRESIDENTE (Gerson Camata. PMDB
– ES) – Há oradores inscritos.
O primeiro orador inscrito na sessão de hoje é
S. Exª, o Senador Paulo Paim, que, de acordo com o
Regimento Interno, tem dez minutos para o seu pronunciamento.
Com a palavra S. Exª.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, não usarei os dez minutos porque, de imediato,
abrirei, na Comissão de Direitos Humanos e Legislação
Participativa, um debate sobre a CPMF e sua repercussão, aprovando ou não, nos direitos sociais.
Estará conosco a Srª. Arns, Coordenadora da
Pastoral da Criança no Brasil, e o cirurgião e ex-Ministro Adib Jatene, criador da CPMF no Brasil. Será
um debate muito importante.
Convido as Srªs Senadoras e os Srs. Senadores a comparecerem, a fim de que possamos, às 14
horas e 10 minutos, abrir esse debate tão importante
sobre a votação que teremos provavelmente amanhã
neste plenário.
Sr. Presidente, quero ainda registrar minha satisfação de ver que o Dr. Antonio Dias Toffoli, AdvogadoGeral da União, encaminhou sua posição quanto aos
demitidos do Governo Collor. Segundo ele, Sr. Presidente, de acordo com as informações que recebi, todos
os demitidos no governo Collor serão readmitidos, a
não ser aqueles que foram demitidos por justa causa,
que tenham cometido roubo, assassinato, coisa que
espero que não tenha acontecido com nenhum dos
servidores que foram demitidos.
Portanto, uma notícia, eu diria, boa para todos
os trabalhadores da área pública, que são em torno
de 16 mil os que terão direito à retornar ao trabalho a
partir desse parecer. Já havia um parecer, pelo menos
um decreto assinado pelo Presidente Lula, que ia no
mesmo sentido, faltava um parecer jurídico, que foi
dado, agora, pela Advocacia-Geral da União, importantíssimo para todos esses trabalhadores.
Esperamos que a Comissão Especial Interministerial, a partir desse documento, agilize, Sr. Presidente,
para que todos voltem ao trabalho, antes, espero eu,
do dia 13 de maio do ano que vem, porque essa data
lembra os 120 anos da abolição não conclusa.
Ainda, Sr. Presidente, quero destacar que hoje,
aqui em frente ao Congresso, houve um grande encontro, com cerca de 30 mil trabalhadores, liderados
por todas as centrais sindicais, CUT, Nova Central,
CGTB, UGT. Enfim, todas as centrais sindicais, Sr.
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Presidente, estavam aqui com um único objetivo: fazer
uma manifestação, mais uma vez, pela valorização do
salário mínimo, inclusive temos projeto nesse sentido;
pela redução de jornada de 44 para 40 horas semanais, pela manutenção do veto à Emenda nº 3 e pelo
fim do fator previdenciário.
Quero cumprimentar os líderes dos trabalhadores
de todo o País, que fizeram esse movimento, do qual
tive a alegria de participar aqui, em frente ao Congresso. Falei, na ocasião, da importância do projeto de que
fui Relator, junto aos Senadores Francisco Dornelles
e Lúcia Vânia, que regulamentou as centrais sindicais
e garantiu o projeto da contribuição negocial. É esse
projeto, e não aquela emenda Procon, que veio da Câmara, como digo, que vai permitir que, no máximo, no
mês de abril, estejamos aqui com o projeto, conforme
garantiu o Ministro Carlos Lupi, para que o Congresso
possa, de uma vez por todas, posicionar-se sobre essa
questão, terminando com o imposto sindical, mas, no
mesmo dia, criando, de forma oficial, a contribuição
negocial, que já é usada pela maioria dos países do
mundo. Eles aboliram a contribuição sindical. E, por
decisão soberana na assembléia dos trabalhadores,
eles vão definir o quanto será destinado de parte dos
empregados tanto para a entidade de trabalhador como
dos empregadores no leque sindicato, federação, confederação e central sindical.
Por último, Sr. Presidente, ainda quero registrar
que os três Senadores gaúchos continuam discutindo
muito para encontrar uma saída para a crise do Rio
Grande. Como diz o Senador Pedro Simon, uma crise
para a qual todos nós temos, de forma unida, que encaminhar, defender uma saída, pensando na salvação
do Rio Grande e do Brasil.
Sr. Presidente, ontem, no Rio Grande do Sul, foi
lembrado como o Dia do Artista Gaúcho. A data é uma
homenagem a Leovegildo José de Freitas, o Gildo de
Freitas, e Vitor Mateus Teixeira, o Teixeirinha. Gildo de
Freitas faleceu em 4 de dezembro de 1982 e Teixeirinha,
em 4 de dezembro de 1985. Teixeirinha, que gravou 65
LPs, vendeu mais de 20 milhões de discos, nasceu em
Rolante, no dia 3 de março de 1927. Aos seis anos,
perdeu o pai e, aos nove, a mãe. Órfão, foi morar com
parentes e, na longa caminhada, tornou-se – depois de
vender jornais, uma vida simples – um grande cantor
que apaixonou o Rio Grande e o Brasil. Aos 24 anos,
Teixeirinha decidiu seguir a carreira artística, cantando nas rádios, principalmente. Em 1959, gravou, em
São Paulo, o seu primeiro disco. O sucesso estoura
em todo o Brasil, atingindo venda superior a 1 milhão
de cópias no ano de 1961, algo inédito na história da
música popular brasileira. Teixeirinha, Sr. Presidente,
atuou em diversos filmes, como Carmem e A Cigana.
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São 12 filmes que foram assistidos por 15 milhões de
pessoas no Brasil. Há pouco tempo, Sr. Presidente, a
música Querência Amada, de sua autoria, foi eleita o
hino popular do Rio Grande em uma votação entre os
ouvintes de rádio. Gildo de Freitas também, Sr. Presidente, tem uma história tão bela quanto a história de
Teixeirinha.
Sr. Presidente, queria também lembrar da importância dessa data porque, na segunda metade dos
anos 40, além de toda a história bonita desses cantores, conhecemos a história, bonita também, de Getúlio
Vargas e, em seguida, a caminhada de Jango.
Sr. Presidente, pediria a V. Exª que considerasse
como lido, na íntegra, o meu pronunciamento, já que
vou, neste momento, abrir o debate na Comissão de
Direitos Humanos.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – V. Exª
me concede um aparte?
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Eu permito
o aparte, mas estou com um problema, porque terei que
abrir a reunião da Comissão de Direitos Humanos.
O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR)
– Um aparte sucinto, Senador Eduardo Suplicy.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Serei sucinto.
Primeiro, Senador Paulo Paim, quero cumprimentá-lo pela maneira como junto com outros relatores, os Senadores Francisco Dornelles e Lucia Vânia,
V. Exª chegou a um entendimento para que possam
os próprios trabalhadores, em suas assembléias, no
tempo devido, tomarem a decisão sobre a forma de
contribuição e o valor para o seu sindicato e as centrais sindicais.
V. Exª teve um diálogo com as centrais sindicais
que mostra a sua tradição e o seu empenho em todas
as cláusulas relativas aos direitos dos trabalhadores no
Brasil. Segundo, quero enaltecer também o encontro
que os três Senadores do PT terão hoje à tarde com
o Presidente da República.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Os três
Senadores do Rio Grande.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Do
Rio Grande do Sul, perdão, Senadores Pedro Simon e
Sérgio Zambiasi. Como são Senadores que têm tanta
amizade conosco do PT e estando em sua companhia,
foi um lapso benéfico. Justamente queria dizer que são
Senadores que estão vendo o interesse maior do Rio
Grande do Sul e que, certamente chegarão a uma boa
conclusão com o Presidente Lula. Finalmente, quero
dizer algo, Senador Alvaro Dias, que considero da
maior relevância para a história do Senado. Ainda há
pouco, a Folha de S.Paulo, pelo Datafolha, registrou
que 45% da população brasileira estão considerando
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a imagem do nosso Congresso Nacional lá para baixo.
Nós precisamos, diante de todos os acontecimentos
havidos, transmitir aos nossos companheiros Senadores do PMDB, como o Senador Gerson Camata, um
sentimento, e eu gostaria aqui de expressá-lo – inclusive, quero fazê-lo assim, abertamente. Hoje, pela
manhã, dialoguei com os Senadores Valdir Raupp,
Romero Jucá e tantos outros. Temos o maior respeito
por valores que o PMDB tem nesta Casa, mas, dentre
estes, há um especial, que representa uma história de
dignificação da representação pública, como governador de estado, como Senador já por mais de três vezes, e que poderia significar algo tão importante para
fortalecer a imagem do Senado. Como o PMDB fará a
sua reunião hoje às 16 horas, quero pelo menos transmitir o que sei ser o sentimento de muitos Senadores.
Os Senadores do PMDB sabem, por exemplo, que no
Senador Pedro Simon há uma história que significaria como que um resgate para o Senado Federal, de
extraordinário...
(Intervenção fora do microfone.)
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – O
Senador Gerson Camata, que estará na reunião do
PMDB, aqui transmite que é também o candidato dele.
Mas eu sei, Senador...
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Se eu
pudesse votar, seria também o meu candidato.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Mas
V. Exª terá um diálogo com o Presidente Lula, na companhia de ambos, e eu quero, então, transmitir-lhe o
seguinte: tenha lá toda a liberdade de dizer ao Presidente Lula que são muitos os Senadores que, sabendo
do respeito, da amizade do Presidente Lula para com
o Senador Pedro Simon, veriam isso como algo muito
importante. Assim sendo, este é o sentimento que eu
sei que muitos Senadores estarão transmitindo hoje
aos Senadores do PMDB. Então, caro Senador Paulo
Paim, muito boa sorte no diálogo dos Senadores do Rio
Grande do Sul com o Presidente Lula em benefício da
Governadora Yeda Crusius e do Rio Grande do Sul.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Muito
obrigado, Senador Suplicy.
SEGUEM, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTOS DO SR. SENADOR PAULO PAIM.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, as centrais Força Sindical, CUT (Central Única dos Trabalhadores), Nova Central Sindical,
CGTB (Central Geral dos Trabalhadores do Brasil) e
a UGT (União Geral dos Trabalhadores) realizaram
hoje, aqui em Brasília, a 4ª Marcha Nacional da Classe Trabalhadora.
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A mobilização teve como objetivo reivindicar a
redução da jornada de trabalho para 40 horas semanais, sem redução salarial, mais empregos, e o fortalecimento da seguridade social, em especial o fim do
Fator Previdenciário.
A proposta que tramita no Senado Federal que
prevê a redução da jornada de trabalho das atuais 44
horas semanais para 40 horas, sem redução salarial,
é de minha autoria em parceria com o senador Inácio
Arruda.
Desde os tempos da Câmara dos Deputados nós
dois batalhamos por esta bandeira de luta dos trabalhadores brasileiros.
Iniciamos na Constituinte e, em nenhum momento,
deixamos que ela sumisse nos escaninhos do Congresso. Mais do que uma exigência é uma necessidade.
Estudos do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese) apontam
que a redução da jornada de trabalho é a forma mais
rápida e eficaz de gerar empregos e promover o crescimento da economia.
De imediato seriam criados mais de 3 milhões de
novos postos de trabalho e, num segundo momento,....
com a redução para 36 horas semanais, chegaríamos a
7 milhões de novos empregos. Entendo que a redução
da jornada de trabalho é uma saída emergencial.
É também uma tendência mundial. Segundo a
Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), dos 30 países que fazem parte da entidade, 18 já adotaram a diminuição na carga horária
de seus funcionários.
Sr. Presidente, outro eixo, vamos dizer assim,
da 4ª Marcha Nacional da Classe Trabalhadora, foi a
defesa da Seguridade Social e o Fim do Fator Previdenciário.
O Fator Previdenciário leva em conta, para cálculo do valor da aposentadoria pelo INSS, o tempo de
serviço e a idade do segurado.
Em vigor desde 1999, o fator provoca uma redução no benefício, dependendo do tempo de contribuição,....da idade do trabalhador e da expectativa de
sobrevida do segurado no momento da aposentadoria,
item que é calculado a partir de estimativas do IBGE.
Sempre que o fator previdenciário for menor do
que um, há redução no valor da aposentadoria.
Apesar deste mecanismo ter sido criado com o
objetivo de equilibrar as contas da Previdência Social
e desestimular a aposentadoria precoce, ele se tornou perverso para os segurados da Previdência,......
na medida em que faz com que os trabalhadores permaneçam mais tempo como contribuintes e menos
como beneficiários.
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O fator previdenciário é o pior inimigo dos trabalhadores brasileiros, porque, em média, reduz o benefício da mulher no ato da aposentadoria em 41,5% e
do homem, em 35%.
Lembro que desde 2003, tramita aqui nesta casa,
e atualmente está na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE),......Projeto de Lei nº 296, de minha autoria
que põe fim ao famigerado fator Previdenciário.
Se conseguirmos aprovar o PLS 296/03 daremos
o primeiro passo para volta do princípio da aposentadoria integral, ou seja, o segurado vai contribuir sobre
o teto e vai se aposentar com o teto.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, o Estado do Rio Grande do Sul comemorou
ontem o Dia do Artista Gaúcho. A data é uma homenagem a Leovegildo José de Freitas (o Gildo de Freitas)
e Vitor Mateus Teixeira (o Teixeirinha).
Gildo de Freitas faleceu em 4 de dezembro de
1982 e Teixeirinha em 4 de dezembro de 1985.
Teixeirinha, que gravou 65 LPs e vendeu mais
de 20 milhões de discos, nasceu em Rolante, no dia
3 de março de 1927. Aos seis anos, perdeu o pai e,
aos nove, a mãe.
Órfão, foi morar com parentes, mas, como eles
não tinham condições de sustentá-lo, resolveu sair
pelo mundo trabalhando. Entre as suas profissões, foi
vendedor de jornais e carregador de malas.
Aos 24 anos, Teixeirinha decidiu seguir carreira
artística, cantando em rádios do Interior.
Em 1959, gravou em São Paulo o seu primeiro
disco. Mas foi o quarto trabalho de Teixeirinha que o
conduziu ao sucesso nacional. Trazia a música Coração de Luto, que contava a história da morte de sua
mãe.
O sucesso estourou em todo Brasil, atingindo uma
venda superior a 1 milhão de cópias no ano de 1961,
algo inédito na história da música popular brasileira.
Em 1966, Teixeirinha lançou o filme Coração de
Luto, um sucesso de bilheteria. Iniciava-se aí uma vitoriosa carreira como ator e como produtor de filmes,
com títulos como Ela Tornou-se Freira (1972) e Carmem, a Cigana (1976). Seus 12 filmes foram assistidos
por cerca de 15 milhões de espectadores.
Há pouco tempo, a música Querência Amada, de
sua autoria, foi eleita o Hino Popular do Rio Grande do
Sul em uma votação entre os ouvintes de uma rádio.
Sr. Presidente, Gildo de Freitas foi o maior trovador/repentista do meu estado. Trabalhou em diversas
profissões, mas era a rigor um trovador e cantador
popular.
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Na segunda metade dos anos 1940 começa a
sua fama de trovador nos programas de rádio ao vivo
em Porto Alegre. Corta o interior do Rio Grande do Sul
com suas apresentações.
Conhece (1950) Getúlio Vargas e entra em sua
campanha política. Em 1963 viaja para São Paulo onde
grava seu primeiro disco. Após o golpe de 1964 é convidado a prestar depoimento sobre suas ligações com
o Trabalhismo. Em 1970 Jango o convida para viver no
Uruguai e ele não aceita. Ele era um grande amigo de
Leonel Brizola.
O patrono dos trovadores gaúchos gravou 15
discos e deixou uma imensa legião de seguidores e
admiradores.
Dentre as suas composições eu gosto muito de
“Percorrendo o Rio Grande”
Ô milonga galponeira
já que tu tens qualidade
vai dar uma volta ao mundo
no Brasil da liberdade
Vai por mim lá no Rio Grande
terra de hospitalidade
entra no Rio Grande Amado
e vai matar minha saudade
Percorre bem meu Rio Grande
leva bastante alegria
em Alegrete, Rosário
São Borja, Santa Maria
São Gabriel, Dom Pedrito
Soledade e Vacaria
Novo Hamburgo e Porto Alegre
São Leopoldo e Caxias
Santana do Livramento
Jaguarão e Itaqui
Camaquã e Montenegro
São Francisco e Jaguari
Viamão e Santo Antônio
Taquara, Gravataí
Portão, Rincão do Cascalho
e São Sebastião do Caí
Milonga chega nas praias
em Torres, Tramandaí
no Pinhal e na Cidreira
Palmares, Capivari
Dá uma chegada em Pelotas
Rio Grande, Piratini
vai a Pinheiro Machado,
Cachoeira e Cacequi
São Sepé e Caçapava
Lavras, Bagé e Três Passos
vai levar a esta gente
meu grande e sincero abraço
e diga a todos que agarrem

Quinta-feira 6

43609

um punhal de puro aço
cortem o meu coração
e cada um leve um pedaço.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, na semana passada, depois de 15 anos
de lutas e de incertezas, os servidores públicos demitidos durante o Governo Collor puderam finalmente
comemorar uma notícia que aponta para a solução
definitiva do problema.
Refiro-me, Sr. Presidente, ao parecer da Advocacia-Geral da União, que fixa a interpretação da Lei nº
8.878, de 1994, para permitir que a Comissão Especial
Interministerial (CEI), que é a responsável pela análise dos processos, tenha segurança e embasamento
jurídico para analisar, caso a caso, o reingresso dos
servidores.
Com isso, nobres Srªs e Srs. Senadores, damos
um passo decisivo para resolver a situação desses
milhares de servidores que sofreram a injustiça da
demissão entre 1990 e 1992 e, desde 1994, esperam
o cumprimento da lei que os anistiou.
Um passo particularmente importante já havia
sido dado no início deste ano, quando o Presidente
Lula assinou o Decreto nº 6.077, de 2007.
Esse decreto regulamenta o artigo 3º da Lei nº
8.878/94, garantindo, entre outras coisas, o direito dos
anistiados a regressar ao mesmo cargo ou emprego
anteriormente ocupado e a manter o regime jurídico a
que estavam então submetidos.
A Comissão Especial recebeu, ao todo, mais de
15 mil processos. Desses, cerca de 5 mil foram homologados e cerca de 800 já estão prontos, aguardando
apenas a autorização para que os funcionários retornem à atividade. Esperamos que em breve as reintegrações sejam garantidas na sua totalidade.
Vejam os Colegas, como bem diz o despacho do
Dr. José Antonio Dias Toffoli, Advogado-Geral da União,
que se trata aqui da reparação de uma injustiça e não
da concessão de um perdão.
A lei 8.878/94 não concedeu um favor do Estado àqueles servidores, mas apenas reconheceu a
possibilidade de que as demissões tenham ocorrido
ao arrepio da lei e estabeleceu a necessidade de reparação, nesses casos.
O que reivindicam essas pessoas, que há 13
anos esperam o cumprimento da lei de anistia, é apenas isto: justiça, Senhor Presidente.
Não querem um emprego, querem retomar seu
trabalho, com dignidade. Negar-lhes isso por simples
formalismos jurídicos ou por má vontade política é
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inaceitável, porque significa continuar negando sua
dignidade.
O parecer da Advocacia-Geral da União, ao dar
uniformidade aos entendimentos jurídicos já emitidos
em diversas instâncias, seja no Executivo ou no Judiciário, certamente vai contribuir para que a justiça seja
feita de forma mais rápida e eficiente.
De fato, Sr. Presidente, a demora em dar-se uma
resposta à situação dessas pessoas é mais um ingrediente que reforça a injustiça que pode ter sido cometida na origem do problema.
Não bastasse poderem ter sido vítimas de um
erro ao serem demitidos, esses servidores vêem seu
pleito legítimo pela reconsideração de sua demissão
simplesmente perder-se, por 13 anos, nos meandros
da burocracia estatal, no Poder Executivo, que tudo
fez para ignorá-los.
Justiça seja feita, Srªs e Srs. Senadores, foi só
no Governo Lula que essas pessoas voltaram a ser
seriamente ouvidas.
Afinal, não existe apenas uma orientação política nesse sentido, e sim, a publicação de um Decreto
Presidencial de número 6.077, de 2007 aguardando
o seu total cumprimento.
Por tudo isso, quero saudar aqui a iniciativa da
Advocacia-Geral da União ao produzir esse parecer.
Espero que a Comissão Especial Interministerial
possa agora, com o caminho tornado mais claro, encerrar seus trabalhos de forma mais fácil e tranqüila,
garantindo a justiça, com o retorno de todos ao trabalho – o que é, afinal, uma das finalidades mais básicas do Estado.
Por fim, Sr. Presidente, espero que antes do dia
13 de maio de 2008, quando dos 120 anos da abolição
não conclusa, nós possamos comemorar o retorno ao
trabalho de todos os servidores demitidos injustamente
no governo Collor.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Paulo Paim,
o Sr. Gerson Camata, 2º Secretário, deixa a
cadeira da Presidência, que é ocupada pelo
Sr. Alvaro Dias, 2º Vice-Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR)
– Muito obrigado, Senador Paim. A solicitação de V.
Exª será atendida na forma do Regimento.
Com a palavra, pela ordem, o Senador Flexa
Ribeiro.
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Solicito a V. Exª minha inscrição para uma comunicação inadiável.
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O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR)
– V. Exª fica inscrito em segundo lugar. O Senador Suplicy, em terceiro lugar.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP)
– Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR)
– Com a palavra o Senador Gerson Camata, para uma
comunicação inadiável.
O SR. GERSON CAMATA (PMDB – ES. Para
comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, eu vim preparado
para focalizar e relembrar um pouco os episódios que
ocorreram aqui ontem, mas acho que é bom dar uma
pausa, para ver se o Senado, como disse ali o Senador Suplicy, encontra um nome que possa começar
o grande trabalho de soerguer, de levantar e de dar
ao Senado a expressão que ele teve na vida política
brasileira.
Vou recordar aqui alguns fatos. Hoje estamos
comemorando – comemorando, não sei –, sentindo pesar pelos 116 anos da morte de Dom Pedro II.
Aconselhado pelo Governador Paulo Hartung, que se
encontra agora aqui no plenário do Senado, eu li o livro do José Murilo de Carvalho que narra a história
da vida de Dom Pedro II. E vou ler aqui um trecho do
livro que enfoca exatamente o que ocorreu logo após
a morte desse grande brasileiro que durante 50 anos
governou o Brasil, mas que modestamente rejeitou a
pensão que lhe foi oferecida e foi morrer pobre, em
Paris, com as suas despesas pagas pela então Condessa de Paris.
Diz José Murilo de Carvalho:
A repercussão em Paris e na Europa [da morte
de D. Pedro II] foi imediata, entre povo e governos. O
presidente da república francesa, Sadi Carnot, determinou honras militares, ignorando o protesto do representante do governo brasileiro. [Já começou mal a
República brasileira.] As honras militares eram devidas
a D. Pedro por ser titular da Grã-Cruz da Legião de
Honra. No final do dia 5 [dia em que ele morreu], 2 mil
telegramas e centenas de coroas de flores já haviam
chegado ao hotel [humilde onde faleceu], uma delas
enviada pela rainha Vitória [da Inglaterra]. O corpo foi
embalsamado e levado no dia 8 à noite para a igreja
da Madeleine em cortejo oficial, no mesmo carro usado
nos funerais do ex-Presidente Thiers, que conhecera
em 1871. A igreja [La Madeleine] tinha as paredes
forradas de preto, e enorme catafalco fora colocado
no centro da nave.
Para nova irritação do governo [republicano] brasileiro, o caixão fora coberto com a bandeira imperial.
No dia 9, houve exéquias solenes, com a presença do
general Brugère, chefe da Casa Militar, representando
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Sadi Carnot; dos presidentes do Senado e da Câmara
[da França]; de quase todos os membros da Academia
Francesa, do Instituto de França e da Academia de Ciências Morais; da família imperial; de representantes
de muitas outras casas reais, e de vários brasileiros,
aos quais se juntava [o grande escritor português] Eça
de Queiroz. Joaquim Nabuco observou que a nave da
Madeleine parecia abrigar um congresso do espírito
humano. Presentes também muitos representantes
de outros governos, inclusive da América, exclusive
do Brasil.
Da Madaleine partiu imenso cortejo, composto
de doze regimentos comandados por um general e
formado por cerca de 200 mil pessoas. [Maior exéquia
que já houve de um ex-governante brasileiro no mundo.] Ao som da Marcha fúnebre de Chopin, o corpo foi
levado para a estação de Austerlitz, de onde seguiu
de trem para Portugal. D. Pedro, após a morte, teve,
no exterior, toda a pompa que recusara em vida. Escrevendo para um jornal do Rio de Janeiro, Joaquim
Nabuco observou que nesse dia o coração brasileiro
pulsara no peito da França. As homenagens continuaram durante a viagem e se encerraram nos funerais
realizados em São Vicente de Fora, perto de Lisboa, no
dia 12 de dezembro. O corpo foi colocado no jazigo da
família Bragança, entre o da madrasta, D. Amélia, e o
da mulher, D. Teresa Cristina. Novamente, a República
não se fez representar nas últimas homenagens.
Nos Estados Unidos, o New York Times do dia
5 de dezembro não poupou elogios. Em texto de duas
colunas, reproduziu a frase de Gladstone segundo a
qual D. Pedro seria o governante modelo do mundo
e acrescentou outros louvores por conta própria. D.
Pedro, segundo o jornal, foi ‘o mais ilustrado monarca
do século’ e ‘tornou o Brasil tão livre quanto uma monarquia pode ser’.
Os adversários brasileiros do imperador, criticando sua política, ressaltavam sempre seu patriotismo,
honestidade, desinteresse, espírito de justiça, dedicação ao trabalho, tolerância, simplicidade. O republicano José Veríssimo salientou que a maior dívida do
Brasil com D. Pedro era a atmosfera de liberdade que
proporcionara às atividades do espírito. Em seu governo, resumiu: “Todos pensávamos como queríamos
e dizíamos o que pensávamos. Eu não sei que maior
elogio se possa fazer a um estadista”.
Como as coisas na República não andam bem,
dediquei essa minha fala inicial, na sessão de hoje,
Sr. Presidente, à memória daquele que foi o grande
Imperador do Brasil e que garantiu a unidade do território brasileiro...
(Interrupção do som.)
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O Sr. Marcelo Crivella (Bloco/PRB – RJ) – Senador Gerson, permite-me V. Exª um aparte?
O SR. GERSON CAMATA (PMDB – ES) – Encerrando, Sr. Presidente, eu queria dizer que ele foi
o grande governante do Brasil, que garantiu a nossa
unidade territorial. Enquanto a América Espanhola se
fracionou, o Brasil compõe este continente, graças à
ação de D. Pedro II – às vezes, até tendo de usar arma,
mas quase sempre por meio da conciliação.
Senador Crivella, eu teria o maior prazer em ouvilo, mas, como estou falando para uma comunicação
inadiável, estou impedido pelo Regimento Interno de
ouvi-lo. No entanto, considero a sua fala agregada ao
meu pronunciamento. Já imagino que muito melhor do
que eu V. Exª expressaria a admiração do Brasil por
essa grande figura que foi D. Pedro II.
Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. Gerson Camata, o Sr. Alvaro Dias, 2º Vice-Presidente,
deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Antonio Carlos Valadares, suplente
de Secretário.
O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ)
– Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares.
Bloco/PSB – SE) – Com a palavra, pela ordem, o Senador Marcelo Crivella.
O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
apenas quero dizer ao Senador Gerson Camata que
fiquei orgulhoso de tocar em um dos conterrâneos
mais ilustres, D. Pedro II, que, aos 15 anos de idade,
teve sua maioridade decretada, e que, nos quatro decênios do seu Império, estruturados no trabalho sério,
na austeridade, no amor à Pátria, permitiu que a espada conciliadora de Caxias fundisse a nossa unidade
moral, territorial, nacional e lingüística.
Portanto, quero me ombrear às homenagens que
V. Exª faz ao meu conterrâneo, D. Pedro II, que morreu
com o coração estraçalhado de mágoas, no desterro,
como tantos outros brasileiros.
Sr. Presidente, muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares.
Bloco/PSB – SE) – A Mesa também se congratula com
o Senador Gerson Camata pelo pronunciamento relembrando a figura imortal de Pedro II, que foi um grande
Imperador, que morreu com saudade do Brasil na Europa, que foi o imperador mais republicano de quantos
governaram as nações do mundo inteiro. Graças a ele
é que tivemos um regime de liberdade, de respeito à
imprensa e de lealdade aos compromissos assumidos
com o povo. Foi um governo de vergonha, um governo

43612

Quinta-feira 6

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

de respeito, que sempre utilizou a ética como conduta
retilínea na administração do seu governo.
Concedo a palavra ao Senador Papaléo Paes, por
permuta com o Senador Antonio Carlos Valadares.
O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Agradeço
a V. Exª por ter feito a permuta para que eu pudesse
fazer uso da tribuna neste momento.
Antes de iniciar meu pronunciamento, quero falar
sobre o que disse o Senador Suplicy em relação ao
nome do Senador Pedro Simon como um candidato
do PMDB à Presidência da Casa.
Logicamente, acho que o nome de Pedro Simon é
unanimidade aqui na Casa. É um homem que já prestou grandes serviços ao seu Estado, à Nação, como
Governador do Estado do Rio Grande do Sul, como
Senador da República por várias legislaturas. Não há
dúvida nenhuma de que o nome de Pedro Simon é
muito bem aceito na Casa.
Assim, quero parabenizar o Senador Suplicy
pela lembrança que teve, logicamente, considerando
a figura ímpar de Pedro Simon.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Permita-me, Senador Papaléo Paes, informá-lo de que,
ainda na manhã de hoje, diante da renúncia, ontem,
do Senador Renan Calheiros, que trouxe a todos nós
Senadores a responsabilidade de escolhermos e elegermos até quarta-feira o Presidente de nossa instituição, levando em conta que o PMDB, que é o maior
Partido e, regimentalmente, tem a prerrogativa de
estar indicando um nome que, na medida do possível, será votado e, se possível, por consenso, que eu
avaliei como responsabilidade de cada um de nós,
Senadores, inclusive dos demais partidos, que todos
os nomes do PMDB merecem todo o nosso respeito,
pois são grandes valores. Porém, dentre os valores
do PMDB, há um que dignificou o Rio Grande do Sul
como Governador extremamente respeitado e que,
por isso, já foi eleito três ou quatro vezes para o Senado Federal. É um dos mais antigos no Senado, um
dos maiores valores da história desta instituição. E no
momento em que o Senado Federal se encontra com
a sua imagem machucada, com uma avaliação muito
crítica da população brasileira ao Congresso Nacional,
se pudermos transmitir ao PMDB que esse é um valor
que significaria o respeito entusiasmado, o apoio entusiasta de todos nós, acho que haveria aí um consenso.
Então, transmiti isso ao Senador Valdir Raupp, Líder
do PMDB, ao Senador Romero Jucá e ao Senador
Mão Santa, que, inclusive, conhece a historia do Senador Pedro Simon. Quero, então, dizer a V. Exª que
Senadores de quase todos os partidos com os quais
eu dialoguei hoje, inclusive o de V. Exª, o Líder Arthur
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Virgílio, o Presidente do PSDB, Senador Sérgio Guerra, e o Senador José Agripino, do Democratas, assim
como outros do Democratas...
O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP) – É uma
unanimidade na Casa.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – ...
avaliam que essa pode ser uma solução histórica da
maior relevância. O Senador Mão Santa poderá dizer,
como Senador do PMDB que estará na reunião, hoje,
das 16 horas. Quero cumprimentá-lo por sua iniciativa,
Senador Papaléo Paes.
O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP) – Muito
obrigado, Senador Suplicy.
Senador Mão Santa, só lembrando que eu ainda
não iniciei meu pronunciamento.
O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – Em V. Exª, sem
dúvida nenhuma, baixou o Espírito Santo. Eu vinha
no carro ouvindo e ouvi parte do que disse o Suplicy,
que ontem me pediu para apresentar, quando surgisse a possibilidade, o seu apoio e seu entusiasmo, que
é grande. Suplicy representa São Paulo, o Brasil e a
virtude. Deus escreve certo por linhas tortas e não iria
abandonar esta Casa. O filho de Deus está ali, não é,
João Pedro? Deus não iria nos abandonar. No momento certo, Ele busca o agente certo. Foi assim que buscou Davi, foi assim que buscou Moisés. Valdir Raupp,
nosso Líder do PMDB, atentai bem: Pedro Simon vai
completar 32 anos nesta. O povo já lhe deu o mandato de 32 anos, igual ao de Rui Barbosa ali, a sua vida.
Ninguém é mais a cara do Ulysses do que Pedro Simon, ninguém é mais a cara de Tancredo do que Pedro
Simon, ninguém é mais a cara de Teotônio Vilela do
que Pedro Simon. Companheiras e companheiros, os
humilhados serão exaltados. Pedro Simon, essa vida
gloriosa do PMDB... O PMDB vale mais pelos mortos;
poucos vivos correspondem. Suplicy, Pedro Simon foi
injustiçado, humilhado nesta Casa. Ele nunca, Alvaro
Dias, conseguiu um lugar nessa Mesa, por indicação
do partido. Ele nunca foi Presidente de uma comissão.
Quero lhe dizer que fui um cireneu naquela confusão
e acho que o maior erro do Renan, que hoje é Senador, foi tumultuar o processo para que o PMDB tivesse candidato à Presidência da República, porque isso
fortaleceria a democracia. Ele foi um dos generais que
impediram a candidatura. Houve candidatos brilhantes,
como o Rigotto, como o Garotinho, como o Professor
Itamar, mas o último que aceitou, Valdir Raupp teve um
grande comportamento nesses instantes e viu trucidada a sua pretensão na vergonhosa executiva do passado que mandou um bandoleiro para humilhar Pedro
Simon. De dezesseis votos, ele só teve três votos: o
dele, o de Michel Temer e o do Governador do Rio de
Janeiro, que era nosso companheiro.

Dezembro de 2007

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP) – Sérgio
Cabral.
O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – Então, impediram, porque ele tinha sido aclamado como a única
possibilidade de ser candidato do PMDB à Presidência
da República. Agora, surgiu essa. Então, foi muito bom
e oportuno. Sou do Piauí, e, no Piauí, há um hino que
diz: “Na luta, o seu filho é o primeiro que chega”. Então,
o meu voto já está dado, é aberto, é aqui no plenário e
lá na convenção do PMDB, em Pedro Simon, porque
é o Senado que está precisando da virtude, do nome
e da credibilidade de Pedro Simon.
O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP) – Muito
obrigado.
Sr. Presidente, faço um apelo a V. Exª – tenho
certeza absoluta de que terei o apoio do Senador Eduardo Suplicy e do Senador Mão Santa – para fazer o
meu pronunciamento, que, confesso, não levará mais
do que sete minutos.
O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR)
– Darei mais cinco minutos, o que completa os sete.
O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP) – Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR)
– V. Exª cedeu o seu tempo aos Senadores Eduardo
Suplicy e Mão Santa.
O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP) – Não, o
Senador Mão Santa e o Senador Suplicy poderiam
ter abatido do tempo deles e me dado; se pudessem,
fariam, tenho certeza, em função da importância do
assunto.
O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR)
– Vou acrescentar, com a concordância do Plenário.
O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP) – Agradeço
muito a participação de S. Exªs.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o Cerimonial da Presidência da República informa que o
Presidente Lula irá ao Estado do Amapá na próxima
sexta-feira, dia 7 de dezembro, em visita oficial. Tal
acontecimento se constitui uma ótima oportunidade
para expormos os graves problemas que acometem
aquela Unidade Federativa, notadamente a omissão
de investimentos públicos e a precariedade em sua
infra-estrutura básica.
Por estar à margem dos centros econômicos e
políticos nacionais, incrustado na Amazônia e cercado por área de preservação ambiental, o Amapá sofre
com suas históricas e persistentes dificuldades, sendo-lhe negada qualquer perspectiva de crescimento e
desenvolvimento.
É hora de dar um basta nisso! A visita do Presidente Lula – nós tememos; eu, particularmente, temo –,
que pode dar-lhe um palanque para exibir sua popular
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retórica, deve abrir nossos olhos para a omissão que a
União vem dispensando àquele Estado federado.
É notória, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
a precária infra-estrutura do Estado do Amapá, que
aqui represento.
Na área de transportes, somos praticamente isolados de ligações terrestres e rodoviárias, e as raras
estradas que temos estão em condições deploráveis.
No setor aéreo, não é diferente. Nossa oferta de linhas
é absolutamente deficiente, e o aeroporto de Macapá, que já opera além de sua capacidade, mostra-se
inadequado para receber o incremento no fluxo de
passageiros.
Quero fazer um apelo ao Ministro Nelson Jobim,
em nome do Estado do Amapá, pois, após sua assunção no cargo, o Amapá foi um dos Estados prejudicados. Senador Flexa Ribeiro, se V. Exª quiser ir ao
Amapá hoje, não consegue vaga nem para ida nem
para o retorno, por Belém. Se quiser ir dia 28 de dezembro, também não consegue vaga. Simplesmente,
o presente que recebemos do Ministro Nelson Jobim
foi a retirada de uma linha aérea da TAM, que fazia um
vôo às 13h30 – Macapá-Belém-Brasília – e retornava
às 23h30. É claro que ele não vai punir o Estado do
Rio Grande do Sul, o Estado onde ele nasceu, Rio de
Janeiro, ou São Paulo; mas Amapá, Roraima, Rondônia
ele pune. Por quê? Porque a repercussão é pouca.
Então, fazemos um apelo ao Ministro Jobim para
que, na sua determinação de reorganizar o sistema
aéreo brasileiro, faça restituir ao Amapá aquilo que
lutamos tanto para conseguir e que, num toque de
mágica, foi retirado, que era uma linha a mais para
servir o nosso Estado.
Ora, meus Colegas, como conseguiremos desenvolver o turismo ecológico na nossa Região – uma
alternativa econômica bastante interessante e viável
de desenvolvimento local – sem dispormos de uma infra-estrutura mínima de transportes? Como os turistas
chegarão e se locomoverão até lá?
A Ministra do Turismo, Srª Marta Suplicy, já declarou, recentemente, que essa modalidade turística
está contemplada no plano de turismo nacional como
uma das prioridades a ser desenvolvida nos próximos
anos. A Ministra afirmou ainda que a Amazônia é, sem
dúvida alguma, um símbolo indissociável do Brasil para
o turista estrangeiro, que fica fascinado pela perspectiva
de manter um maior contato com o grande patrimônio
de biodiversidade do mundo.
Não só a Ministra, mas também todos os especialistas do setor apontam o ecoturismo sustentável
como a marca do século XXI. Mas, sem condições
materiais de infra-estrutura básica, Sr. Presidente, de
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nada adiantará esse potencial, e o Amapá continuará
a ter de suportar o isolamento e o descaso.
No setor da energia elétrica, a situação é igualmente preocupante. A Companhia de Eletricidade do
Amapá vive uma séria crise, sem recursos disponíveis
para uma necessária ampliação na distribuição e na
iluminação pública. Em decorrência, diversas localidades da capital e do interior encontram-se às escuras,
causando temores na população em transitar nos espaços públicos à noite e impondo obstáculos às atividades econômicas.
Na área da saúde, além da insuficiência da rede
ambulatorial e hospitalar estadual, convivemos com
o surto de malária. Somente de janeiro a junho, mais
de dez mil casos foram registrados. Aos médicos não
são disponibilizados equipamentos e medicamentos
básicos para o tratamento das enfermidades.
Quero fazer um apelo ao Governo Federal e lembrar ao Presidente Lula que o Amapá é um ex-Território
e ainda está engatinhando para tentar a sua subsistência, que o Estado vive quase que exclusivamente
de repasse constitucional e que esses estão cada
vez mais deficientes para sustentar o nosso Estado.
Então, já que o Governo não tem condições legais de
aumentar o valor do repasse constitucional, que pelo
menos faça investimentos federais no nosso Estado,
reconheça a situação precária por que passa a saúde
do Estado, não por falta de profissionais, de médicos,
enfermeiros, bioquímicos, farmacêuticos, enfim, de
todos aqueles que compõem o grupo que executam
saúde no Estado, mas por falta de condições financeiras. O Estado não tem recursos próprios, não tem
rendimentos suficientes para aplicar nas áreas vitais
para um bom atendimento à nossa sociedade. Então,
faço esse apelo ao Presidente da República.
Precisamos lembrar, Sr. Presidente, a localização
absolutamente estratégica do Amapá, tanto do ponto de
vista militar, quanto geopolítico e econômico. Fazemos
divisa com a Guiana Francesa, parte integrante da França e da União Européia. Integrar melhor essa fronteira
nos franqueará uma porta de entrada privilegiada para
o bloco europeu de nações e protegerá melhor o País
do contrabando e dos crimes transnacionais.
Se passar por Oiapoque, o Presidente da República poderá observar a degradação econômica por que
passa aquela localidade, outrora cantada em prosa e
verso como a ponta do Brasil, que hoje vive dias de
penúria. Até hoje se promete a construção da ponte
que ligaria a cidade do Oiapoque à Guiana Francesa,
ou seja, o Brasil à Europa. Essa é uma promessa antiga, que todos nós ficamos o tempo todo esperando
que aconteça.
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Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, já passou
a hora de o Brasil olhar com mais atenção para os Estados mais ao norte, particularmente para o Amapá.
Precisamos elaborar, de fato, um plano ambicioso de
desenvolvimento integrado e sustentado para aquela região, tão esquecida e negligenciada historicamente.
Para tanto, não basta que nossos governantes
façam visitas esporádicas e discursos retóricos, que
só servem para divulgação midiática. O povo nortista e amapaense exige do Governo mais ação, e que
finalmente lhes dê condições para desenvolver seu
grande potencial produtivo e econômico.
Espero, sinceramente, Sr. Presidente, que a visita do Presidente Lula inaugure essa nova era; que
o Presidente Lula leve ao Amapá o grande resultado
do trabalho que os técnicos amapaenses fazem, em
relação ao qual o Estado está na expectativa, que é
a transferência das terras do Amapá da União para o
Estado, que poderá garantir aos investidores terras de
sua propriedade.
Há outra questão que devemos reivindicar e que
está esquecida pelo Governo Federal – completamente esquecida. Eu, por exemplo, faço parte também,
Senador João Pedro, do quadro dos servidores dos
ex-Territórios. Nós somos um quadro completamente
isolado e esquecido. Não temos os reajustes que todos
os outros servidores públicos federais têm e estamos
completamente abandonados. Nós reivindicamos que,
nesse quadro dos ex-Territórios, se dê liberdade...
(Interrupção de som.)
O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP) – Peço um
minuto, Sr. Presidente.
Dê-se o direito a cada servidor dos ex-Territórios
de fazer opção pelo seu ministério afim. Eu sou médico e poderia fazer opção para o Ministério da Saúde; quem é professor sairia do quadro de ex-Território
para o Ministério da Educação, e assim por diante,
para ser mais justo com todos nós. Quer dizer, morreu!
Está em extinção o quadro dos servidores dos ex-Territórios, mas todos nós estamos vivos, prestando um
serviço público.
Por isso eu peço, em nome dos servidores públicos do Estado do Amapá, que o Presidente da República – sei que são muitas as atribuições e muitos
os problemas que ele tem para resolver – ou que seus
assessores se lembrem de que nós, servidores públicos
do Estado do Amapá, estamos totalmente esquecidos,
deixados de lado. Nossos salários estão se corroendo
a cada dia, não são reajustados de acordo com os dos
outros servidores públicos federais. Enfim, estamos em
um estado de abandono total.
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Como Senador representante do Estado do Amapá, sou insistentemente perguntado pelos servidores
do ex-Território do Amapá sobre a sua condição real e
sempre lhes digo: não tenho nada para lhes responder
com segurança, pois é sempre uma incógnita, isso vai
implicar ônus para o Governo e se trata de uma decisão
de Governo que aguardamos. Trata-se de uma decisão
política que o Governo deveria tomar, que faria justiça
aos servidores do ex-Território do Amapá e dos demais
ex-territórios transformados em Estado.
Sr. Presidente, agradeço a V. Exª pela tolerância
e aos Senadores Suplicy e Mão Santa pelo aparte.
Obrigado.
Durante o discurso do Sr. Papaléo Paes,
o Sr. Antonio Carlos Valadares, suplente de
Secretário, deixa a cadeira da Presidência,
que é ocupada pelo Sr. Alvaro Dias, 2º VicePresidente.
O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR)
– Com a palavra, para uma comunicação inadiável,
o Senador Flexa Ribeiro, nos termos do art. 14, inciso VII, combinado com o art. 158, §2º, do Regimento
Interno.
V. Exª dispõe de cinco minutos, com a natural
tolerância necessária.
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA. Para uma
comunicação inadiável. Com revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Senador Alvaro Dias, Srs. Senadores,
esteve aqui, no Senado Federal, no último dia 20 de
novembro, na Comissão de Serviços de Infra-Estrutura, o Ministro Nelson Hubner, das Minas e Energia,
acompanhado da Drª Graça da Silva Foster, Diretora
de Gás e Energia da Petrobras, para falar do problema
de abastecimento de gás natural ocorrido no Rio de
Janeiro e em São Paulo.
Os telespectadores da TV Senado e os ouvintes
da Rádio Senado, só para que eles possam se lembrar
desse episódio, é aquele em que o Presidente Lula disse que era um “probleminha” a falta de gás para atender aos veículos e à produção, através das indústrias.
“Probleminha”. Foi assim anunciado pelo Presidente
Lula. E é sobre isso que quero, aqui, fazer uma referência, Senador Alvaro Dias, do que disse o Ministro
Nelson Hubner na audiência pública da Comissão de
Serviços de Infra-estrutura do Senado Federal.
Tive oportunidade de debater com o Ministro
Nelson Hubner, não só a questão do abastecimento
de gás natural, mas também o problema de abastecimento de energia elétrica do País. Infelizmente, não
consegui chegar a respostas satisfatórias, razão pela
qual pedi a S. Exª uma audiência para debater mais
detalhadamente sobre o assunto.
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Nesse momento, a Senadora Ideli Salvatti se
colocou à disposição, dizendo que iria comigo a essa
audiência. Estou aguardando que o Ministro agende
a audiência para que eu possa ir até lá.
Eu já fiz a solicitação dessa audiência ao Ministro.
Não obtive resposta. Quero lembrar à Senadora Ideli Salvatti que S. Exª é, sem sombra de dúvida, peça
importante para que possamos esclarecer, como faço
agora, aquilo que foi dito na audiência pública.
Algumas respostas que obtive do Ministro naquela ocasião, para dizer a verdade, Senador Alvaro
Dias, são preocupantes. Gostaria de fazer algumas
observações sobre essas respostas.
Confrontei, por exemplo, o Sr. Ministro com o fato
de que, entre 1998 e 2002, foram licitados aproveitamentos hidrelétricos que somariam 10.236 MW, uma
média de 2.047 MW por ano, enquanto, entre 2003 e
2006, foram licitados apenas 1.426 MW, uma média
de 356 MW por ano. Ou seja, caiu de 2.047 MW por
ano para 356 MW por ano. Por que isso? Por que essa
redução drástica para 15% tão-somente dos aproveitamentos licitados?
Em minha opinião, esse foi um erro estratégico básico do atual Governo, já que, como se sabe, a
energia de fonte hidrelétrica é a mais barata e a menos poluente que se pode produzir. Além disso, não há
meio melhor de armazenar mais energia para o futuro,
Senador Cristovam Buarque, do que construir novas
hidrelétricas e guardar água nos seus reservatórios.
S. Exª, o Ministro, respondeu, alegando que mais
aproveitamentos hidrelétricos.aproveitamentos hidrelétricos não foram licitados desde 2003 – e vou abrir
aspas para repetir o que disse o Ministro na audiência
pública – “(...) porque não existia mais planejamento e
não existiam mais estudos de viabilidade, estudos de
inventário conduzidos por órgãos centralizados dentro
do Governo, isso deixou de ser feito no País – referindo-se ao Governo do Presidente Fernando Henrique
Cardoso. Continuou o Ministro, dizendo para mim:
“Se o senhor olhar dentro do PAC, tem investimento
para fazer estudo de mais de 33 mil megawatts de
inventário e viabilidade. Agora, isso nós vamos levar
três anos, quatro anos para completar esses estudos.
Porque isso foi parado no País”. Palavras do Ministro
Nelson Hubner.
Lamentavelmente, Senador Crivella, devo dizer
que se trata de retórica do Sr. Ministro para enfrentar
números adversos e, diga-se de passagem, oficiais.
Mas não é difícil compreender as dificuldades de S.
Exª e sua falta de uma explicação convincente, à luz
do quadro atual.
Vamos aos fatos. Nunca deixou de haver planejamento no setor elétrico. Só que, com a legislação
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aprovada pelo Congresso a partir de 1995, Senador
Alvaro Dias, ele deixou de ser determinativo e passou
a ser indicativo, já que a iniciativa privada foi admitida
no setor. De outra parte, entre 1998 e 2002, a Aneel aprovou 220 estudos de inventário que somaram
33.171 megawatts.
Nesse mesmo período, foram aprovados pela
Agência quarenta estudos de viabilidade, num total de
10.310 MW. Também foram aprovados projetos básicos de hidrelétricas que somaram 13.510 MW – isso
entre 1998 e 2002.
Não me parece, Srªs e Srs. Senadores, portanto,
que tenham faltado estudos de inventário ou de viabilidade e projetos básicos para a licitação de novos
empreendimentos.
As coisas seguiam, portanto, Senador João Pedro, o curso normal, com importante participação da
iniciativa privada nacional e estrangeira, já que o Estado
não tinha os recursos necessários aos investimentos
urgentes de que o setor precisava. Essa foi, aliás, a
causa principal da reforma do setor. O licenciamento
ambiental, Senador Sibá Machado, ao qual o Sr. Ministro também se referiu como um problema, em outro
momento de sua fala, era de incumbência das empresas vencedoras das licitações dos aproveitamentos
hidroelétricos e, com as dificuldades naturais, o setor
elétrico retomava o seu crescimento, estagnado no
período entre 1990 e 1997.
Aumentava-se a capacidade de geração do País
a passos largos. Nos cinco anos entre 1998 e 2002,
foram agregados, repito, 16.561 MW à capacidade de
geração do País, uma média de 3.312 MW por ano,
segundo dados oficiais. Nos oito anos anteriores, entre 1990 e 1997, haviam sido agregados 10.757 MW
ao parque gerador nacional, uma média de apenas
1.344 MW ao ano. Embora houvesse problemas a resolver, as mudanças – isso é que é importante – haviam dado certo.
Veio um novo governo, em 2003, Senador Augusto Botelho. Antes mesmo que soubesse o que iria
fazer, Senador Mário Couto, anunciou mudanças na
legislação do setor elétrico, uma precipitação desnecessária, de conseqüências imediatas. O resultado foi
uma forte retração dos investimentos privados, o que
pode ser claramente verificado se olharmos para os
números oficiais disponíveis.
Entre 1998 e 2002, a Aneel aprovou uma média
anual de 6.634 MW de estudos de inventário, contra a
média de 4.343 MW do período de 2003 a 2006. Também entre 1998 e 2002 foram aprovados pela Agência
uma média de 2.062 MW por ano de estudos de viabilidade, em oposição aos 643 MW anuais do período
de 2003 a 2006.
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Cabe ressaltar que nos anos de 2003 e 2004,
em que houve a mudança de legislação, a Aneel não
aprovou um único estudo de viabilidade. Vou repetir:
quando houve a mudança de legislação, nos anos de
2003 e 2004, a Aneel não aprovou um único estudo
de viabilidade. Os empresários do setor estavam na
expectativa das novas regras que iriam governar seus
investimentos.
Finalmente, entre 1998 e 2002, a Agência Reguladora aprovou 33 projetos básicos de hidrelétricas,
uma média anual de 2.702 MW, contra os 12 projetos
do período 2003/2006, que resultaram em média de
539 MW por ano.
O Ministro das Minas e Energia disse, na audiência, que o planejamento, os estudos de inventário
e de viabilidade foram “parados no País”. S. Exª tem
razão, Senador João Pedro. O Governo Lula parou o
setor elétrico brasileiro. Vou repetir. O Governo Lula
parou o setor elétrico brasileiro, que vinha se refazendo de quase uma década sem investimentos, o que,
junto com uma tremenda estiagem, levou ao racionamento de 2001.
Como se vê, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, os números são claros. A nova legislação, proposta
e aprovada no Governo Lula, perturbou seriamente o
processo que permite a licitação de novas hidrelétricas. E isso está custando caro, agora, tanto para o
Governo quanto para o País. É que, como disse a V.
Exªs, há menos de um mês, neste Plenário, a conseqüência disso será, no mínimo – no mínimo – um encarecimento da energia elétrica, o que será danoso
para o País. Danoso porque irá atingir o mercado livre,
onde os grandes consumidores, que respondem por
quase 30% da demanda nacional de energia elétrica,
se abastecem.
É importante lembrar que os consumidores livres
produzem matérias-primas, como cobre, alumínio, papel
e celulose, cimento, produtos químicos e petroquímicos, entre outros, cujos preços influenciam os custos
de grande parte da cadeia produtiva. Logo, o aumento
do preço da energia elétrica para essas empresas não
só lhes tira a competitividade, como faz aumentar os
preços da cadeia a que pertencem.
Mas o Ministro Nelson Hubner não me pareceu
preocupado com isso. Ele declarou textualmente, na
audiência pública de que participou, aqui no Senado,
que “nós não temos preocupação com esses grandes
consumidores (...) eles são responsáveis pela contratação da sua energia”. É verdade, o Governo do Presidente Lula não se preocupa com isso, como declarou
o Ministro. O Governo Lula lavou as mãos, como se o
abastecimento de energia elétrica da grande indústria
no País não fosse da sua conta.
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É lamentável, Sr. Presidente, Senador Alvaro
dias, que o Ministro não tenha argumentos sólidos e
se valha de retórica vazia para debater no Senado um
assunto dessa importância. Pior do que isso é que o
Governo não tenha soluções, porque não foi prudente
e não tomou as providências necessárias no momento
adequado, ainda em 2003. Preocupado em mudar o
mundo, o Governo Lula desprezou uma legislação que,
mesmo com seus defeitos, produzia os resultados de
que o País necessitava, para fazer as alterações numa
máquina delicada, que mal conhecia.
O resultado está aí, o Governo Lula está entre
o espeto e a brasa. Não sabe direito o que quer das
curvas de aversão a risco, vacilando entre uma proposta e outra. Se aumentar o percentual de aversão
a risco, guarda água nos reservatórios para o futuro,
diante de um período chuvoso que se prenuncia fraco.
Os reservatórios do Sudeste/Centro-Oeste, que respondem por quase metade do abastecimento nacional,
estão com menos de 48% de sua capacidade e continuam baixando em pleno início de dezembro. Os do
Nordeste já chegam a 28% do total. Em contrapartida,
se guardar água terá de gerar energia elétrica a partir
das térmicas a gás, com o risco de desabastecimento
para o mercado consumidor de gás natural, gerando
conseqüências igualmente indesejáveis para o setor
elétrico, a um custo financeiro absurdo.
O artigo “Novo Cálculo da ONS Pode Poupar
Térmicas?”, publicado na segunda-feira no Valor Econômico, revela a situação complicada em que se encontra o País. Diz o artigo:
O Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS)
mudou o cálculo da quantidade mínima de água que
deve ser armazenada nos reservatórios de hidroelétricas para assegurar o abastecimento de energia
sem a necessidade de acionar usinas termoelétricas.
O percentual passou de 61% para 36%, considerando o início de janeiro”. Continua o artigo informando:
“Há quem veja na proposta da ONS uma tentativa de
comprar a tranqüilidade presente pela assunção de
riscos futuros.
Para terminar, Sr. Presidente, o setor elétrico é um
transatlântico pesado, no qual as manobras demoram
a produzir resultados.
Infelizmente para todos nós, brasileiros, o Governo do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva manobrou
errado em 2003. Os resultados estão aparecendo
agora. Preocupado com o futuro, o Ministro já ensaia
um discurso preventivo, para dizer que não havia planejamento, estudos de inventário e de viabilidade, o
que não é verdade, e que os estudos de inventário e
de viabilidade previstos no PAC vão demorar a produzir resultados.
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O Governo desperdiçou a oportunidade que teve,
gerada por uma sobra de energia de 8 mil megawatts, em razão da crise de 2001, como disse o Ministro
Nelson Hubner. Tenta, agora, manobrar o barco, entre
a insensatez de Evo Morales, que dificultou o fornecimento de gás boliviano, e a importação de GNL, a
um preço que pode chegar ao dobro do preço do gás
da Bolívia. Mesmo que comecem a licitar hidrelétricas
agora, para aumentar a segurança do sistema, como
deveria ter feito em 2003, não haverá, infelizmente,
tempo para que elas entrem em operação.
As usinas do Rio Madeira e de Angra III não têm
a menor chance de gerar energia antes de 2012. O
maior projeto de geração de energia hidrelétrica, a
Usina de Belo Monte, encontra-se paralisada, aguardando providências do Ibama e Funai.
Resta-nos, mesmo, contar com as térmicas a
gás, ao preço que for possível. E rezar bastante, como
disse naquela outra oportunidade, para que São Pedro tenha piedade de nós, a piedade que não tivemos,
lamentavelmente, em 2001.
Era o que tinha a dizer. Agradeço pela tolerância,
Sr. Presidente, Senador Alvaro Dias.
O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR)
– Concedo a palavra ao Senador Marcelo Crivella,
como Líder. Tenho a certeza de que S. Exª cumprirá
o horário regimental, já que o Senador Flexa Ribeiro
ultrapassou, e muito, o seu tempo. Depois, usará da
palavra o Senador João Pedro.
O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ.
Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, Srs. telespectadores da TV Senado, o jornal O Globo de sábado passado publicou, até
com certo destaque, uma notícia dizendo: “Lula comete
gafe em discurso durante a visita ao Cantagalo”.
A suposta gafe que o jornal noticia é uma gafe
histórica. Refere-se a uma informação que eu havia
dado ao Presidente Lula, dizendo-lhe que a primeira
favela do Rio de Janeiro é resultado da Guerra do Paraguai. Porque foi ali que nossos voluntários da pátria
começaram a improvisar seus casarios, assim que
voltaram, em 1870. O jornal cita um importante historiador da minha terra, Milton Teixeira, que diz que os
escravos foram realmente libertos quando voltaram
da Guerra do Paraguai, mas que ocuparam casarios,
cortiços, cômodos e não morros.
Sr. Presidente, o fato concreto é que, no processo de investigação histórica, referimo-nos a fatos que
aconteceram há 137 anos – a Guerra do Paraguai começou em 1865 e terminou em 1870. Falar de fatos tão
distantes é como observar um objeto a longa distância.
E, muitas vezes, fogem os detalhes, as nuances.
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Mas eu gostaria, Sr. Presidente, de invocar uma
tese, uma versão, uma tradição histórica defendida por
muitos que lêem, leram e pesquisaram sobre a segunda
fase do Império e que defendem, Sr. Presidente, sim
– e há muita probabilidade de que tenha ocorrido –,
os nossos voluntários da pátria.
Aqui faço uma retrospectiva histórica.
A Guerra do Paraguai, em 1865, foi o pior confronto já enfrentado pelo povo brasileiro. Para lá, enviamos voluntários da pátria. Quem eram os voluntários
da pátria? Negros, escravos, maciçamente, a quem
foi oferecida a oportunidade da alforria se aceitassem
lutar pela pátria. Foram. A guerra durou cinco anos. Foi
um combate sangrento, em que lutamos ao lado da
Argentina e do Uruguai, vencemos a guerra de Solano
López, e quando esses escravos voltaram para a capital do Brasil foram para o Rio de Janeiro e desceram
no cais do Valongo, que era o cais dos pobres, dos
negros, dos mestiços. Esse cais ficava no quadrilátero
que, desde 1565, na fundação da cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, era o epicentro onde fatos
econômicos, sociais e culturais iria acontecer.
O Rio de Janeiro se desenvolve entre o Morro
do Castelo, que hoje não existe mais, o Morro do São
Bento, o Morro do Estado e o Largo da Carioca.
Sr. Presidente, eu diria que, por quatro séculos, a
cidade fervilhou ali e próximo ao Morro do Estado está
o Morro da Providência e, ao sopé deles, o Cais do
Valongo, Praça Mauá, onde, historicamente, desceram
os nossos escravos oriundos da Guerra do Paraguai.
Agora, o que foi que eles encontraram? Encontraram
alforria sem trabalho e sem moradia e também a lei do
branco, a lei da terra de 1850, a lei da exploração.
Portanto, Sr. Presidente, se há uma versão histórica de que eles tenham ido ocupar cortiços e casarios
e casas, há também essa de que eles tenham ocupado
os morros próximos à cidade, porque era assim que os
escravos urbanos procuravam se refugiar dos maustratos de 350 anos de uma jornada de trabalho de dezesseis horas por dia, de falta de estrutura familiar e
de poder se alfabetizar, se aculturar, com alto índice
de aborto e de suicídio. No campo e também nas cidades fugiam para os quilombos. Mas a cidade do Rio de
Janeiro tem os seus morros ocupados durante todo o
período colonial e também durante o período imperial
por escravos que fugiam e que, depois, recolhiam nas
fontes garrafões de água e iam vender.
Mas, depois da Guerra do Paraguai, os negros
alforriados entre 1870 e 1888, quando definitivamente
a abolição se daria, há ali uma exploração do branco,
que usa esses negros como negros de ganho em atividades braçais, manuais.
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Portanto, Sr. Presidente, não se pode dizer que
seja uma gafe, não se pode dizer que seja uma coisa
errada, porque há muitos que defendem essa linha e
ela é muito provável. E mais, duas décadas mais tarde, a primeira favela. E aí, sim, Sr. Presidente, já está
sistematizado, já está nos livros, começa no Morro da
Providência, nesse mesmo morro, nessa mesma elevação, com a ocupação dos soldados que voltam da
Guerra de Canudos.
Aí já é uma coisa consolidada, consagrada, sistematizada, como disse em todos os livros, que a primeira
comunidade carente, a primeira favela inicia-se com
aquelas volantes, que fizeram uma ação intensamente
discutível, que foi Prudente de Morais massacrando
inocentes baianos que só faziam as suas rezas e trabalhavam de maneira comunitária lá no episódio que
conhecemos como Guerra de Canudos.
Mas, Sr. Presidente, é, portanto, uma tese muito defendida por muitos historiadores e eu diria muito
provável. O que não é provável é supormos que esses
negros refugiados, voluntários da pátria, alforriados em
1870, tenham ido todos ocupar os cortiços e as casas
pequenas que haviam e que, depois, vivendo em condições menos adversas de vida, tenham-se aculturado,
incorporado às atividades econômicas da nossa cidade, na capital do Brasil na ocasião, e que, por conseguinte, tenham podido ocupar os bairros formais que
foram sendo construídos: Catete, Flamengo, Botafogo,
Copacabana, Ipanema, Leblon; mais recentemente, a
Barra da Tijuca, o que nos daria agora a oportunidade inusitada, eu diria até surrealista, de imaginarmos
que hoje nas comunidades carentes nós encontraríamos apenas brancos, descendentes de portugueses
ou de europeus, com a tez muito clara, olhos azuis e
cachinhos louros.
Na verdade, Sr. Presidente, o que encontramos
são sucessivas gerações de negros, brancos, pobres
e mestiços, que, desde aquela época, vêm sendo continuamente explorados em sua mão-de-obra, recebendo um salário apenas suficiente para comer, e que, na
hora de morar, o capitalismo e o empreendedorismo
daquela terra os mandavam improvisar suas casas
nas favelas, nos morros, tanto é que temos mais de
setecentos e cinqüenta ocupados.
Sr. Presidente, dito isso, eu gostaria apenas de
lamentar que o jornal tenha falado sobre a gafe, mas
esquecido de falar sobre o projeto em si, que é um belíssimo projeto de resgate social elaborado pelo Exército
brasileiro, no valor de mais de doze milhões de reais.
Esse projeto prevê o resgate histórico de revitalização
daquelas casas, colocação de telhados para que não
haja ali naquelas lajes...
(Interrupção do som.)
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O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ)
–... a proliferação da dengue, que é um caso de saúde pública nacional cada vez mais grave; ele também
evitará o crescimento vertical das comunidades, em
cujas casas estarão sendo trocadas todas as esquadrias, portas, janelas, fazendo emboços, o que daria
melhores condições de habitabilidade, melhorando os
acessos e possibilitando também acesso à Internet,
à banda larga.
Não sei por que o jornal O Globo não fala disso
e prefere enfocar apenas versões históricas. Já não é
a primeira vez, Sr. Presidente, porque, no lançamento
do programa, como autor projeto, eu havia recomendado que se usasse nas argamassas um traço da Universidade de São Paulo, que, na da espessura de um
centímetro, tem uma durabilidade de mil anos, uma
vez que ali as pessoas não têm muitos recursos para
fazer manutenção.
Pois olha, o jornal disse...
(Interrupção do som.)
O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ)
– No copioso noticiário que saiu a respeito, dizia-se que
aquela argamassa serviria para transformar as pequenas casas em casamatas de proteção para traficantes,
o que não é absolutamente o objetivo do projeto nem
a destinação dele. E isso não ocorrerá na realidade.
Com um centímetro de espessura, aquela argamassa
terá durabilidade de mil anos às intempéries. E, claro, com alto índice de rigidez, poderá sim impedir que
balas da calibres menores, como pistolas e revólveres
penetrem nas casas. Isso é um grande problema que
temos hoje no Rio de Janeiro, balas perdidas que atingem inocentes, mas não canhões, morteiros, obuses,
metralhadoras ou fuzis. Para esse tipo de armamento
pesado, não há como – e já vou concluir – uma argamassa de cimento e areia e alguns outros agregados
minerais possa resistir.
Sr. Presidente, eram essas as minhas palavras,
falando que esse projeto Morro da Providência é mesmo um resgate social. Há essa divergência. Eu creio,
junto com muitos outros historiadores, que as primeiras ocupações tenham sido feitas pelos Voluntários da
Pátria, que voltam em 1870, embora a versão oficial e
sistematizada fale da ocupação dos nossos soldados
que voltaram da guerra contra Antônio Conselheiro,
fato que hoje todos lamentamos, já que aqueles humildes e singelos brasileiros não faziam mais do que
suas ladainhas, suas rezas, de viver da terra e plantar com solidariedade e foram, numa época e intensa
controvérsia na República, massacrados pelas volantes
enviadas por Prudente de Morais. Eu acho que todo o
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povo nordestino deve até hoje lamentar por essa triste
guerra civil que vivemos.
Sr. Presidente, eu gostaria apenas, nesse tempo
que me resta, de agradecer a V. Exª pelo tratamento
generoso que tem com um Senador que não é do seu
Partido, não é tucano, mas que testemunha desta tribuna que V. Exª é um homem justo e que procura dar
a todos, com paciência, o beneplácito da sua generosidade.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR)
– Muito obrigado, Senador Marcelo Crivella.
O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP) – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
A SRA. FÁTIMA CLEIDE (Bloco/PT – RO) – Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR)
– Tem a palavra, pela ordem, o Senador Papaléo Paes
e, em seguida, a Senadora Fátima Cleide.
O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero,
com muita honra, registrar a presença do meu colega,
médico, Vice-Governador do Estado do Amapá, atual Secretário de Saúde. Faço questão de fazer esse
registro, pela determinação e coragem que tem esse
profissional da área de saúde, o que honra a nossa
classe médica e o povo do Amapá.
Aproveito também para mencionar o trabalho que
ele vem fazer aqui em Brasília. Ele vem tentar retirar
recursos de uma emenda do Dr. Benedito Dias de Carvalho, ex-Deputado Federal pelo Estado do Amapá, que
está em fase burocrática no Ministério da Saúde.
Então, apelamos ao Sr. Ministro da Saúde que
olhe com atenção a liberação dessa verba, destinada
a aquisição de um tomógrafo, lembrando que o Estado do Amapá, um ex-território, precisa do empenho
e do apoio do Governo Federal. E essa é uma forma
de o Governo Federal nos ajudar no direito que nós
temos, porque foi uma emenda do ex-Deputado Federal Benedito Dias, para conseguirmos recursos e
adquirirmos esse tomógrafo tão necessário ao Estado
do Amapá, que só tem ligação aérea e fluvial com os
outros Estados.
Por isso precisamos atender às necessidades
emergenciais porque temos bons técnicos, bons profissionais, mas estamos precisando dessa complementação de equipamentos para continuarmos fazendo
uma boa medicina.
Quero também registrar a presença do Deputado
David Alcolumbre, que está, juntamente com o Vice-Governador Pedro Paulo Dias de Carvalho, nesse trabalho
de busca de recursos para o Estado do Amapá.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR)
– Damos as boas-vindas e os nossos cumprimentos
ao ilustre Vice-Governador do Amapá.
Concedo a palavra, pela ordem, à Senadora Fátima Cleide.
A SRA. FÁTIMA CLEIDE (Bloco/PT – AC. Pela
ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente,
apenas para fazer um breve registro da abertura da
VII Conferência Nacional da Criança e do Adolescente,
ocorrida na noite do dia 3 de dezembro, e dizer, com
muita satisfação, que estivemos presentes,
Essa Conferência teve uma característica diferenciada das anteriores, pelo seu caráter deliberativo.
Uma das questões que observamos lá, Sr. Presidente,
foi o registro do Conanda de que a Câmara Federal
está, desde o dia 12 de julho, apreciando o projeto de
lei que diz respeito ao Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (Sinase). Para o Conanda, essa
é a Lei de Execução de Medida Socioeducativa, que
equivale ao papel desempenhado pela Lei de Execuções Penais.
É uma matéria de suma importância, Sr. Presidente, e eu gostaria que o meu pronunciamento sobre
a questão do Sinase fosse registrado na íntegra, uma
vez que já está passando da hora de a Câmara Federal
se manifestar sobre esse tema. Sou defensora, inclusive, de que, chegando ao final deste ano sem que a
Câmara tenha se pronunciado sobre o PL do Sinase, o
Governo envie, com a máxima urgência possível, uma
medida provisória para instituí-lo. Também defendo que
o Governo, caso a Câmara não envie para o Senado o
projeto de lei que institui o piso salarial dos trabalhadores do magistério brasileiro, envie uma medida provisória, porque não dá para o povo brasileiro esperar
por muito tempo em situações como essas .
Muito obrigada.
Era esse o registro que eu gostaria de fazer.
SEGUE, NA ÍNTEGRA, DISCURSO DA
SRA. SENADORA FÁTIMA CLEIDE
A SRA. FÁTIMA CLEIDE (Bloco/PT – RO. Sem
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, a Câmara dos Deputados recebeu
do Executivo, no dia 12 de julho deste ano, o Projeto
de Lei que institui o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo – SINASE. Mas, o que vem a ser
o SINASE?
É um conjunto ordenado de princípios, regras e
critérios, de caráter jurídico, político, pedagógico, financeiro e administrativo, que devem ser observados em
relação ao atendimento a ser prestado ao adolescente em conflito com a lei. Envolve desde o processo de
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apuração do ato infracional até a execução de medida
socioeducativa.
Para o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e Adolescente, Conanda, é a Lei de Execução de
Medida Socioeducativa, o que equivale ao papel desempenhado pela Lei de Execuções Penais.
Pois bem, Srªs e Srs. Senadores, este projeto de
lei, de número 1627, ganhou o status de prioridade na
tramitação na Câmara dos Deputados, mas infelizmente avança de maneira lenta.
A sua distribuição foi destinada a diversas comissões. E o nobre Deputado Luiz Couto, que muito honra o nosso PT, requereu que a comissão de Direitos
Humanos, por ele presidida, também se manifestasse
sobre a matéria, pedido negado inicialmente, mas depois acatado, por sua insistência.
Então, por exigência do regimento interno da Câmara, em seu artigo 34, inciso II, que trata do exame
de matéria por mais de três comissões, o presidente da
Casa, Arlindo Chinaglia, baixou ato criando comissão
especial com 17 deputados destinada a emitir parecer
sobre o projeto.
Isso ocorreu, Srªs e Srs. Senadores, no dia 9 de
novembro, e até agora, contrariando inclusive o prazo
estabelecido no regimento, as lideranças partidárias
não indicaram membros para a referida Comissão.
É duro constatar, mais uma vez, que as nossas
crianças e adolescentes não estão merecendo a prioridade assegurada em nossa Constituição. Estamos no
fim de novembro. O projeto está na Câmara há quatro
meses, sem que sua discussão tenha sido iniciada.
Faço aqui um apelo, e quero contar com os colegas senadores e senadoras, para que a Comissão
Especial seja efetivamente instituída. Apelo especialmente aos líderes da Câmara e ao próprio presidente
Chinaglia.
O SINASE, Srªs e Srs. Senadores, supera uma
lacuna normativa existente desde a aprovação do Estatuto da Criança e Adolescente (lei 8069, de 13/7/1990),
prestes a atingir a maioridade.
O Estatuto trata das diretrizes de aplicação das
medidas socioeducativas de maneira genérica, o que
provoca disparidades na execução das medidas socioeducativas pelos diversos órgãos dos entes federados
– municípios, Estados e União.
Com raras e belas exceções, o problema do adolescente em conflito com a lei vem sendo tratado sem
a mínima observância aos preceitos do ECA, e de maneira diferenciada por Estados e municípios.
Olhem este caso da cidade de Abaetetuba. É
chocante. Um ato criminoso. Como é que uma menina é enviada para uma cadeia? Acusada de tentativa
de furto, seu destino em absoluto seria uma cela lo-
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tada, para sofrer abusos e sevícias. Quem cometeu
crime maior?
Esta foi uma grave violação aos direitos humanos, uma ofensa inominável ao Estatuto da Criança e
do Adolescente. E não pode, Senhoras e Senhores,
ficar sem punição.
Cabe ao Estado, o aparato que regula e rege as
relações em sociedade, exercer firme autoridade e não
permitir que tudo fique por isso mesmo, com a menina
e sua família acuadas, pagando alto preço pela incúria
dos agentes públicos envolvidos.
Este caso é de uma brutalidade execrável. E
quero crer, como também considera nosso ministro da
Justiça, Tarso Genro, que não seja recorrente, no País
afora, adolescentes meninas serem lançadas em celas
masculinas, barbarizadas pela superlotação.
Celas que são, isso é bastante recorrente, cenário de afronta à dignidade humana dos próprios
presos, seviciados uns pelos outros, em silenciosa e
rápida degeneração do ser humano e do sistema prisional brasileiro.
Com o propósito de uniformizar a política de atendimento socioeducativo, o SINASE traça preceitos em
detalhes, especificando as responsabilidades dos governos federal, de Estados e de municípios.
Aos Estados, por exemplo, cabem criar, manter
e desenvolver programas de atendimento para a execução das medidas de semiliberdade e internação, inclusive de internação provisória. Aos municípios, criar
e manter programas de atendimento para a execução
das medidas de meio aberto.
Municípios com mais de 100 mil habitantes deverão elaborar planos para o cumprimento de medidas
socioeducativas em meio aberto, como a prestação de
serviços comunitários, que deverá ter acompanhamento
individualizado por partes dos profissionais envolvidos
com o programa de atendimento.
As unidades de atendimento ao adolescente serão
padronizadas, privilegiando construções horizontais e
espaços para atividades físicas.
O SINASE, Senhoras e Senhores Senadores, é
fruto de uma construção coletiva. Por longo tempo foi
discutido e elaborado.
Este ano, quando o Senado discutiu e votou o
pacote de projetos atinentes à segurança pública, a
Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da Criança e Adolescente debateu o SINASE, e considera, de
forma convicta, ser urgente a regulamentação de preceitos do ECA através desta matéria.
O SINASE se sustenta nas garantias de proteção
integral conferidas pela Constituição a todos os jovens
brasileiros – sejam infratores ou não – , no Estatuto
da Criança e Adolescente e em todas as convenções
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internacionais subscritas pelo Brasil que tratam dos
direitos humanos da crianças e adolescentes.
Não é mais possível, Senhoras e Senhores Senadores, a existência de unidades no Brasil que ignorem
a dignidade e saúde dos jovens que por uma razão ou
outra foram levados à situação de privação da liberdade;
71% do total de dirigentes destas unidades de internação pesquisados em 2002 – está aqui a pesquisa,
relatada neste livro sobre o SINASE – afirmaram que o
ambiente físico não é adequado às necessidades das
propostas pedagógicas estabelecidas no ECA.
A inexistência de espaços para convivência,
aprendizado e lazer e as péssimas condições de higiene e limpeza são realidades escancaradas. Quem
já visitou uma dessas unidades, sabe do que estou
falando.
Srªs e Srs. Senadores, estou convencida de que
se os gestores públicos se empenharem na melhoria
das estruturas físicas e fortemente na adoção de atividades socioeducativas todos ganharão com isso.
Trago aqui matéria publicada no portal G1, contando a história de uma adolescente, ex-interna da
FEBEM, que se envolveu com tráfico de drogas e hoje
cursa Administração com bolsa do PROUNI.
Graças à oportunidade, ao atendimento pedagógico que pode desfrutar no regime de liberdade assistida, ela freqüenta aulas em Ribeirão Preto. Conseguiu
a bolsa após tirar 81,27 no exame do ENEM! Numa
escala de 0 a 100, Srªs e Srs. Senadores, acima da
média nacional. Evidente que seu esforço pessoal
também coroa este sucesso.
Mas esta jovem adolescente contou com atendimento eficiente de assistentes sociais. Contou com
professores que a estimularam. Isso faz muita diferença, estamos cansados de saber.
Acredito firmemente, como aqui já disse em outras oportunidades, no valor e no resultado da educação como instrumento de transformação na vida de
milhares de adolescentes que precisam apenas de
uma oportunidade para corrigir a rota de suas vidas.
Como está fazendo esta jovem estudante.
Conforme disse no início, o projeto de lei 1627
está inscrito para apreciação da Câmara com o indicativo de prioridade. Queremos que não seja apenas
no papel.
Queremos que o presidente Arlindo Chinaglia
se comprometa com a Frente Parlamentar em Defesa
dos Direitos da Criança e Adolescente para que esta
matéria cumpra prazos regimentais e siga para votação em plenário.
Queremos que a Comissão Especial assuma compromisso com a criança e o adolescente brasileiros.
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Queremos que abrace este projeto, e o discuta sem
subterfúgios, retrocessos e interesses menores.
Lembro que a imensa maioria das infrações cometidas pelos jovens não atenta contra a vida. A maioria dos crimes é contra o patrimônio, e com isso não
quero dizer que os jovens não devam ser responsabilizados.
O que digo simplesmente é que, da maneira como
têm sido tratados nas unidades Brasil afora, mais violência é gerada, mais a sociedade se desumaniza e o
poder público potencializa sua impotência.
Lembro ainda que os jovens são mais vítimas do
que algozes da violência. E a violência contra os jovens
é uma definitiva derrota para a Nação.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR)
– A Presidência atende à solicitação da Senadora Fátima Cleide, na forma do Regimento.
Com a palavra o Senador João Pedro, por dez
minutos.
O SR. JOÃO PEDRO (Bloco/PT – AM. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, quero, nesta tarde,
fazer um registro do lançamento hoje, pela manhã, no
Palácio do Planalto, do PAC da saúde, com a presença
da maioria dos Governadores do nosso País.
Estava presente – quero registrar aqui – o Governador do meu Estado em exercício Omar Aziz, e
pudemos presenciar, Srs. Senadores, o lançamento
do PAC Saúde.
O Ministro Temporão fez uma exposição do seu
projeto estratégico para viabilizar, executar e transformar a saúde pública em nosso País. Não poderia ser
diferente, o PAC Saúde tem um foco no SUS, Sistema
Único de Saúde. São R$90 bilhões para os próximos
quatro anos. Três mil empregos diretos, contratação
de médicos, recursos que vão, por exemplo, para a
compra de 2.600 aparelhos de hemodiálise.
Sr. Presidente, sem dúvida alguma, uma das
principais ações do nosso Governo, do Governo do
Presidente Lula, é a elaboração e a articulação com
a sociedade civil, com os Governadores, com os Prefeitos na hora em que lança o programa, na hora em
que lança o PAC. É, sem dúvida, uma luz, é um caminho, é um norte para transformar a saúde pública
do nosso País que carece de recursos, que carece de
hospitais, de clínicas, de pesquisas; carece de ambulâncias, carece de mais médicos. É uma decisão que
precisa ser reconhecida e elogiada o lançamento do
PAC na manhã de hoje no Palácio do Planalto.
Estão lá no PAC políticas públicas para o combate à hanseníase; estão lá no PAC recursos para o
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combate à malária. A malária é de nossa região do
Amazonas, de Roraima, do Amapá, do Pará, do Acre.
Estão lá recursos para o combate à dengue. Eu espero, Presidente, que o PAC seja implementado o mais
rápido possível para transformar a saúde pública em
nosso País. Eu não tenho dúvida, nenhuma dúvida de
que o entusiasmo do Ministro Temporão, a agilidade e
a competência do Ministro Temporão farão com que,
em pouco tempo, nós possamos ter outra saúde pública em nosso País.
Todavia, Sr. Presidente, eu não poderia deixar
de registrar o lançamento do PAC, esses R$90 bilhões
para os próximos quatro anos, sem refletir, mais uma
vez, sobre a importância de termos a CPMF aprovada.
Temos um grande projeto apresentado hoje que está
na mídia – na imprensa, no rádio, na televisão –, mas
nós precisamos de recursos para executar com eficiência, com eficácia esse projeto do Ministro Temporão
e do Governo do Presidente Lula.
O Senado da República, que vem fazendo esse
debate acerca da prorrogação da CPMF, neste momento importante da sua história, tem de reafirmar o
seu compromisso com o País, reafirmar seu compromisso com o povo brasileiro. A saúde pública precisa
dos recursos da CPMF.
Concedo um aparte ao meu companheiro de
partido Senador Sibá Machado.
O Sr. Sibá Machado (Bloco/PT – AC) – Contribuindo com o discurso de V. Exª, eu gostaria de lembrar
alguns dados colhidos pela Internet – que é muito importante lembrar. Para o PAC da saúde, já comentado
por V. Exª, serão R$90 bilhões, pensados até 2011:
R$65 bilhões já previstos no orçamento pelo próprio
Ministério, considerando recursos da CPMF, mais os
R$24 bilhões provavelmente destinados a partir da
aprovação e da promulgação da Emenda nº 29. Então,
das informações contidas no PAC pretende o Governo
ampliar as equipes do Saúde da Família para cerca
de 40 mil equipes para atendimento a 130 milhões de
pessoas no Brasil até 2011; ampliação do número de
farmácias populares para 600; ampliação para 8 mil
equipes do Programa Brasil Sorridente, voltado à saúde
bucal, ampliação do Programa Samu, com milhares de
ambulâncias novas e assim por diante. Portanto, são
números que mostram que o Brasil é outro País, muito
diferente do que víamos em passado não tão distante.
É importante demais saber que este Governo tem extrema responsabilidade com os recursos públicos, com
o equilíbrio fiscal, especialmente. O Brasil vive agora
o que muitos diziam na época do milagre econômico:
que só seria possível haver distribuição de renda depois que houvesse o crescimento do bolo. Agora vê-se
o crescimento do bolo e, já ao lado dele, a distribuição
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de renda. Portanto, recursos da CPMF são dinheiro
para os pobres. E, hoje, podemos brindar os números
que o serviço social brasileiro tem conquistado nesta
experiência de cinco anos do Governo Lula. Vide os
dados dos institutos de pesquisa na área social que
mostram a migração de brasileiros da extrema miséria
para uma renda mais qualificada; muitas pessoas migraram da situação de dificuldade para a classe média.
Temos também uma resposta no ambiente econômico brasileiro, ou seja, um consumo interno que salva
hoje muitas empresas, mesmo aquelas que reclamam
do preço do dólar. Assim, quero contribuir com a preocupação de V. Exª, dizendo que o PAC da saúde,
assim como o Pronasci, que é o PAC da segurança,
como também a aceleração da infra-estrutura para a
economia como um todo, a educação e tantos outros
programas lançados recentemente mostram que este
Governo está no caminho certo. Se Deus nos ajudar,
e sei que Ele nos ajudará, chegaremos, como já tem
dito o Presidente Lula, ao dia 07 de setembro de 2022
podendo, de fato, comemorar a grande independência
do Brasil na superação das dificuldades da pobreza, da
infra-estrutura, brindando o País como um dos grandes participantes dos fóruns internacionais e, acima
de tudo, tendo fortalecido o nosso desenvolvimento e
a nossa democracia. Parabéns pelas preocupações
trazidas na tarde de hoje.
O SR. JOÃO PEDRO (Bloco/PT – AM) – Obrigado, Senador Sibá Machado. Incorporo, com alegria, os
números que V. Exª apresentou.
Sr. Presidente, face ao lançamento do PAC da
saúde, também quero registrar um número importante.
O Sistema Único de Saúde, sem dúvida alguma, foi
um avanço na história recente do País porque foi um
acúmulo, uma discussão de setores importantes – médicos, pesquisadores, estudiosos. Não poderia deixar
de mencionar aqui a postura de um grande médico do
País: o ex-Ministro Adib Jatene, um dos interlocutores
da proposta do SUS, que vem da década de 80.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, com todas as
suas debilidades e dificuldades, o Sistema Único de Saúde
atende a 75% da população brasileira; 75% da população
brasileira depende do Sistema Único de Saúde.
Ao refletir sobre esses números, quero lembrar,
como Senador do Estado do Amazonas, Estado que
tem imenso território e tem populações nas margens do
rio Purus, nas margens do rio Madeira, do rio Juruá, do
rio Negro – na fronteira com a Colômbia, com a Venezuela –, do rio Solimões, na fronteira com o Peru, com
a Colômbia, a importância do PAC e chamar a atenção
para o momento que nós estamos vivendo.
Falo desse contexto da economia nacional. Falo
do contexto desse debate que nós estamos travando,
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que a Câmara já travou e já aprovou a CPMF, que agora
está no Senado. Há o indicativo de ser amanhã a votação da CPMF. Está na hora de o Senado da República,
Casa que tem em sua composição ex-Presidentes da
República, ex-Governadores, ex-Ministros – sou ex-Vereador de Manaus e ex-Deputado Estadual pelo Estado
do Amazonas – de ter a responsabilidade de olhar o
Brasil, de olhar a população brasileira, de olhar esse
Brasil tão imenso, de mais de cinco mil Municípios e
de ter a grandeza de votar a CPMF.
Votar a favor da CPMF é votar a favor do povo,
principalmente das camadas mais pobres do nosso
País. Ora, Sr. Presidente, se a saúde pública não vai
bem, imagine como ficará se cortarmos R$41 bilhões.
Sabemos que parte dos recursos para a saúde pública
sai justamente desse tributo.
(Interrupção do som.)
O SR. JOÃO PEDRO (Bloco/PT – AM) – Mais
um minuto, Sr. Presidente. Sei que a tolerância de V.
Exª não é igual à do Senador Alvaro Dias, que dá doze
ou treze minutos.
Encerro dizendo que votar contra a CPMF, “politizar”
a CPMF, contra o Governo, é uma visão muito pequena.
Votar contra o Governo Lula, contra o Presidente Lula?
Mesmo que a CPMF não seja aprovada, o Presidente
Lula vai continuar Presidente da República.
Quem não pode prescindir dos recursos da CPMF
é justamente a população mais pobre do nosso País.
O povo brasileiro carece, as mulheres, os jovens e as
crianças do nosso País precisam desse gesto político, responsável, do Senado da República, que deve
votar esse tributo.
Setenta e dois por cento do bolo da CPMF vêm
da contribuição das empresas. É daí que vem a grande
fatia da composição da CPMF. Sou Senador da República, e o Brasil todo sabe que nós temos um salário
diferenciado. Esse é um elemento para reflexão. Com
o meu salário de Senador da República, Sr. Presidente, eu pago, por mês, entre R$120,00 e R$150,00 de
CPMF. E eu sei da importância desse tributo para o
povo brasileiro, principalmente para a saúde pública.
(Interrupção do som.)
O SR. JOÃO PEDRO (Bloco/PT – AM) – A CPMF
não é destinada apenas à saúde pública, mas principalmente para o fundo de combate à pobreza. Mas,
como o PAC da saúde foi lançado hoje, estou refletindo
sobre a importância de aprovarmos esse tributo para
ajudarmos a implementar e a mudar a qualidade da
saúde pública no Brasil.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
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Durante o discurso do Sr. João Pedro,
o Sr. Alvaro Dias, 2º Vice-Presidente, deixa a
cadeira da Presidência, que é ocupada pelo
Sr. Augusto Botelho.
O SR. PRESIDENTE (Augusto Botelho. Bloco/PT
– RR.) – Obrigado, Senador João Pedro.
Com a palavra o Senador Mão Santa, por cinco
minutos, para uma comunicação inadiável. Seria a vez
do Senador Suplicy, mas S. Exª não está presente.
O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI. Para uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) – Senador
Augusto Botelho, que preside esta sessão; brasileiras
e brasileiros aqui presentes ou que nos assistem pelo
sistema de comunicação da Rádio Senado; Senador
Mário Couto, o meu cirurgião, o Professor Mariano de
Andrade, repetia: “A ignorância é audaciosa”. Senador
Azeredo, Sócrates disse que só existe um bem: o saber;
só há um grande mal: a ignorância. Meu Presidente Luiz
Inácio, Boris Casoy dizia: “Isto é uma vergonha”!
O mundo globalizado fez uma pesquisa envolvendo 56 países sobre conhecimento, sobre o saber,
o bem; o único bem, como dizia Sócrates.
Em Ciências, foi uma lástima; nós ficamos em
penúltimo lugar. Os nossos estudantes, Luiz Inácio, ficaram em penúltimo lugar. V. Exª foi feliz, pois estudou
no Senai. Naquele tempo tinha Governo, tinha escola.
Ficaram estarrecidos, ô Mário Couto, eles responderam que pensavam que a terra ficasse parada. Esse
negócio de terra girar... É! Foi uma vergonha!
Em leitura, considerando 56 países, nós, Luiz
Inácio, tiramos o 49º lugar. Lá na rabada.
Em Matemática, Senador Jefferson Péres, em
Matemática... Antigamente tinha aquela Aritmética do
Trajano, Luiz Inácio! Meu pai – a gente sabia – usava
a palmatória. A gente tinha de saber somar e dividir.
Aritmética do Trajano! Ô Luiz Inácio, entre 57 países,
nós tiramos o 54º.
E eu estou aqui para botar o Luiz Inácio, o nosso
Presidente... Só tenho essa função. Então, fecha este
negócio aqui. Estamos aqui para ser os pais da Pátria
e guiar o Luiz Inácio.
Ô Mário Couto, Cultura: vai sair aí o Ministro, porque ele quer. Não tenho nada contra o Ministro. Ele é
alegre, toca samba, é bom. Música é alegria. Está até
na Bíblia. Davi dedilhava os salmos no sambinha dele.
Hoje são os salmos que nos levam a Deus. Aquele cantor do Nordeste, o Rei do Baião – eu me lembro –, o
Luiz Gonzaga, disse: “A esmola quando é dada/ A um
homem que é são/ Ou lhe mata de vergonha/ Ou vicia
o cidadão”. Então, a música tem o seu valor; ela é melhor do que os discursos. O Flexa Ribeiro fala, fala, mas
uma música dessas do Luiz Gonzaga é melhor. Atentai
bem, não tenho nada contra o Gilberto Gil. Mas ele vai
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sair. Ô Antonio Carlos! Antonio Carlos está passando o
pai dele. Leonardo da Vinci disse que o mau discípulo
é o que não suplanta o mestre. V. Exª está superando
o seu pai. Ele está no céu, e V. Exª, aqui.
Então, atentai bem: Cultura não vai sair? Mário
Couto, veja os Ministros da Cultura deste País – não
estou criticando o homem não, eu sei que samba é bom,
temos o sambódromo: José Aparecido; Aluísio Pimenta
– aquele cabeludo que disse assim: “Eu não sou Ministro; eu estou Ministro”; Celso Furtado, um economista
brilhante; Hugo Napoleão do Rego Neto, foi três vezes
Ministro – do Piauí, ele foi Ministro de Comunicações;
José Aparecido de Oliveira; Ipojuca Pontes – a melhor
biografia de Juscelino é desse escritor; Sérgio Paulo
Rouanet; Antonio Houaiss, dicionarista; José Jerônimo
Moscardo de Sousa; Luiz Roberto Nascimento e Silva;
Francisco Correa Weffort, que era do PT – Ministro do
Fernando Henrique ‑, tem dois tomos sobre os maiores
estudos de política do mundo; e o Gilberto Gil.
Então, eu acho que agora, Luiz Inácio, já que o
Gilberto tocou bem, dançou bem e alegrou o baiano,
vamos colocar um homem como esse, de cultura. E nós
estamos aqui é para ensinar, não é, Jefferson?
Ô Luiz Inácio, como eu disse, tem gente. Leve
esse Cristovam Buarque bem daqui e bote para Ministro da Cultura. Ele deixa até de suplente o nosso querido Senador Eurípedes. E daí? Desligou o telefone?
Bateu? O Aloprado disse que o senhor era corrupto
e que deveria ter sofrido o impeachment, e o senhor
botou aí na Sealopra. Mas estou sugerindo um daqui.
O Mercadante, Ministro da Cultura, intelectual, conhecimento, economista. E o maior economista foi o
Celso Furtado.
Eu acho que esses homens vão mostrar ao Luiz
Inácio que não é uma besteira ler uma página de livro, que não é besteira amar, buscar o saber, como
Sócrates.
Então, eu entendo, ô Jefferson Péres, este Senado é por isso. Eu entendo, eu estou mostrando o
caminho ao Luiz Inácio. Vai sair o Gilbertinho? Bote.
Mas há outros nomes. Eu sugeri esses, mas tem muitos nomes. Eu olhei ali: Fernanda Montenegro, José
Roberto Batista, Ariano Suassuna, este intelectual
do Nordeste, que definiu assim, Senadora Rosalba
Ciarlini: “O otimista é um ingênuo; o pessimista, um
amargurado. Então, temos de estar no meio: nem um,
nem em outro; realista”. É um grande Secretário. Poderia ser o Ministro da Cultura. Quer um do Piauí, que
V. Exª não ajudou? Tem o Assis Brasil, o nosso Jorge
Amado, Beira Rio Beira Vida, intelectual, que tem mais
de cem livros.
Ô Luiz Inácio, o exemplo arrasta, como dizia Padre Antônio Vieira. Palavra sem exemplo é como um
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tiro sem bala. Então, vamos colocar um homem desses, como em vinte anos foram escolhidos homens
de saber, respeitáveis, cujos exemplos arrastaram a
mocidade. E nós estamos aqui, e infelizmente é a verdade. Nós pegamos pau, pau, pau, em Ciências, em
Matemática e em leitura.
Ô Luiz Inácio, é um pedido. Aliás, não é um pedido: é um dever. O Piauí cumpre o seu dever quando
nós encaminhamos o Presidente da República a fazer
uma reflexão e a nortear um Ministro da Cultura que
encaminha a nossa mocidade....
(Interrupção do som.)
O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – ...ao saber
que, segundo Sócrates, é o maior bem. Eu só tenho a
agradecer a V. Exª, que é um homem de grande cultura, de saber médico, de amor ao estudo e à Ciência; e
poderia ser um nome também.
O SR. PRESIDENTE (Augusto Botelho. Bloco/
PT – RR) – Concedo a palavra ao Senador Sibá Machado, por permuta com o Senador Antonio Carlos
Valadares.
O SR. SIBÁ MACHADO (Bloco/PT – AC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a imprensa brasileira divulgou ontem a decisão do Órgão de Apelação
da Organização Mundial do Comércio, a OMC, sobre a
disputa entre o Brasil e a União Européia relacionada
à importação de pneus usados. Essa decisão deverá
ser adotada pelo Órgão de Solução de Controvérsias
em até trinta dias, juntamente com a versão modificada
do relatório do Painel.
O Órgão de Apelação da OMC respaldou a decisão divulgada em março deste ano pelo Painel, estabelecido a pedido da União Européia. O Painel já havia
acatado os argumentos brasileiros sobre a necessidade
de suspender a importação de pneus usados da Europa, a fim de proteger o ambiente e a saúde pública
em nosso País.
Essa disputa entre a União Européia e o Brasil
iniciou-se em 2005. A apelação à decisão do Painel, por
iniciativa da União Européia, teve início em setembro
do corrente e se encerou esta semana com a manutenção das principais conclusões contidas no relatório
do Painel da OMC, referentes às teses ambientais e
de saúde pública defendidas pelo Brasil.
O Órgão de Apelação confirmou as determinações do Painel que reconheceram ser a proibição de
importação de pneus usados, adotada pelo Brasil,
medida necessária à proteção da saúde humana e
do meio ambiente.
A União Européia havia alegado, se contrapondo
à posição brasileira, que o discurso ecológico é uma
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forma de disfarçar uma restrição ilegal a seus produtos.
No entanto, o Órgão de Apelação manteve a conclusão
do Painel de que, ao reduzir a geração de resíduos, a
medida brasileira contribui para o combate aos riscos
associados a sua destruição, acúmulo e transporte,
que incluem doenças transmitidas por mosquitos e
problemas de saúde ocasionados, dentre outras causas, pela contaminação do meio ambiente.
O Governo brasileiro já tinha como regra não adquirir carcaças de outros países, mas, usando liminares judiciais, as empresas de remodelagem de pneus
no Brasil compraram 10,5 milhões pneus usados da
Europa no ano de 2005.
Depois, sobre a importação para remodelagem,
o Órgão de Apelação manteve o entendimento sobre
as importações de pneus usados, viabilizadas por autorizações obtidas junto ao Poder Judiciário. Segundo
o Órgão de Apelação, essas importações – feitas para
utilização como matéria-prima pela indústria nacional
de reforma – configuram discriminação incompatível
com as regras multilaterais.
Para sustentar esta decisão, o Órgão de Apelação também rejeitou as alegações européias de que
os pneus vendidos no Brasil não servem para reforma
ao final de sua vida útil.
Independentemente dessa decisão, o Governo
brasileiro já havia proibido a importação de pneus
mesmo para remodelagem, mas abria uma exceção
ao Uruguai desde que perdeu o debate no Tribunal
de Solução do Mercosul. Esse Tribunal determinou
serem legítimas as importações de pneus usados do
país vizinho.
No entanto, o órgão da OMC determinou que essas importações estão na mesma condição da União
Européia e também devem ser proibidas. Apesar de
lamentar essa decisão, diante do entendimento de que
não são permitidas as importações de pneus reformados provenientes dos países do Mercosul, o Brasil
deverá buscar outras saídas.
Mantendo um acordo no âmbito do Mercosul, o
Brasil importou 164 mil pneus do Uruguai em 2005. A
decisão do Órgão de Apelação impõe a busca de outra solução para manter as importações do Mercosul.
Uma possibilidade seria, por exemplo, estabelecer uma
“troca”, ou seja, para cada pneu usado importado do
Uruguai, esse país compraria um pneu remodelado
do Brasil.
À luz das decisões do Órgão, o Brasil poderá manter a proibição de importação de pneus reformados,
desde que assegure a implementação da proibição de
importação de pneus usados e elimine a natureza discriminatória da exceção aberta para o Mercosul.
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Uma vez adotado o relatório do Órgão de Apelação pelo Órgão de Solução de Controvérsias da OMC,
caberá ao Brasil indicar, em até 30 dias, como e em que
prazo pretende colocar suas medidas em conformidade
com as disciplinas multilaterais de comércio.
Então, Sr. Presidente, este tema já coloca, de
certa forma, um ponto final nesse debate sobre pneus
usados importados diretamente da Europa ou indiretamente pelo Uruguai.
O tema é muito interessante, porque uma das
alegações das empresas que beneficiam esses pneus
é a de que podem oferecer um produto, segundo eles,
de qualidade, por um preço bem mais baixo do que os
pneus novos e que pode, assim, ser acessível a um
consumidor de renda mais baixa.
Essa alegação pode parecer muito interessante, porém, Sr. Presidente, ao imaginar que estamos
importando um produto de segunda categoria e já
utilizado pela Europa, a pergunta que faço é por que
os próprios europeus não reutilizam esses pneus e os
usam em seus próprios países? E por que, além da
nossa indústria nacional de pneus novos, inserirmos
em nosso País o consumo de pneus usados?
Quero fazer uma comparação desse assunto com
o que ouvi no Estado do Acre um tempo atrás. Um consórcio de municípios planejaram criar um aterro sanitário coletivo para os membros daquele consórcio.
Um dos Prefeitos se auto-indicou como propenso a aceitar que o aterro sanitário fosse construído no
seu Município, porque é uma obra muito cara e não
dá para fazer, no curto prazo, um aterro sanitário em
cada um dos Municípios daquele consórcio.
Bastou a população tomar conhecimento de que
o Prefeito estaria aceitando construir o aterro sanitário naquele Município e houve uma reação imediata
em perguntar ao Prefeito como ele explicaria trazer
lixo dos outros para ser depositado no seu Município.
Assim, esse assunto acabou paralisado. Acredito que
a população tem que ser mais bem informada antes
de se tomar uma decisão daquela natureza. Naquele
caso, concordo em se concentrar em um único Município o aterro sanitário para receber o lixo dos demais
membros daquele consórcio.
Mas não é o caso aqui, Sr. Presidente. Estamos
aqui em um desafio, primeiro, de fortalecer a indústria
nacional. É muito importante fortalecer a indústria nacional de pneus novos, porque assim fortalece também
toda a cadeia produtiva. Falam aqui que, se não puderem mais trabalhar com esses pneus, haverá uma
demissão em massa de trabalhadores dessa indústria.
Mas eles poderão ser muito bem canalizados para uma
outra indústria, porque, na cadeia produtiva, podemos
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ter inclusive o implemento da produção de borracha
natural no Brasil.
Tivemos durante muito tempo na Amazônia o
único ponto do Planeta que produzia borracha natural,
através da borracha nativa. E a nossa região, o nosso Estado, o Acre, o Amazonas, parte do Estado do
Pará e Rondônia eram os Estados que participavam do
chamado segundo produto da balança de exportação
do Brasil. Agora estaremos fazendo uma compensação. Então, eu digo, Sr. Presidente, que essa decisão
é muito sábia, muito importante e que foi muito bom
para o Brasil.
Estamos aqui comprando uma matéria que, por
mais que digam que seja matéria-prima, no nosso
entendimento é o lixo dos europeus. Se os europeus
dominam boa parte da tecnologia da produção desse
produto, no caso pneu para automóvel, que passem
também a beneficiá-los em seus próprios países. Gostaria de ver o fortalecimento da nossa indústria local.
Para encerrar, Sr. Presidente, na semana passada, um dirigente do Sindicato dos Metalúrgicos de
Manaus fez um desafio – e eu até estava, naquele
momento, ao lado do Governador do Estado do Acre,
Binho Marques – no sentido de que deveríamos iniciar
um debate na Região, entre Rondônia, Acre, Amazonas, Pará, Roraima, o Estado de V. Exª. Ele falava que
está na hora de a indústria de Manaus que trabalha
com bicicleta e com motocicleta utilizar-se do artifício
do instituto da Suframa para descentralizar uma das
importantes indústrias daquele setor, que é a de pneus,
pneus para bicicletas e motocicletas. Poderíamos muito
bem fazer um incentivo à produção de borracha natural
por meio de cultivo, valorizando também a produção
da borracha de forma nativa, melhorando o seu preço, e assim teríamos um produto local e evitaríamos
em muito novos desmatamentos da Região, não só
evitaríamos o desmatamento de nossa Região como
também poderíamos...
(Interrupção do som.)
O SR. SIBÁ MACHADO (Bloco/PT – AC.) – Sr.
Presidente, já vou encerrar.
Poderíamos recuperar boa parte das áreas já desmatadas nos Estados daquela Região. Portanto, achei
interessante a provocação. Pretendo estudar melhor a
matéria e acho muito importante que nós da Bancada
da Amazônia passemos a tratar isso com maior carinho
e comecemos a desafiar a indústria de pneus – pode
até ser a Pirelli, não tem problema – a ir para lá. Mas
que descentralize uma de suas unidades produtivas
das suas indústrias de pneus para ir aproveitar matéria-prima produzida na nossa própria região.
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Então, seria muito importante que os Estados
contemplados pela Suframa possam pensar na idéia
de termos uma indústria de pneus para bicicletas e
para motocicletas em um dos Estados da Amazônia,
descentralizando, é claro, de Manaus que já está muito bem contemplada. Nesse caso, faço votos de que
uma matéria dessa natureza possa contemplar o meu
Estado do Acre.
(Interrupção do som.)
O SR. SIBÁ MACHADO (Bloco/PT – AC) – Sr.
Presidente, me dê um minutinho de glória só para
agradecer a V.Exª pela tolerância do tempo.
Eu volto a dizer que a decisão da OMC sobre
pneus usados no Brasil foi muito interessante, foi muita
correta e acaba de fortalecer muito um dos empreendimentos do nosso Brasil e da nossa região, que é a
cadeia produtiva da borracha natural.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Augusto Botelho. Bloco/
PT – RR) – Com a palavra, por ordem de inscrição, o
Senador Alvaro Dias.
V. Exª tem a palavra por dez minutos.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o Presidente Lula
realizou um ato mobilizando Governadores a favor da
prorrogação da CPMF. Escolheu a data adequada para
essa manifestação, na esperança de produzir o impacto
suficiente para convencer Senadores que ainda não
decidiram seu voto a respeito dessa matéria.
E o Presidente declarou-se um mutante ao justificar o fato de ter sido um oposicionista radical da CPMF
quando da sua instituição. Lula diz ser uma “metamorfose ambulante”. Disse que, quando a idéia foi lançada
pelo Ministro Jatene, veio à Brasília para convencê-lo
do contrário. Trabalhou, o PT votou contra, com apenas uma exceção: o voto do então Deputado Eduardo
Jorge. E o Presidente alega que estava errado, que
errou, que só chegando ao Governo é que se tem a
noção do que é importante para o País. O Presidente
se declara, portanto, uma “metamorfose ambulante” e
afirma aos Governadores:
“Cada governador deveria pegar o seu Senador
e dizer: ‘Olha, vocês querem votar para prejudicar o
Governo Federal ou para ajudar o Estado? Vocês querem votar para fazer o quê?’” [...]
O Presidente cobrou reflexão dos Senadores e
disse que chegou o momento de votar a emenda que
prorroga o tributo. “Duvido que, de sã consciência, tenha algum Senador da República que acredite que o
Brasil pode prescindir da CPMF. E é por isso que eu
acho que eles vão votar e vão dizer: “A minha briga
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com o Lula vai continuar, amanhã eu faço um discurso
contra ele, mas agora tenho que votar como Senador
e pensar no interesse do meu Estado’” acrescentou
o Presidente.
Penso diferente do Presidente Lula e, como Senador sobretudo, concluo que a rejeição à proposta
do Governo de prorrogação da CPMF será uma declaração de independência do Senado Federal. Há
subserviência; o Senado sucumbe, quase sempre,
às imposições do Executivo, e isso o desacredita, o
torna menor. Essa declaração de independência com
a rejeição dessa proposta do Governo pode, de certa
forma, recuperar um pouco da credibilidade que perdemos nos últimos tempos.
Senador Romeu Tuma, a sessão de ontem, por
exemplo, significou um grande desgaste de imagem
para o Senado Federal; todos nós sabemos disso, estamos conscientes de que sofremos as conseqüências
do episódio que vivemos ontem. Correta ou incorretamente, justa ou injustamente, não se discute essa
questão agora; o que está patenteado, o que é visível,
o que é indiscutível é que há um enorme desgaste, e a
imagem do Senado Federal ficou comprometida.
O fato novo se sobrepõe ao anterior. A rejeição,
a extinção da CPMF certamente significaria o fato
novo capaz de iniciar um tempo de recuperação da
credibilidade, porque seria uma declaração de independência do Senado em relação ao Poder Executivo
e a resposta mais eficiente às aspirações da sociedade brasileira neste momento, no que diz respeito à
política tributária.
Trago algumas declarações de Governadores. Vou
poupá-los de qualquer crítica, porque estão cumprindo
a sua missão: governam Estados e dependem de uma
boa relação administrativa com o Poder Central. Essa
relação cordial com o Presidente da República é estratégia que adotam Governadores para manter canais
de comunicação abertos com o Chefe da Nação.
Portanto, precisamos ler corretamente a manifestação de Governadores. Não podemos, de forma alguma, exigir deles que se oponham ao Governo Federal,
quando estão enfrentando problemas administrativos
da maior gravidade, como Yeda Crusius, no Rio Grande
do Sul; Teotônio Vilela, em Alagoas; Cunha Lima, na
Paraíba; ou mesmo Governadores dos grandes Estados, como Minas Gerais e São Paulo.
Cumprem a missão: relacionamento administrativo e eficiente com o Governo Federal, mas respeitam
a posição dos Senadores. Em nenhum momento, os
Governadores extrapolaram os limites da sua ação de
liderança. Em nenhum momento, Governadores exigiram de Senadores que contrariassem as suas con-
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vicções. E permitem que aqui façamos, plenamente, o
exercício da liberdade de convicção pessoal.
E nós arraigamos esta convicção: é hora de o
Brasil mudar! Superar esses procedimentos provisórios
em favor da construção de uma estrutura definitiva que
possa alavancar o desenvolvimento econômico do País
com uma adequada distribuição de renda.
O modelo tributário que nos orienta, em matéria de receita pública, é condenado por todos nós.
Eu não ouvi de ninguém até hoje, nesta Casa ou em
qualquer outra Casa do Legislativo nacional, não ouvi
de qualquer Parlamentar a afirmativa de que a carga
tributária no Brasil é justa. O que ouço todos os dias,
com estatísticas que são apresentadas, é que temos
uma carga tributária que esmaga o setor produtivo,
que impede o crescimento econômico do País. Aliás,
o modelo tributário nacional é o principal responsável pelos índices pífios de crescimento econômico na
comparação com os demais países emergentes que
vimos alcançando nos últimos anos, especialmente a
partir da gestão do Presidente Lula.
A vergonha maior é exatamente o não crescimento. Nós estamos paralisados, já que crescemos apenas
mais do que o Haiti. E isso certamente nos envergonha,
em razão das potencialidades econômicas extraordinárias do Brasil. Portanto, se nós consideramos a carga
tributária um obstáculo ao crescimento econômico do
País, se nós consideramos esse modelo tributário incapaz de promover uma adequada distribuição de riqueza entre todos os brasileiros, por que não começar
a destruí-lo para construir algo novo, diferente, mais
competente e modernizador?
Certamente o fim da CPMF vai exigir do Governo
duas providências iniciais básicas: a primeira delas,
adotar mecanismos eficazes de controle dos gastos
públicos para evitar o desperdício e, num segundo
momento ou paralelamente a isso, discutir com a sociedade, com o Congresso, com Governadores e com
Prefeitos um novo modelo tributário para o País. Seria
a grande conquista dessa deliberação.
Rejeitar a CPMF não é retirar do Governo R$40
bilhões anualmente. Não. Rejeitar a CPMF é iniciar
a construção de um novo modelo tributário, iniciar a
adoção de uma nova postura administrativa no País,
capaz de mudar economicamente esta Nação.
(Interrupção no som.)
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Vou concluir, Senador Eduardo Suplicy, agradecendo os dois
minutos e dizendo que, a médio e a longo prazo, a
rejeição da CPMF agora significará incremento da receita pública. Certamente os R$ 40 bilhões que continuarão em poder dos brasileiros, que deixarão de ser
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confiscados anualmente, estimularão o crescimento
econômico, e isso redundará em aumento de receita
pública a médio e a longo prazo.
O mal é a improvisação. O mal é o imediatismo, é
o oportunismo. O mal é a ausência de visão estratégica, de futuro para o País. É por isso que não ocorre o
debate e a concretização da reforma tributária no Parlamento brasileiro, porque prevalece o que é imediato.
Deveria prevalecer o que significa futuro. Obviamente,
um modelo tributário nas condições que apregoamos
significaria a semeadura para que o Governo arrecadasse mais, o crescimento econômico fosse superior,
e a distribuição de renda fosse melhor.
Muito obrigado, Senador Eduardo Suplicy.
Durante o discurso do Sr. Alvaro Dias, o Sr.
Augusto Botelho, deixa a cadeira da Presidência,
que é ocupada pelo Sr. Eduardo Suplicy.
A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Pela
ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy – Bloco/PT‑SP) – Pela ordem, Senadora Ideli Salvatti, líder
do PT.
A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC. Pela
ordem. Sem revisão da oradora.) – Agradeço, Sr. Presidente.
Encaminhei à Mesa, no dia de ontem, um voto de
pesar. É claro que, na sessão de ontem, sendo uma
sessão especial, não se pôde fazer o registro, mas gostaria de fazê-lo no dia de hoje. Trata-se de um voto de
pesar, assinado por vários Senadores, pelo falecimento
da ex-deputada estadual do Rio de Janeiro pelo Partido dos Trabalhadores e ex-Presidente da Assembléia
Legislativa do Estado do Rio de Janeiro e nossa mui
querida Heloneida Studart, que ocorreu nesta última
segunda-feira, dia 3 de dezembro.
Heloneida faleceu aos 75 anos de idade. Era um
coração valente, cearense. O seu slogan traduzia, de
forma muito concreta, a sua personalidade: “vida de luta,
mulher de valor”. O Brasil perde, indiscutivelmente, uma
grande mulher, uma política admirável, uma talentosa
jornalista e escritora, uma feminista pioneira.
Heloneida atuou como Deputada durante seis
mandatos na Assembléia Legislativa do Estado do
Rio de Janeiro. Criou diversas leis que beneficiam as
mulheres, como a lei que garantiu o exame de DNA
para as mães de baixa renda. Foi uma das pioneiras
do movimento feminista no Brasil. Em 1975, criou o
Centro da Mulher Brasileira (CMB), uma das primeiras
entidades feministas do País que defendia os direitos
das mulheres na época da Ditadura.
Heloneida também participou ativamente do denominado “Lobby do Batom”, que defendeu direitos
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trabalhistas das mulheres, entre eles, os 120 dias de
licença-maternidade.
Como jornalista, Heloneida escreveu sobre a condição feminina, a convite da Editora Vozes, publicando
os ensaios Mulher Objeto de Cama e Mesa, obra que
vendeu 280 mil exemplares e se transformou em uma
espécie de bíblia do feminismo brasileiro, e Mulher, a
Quem Pertence Teu Corpo?. Esses dois trabalhos estão, respectivamente, na 27ª e na 6ª edições.
Por ser uma militante do nosso Partido e, muito
mais, pelo que representou como feminista, como jornalista, como combatente das causas populares e democráticas do País, não poderíamos deixar de fazer o
registro e de solicitar à Mesa o encaminhamento do voto
de pesar a todos os parentes e amigos desta grande
mulher, esta mulher de valor, Heloneida Studart.
O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Pela
ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/PT
– SP) – A Presidência se associa ao requerimento
de pesar à família da Deputado Heloneida Studart e
abraça inteiramente as palavras de V. Exª, Senadora
Ideli Salvatti.
Pela ordem, Senador Heráclito Fortes.
O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, apenas
para fazer o registro de um fato grave que aconteceu
hoje, pela manhã, em Teresina.
A Polícia Civil, numa operação espetaculosa,
prendeu empresários do setor de combustível na cidade de Teresina, cerca de oito empresários.
Eu não quero entrar no mérito da questão. Acho
que a Justiça tem de investigar se houve cartel, se há
cartel, se deixou de haver. O meu protesto aqui, Sr.
Presidente, é com relação às prisões, ao ato de algemar e ao estardalhaço que se promoveu na cidade de
Teresina. É um fato que envolve empresários que são
componentes da sociedade local; não são marginais,
não são bandidos nem fugitivos. E o dia escolhido foi
exatamente o dia de hoje, quando se realiza um encontro da categoria na capital do meu Estado.
Portanto, eu quero registrar o meu protesto e dizer que a justiça pode ser feita sem excessos e sem
truculência.
Faço aqui esse registro, esperando que as autoridades que cometeram esse tipo de excesso repensem e reconheçam que nós vivemos num País onde
o Estado de direito predomina.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Heráclito Fortes, o Sr. Eduardo Suplicy, deixa a cadeira da
Presidência, que é ocupada pelo Sr. Tião Viana, Presidente Interino.
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O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– Concedo a palavra ao Senador Augusto Botelho e,
a seguir, ao Senador Antonio Carlos Júnior. Posteriormente, iniciaremos à Ordem do Dia.
O SR. AUGUSTO BOTELHO (Bloco/PT – RR.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, eu acredito que
a educação é o caminho para o meu Estado, Roraima,
crescer com igualdade social – Roraima e o Brasil.
Por isso, faço questão de apresentar ao Plenário os resultados de Roraima no Exame Nacional do
Ensino Médio (Enem), realizado no dia 26 de agosto
em todo o País.
É com pesar que faço este pronunciamento, mas
tenho que firmar a idéia, porque penso que esse é o
caminho, a educação é o caminho.
Apesar de ficar em penúltimo lugar no Enem, Roraima elevou a média das notas de 2007 em relação
ao ano passado. Segundo os números divulgados pelo
Inep, na prova de redação a média de Roraima foi de 52
pontos, contra 45 do ano passado (2006), e na prova
objetiva ficou com 43 pontos, contra 31 em 2006.
Nós crescemos 33% na qualidade, mas infelizmente, apesar da melhora nas médias, meu Estado
ainda fica abaixo da média nacional e da regional.
Srªs e Srs. Senadores, o Enem é composto de
uma única prova com 63 questões de múltipla escolha
e uma redação. A prova é multidisciplinar e a escala
de avaliação vai de 0 a 100.
A média nacional este ano da prova objetiva foi
de 51 pontos. A média da Região Norte foi de 44 pontos. Roraima ficou um pouco abaixo de todas essas
médias com apenas 43 pontos.
Apesar de ainda precisarmos investir principalmente na qualidade da educação que oferecemos às
nossas crianças e jovens, Roraima foi o Estado que
mais cresceu nos índices do Enem. Demos um salto de
31 para 43 de média. Nenhum outro Estado do Brasil
conseguiu subir mais de 33% a sua média.
Apesar de todas as melhorias na educação que
o Governo Lula tem conseguido implementar, principalmente com a ajuda do Ministro da Educação, Fernando Haddad, o Brasil precisa investir ainda mais
nessa área. Não precisamos somente de mais dinheiro,
faz-se necessário investir na formação do professor,
equipar devidamente as escolas, fazer mais laboratórios; é preciso criar alternativas para os alunos com
dificuldades de aprendizagem. Enfim, precisamos nos
conscientizar de que a educação é a única maneira de
criar oportunidades iguais para todos.
Em Roraima, nós temos uma realidade diferente da do resto do País. Existem muitas escolas nas
áreas rurais e também escolas para os indígenas do
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Estado. Vale lembrar que quase 50% do território do
meu Estado é constituído de reservas indígenas. Nas
escolas indígenas e nas escolas rurais, um professor
dá aula para várias séries. Às vezes, a classe tem 30
alunos, 20 alunos, 10 alunos, mas essas escolas precisam melhorar sua qualidade.
Creio que uma alternativa para o Estado de Roraima melhorar o nível educacional seria traçar um plano pedagógico de longo prazo para ser seguido pelos
próximos dez anos. Qualquer que fosse o governador
eleito, ele teria o compromisso de seguir aquele plano
pedagógico, e assim tirar o nosso Estado do atraso.
Nosso País está crescendo, e a demanda por
mão-de-obra especializada, por exemplo, é um dos
gargalos que encontraremos, caso nosso investimento
em educação não acompanhe esse crescimento. Já
superamos o momento em que precisávamos colocar
todas as crianças na escola; nosso desafio hoje é um
ensino de qualidade, que prepare nossas crianças e
jovens para uma realidade que exigirá deles a necessária qualificação para encarar os desafios que virão,
vontade e disposição para estudar sempre e consciência sobre a importância da educação.
Roraima é um Estado riquíssimo, cuja brasilidade
aflora em sua diversidade cultural, em sua flora e fauna. Há ali um vasto potencial humano, que necessita
de boas escolas para se realizar plenamente.
Não podemos deixar escapar de nossas mãos a
oportunidade de utilizar essa riqueza em prol do nosso
crescimento, por meio da educação. Só assim estaremos nos preparando, da melhor maneira possível, para
um futuro onde o cidadão roraimense poderá, com orgulho, considerar-se verdadeiramente um brasileiro.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– Agradeço a V. Exª.
Concedo a palavra ao Senador Antonio Carlos
Júnior, nos termos do inciso XIV do art.14 do Regimento Interno.
S. Exª tem a palavra por cinco minutos.
A seguir, passaremos à Ordem do Dia.
A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Peço
a palavra pela ordem, Sr. Presidente, com a gentileza
do Senador Antonio Carlos Júnior.
O SR. ANTONIO CARLOS JÚNIOR (DEM – BA)
– Pois não.
A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC. Pela
ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, nós
concluímos, há poucos instantes, uma audiência muito importante com a presença da Drª Zilda Arns e do
Dr. Adib Jatene, e a participação de vários Senadores.
Acho que foi um debate extremamente construtivo e
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que, não tenho dúvida nenhuma, contribuirá, e muito,
para a votação do processo da prorrogação, ou não,
da CPMF.
Por isso, Senador Tião Viana, que preside esta
Casa – V. Exª foi aluno do Dr. Adib Jatene e tenho
certeza de que tem relações de amizades antigas
com a Drª Zilda Arns –, eu gostaria de solicitar que
se agilizassem as notas taquigráficas da reunião, da
audiência, a fim de distribuirmos cópias para todos os
Senadores e Senadoras que não tiveram a possibilidade de comparecer à audiência, mas que queiram ter
acesso aos argumentos, à fala, à exposição dessas
duas personalidades que, pela biografia, pela história
e pelo conhecimento, são dois testemunhos vivos da
importância tanto da área social quanto da área da
saúde para o Brasil.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– A Secretaria da Mesa já está providenciando a solicitação de V. Exª.
Senador Antonio Carlos Júnior, por favor.
O SR. ANTONIO CARLOS JÚNIOR (DEM – BA.
Pela liderança do DEM. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a Bahia, nas últimas
décadas, notabilizou-se por um acelerado processo de
industrialização. Graças a políticas desenvolvimentistas de Governadores como Antonio Carlos Magalhães,
Paulo Souto e César Borges, o Estado tornou-se centro
de atração de grandes empresas, nacionais e estrangeiras, e criou pólos industriais como o de Camaçari.
Rompia-se, assim, o falso paradigma de que o Nordeste
não era adequado para investimentos vultosos.
Infelizmente, essa realidade ameaça modificarse. E modificar-se para pior, Sr. Presidente. Os jornais
baianos de hoje informam que a Dow Chemical pretende fechar duas das cinco unidades fabris que mantêm
no Estado: uma em Aratu e outra em Camaçari. “Dow
fecha fábricas na Bahia”. “Dow fecha fábricas e agrava crise no Pólo”. O jornal A Tarde, no seu editorial
“Pólo vazio”, diz:
A notícia do fechamento de duas unidades da
Dow Chemical, uma em Camaçari e outra na região
de Aratu, chega num momento em que se contabiliza
a perda para outros Estados de três novos investimentos, bem como o final de nove empreendimentos. São,
ao todo, 11 negócios geradores de emprego, renda e
tributos, que se volatilizam.
A empresa alega que o fim dessas operações
faz parte de um esforço para melhorar a estrutura de
custos de suas operações globais. De acordo com o
Sindicato dos Trabalhadores no Ramo Químico/Petroleiro, o fechamento das indústrias foi motivado pelo
alto custo da matéria-prima, pela concorrência dos
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produtos chineses e, principalmente, em função da
alta carga tributária.
Sr. Presidente, eu nem vou discorrer agora sobre
essa questão da alta carga tributária, assunto sobre o
qual venho dedicando quase todos os meus pronunciamentos.
Mas o caso é emblemático...
Por isso, peço, mais uma vez, a atenção daqueles que se mostram surdos aos apelos generalizados
por uma diminuição da carga tributária.
Ouçam a voz da economia, que vem dizendo já
não suportar tanto imposto.
Senadora Kátia Abreu, olhe a carga tributária.
Esse caso baiano, Srªs e Srs. Senadores, poderá
ser mais um a vir juntar-se a tantos outros, vítimas da
sanha arrecadadora do Governo.
Mas quero chamar a atenção para outro aspecto,
que nós baianos temos observado no Estado, agora
sob governo petista. Que o Partido dos Trabalhadores
não costuma se empenhar para levar empresas para
os Estados que governa nós já sabemos. Foi por conta de um governo petista que não queria levar uma
indústria automobilística para o seu Estado, que a
Bahia, no tempo em que lá governavam aqueles que
queriam o progresso e o desenvolvimento do Estado,
levou, por exemplo, a fábrica da Ford. Agora a Bahia
parece viver um momento de refluxo, de ressaca desenvolvimentista.
O que esperamos é que o Governador Jacques
Wagner lute, pelo menos, para que a Bahia não regrida
e não venha a perder essas e outras empresas.
Não nos amedrontam apenas os prejuízos diretos
e imediatos ao Estado, com a queda de arrecadação
e perda de empregos. A fuga de empresas, Sr. Presidente, poderá gerar, além de fator psicológico desfavorável para a atração de novos empreendimentos,
um outro grave reflexo na economia, à medida que as
lacunas na cadeia produtiva instalada no Estado forem
se acentuando.
O Governo baiano não pode permanecer omisso!
O Governador precisa se empenhar mais, precisa demonstrar, por seus atos mais do que por seu discurso,
que a Bahia continua viável para novos investimentos
e um porto seguro para essas e outras indústrias que
lá se encontram sediadas.
Há que ter firmeza na defesa dos interesses do
Estado! O trabalhador baiano está assustado. Ele se
lembra muito bem de governos recentes em que a palavra de ordem era a atração de investimentos, geração
de empregos e desenvolvimento, de governos que criavam pólos de desenvolvimento ao invés de desmontálos, que traziam empresas ao invés de espantá-las e
que voltarão a fazê-lo em um futuro próximo, quando
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voltarem ao poder. Afinal, todo um esforço de décadas
para levar desenvolvimento à Bahia não pode ser posto a perder pela falta de iniciativa do atual Governo do
Estado. O povo baiano não merece isso.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– Obrigado a V. Exª.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
Se não houver restrição do Plenário, passamos
às matérias em discussão.
Item 7:
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 94, DE 2003
Discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 94, de 2003,
tendo como primeiro signatário o Senador
Demóstenes Torres, que altera o inciso I do
art. 208 da Constituição Federal e acrescenta
parágrafo ao art. 60 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias, para garantir o
ensino fundamental em período integral e dá
outras providências.
Parecer sob nº 393, de 2007, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Eduardo Azeredo, favorável, com
as Emendas nºs 1 e 2-CCJ, que apresenta.
A matéria constou da Ordem do Dia da última
sessão deliberativa ordinária, quando deixou de ser
apreciada devido ao término do prazo regimental daquela sessão.
A Presidência esclarece ao Plenário que, nos
termos do disposto no art. 358 do Regimento Interno,
a matéria constará da Ordem do Dia durante cinco
sessões deliberativas ordinárias consecutivas, em fase
de discussão em primeiro turno, quando poderão ser
oferecidas emendas assinadas por um terço, no mínimo, da composição do Senado.
Transcorre hoje a quarta sessão de discussão.
Em discussão a Proposta e as emendas. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
A matéria constará da Ordem do Dia da próxima
sessão deliberativa ordinária, para prosseguimento da
discussão.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– Senador Romeu Tuma.
O SR. ROMEU TUMA (Bloco/PTB – SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, não sei
se V.Exª quer que deixe para a última sessão.
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O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– Se V. Exª puder, agradeço.
O SR. ROMEU TUMA (Bloco/PTB – SP) – Fui
Relator da matéria, aprovada por unanimidade, e acho
muito importante que vingue a possibilidade de levarmos à esfera dos presídios a educação cultural para
os presos. Hoje atravessa um período difícil o sistema
penitenciário.
Então, quero cumprimentá-lo por ter colocado
a matéria na Ordem do Dia. Falarei, então, no último
dia.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– V. Exª já está inscrito para o último dia de discussão da
matéria, em primeiro lugar, Senador Romeu Tuma.
Com a palavra, pela ordem, a Senadora Ideli
Salvatti.
A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, temos
aqueles projetos que tratam da agilização do processo judicial, que tem acordo de todos os Líderes para
que possamos fazer a votação hoje, mas, como ainda
estamos com o plenário um pouco vazio, aguardando
a chegada de mais Senadores, acho que poderíamos
dar continuidade ao processo de discussão. Tão logo
percebêssemos que o plenário já está com uma freqüência maior, poderíamos fazer o debate e a votação
das matérias.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– V. Exª será atendida.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– Item 8:
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 5, DE 2005
Discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 5, de 2005,
tendo como primeiro signatário o Senador Cristovam Buarque, que altera o artigo 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, com a Emenda nº 1-CCJ (Substitutivo),
que oferece.
A matéria constou da Ordem do Dia da última
sessão deliberativa ordinária, quando deixou de ser
apreciada devido ao término do prazo regimental daquela sessão.
A Presidência esclarece ao Plenário que, nos
termos do disposto no art. 358 do Regimento Interno,
a matéria constará da Ordem do Dia durante cinco
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sessões deliberativas ordinárias consecutivas, em fase
de discussão em primeiro turno, quando poderão ser
oferecidas emendas assinadas por um terço, no mínimo, da composição do Senado.
Transcorre hoje a quarta sessão de discussão.
Em discussão a Proposta e a emenda. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
A matéria constará da Ordem do Dia da próxima
sessão deliberativa ordinária, para prosseguimento da
discussão.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– Itens 9 e 10:
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 60, DE 2005
(Tramitando em conjunto com a Proposta
de Emenda à Constituição nº 22, de 2001)
Discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 60, de 2005,
tendo com primeiro signatário o Senador Renan Calheiros, que altera a redação dos arts.
34, 35, 144, 160 e 167 da Constituição Federal e insere artigo no Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias, dispondo sobre a
obrigatoriedade de aplicação de recursos na
área de segurança pública.
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 22, DE 2001
(Tramitando em conjunto com a Proposta
de Emenda à Constituição nº 60, de 2005)
Discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 22, de 2001,
tendo como primeiro signatário o Senador
Romeu Tuma, que dispõe sobre a aplicação
da receita resultante de impostos, para a organização e manutenção dos órgãos de segurança pública.
Parecer sob nº 476, de 2007, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Demóstenes Torres, favorável,
com as Emendas nºs 1 a 3-CCJ, que apresenta, e pela rejeição da Proposta de Emenda à Constituição nº 22, de 2001, que tramita
em conjunto, com voto contrário do Senador
Tasso Jereissati e abstenção do Senador Jefferson Péres.
A matéria constou da Ordem do Dia da última
sessão deliberativa ordinária, quando deixou de ser
apreciada devido ao término do prazo regimental daquela sessão.
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A Presidência esclarece ao Plenário que, nos
termos do disposto no art. 358 do Regimento Interno,
a matéria constará da Ordem do Dia durante cinco
sessões deliberativas ordinárias consecutivas, em fase
de discussão em primeiro turno, quando poderão ser
oferecidas emendas assinadas por um terço, no mínimo, da composição do Senado.
Transcorre hoje a quarta sessão de discussão.
Em discussão as Propostas de Emenda à Constituição nºs 60, de 2005, e 22, de 2001, e das emendas. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
As matérias constarão da Ordem do Dia da próxima sessão deliberativa ordinária, para prosseguimento
da discussão.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– Item 11:
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 19, DE 2007
Discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 19, de 2007,
tendo como primeiro signatário o Senador Tião
Viana, que acrescenta parágrafo único ao art.
54 da Constituição Federal, para permitir a
Deputados Federais e Senadores o exercício
de cargo de professor em instituição pública
de ensino superior.
Parecer favorável, sob nº 850, de 2007,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Eduardo Suplicy.
A matéria constou da Ordem do Dia da última
sessão deliberativa ordinária, quando deixou de ser
apreciada devido ao término do prazo regimental daquela sessão.
A Presidência esclarece ao Plenário que, nos
termos do disposto no art. 358 do Regimento Interno,
a matéria constará da Ordem do Dia durante cinco
sessões deliberativas ordinárias consecutivas, em fase
de discussão em primeiro turno, quando poderão ser
oferecidas emendas assinadas por um terço, no mínimo, da composição do Senado.
Transcorre hoje a quarta sessão de discussão.
Em discussão a Proposta. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
A matéria constará da Ordem do Dia da próxima
sessão deliberativa ordinária, para prosseguimento da
discussão.
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O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– Item 12:
SUBSTITUTIVO DO SENADO
AO PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 6, DE 2007
Discussão, em turno suplementar, do
Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da
Câmara nº 6, de 2007 (nº 6.645/2006, na Casa
de origem), que acrescenta parágrafo único
ao art. 175 da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código de Processo Civil, e dá
nova redação ao art. 62 da Lei nº 5.010, de
30 de maio de 1966, que organiza a Justiça
Federal de 1ª (primeira) instância, e dá outras
providências.
Parecer sob nº 994, de 2007, da Comissão
Diretora, oferecendo a redação do vencido.
A matéria constou da Ordem do Dia da última
sessão deliberativa ordinária, quando deixou de ser
apreciada devido ao término do prazo regimental daquela sessão.
Poderão ser oferecidas emendas à proposição
até o encerramento da discussão.
Passa-se à discussão.
Sobre a mesa, emendas que serão lidas pelo Sr. 1º
Secretário em exercício, Senador Sérgio Zambiasi.
São lidas as seguintes emendas:
EMENDA MODIFICATIVA Nº 1 – PLEN
(Substitutivo ao PLC nº 6, de 2007)
Dê-se ao parágrafo único do art. 62, da Lei nº
5.010, de 30 de maio de 1966, a seguinte redação:
“Art. 62...................................................
Parágrafo único. Ficam suspensos todos
os prazos, audiências e quaisquer outras intercorrências judiciais, exceto no que tange ao
cumprimento das medidas de urgência, nos
dias compreendidos entre 20 de dezembro e
6 de janeiro.”(NR)
Justificação
A presente emenda visa apenas esclarecer que a
suspensão das intercorrências processuais não abrange medidas de urgência, tais como liminares e habeas
corpus, por exemplo.
Embora uma interpretação deste parágrafo único
que prima pela razoabilidade já possa indicar que as
urgências processuais devem ser apreciadas durante
o período a que se refere o dispositivo, a importância
do tema – que envolve bens como a vida e a liberdade
– faz com que seja indispensável este esclarecimento,
para que não exista sequer discussão possível acerca
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dele, impedindo eventual interpretação desarrazoada
na aplicação prática da lei.
Sala das Sessões, 8 de novembro de 2007. – Senador Alvaro Dias.
EMENDA Nº 2, DE PLENÁRIO.
Ao Substitutivo ao PLC nº 6, de 2007,
que “Atera o art. 175 da Lei nº 5.869, de 11
de janeiro de 1973 – Código de Processo
Civil, e o inciso I do caput do art. 62 da Lei
nº 5.010, de 30 de maio de 1966, que organiza a Justiça Federal de 1ª (primeira) instância, e dá outras providências”.
Dê-se ao parágrafo único do art. 62 da Lei nº
5.010, de 30 de maio de 1966, a seguinte redação:
“Art.62....................................................
Parágrafo único. Ficam suspensos todos
os prazos, audiências e quaisquer outras intercorrências judiciais, exceto no que tange ao
cumprimento das medidas de urgência, nos
dias compreendidos entre 20 de dezembro e 6
de janeiro”.(NR)
Justificação
A presente emenda visa apenas esclarecer que a
suspensão das intercorrências processuais não abrange medidas de urgência, tais como liminares e habeas
corpus, por exemplo.
Embora uma interpretação deste parágrafo único
que prima pela razoabilidade já possa indicar que as
urgências processuais devem ser apreciadas durante
o período a que se refere o dispositivo, a importância
do tema – que envolve bens como a vida e a liberdade
– faz com que seja indispensável este esclarecimento,
para que não exista sequer discussão possível acerca
dele, impedindo eventual interpretação desarrazoada
na aplicação prática da lei.
Sala das Sessões, – Jose Maranhão.
EMENDA MODIFICATIVA Nº 3 – PLEN
(Substitutivo ao PLC nº 6, de 2007)
Dê-se ao parágrafo único do art. 175, do Código
de Processo Civil, a seguinte redação:
“Art. 175.................................................
Parágrafo único. Ficam suspensos todos
os prazos, audiências e quaisquer outras intercorrências processuais, exceto no que tange
ao cumprimento das medidas de urgência, nos
dias compreendidos entre 20 de dezembro e
6 de janeiro.” (NR)
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Justificação
A presente emenda visa apenas esclarecer que a
suspensão das intercorrências processuais não abrange medidas de urgência, tais como liminares e habeas
corpus, por exemplo.
Embora uma interpretação deste parágrafo único
que prima pela razoabilidade já possa indicar que as
urgências processuais devem ser apreciadas durante
o período a que se refere o dispositivo, a importância
do tema – que envolve bens como a vida e a liberdade
– faz com que seja indispensável este esclarecimento,
para que não exista sequer discussão possível acerca
dele, impedindo eventual interpretação desarrazoada
na aplicação prática da lei.
Sala das Sessões, 8 de novembro de 2007. – Senador Alvaro Dias.
EMENDA Nº 4, PLENÁRIO
Ao Substitutivo ao PLC nº 6, de 2007,
que “altera o art. 175 da Lei nº 5.869, de 11
de janeiro de 1973 – Código de Processo
Civil, e o inciso I do caput do art. 62 da Lei
nº 5.010, de 30 de maio de 1966, que organiza a Justiça Federal de 1ª (primeira) instância, e dá outras providências”.
Dê-se ao parágrafo único do art. 175 a seguinte
redação:
“Art.175..................................................
Parágrafo único. Ficam suspensos todos
os prazos, audiências e quaisquer outras intercorrências processuais,exceto no que tange
ao cumprimento das medidas de urgência, nos
dias compreendidos entre 20 de dezembro e
6 de janeiro”.
Justificação
A presente emenda visa apenas esclarecer que a
suspensão das intercorrências processuais não abrange medidas de urgência, tais como liminares e habeas
corpus, por exemplo.
Embora uma interpretação deste parágrafo único
que prima pela razoabilidade já possa indicar que as
urgências processuais devem ser apreciadas durante
o período a que se refere o dispositivo, a importância
do tema – que envolve bens como a vida e a liberdade
– faz com que seja indispensável este esclarecimento,
para que não exista sequer discussão possível acerca
dele, impedindo eventual interpretação desarrazoada
na aplicação prática da lei.
Sala das Sessões, – José Maranhão.
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EMENDA Nº 5, 2007 – PLENÁRIO
SUBSTITUTIVO DO SENADO
AO PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 6, 2007
Altera o art. 175 da Lei nº 5.869, de 11
de janeiro de 1973 – Código de Processo
Civil, e o inciso I do caput do art. 62 da Lei
nº 5.010, de 30 de maio de 1966, que organiza a Justiça Federal de 1ª (primeira) instância, e dá outras providências.
Dê-se ao Parágrafo único do art. 175 da Lei nº
5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código de Processo
Civil, e, por conexão de mérito (art. 230, III do RISF),
ao Parágrafo único do art. 62 da Lei nº 5.010, de 30
de maio de 1966, ambos tratados, respectivamente,
nos arts. 2º e 3º do substitutivo ao Projeto de Lei da
Câmara nº 6, de 2007, as seguintes redações:
“Art. 175.................................................
Parágrafo único. Ficam suspensos todos
os prazos, audiências e quaisquer outras intercorrências processuais nos dias compreendidos
entre 20 de dezembro e 20 de janeiro.” (NR)
“Art. 62...................................................
Parágrafo único. Ficam suspensos todos
os prazos, audiências e quaisquer outras inter-
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corrências judiciais nos dias compreendidos
entre 20 de dezembro e 20 de janeiro.” (NR)
Justificação
O Conselho Nacional da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB defende que as férias forenses
se dêem entre o período de 20 de dezembro a 20 de
janeiro de cada ano, onde haveria a suspensão dos
prazos processuais e sem designação de audiências
e realização de julgamentos, sem prejuízo do funcionamento regular do Poder Judiciário, notadamente na
apreciação de casos urgentes. Anexo, na oportunidade,
manifestação da OAB nesse sentido.
O argumento basilar é evitar que a classe dos
advogados seja privada de qualquer descanso ou férias, conquista social que já não ocorre para os demais
operadores do direito. Desta feita, as alterações propostas na presente Emenda retificam o lapso temporal
proposto para a suspensão dos prazos processuais,
pois o substitutivo em apreciação suspende os referidos
prazos em dezoito dias (entre 20 de dezembro a 6 de
janeiro) e o que ora se propõe é viabilizar ao advogado, por um período de aproximadamente um mês, o
merecido descanso a que faz jus todo trabalhador.
Sala das Sessões, – Senador Antonio Carlos
Valadares – PSB/SE.
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O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– Discussão do substitutivo e das emendas, em turno
suplementar. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Encerrada a discussão, com apresentação de
emendas dos Senadores Alvaro Dias, José Maranhão
e Antonio Carlos Valadares, a matéria volta à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, para exame
das emendas.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– Item 13:
SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI
DO SENADO Nº 209, DE 2003
Discussão, em turno suplementar, do
Substitutivo ao Projeto de Lei do Senado nº
209, de 2003, de autoria do Senador Antonio Carlos Valadares, que dá nova redação
a dispositivos da Lei nº 9.613, de 3 de março
de 1998, objetivando tornar mais eficiente a
persecução penal dos crimes de lavagem de
dinheiro.
Parecer sob nº 998, de 2007, da Comissão Diretora, Relator: Senador Alvaro Dias,
oferecendo a redação do vencido.
A matéria constou da Ordem do Dia da última
sessão deliberativa ordinária, quando deixou de ser
apreciada devido ao término do prazo regimental daquela sessão.
Poderão ser oferecidas emendas à proposição
até o encerramento da discussão.
Passa-se à discussão.
Sobre a mesa, emendas que serão lidas pelo Sr. 1º
Secretário em exercício, Senador Sérgio Zambiasi.
São lidas as seguintes:
EMENDA Nº 1 – PLEN DO SUBSTITUTIVO DO
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 209, DE 2003
Dá nova redação a dispositivos da Lei
nº 9.613, de 3 de março de 1998, objetivando
tornar mais eficiente a persecução penal
dos crimes de lavagem de dinheiro.
Inclua-se onde couber o seguinte artigo ao Substitutivo ao PLS nº 209, de 2003:
Art. A Lei nº 9.613, 1998, passa a vigorar acrescida do seguinte art. 1ºA
“Art. 1º–A - Prover, direta ou indiretamente, de bens, direitos ou valores, pessoa ou
grupo de pessoas que pratique crime contra a
pessoa com a finalidade de infundir pânico na
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população, para constranger o Estado Democrático ou organização internacional a agir ou
abster-se de agir.
Pena: reclusão, de quatro a doze anos,
e multa.
Parágrafo único. Incorre nas mesmas
penas quem, direta ou indiretamente, coleta
ou recebe bens, direitos ou valores:
I – para empregá-los, no todo ou em parte, na prática de crime contra a pessoa com
a finalidade de infundir pânico na população,
para constranger Estado Democrático ou organização internacional a agir ou abster-se
de agir;e
II – para fornecê-los a pessoa ou grupo
de pessoas pessoa com a finalidade de infundir
pânico na população, para constranger Estado Democrático ou organização internacional
a agir”. (NR)
Justificacão
O Brasil ratificou, em 2005, a Convenção Internacional para a Supressão do Financiamento do Terrorismo, no âmbito do GAFI – Grupo de Ação Financeira Sobre Lavagem de Dinheiro, tendo como objetivo
o exame de medidas, desenvolvimento de políticas e
promoção de ações para combater o crime de lavagem de dinheiro.
Os dispositivos da Convenção fazem menção à
necessidade de tipificação do provimento ou recebimento de fundos destinados à realização de atos destinados a constranger Estado Democrático ou organismo
internacional a agir ou deixar de agir. Para definir a dimensão e as características de tais “atos”, a Convenção
faz referência a uma série de tratados internacionais
sobre o tema. A presente Emenda destina-se a cumprir
essa obrigação, adaptando a normativa internacional
às exigências do sistema jurídico-penal pátrio.
A criação do presente tipo penal permite a punição de três espécies de condutas, todas relacionadas
com lavagem de dinheiro e transferência de recursos.
De um lado, o tipo penal descrito no caput visa à criminalização daquele que provê com bens direitos e
valores pessoa ou grupo de pessoas que cometem
crimes contra a pessoa, com o objetivo de infundir
pânico na população, para constranger Estado ou organização internacional. De outro, o parágrafo único
visa à criminalização daquele que coleta ou recebe
financiamento para (I) praticar, diretamente, tais atos;
e (II) fornecê-los a pessoa ou grupo de pessoas para
a prática dos mesmos atos.
Verifica-se que o tipo penal traz como um dos
requisitos para sua consumação, o cometimento de
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“crimes contra a pessoa” por aqueles a que se destina
o financiamento. A menção a crimes contra a pessoa,
em face de sua abrangência, cumpre outro requisito da
Convenção – o financiamento de atos que constituam
delitos nos termos dos tratados internacionais sobre
o tema. Isso porque, tais atos constituem (I) crimes
contra a vida ou (II) crimes de periclitação da vida ou
da saúde, sendo certo que ambos estão compreendidos no Título I de nosso Código Penal (“Dos crimes
contra a pessoa”).
Como se trata de uma regra que se relaciona
com a temática tratada pelo Projeto de Lei do Senado nº 209/2003, proponho a presente emenda, com
a fin- lidade de cumprir as obrigações internacionais
assumidas pelo Brasil. A inserção o art. 1º-A significa
equipar o ordenamento jurídico brasileiro de dispositivos
necessários para o devido engajamento e demonstração de espírito de cooperação que envolve o sistema
de combate à lavagem de dinheiro.
EMENDA Nº 2 – PLEN
(Ao PLS nº 209, de 2003)
Altera a redação do caput do art. 4º da
Lei nº 9.613, de 1998, referido no art. 1º do
Projeto de Lei nº 209, de 2003.
Dê-se a seguinte redação ao art. 4º, da Lei nº
9.613, de 3 de março de 1998, referido no art. 1º do
Projeto de Lei nº 209, de 2003:
“Art. 4º. O Juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante representação do Delegado de Polícia, ouvido o
Ministério Público em vinte e quatro horas,
havendo indícios suficientes de infração
penal, poderá decretar, no curso da investigação ou da ação penal, medidas assecuratórias de bens, direitos ou valores do
investigado ou acusado, ou existentes em
nome de interpostas pessoas, que sejam
instrumento, produto ou proveito dos crimes
previstos nesta Lei ou das infrações penais
antecedentes.”
Justificação
A presente emenda apenas corrige o texto para
adequá-lo à regra constitucional que incumbiu ao Delegado de Polícia a presidência do inquérito policial,
instrumento para investigar delitos conforme estabelece a legislação processual penal e todos o projetos
que estão tramitando sobre o assunto.
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EMENDA Nº 3 – PLEN
(Ao PLS nº 209, de 2003)
Altera a redação do § 14, do art. 4º-A
da Lei nº 9.613, de 1998, do art. 2º do Projeto de Lei nº 209, de 2003, para excluir referência à lei revogada.
Dê-se a seguinte redação ao § 14, do art. 4º-A,
da Lei nº 9.613, de 1998, do art. 2º do Projeto de Lei
nº 209, de 2003, para excluir referência a lei revogada,
passando a ter a seguinte redação:
“§ 14. Os recursos decorrentes da alienação antecipada de bem, direito e valores
oriundos do crime de tráfico ilícito de entorpecentes e que tenham sido objeto de dissimulação e ocultação nos termos desta Lei,
permanecem submetidos à disciplina definida
em lei específica.”
Justificação
A presente emenda aperfeiçoa o mesmo texto
porque a Lei nº 10.409, de 11 de janeiro de 2002, foi
revogada pela Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006.
Portanto, não mais faz parte do mundo jurídico. – Senador Valdir Raupp.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– Discussão do substitutivo e das emendas, em turno
suplementar. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Encerrada a discussão, com apresentação de
emendas dos Senadores Romero Jucá e Valdir Raupp, a matéria volta às Comissões de Assuntos Econômicos e de Constituição, Justiça e Cidadania, para
exame das emendas.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– Passa-se ao item 2 da pauta, conforme solicitado
pela Senadora Ideli Salvatti.
Item 2:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 20, DE 2007
(Em regime de urgência, nos termos
do Requerimento nº 1.224, de 2007-art.336,II)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 20, de 2007 (nº 4.203/2001,
na Casa de origem), de iniciativa do Presidente
da República, que altera dispositivos do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941
– Código de Processo Penal, relativos ao Tribunal do Júri, e dá outras providências.
Parecer sob nº 997, de 2007, Relator:
Senador Demóstenes Torres, favorável, nos
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termos da Emenda nº 1-CCJ (Substitutivo),
que oferece.
A matéria constou da Ordem do Dia da última
sessão deliberativa ordinária, quando teve sua apreciação transferida para hoje.
Ao projeto não foram oferecidas emendas durante
o prazo regimental.
Discussão do projeto e da emenda, em turno
único.
Concedo a palavra, para discutir, à Senadora
Ideli Salvatti
Indago se o Senador Mário Couto e o Senador
Eduardo Suplicy querem discutir a matéria ou se querem falar sobre outro assunto.
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – É outro
assunto.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– Então, V. Exªs farão uso da palavra mais adiante.
Concedo a palavra à Senadora Ideli Salvatti para
discutir a matéria, por até dez minutos.
O SR. EXPEDITO JÚNIOR (Bloco/PR – RO) – Sr.
Presidente, logo que possível, também gostaria de fazer um comunicado à Casa.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– Só será possível no intervalo das votações nominais
para os três Senadores, quando não demoraremos, tendo como primeira inscrita a Senadora Kátia Abreu.
A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Estou com a palavra, Sr. Presidente?
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– Já está contando o tempo, Senadora Ideli Salvatti.
A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC. Para
discutir. Sem revisão da oradora.) – Agradeço.
Na abertura do debate dos projetos que tratam
da agilidade do processo judicial brasileiro, gostaria
de fazer um pequeno histórico de como chegamos a
construir uma série de iniciativas que permitiram estarmos, no dia de hoje, debatendo – e espero – aprovando modificações significativas no Código de Processo Penal.
No dia 4 de julho, a Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania desta Casa, presidida pelo Senador Marco Maciel, aprovou um requerimento de minha
autoria para que criássemos, a exemplo do que já havia
acontecido anteriormente, um grupo de trabalho para
estudar as propostas que estavam em tramitação na
referida Comissão e que tratassem do Código de Processo Penal e do Código de Processo Civil. Tudo isso
para que pudéssemos dar agilidade a esses projetos,
inclusive articulando com a sociedade civil organizada,
com o Poder Judiciário, tendo como objetivo central a
agilidade da Justiça, que é algo imprescindível se queremos combater a impunidade, visto que todo processo
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judicial que se estende, que se apresenta como algo
praticamente sem fim, acaba levando à prescrição da
pena e à não-punição dos responsáveis. Portanto, o
retardamento do julgamento não serve a ninguém, a
não ser àqueles que querem fugir da ação judicial.
Por isso, a Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania, a exemplo do que já tinha feito anteriormente
com sucesso, aprovou o requerimento e o Presidente
Marco Maciel designou para compor esse grupo de
trabalho os ilustres Senadores Jefferson Péres, pelo
PDT; Mozarildo Cavalcanti, pelo PTB; Pedro Simon,
pelo PMDB; Romeu Tuma, pelos Democratas; e, como
propositora desse grupo de trabalho, representando
pelo PT, esta que se pronuncia neste momento.
De forma muito gentil, os membros do grupo de
trabalho me escolheram para coordená-los e desenvolvemos uma série de ações que, no dia de hoje, chegam
ao seu término e, espero, a bom termo.
A primeira delas foi a participação em um ato público da Associação dos Magistrados do Brasil, denominado “Juízes contra a corrupção”, quando tivemos a
oportunidade – eu e o Senador Pedro Simon – de levar
ao conhecimento da sociedade e da AMB a constituição desse grupo de trabalho e daquilo que pretendíamos. Fizemos uma reunião onde apresentamos um
plano de trabalho. E já como uma das primeiras ações
do grupo, tivemos, no dia 12 de julho, uma importante
reunião com o Presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, tendo em vista que as duas
Casas deveriam trabalhar de forma parelha e conjunta
para que aquilo que produzíssemos no Senado não
voltasse a ter, como em outras situações, um encalhe
na Câmara dos Deputados.
Em seguida, no dia 1º de agosto, fizemos uma
importantíssima reunião com a Associação dos Magistrados Brasileiros – AMB, com o Dr. Rodrigo Collaço, e
pedimos apoio e sugestões para os projetos que estavam tramitando aqui no Senado da República.
Da mesma forma, no dia 14 de agosto, fizemos
uma importante reunião com a Ministra Ellen Gracie, do
Supremo Tribunal Federal, que, prontamente, acolheu
a sugestão, criou um grupo de trabalho e, posteriormente, encaminhou as sugestões para os projetos que
estavam tramitando aqui na Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, sugestões estas que foram absorvidas e acolhidas pelos relatores das matérias e que
integraram os projetos na tramitação e na aprovação
na Comissão de CCJ.
Tivemos a aprovação de todas as matérias que
estavam sob a responsabilidade do grupo de trabalho.
No dia 22 de agosto, então, aprovamos o Projeto nº
268, de minha autoria, que, por já ser de caráter terminativo, foi à Câmara dos Deputados.

Dezembro de 2007

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Resumidamente, este projeto trata de dar prioridade aos processos quando se trata de agente público envolvendo recurso público. Portanto, dar prioridade nesses processos judiciais para que eles não
se prolonguem e, em decorrência disso, não acabem
prescrevendo ou não punindo o agente público que
se envolva em qualquer tipo de ação que a Justiça
tenha de punir.
No dia 3 de outubro, aprovamos, em caráter não
terminativo, e espero que possamos aprovar no dia de
hoje, o PLC nº 36, que trata de mudanças significativas
no Código de Processo Penal, do qual sou Relatora.
Depois, quando a matéria entrar na pauta, apresentarei
as mudanças aprovadas na Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania.
No dia 10 de outubro, aprovamos o PLS nº 281,
de autoria do Senador Eduardo Suplicy. Como também
teve caráter terminativo, já se encontra na Câmara
para deliberação. Esse projeto impede que prescreva
o crime no caso de foro privilegiado. Portanto, é também muito importante, pois vem no sentido de impedir
a impunidade.
Ouço, com muito prazer, o Senador Romeu Tuma,
que foi um membro atuante do grupo de trabalho. Depois, darei o restante do nosso calendário de trabalho.
O Sr. Romeu Tuma (Bloco/PTB – SP) – Senadora Ideli Salvatti, não queria interrompê-la, mas
duas mulheres conversaram mais do que os homens
presentes à reunião: V. Exª e a Ministra Ellen Gracie,
que, com a amabilidade, o carinho e o sorriso, convenceu-nos da importância da votação dos projetos
que a Comissão, com os representantes do Supremo,
indicaram necessários para a solução de processos
que às vezes entravam aquele Tribunal, além daqueles fatos julgados inconstitucionais e que não tinham
a ratificação obrigatória da Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, que, realmente, foi conseguida.
Não posso deixar de cumprimentar V. Exª pela liderança que exerceu nesses casos, correndo para cima e
para baixo, com o nosso apoio, com a certeza de que
V. Exª estava tomando as providências corretas, com
bons resultados, como os que está apresentando ao
Plenário desta Casa.
A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Agradeço ao Senador Romeu Tuma.
Dando continuidade ao nosso calendário de trabalho, no dia 17 de outubro, aprovamos o PLC nº 20,
em caráter não terminativo, que é este que está agora
em debate, para votação.
Por último, no dia 7 de novembro, aprovamos o
PLC nº 37, também em caráter não terminativo, que
está na pauta.
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O PLC nº 37, relatado pelo Senador Mozarildo
Cavalcanti, faz modificações na obtenção das provas.
Portanto, dá todo o caráter necessário de valorização
da vítima, inclusive instituindo para todos os crimes
algo incorporado à Lei Maria da Penha, a vítima sempre
tem de ser avisada quando seu agressor for liberado
ou tiver movimentação. Simplifica também, de forma
significativa, a produção das provas, eliminando determinadas exigências que têm apenas o caráter de
prolongar o processo e que, muitas vezes, por não ter
condição operacional de ser cumprida, faz com que
essas exigências acabem contribuindo para o alongamento do processo.
E, por último, Sr. Presidente, a respeito do projeto
que está em debate, o PLC nº 20, que trata do Tribunal do Júri, quero falar sobre as duas questões mais
importantes que são alteradas nesse projeto.
Em primeiro lugar, temos no Tribunal do Júri brasileiro um procedimento em que tanto o advogado da
defesa quanto o advogado de acusação fazem a pergunta ao Juiz para que o Juiz faça a pergunta posteriormente ao depoente. Até para que as pessoas possam
entender, visto que reproduzimos muitos filmes americanos, no Tribunal do Júri dos Estados Unidos, tanto o
advogado de defesa quanto o advogado de acusação
fazem a pergunta diretamente ao depoente, e se o Juiz,
acionado por algum protesto, entende que a pergunta
está indevidamente formulada ou que ela não deve ser
feita, posteriormente à pergunta, e somente dos casos onde o procedimento não é adequado à inquirição
do depoente, é que se modifica a pergunta ou esta é
desconsiderada, assim como a resposta.
Essa modalidade de transmitir a pergunta ao Juiz
para que, depois, o Juiz faça a pergunta ao depoente,
isso alonga profundamente o nosso Tribunal do Júri.
Portanto, uma das modificações que o PLC nº 20 faz
no Tribunal do Júri é a agilidade na inquirição, a agilidade no questionamento.
Outra modificação profunda e, do meu ponto de
vista, corretíssima é que a legislação hoje permite que
o réu condenado pelo Tribunal do Júri a uma sentença
igual ou superior a vinte anos, portanto a condenação
pelos crimes de maior gravidade, pelo simples fato
de a condenação ser igual ou superior a vinte anos,
mesmo que não tenha havido nenhum outro problema,
nenhuma outra suspeição ou discussão de legalidade
do processo judicial...
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – ...é
possível que os advogados façam um protesto pelo novo
júri, Senador Agripino. Portanto, exatamente nos crimes
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em que a condenação tem de ser mais rigorosa, de
maior tempo de pena, por esse simples fato, permitese que haja um recurso denominado protesto por novo
júri. Isso permite que exatamente nas condenações de
maior pena, de crimes mais graves, inclusive crimes
hediondos, o processo volte à estaca zero, só porque
a condenação é igual ou superior a vinte anos.
Assim, o protesto por novo júri única e exclusivamente pelo tempo da pena...
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – ... é
eliminado e, com certeza, teremos grande agilidade.
Por isso, Sr. Presidente, estamos fazendo o apelo
para que esse trabalho relatado pelo Senador Demóstenes Torres seja aprovado e encaminhado à Câmara
dos Deputados, onde, esperamos, seja constituído um
grupo de trabalho tão eficiente quanto o nosso, para
que tenhamos agilidade.
Por uma questão de justiça, Senador Tião Viana,
tenho de reconhecer que cometi um equívoco. O grupo
de trabalho foi aprovado no período em que o Senador
Valter Pereira presidiu a Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania. Queria retificar o meu equívoco.
Peço o apoio e o voto para a aprovação do PLC
nº 20, que faz modificações no Tribunal do Júri e que
foi relatado, de forma brilhante, pelo Senador Demóstenes Torres, que acaba de chegar ao plenário e que,
tenho certeza, irá discutir a matéria.
Muito obrigada.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (DEM – GO)
– Sr. Presidente, peço a palavra para discutir.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– Concedo a palavra ao Senador Demóstenes Torres,
para discutir a matéria.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (DEM – GO.
Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
primeiro, agradeço a V. Exª por ter designado, como
Relatora ad hoc, a Senadora Ideli Salvatti.
A Srª Ideli Salvatti (Bloco/PT – SC) – Eu estava
só discutindo a matéria. Não fui Relatora ad hoc.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (DEM – GO) – Se
fosse, estaria em boas mãos, porque V. Exª discutiu profundamente essa matéria e tem domínio sobre ela.
O que é esse projeto, Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores? É a modificação completa do procedimento do Tribunal do Júri.
Para se ter idéia da importância desse assunto,
Sr. Presidente, o Tribunal do Júri é aquele que mais
torna evidente a Justiça perante os olhos da sociedade. É, no Tribunal do Júri, que o promotor fica, definitivamente, marcado.
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A sociedade conhece, de forma errônea, a atividade do Ministério Público, do promotor de Justiça,
por confundi-lo, quase sempre, com aquele órgão acusador. Na verdade, o promotor quase sempre acusa,
mas também pode pedir a absolvição.
É ali que o homem do povo, honrado e decente,
pode se transformar em um juiz de fato. Então, esse é
o tribunal mais importante da Justiça ou, para dizer de
outra forma, o mais conhecido da Justiça.
E é esse tribunal, é o procedimento desse tribunal que estamos mudando; e mudando para melhor,
mudando para simplificar.
Por exemplo, hoje, o procedimento é o seguinte:
várias audiências são realizadas. Nessas várias audiências, se uma testemunha não comparece, a outra
não pode ser ouvida. O interrogatório do réu é realizado
primeiro. Ele tem direito à defesa prévia. Isso tudo acaba com o novo procedimento, Sr. Presidente. Agora, é
oferecida uma denúncia; depois, ao réu é dado direito
de defesa. O juiz recebe essa denúncia e marca um
procedimento: vai ouvir as testemunhas arroladas pela
Acusação, as testemunhas arroladas pela Defesa, os
peritos. Se tiver de fazer alguma acareação, esta já será
feita na própria audiência. E o juiz, se tiver condição,
já dará sua decisão de pronúncia na própria audiência. Então, um procedimento que leva meses e meses,
às vezes até anos, poderá ser liquidado em dois, três
meses, por assim dizer. Se o réu estiver preso, isso
ocorrerá mais rapidamente.
Na decisão de pronúncia, quando houver absolvição sumária, já não caberá mais o chamado recurso
ex officio ou remessa ex officio. Há necessidade de
o Tribunal de Justiça fazer com que seja confirmada
a decisão do Juiz de Primeiro Grau, ou seja, dada a
decisão do Juiz de Primeiro Grau, a parte, se quiser,
se estiver inconformada, que recorra daquela decisão. Isso vai, em seguida, para procedimento próprio.
Acabam-se o libelo e a contrariedade do libelo. O que
é isso? Nada. Libelo e contrariedade de libelo são
só a reafirmação das teses que já estão acolhidas
na decisão de pronúncia. E vai-se para o julgamento
propriamente dito. Hoje, ele é feito da seguinte forma:
o advogado, quando quer enrolar o processo, manda
ler um procedimento que, às vezes, tem três, quatro,
cinco mil páginas. Às vezes, a leitura demora dois, três
dias. Agora, sem eliminar o direito de defesa, as partes
indicarão as peças que deverão ser lidas pelo prazo
máximo de duas horas.
Hoje, o procedimento divide o tempo em duas
horas para a Acusação, duas para a Defesa, meia
hora para réplica e meia hora para a tréplica. Agora,
ele fica dividido em uma hora e meia para a Acusação, uma hora e meia para a Defesa, mais uma hora

Dezembro de 2007

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

de réplica e uma hora de tréplica. O tempo fica mais
bem dividido.
O mais importante de tudo: a quesitação, a pergunta que se faz ao jurado. Muitas vezes, o próprio
juiz, o promotor tem dificuldade em perguntar, juridicamente, para o jurado. Imagine o jurado, homem do
povo, respondendo a questões de Direito. Ele agora vai
passar a responder somente questões de fato. Ele vai
responder, primeiro, se houve o fato. Exemplo: morreu
fulano de tal? Segundo, quem é o autor do fato? Se há
morte, foi fulano quem causou aquela morte.
E, depois, vai responder a uma pergunta: o réu
é inocente?
Isso acaba com aquela história de se discutir
Direito, de o jurado leigo votar sob legítima defesa,
de haver inexigibilidade de conduta diversa; essas
coisas do Direito que, para os operadores do Direito,
são até comuns, mas, para o homem do povo, não é
tão simples assim.
Então, Sr. Presidente, entre outras coisas, isso
acaba com o protesto para se requerer um novo júri.
O que é isso? Um réu, condenado acima de 20 anos
de prisão, tem direito a um novo júri automaticamente,
o que é uma loucura. Por que isso tem de acontecer?
Antigamente, até por uma questão de política criminal, era aceitável. O número de condenados era muito
pequeno. O Brasil vivia uma época em que a criminalidade não era uma epidemia.
Isso, agora, vai ter fim, até porque, praticamente todos os juízes do Tribunal do Júri, para fugirem do
protesto para a obtenção de um novo júri, acabam
aplicando pena de 15, 16 anos para crimes mais bárbaros, para os crimes mais terríveis. Agora, eles não
vão ver sua decisão contestada automaticamente por
um recurso irracional, sem qualquer motivo; direito a
um novo julgamento apenas pela quantidade da pena
aplicada. O juiz terá respeitada sua decisão. Se alguém
quiser questionar o tamanho da pena, que vá ao tribunal questioná-lo, mas o júri não será considerado
anulado em decorrência da pena aplicada, acima de
20 anos. Isso é mais consentâneo com o Direito atual
e com a realidade que estamos vivendo.
De sorte, Sr. Presidente, que se trata de um projeto que veio do Executivo em 2001. A Câmara dos
Deputados melhorou muito o que foi feito pelo Executivo já neste Governo. Agora o Senado, também numa
discussão profunda juntamente com o Ministério da
Justiça, com as comissões que foram criadas, com o
Ministério Público, com a Magistratura, com a Ordem
dos Advogados, com os professores universitários,
com a comunidade acadêmica, conseguiu fazer um
projeto que vai voltar à Câmara dos Deputados, mas
que consideramos muito bom. É um projeto que mo-
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derniza nossa Justiça, agiliza, tira os trambolhos de
dentro de uma ordenação já arcaica, facilita a resposta para o jurado laico, aquele que não sabe o Direito,
mas que é homem honrado e que tem sentimento de
justiça, cuja vontade possamos extrair dele, quando
do julgamento.
Dessa forma, quero cumprimentar a Senadora
Ideli Salvatti, que trabalhou bravamente pela aprovação desse projeto, e todos os nossos líderes, que
buscaram entendimento para que esse projeto não
ficasse parado.
Podem ter certeza de que, mais do que moderno,
estamos entregando para a comunidade acadêmica
um projeto racional. E mais: essas são só algumas
das modificações que tive oportunidade de mencionar,
mas, ao todo, são mais de 100, com a finalidade de
contribuir, de extrair a vontade do jurado.
Sem sombra de dúvida, tenho certeza de que
esse é um instrumento legal que o Senado e o Congresso estão criando e que vai contribuir para melhorar
o Direito em nosso País.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– Agradeço a V. Exª.
Para discutir, concedo a palavra ao Senador
José Agripino.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN. Para discutir.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, sem entrar
nas minudências de ordem jurídica – até porque sou
engenheiro; é claro que tenho obrigação de estudar as
matérias que estamos votando –, o Senador Demóstenes Torres, em nome do nosso Partido, já manifestou sua opinião jurídica sobre o acerto da matéria que
estamos apreciando e que vamos votar.
Desejo fazer dois registros: primeiro de tudo, essa
matéria, que é de iniciativa legislativa – não veio nem
do Executivo, nem do Judiciário –, foi apreciada pelo
Judiciário. A Ministra Ellen Gracie, Presidente do Supremo, debruçou-se pessoalmente sobre esse processo de aperfeiçoamento da legislação criminal. E tenho
informação de que S. Exª entende a legislação que
estamos apreciando como de muito boa qualidade e
como aperfeiçoadora do processo. Ela tem um mérito
fundamental, que é o de retirar proteções indevidas,
concedidas pela atual legislação ao acusado, àquele
que vai ser condenado, ao criminoso; retira instrumentos de procrastinação de processo e, em última análise,
retira a capacidade de punir com rapidez.
Por essa razão, o Senador Marco Maciel – e aí
vai minha segunda observação –, Presidente da CCJ,
dedicou energia especial à apreciação da matéria na
referida Comissão. Fez um mutirão, para que a matéria
pudesse ser apreciada de forma ordenada, profunda,
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por gente competente, da área, a fim de que a CCJ
pudesse manifestar-se e dar um parecer conclusivo.
A Senadora Ideli Salvatti tem grande parte no
mérito da apreciação dessa matéria que estamos
apreciando agora, pois desde a CCJ que S. Exª está
envolvida no assunto e no mérito.
De modo que, com essas observações, desejo dizer que estamos votando matéria das mais importantes
que, no ano, o Senado votou. É o aperfeiçoamento da
legislação criminal, da iniciativa do Legislativo, passada pelo crivo do Judiciário, da mais alta Corte do País,
e produto de bastante energia gasta pelos melhores
expoentes jurídicos do Congresso.
Assim, a posição do meu Partido é entusiasticamente a favor dessa matéria e o nosso voto será
“sim”.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– Não havendo mais quem peça a palavra, encerro a
discussão.
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Votação da Emenda nº 1, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (Substitutivo), que tem
preferência regimental. (Pausa.)
Não havendo quem queira encaminhar a emenda, encerro o encaminhamento.
As Srªs e os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
Aprovado o substitutivo, fica prejudicado o projeto.
A matéria vai à Comissão Diretora para a redação do vencido para o turno suplementar.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– Sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora, oferecendo a redação do vencido para o turno suplementar, que será lido pelo Sr. 1º Secretário em exercício,
Senador Renato Casagrande.
É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– Estando a matéria em regime de urgência, passa-se
à imediata apreciação, em turno suplementar.
Poderão ser oferecidas emendas à proposição
até o encerramento da discussão.
Discussão do substitutivo, em turno suplementar. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Encerrada a discussão, sem emendas, a matéria
é dada como definitivamente adotada, sem votação,
nos termos do art. 284 do Regimento Interno.
A matéria volta à Câmara dos Deputados.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN) – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– Pela ordem, concedo a palavra ao Senador José
Agripino.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, estou vendo,
ao lado de V. Exª, à mesa, o Senador Marco Maciel,
Presidente da CCJ, o Senador Alvaro Dias, DD. VicePresidente da Casa, a Senadora Kátia Abreu, Relatora da matéria que trata da prorrogação da CPMF na
CCJ, e o Senador Jarbas Vasconcelos. Duas dessas
pessoas, em particular – o Senador Marco Maciel e a
Senadora Kátia Abreu –, estiveram diretamente empenhadas na apreciação da CPMF.
A matéria, Sr. Presidente, acho que é do conhecimento de V. Exª, foi apreciada hoje na CCJ. O Senador
Romero Jucá ofereceu parecer às 18 emendas apresentada pelo Plenário. Houve debate, houve votação e
o relatório de S. Exª, praticamente como ele o ofereceu,
está aprovado pela CCJ e entregue ao Plenário, em
condições, evidentemente, de ser votado.
Eu queria – e vou dizer uma coisa que não é fácil
acontecer – manifestar uma posição absolutamente
coincidente com a do Líder do Governo. O Líder Romero Jucá, na semana passada, sugeriu que votássemos essa matéria na quinta-feira, amanhã. Eu queria
manifestar a minha inteira concordância, em nome do
meu Partido, e creio que os tucanos haverão de fazer
manifestação semelhante.
Eu gostaria que a matéria fosse apreciada. Se ela
puder ser apreciada hoje, que o seja hoje; senão, que
venhamos atender ao apelo, à sugestão, à convocação,
ao chamamento do Líder Romero Jucá, que, em nome
do Governo, clara e publicamente, colocou quinta-feira
como data para que pudéssemos votar.
Nós estamos prontos para votar e desejosos de
votar. A CPMF tem de ser produto da deliberação democrática, sem influências de terceiros. Eu acho que
as consciências livres dos Senadores já estão sufi-
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cientemente informadas para votarmos hoje. Se não
votarmos hoje, que votemos amanhã; mas votemos
sem delongas, votemos logo.
Sr. Presidente, deixe-me ser um pouco mais claro:
o noticiário, que espero seja improcedente, dá conta
de que as autoridades da República estariam alvoroçadas, com convocação de autoridade a, b, c, d ao
Palácio do Planalto, a gabinetes, isso e aquilo, para
que aquilo que não aconteceu em matéria de concessões até hoje esteja acontecendo em troca de votos
pela CPMF.
O Brasil tem o direito, Sr. Presidente, de fazer
uma opção livre pelo voto dos Senadores. A opção é:
será que o Brasil deseja a oportunidade de ser um País
competitivo, de sinalizar para o mundo que começou,
efetivamente, a baixar a carga tributária, que está se
envergonhando de estar crescendo como rabo de cavalo, do 72º para o 66º, para o 56º, caindo, caindo no
ranking da produtividade do mundo? Será que o Brasil
não tem oportunidade de reagir?
O que estamos querendo, tendo em vista o bom
momento da economia, com os excessos de arrecadação, a perspectiva de crescimento do mundo, é saber,
com essa votação, decidida democraticamente, se o
Brasil deseja continuar com a carga tributária campeã
do mundo ou se deseja apontar para o mundo um caminho novo, o da competitividade. É isso que estamos
querendo. E queremos fazer isso logo.
A matéria já foi exaustivamente discutida e os
Senadores estão prontos para votar. Agora, que não
fique um fim-de-semana em que línguas mais desconfiadas possam dizer que a tentativa de cooptação
está em curso, para que o processo democrático não
fique contaminado.
Eu queria perguntar a V. Exª se a matéria já se
encontra pronta para ser votada...
(Interrupção do som.)
O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN) – (...) no
plenário do Senado. E eu gostaria de ouvir, das Lideranças do Governo, a reafirmação da convocação
que foi feita para que pudéssemos votar a CPMF até
amanhã, quinta-feira.
A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Peço
a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– A Presidência esclarece que ainda não recebeu da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania a matéria. A Secretária está afirmando que não.
Concedo a palavra à Senadora Ideli Salvatti, em
nome da Liderança do Bloco de apoio ao Governo,
para se manifestar sobre o assunto.
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A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – AC. Pela
Liderança do Bloco/PT. Sem revisão da oradora.) – Sr.
Presidente, apenas eu gostaria de deixar registrado
que, pela manhã, consultei todos os Líderes, como
tenho feito há várias semanas, para que pudéssemos
votar os três projetos hoje.
Como os Líderes não estão todos aqui – o PMDB,
pela informação que tenho, está reunido –, eu gostaria
que pudéssemos avançar. O PLC nº 20 já foi aprovado
por unanimidade, o que foi uma grande vitória.
Senador Agripino, inclusive, quero agradecer, de
público, o registro que V. Exª fez quanto ao trabalho
que o grupo realizou.
Eu não tenho dúvida de que esses três projetos
são matérias importantíssimas com as quais o Senado contribuirá para o aperfeiçoamento da Justiça se
tivermos capacidade de votá-los. E, mais, espero que
a Câmara tenha a mesma agilidade para aprová-los,
também.
Por isso, Sr. Presidente, o único apelo que faço
é que possamos, em seguida, entrar no PLC nº 36, do
qual, inclusive, sou Relatora, enquanto aguardamos a
vinda dos demais Líderes, porque poderemos fazer,
depois de votadas as três matérias, esse debate que
o Senador Agripino propõe.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT –
AC) – O Senador Arthur Virgílio pediu a palavra pela
ordem.
A seguir, iniciaremos votação de autoridades e, não
havendo divergência dos Líderes, dos itens 36 e 37.
Concedo a palavra ao Senador Arthur Virgílio,
pela ordem.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, não
ouvi, mas temo que esteja aqui a repetir e, portanto,
a ser enfadonho, os argumentos do Senador José
Agripino.
O fato é que, com o exercício do direito à meditação e à reflexão que temos, fizemos os nossos cálculos. Supondo que toda votação relevante não deixe de
ser uma operação de risco, mas com muita confiança
nos nossos companheiros e com muita confiança nos
companheiros de outros Partidos, que manifestam
repúdio à idéia de uma carga tributária tão elevada,
nós, do DEM, liderados pelo Senador José Agripino,
do PSDB, presidido pelo Senador Sérgio Guerra, estamos prontos para votar essa matéria tão relevante
que é a CPMF.
Na verdade, o Senado vai se manifestar. O Senado vai dizer o que quer, o Senado vai se pronunciar
e, sendo assim, teremos, Sr. Presidente, a ocasião de
propiciar a esse grande mudo que se manifeste.
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Nesse sentido, quero fazer algumas ponderações
à Mesa e à Casa.
Semana que vem temos eleição para a Presidência da Casa. Será uma semana, necessariamente,
tumultuada, e tumultuada porque está em jogo quem
tem o compromisso de suceder o Presidente Renan
Calheiros, depois da crise que sobre ele se abateu e,
assim, se abateu também sobre o Senado, e de substituir V. Exª, que tem feito uma correta, justa e eficaz
gestão à frente do Senado Federal. Ou seja, não é de
pequena responsabilidade o que espera o próximo
Presidente, aquele que será eleito por nós na próxima quarta-feira.
Seria muito bom que já tivéssemos ferido a votação a respeito da CPMF. Daqui para frente, sabemos
que é mesmo uma decisão que está nas mãos do
Governo e de suas lideranças. Se acharem por bem
fazer a votação amanhã, só espero que nos digam
isso a tempo, porque queremos convidar, convocar
os Senadores do PSDB a permanecerem em Brasília.
Aceitamos votação quinta, sexta, segunda e a aceitamos até terça, se for esse o desígnio do Governo. Mas
estamos prontos desde agora, conscientemente prontos, e prontos para aceitar o veredicto da maioria do
Senado. Se o Governo tiver 49 votos, aprova; se não
tiver, a matéria é rejeitada de maneira legítima.
Portanto, Sr. Presidente, pondero apenas para o
fato de que teremos uma semana agitada, a próxima,
e temos uma semana calma, depois de tanta agitação,
esta semana. Por nós, o dia ideal seria amanhã. Não
criamos nenhum óbice à aprovação do Relatório do
Senador Jucá, embora contra ele tenhamos votado, até
por razões regimentais e, sobretudo, porque rejeitou
as nossas emendas, que visavam a interferir sobre o
texto, na hipótese de derrota nossa, e mostramos com
isso que queremos votar.
Portanto, Sr. Presidente, fica a palavra com as
Lideranças do Governo, e, a partir daí, que nos comuniquem em tempo hábil, para que nós – e teremos uma
reunião logo mais, às 18 horas, da Bancada do PSDB
– possamos fazer a convocação: que fiquem todos em
Brasília para votarmos, quinta-feira, a CPMF, ou não
precisa; cumpram seus deveres parlamentares extraplenário em seus Estados, aceitem as suas palestras,
suas conferências, porque o Governo se terá decidido
por qualquer razão, e da insegurança a qualquer outra
razão que escape à minha percepção – eu que não
sou psicanalista, pode escapar à minha percepção,
a verdadeira razão. Mas se for insegurança, também
não é problema meu. O Governo tem o direito de se
sentir inseguro em relação aos votos de que possa
dispor. Mas nós estamos prontos para terçar as armas democráticas do voto e das idéias na discussão
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e no encaminhamento da CPMF aqui no plenário do
Senado Federal, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– Senador Arthur Virgílio, espero, em alguns minutos,
a consideração dos demais Líderes, inclusive da Base
do Governo, sobre a matéria.
Adianto a V. Exª e ao Senador José Agripino
Maia que, da parte da Mesa, estamos prontos para
colocar a matéria em votação, após a chegada dela ao
Plenário, o que ainda não ocorreu – deve chegar nos
próximos minutos. A depender de mim, essa matéria
será colocada em votação no dia de amanhã. Então, a
depender de mim, não há qualquer restrição para que
a matéria seja votada no dia de amanhã.
Concedo a palavra ao Senador Expedido Júnior,
pela ordem, sobre o assunto; senão eu pediria a V. Exª
que aguardasse, porque começaremos a votar.
O SR. EXPEDITO JÚNIOR (Bloco/PR – RO. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, trata-se de requerimento que eu gostaria de apresentar
à Mesa.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– Peço a V. Exª que aguarde. Haverá tempo para V. Exª
apresentar o seu requerimento no intervalo da votação
nominal, a fim de que possamos aproveitar o tempo.
Agradeço a compreensão de V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– Item extrapauta:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 36, DE 2007
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 36, de 2007 (nº 4.207/2001,
na Casa de origem), de iniciativa do Presidente
da República, que altera dispositivos do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941
– Código de Processo Penal, relativos à suspensão do processo, emendatio libelli, mutatio
libelli e aos procedimentos.
Parecer sob nº 1.001, de 2007, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relatora: Senadora Ideli Salvatti, favorável ao
Projeto, com a Emenda nº 1-CCJ (Substitutivo), que oferece.
Ao projeto não foram oferecidas emendas perante a Mesa.
Discussão do Projeto e da emenda, em turno
único.
Para discutir, concedo a palavra à Senadora Ideli
Salvatti.
A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC. Para
discutir. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Srªs
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e Srs. Senadoras, como o Senador José Agripino teve a
oportunidade de falar em seu pronunciamento referente
ao projeto anterior, não tenho nenhuma dúvida de que
a aprovação dos dois projetos que, em caráter definitivo, já foram enviados à Câmara, alterando o Código
de Processo Civil – um deles, dando prioridade para
todos os processos que tratam de crimes cometidos
por agentes públicos, envolvendo recursos públicos,
e o outro que elimina, terminantemente, a prescrição
nos casos que envolvem foro privilegiado. Com exceção
destes dois, que já foram para a Câmara, os três projetos que aprovaremos, não tenho dúvida alguma, no
dia de hoje, o PLC nº 20, o PLC nº 36 e o PLC nº 37,
vão produzir modificação profunda no processo judicial
brasileiro; vão produzir agilidade na operação processual, que tem, obviamente, como objetivo central fazer
com que a Justiça não tarde, porque Justiça que tarda
já falhou. A Justiça que é demorada, a Justiça que permite, pelas brechas da lei, pelos subterfúgios de uma
equipe de advogados com certo grau de experiência,
driblar e fazer com que os procedimentos se arrastem
por longos e longos anos não constitui procedimento
jurídico justo; não é procedimento que permita que a
Justiça se faça com a celeridade necessária para que
ela possa inclusive ter o caráter de todas as penas, que
é o caráter de inibição. Porque se a pena for imensa
– 30, 40, 50, 100 anos – mas o risco de se ser condenado é mínimo, ou seja, se o risco de o processo se
agilizar a ponto de que eu sofra a pena, isso dá, obviamente, um caráter de inibição, um caráter de medo, de
receio de cometer o crime muito diferente daquele de
quando a Justiça demora tanto que o risco de eu ser
condenado, de eu vir a cumprir pena, principalmente
se eu tiver condições financeiras de pagar uma equipe de advogados competentes, faz com que não se
aplique o rigor da lei, as penas e a punição.
Por isso, hoje, ao aprovarmos esses três projetos,
com a participação, volto a dizer, do grupo de trabalho,
composto pelos Senadores Mozarildo, Romeu Tuma,
Jefferson Péres, Pedro Simon, os relatores que participaram, como o Senador Demóstenes Torres, a atuação, inclusive do próprio Presidente à época em que
se criou o grupo de trabalho, o Senador Valter Pereira,
e o Senador Marco Maciel, que presidiu ao longo de
todo esse período que o grupo de trabalho atuou, foi
muito importante para que pudéssemos, hoje, aprovar
esses três projetos.
Gostaria ainda de deixar muito claro que o Projeto nº 36, que eu estou debatendo agora, e o 37, que
virá em seguida, foram Projetos encaminhados junto
com uma das inúmeras tentativas de fazer a reforma
do Judiciário. Foram encaminhados pelo Governo, à
época, do Presidente Fernando Henrique Cardoso, num
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conjunto de vários projetos, em 2001. Posteriormente,
esses projetos, que tramitaram na Câmara, foram desapensados, e alguns tiveram uma maior celeridade;
outros, não.
Este ano, quando o Presidente Lula anunciou o
Pronasci, várias das medidas que estão contidas nas
modificações que já foram aprovadas no PLC nº 20,
nas que serão aprovadas agora no PLC nº 36, como
também no PLC nº 37, acabaram integrando as medidas adotadas pelo Pronasci, numa demonstração
clara de que governos se sucedem e têm tido a iniciativa de propor a mudança, a reforma necessária no
Judiciário brasileiro.
Foi uma pena, pois foram tantas as tentativas de
apresentar e votar os projetos. Nas vezes anteriores,
eu havia inclusive solicitado à Mesa a colocação de
um telão, porque, nas mudanças que estamos fazendo
no Código de Processo Penal, há dois organogramas
que mostram, de forma muito clara, o conjunto de alterações nos inúmeros artigos e qual é o resultado das
mudanças que apresentamos em nosso parecer, que
já foi aprovado, por unanimidade, com uma emenda
do Senador Antonio Carlos Valadares, a quem agradeço, pois aprimorou o nosso parecer. Não tendo o
telão, o material foi distribuído na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania e poderá ser distribuído
aos Parlamentares. E peço a atenção do cinegrafista
da TV Senado para que possamos demonstrar como
está hoje na legislação e o que estamos propondo que
seja modificado.
Atualmente, o Ministério Público oferece a denúncia, o juiz a recebe, cita o acusado e marca uma
audiência para o interrogatório do acusado. É portanto, depois de marcada, realizada essa audiência para
o interrogatório do acusado, abrindo-se o prazo de
três dias para a defesa prévia. Feita a audiência do
interrogatório do acusado, a defesa tem o direito de
apresentar a defesa prévia. É marcada uma audiência
para ouvir as testemunhas de acusação e, após essa
audiência, é marcada a audiência para ouvir as testemunhas da defesa. É aberto o prazo de 24 horas sucessivas, caso haja necessidade de diligências. Feita
a audiência das testemunhas de defesa e cumpridas
as diligências, a partir daí, abre-se o prazo de três dias
para que a acusação apresente suas alegações finais
por escrito. Depois de apresentadas as alegações finais
da acusação por escrito, é aberto o prazo, também de
três dias, para as alegações finais escritas da defesa.
Concluído todo esse procedimento – três audiências,
vários prazos e várias possibilidades de alongar o processo –, é que o juiz dá a sentença.
O que estamos propondo, mediante a alteração
de vários artigos, inclusive instituindo algo extrema-
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mente importante e inovador, que é a absolvição sumária? Como será o procedimento se aprovarmos o
projeto no dia de hoje e a Câmara também convalidar
as mudanças?
Em primeiro lugar, o Ministério Público oferece
a denúncia. Oferecida a denúncia, o juiz determina
a citação do acusado e lhe dá um prazo de dez dias
para a apresentação de uma defesa preliminar. Apresentada a defesa preliminar, o juiz julga se a acusação
e a defesa têm consistência para dar continuidade ao
processo ou se a defesa preliminar é suficientemente
substancial, a ponto de ele absolver sumariamente o
acusado.
Esse procedimento de absolvição sumária, com
certeza, eliminará dos tribunais milhares e milhares
de processos que vão até as últimas conseqüências,
sem qualquer sustentação consistente para sua continuidade.
(Interrupção do som.)
A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Sr.
Presidente, peço mais dois ou três minutinhos apenas.
Não sendo o acusado absolvido sumariamente,
o juiz recebe a denúncia e marca uma audiência de
instrução e julgamento.
No processo anterior, há três audiências; faz-se o
interrogatório do acusado; ouvem-se as testemunhas
de defesa; ouvem-se as testemunhas de acusação;
dá-se direito à defesa de apresentar suas alegações
finais por escrito; dá-se à acusação o direito de fazer
suas alegações finais por escrito; e, por fim, a sentença. Aquilo que, no processo anterior, era feito em
várias etapas, várias audiências, passa a ser feito em
uma única audiência.
Numa única audiência, o acusado é inquirido, as
testemunhas de acusação são ouvidas, as testemunhas de defesa são ouvidas, tanto a defesa quanto a
acusação fazem suas alegações e o juiz dá a sentença. Numa única audiência. Portanto, haverá economia
processual e agilidade com essa mudança. Primeiro,
pela absolvição sumária, que eliminará muitos e muitos
processos que não têm qualquer condição de subsistir
porque a acusação é frágil, não tem elementos, e a
defesa preliminar é consistente. Portanto, absolve-se
sumariamente. Ao transformar um procedimento que
se alonga em uma única audiência não tenho nenhuma dúvida de que estaremos fazendo uma grande
mudança no processo judicial.
Por isso, Sr. Presidente, peço o apoio e a aprovação deste projeto que, juntamente com as mudanças
do Tribunal do Júri que o Senador Demóstenes Torres
relatou e já aprovamos, e com o PLC nº 37, que pro-
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duz modificações na obtenção das provas, estaremos
dando um grande passo...
(Interrupção do som.)
A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Nós
estaremos dando um grande passo. E não tenho nenhuma dúvida de que estaremos fazendo, no dia de hoje,
uma das votações mais importantes do ano, no que diz
respeito ao processo judiciário aqui no Senado.
Muito obrigada.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (PFL – GO)
– Peço a palavra para discutir, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– Para discutir, concedo a palavra ao Senador Arthur
Virgílio e ao Senador Demóstenes Torres.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Para
discutir, Sr. Presidente?
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– Por dez minutos.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr.
Presidente, para discutir o quê?
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– Vou fazer a leitura, Senador Arthur Virgílio.
Trata-se da discussão do PLC nº 36, que estabelece alteração no Código de Processo Penal relativa à
suspensão dos processos e aos procedimentos.
Se V. Exª quiser, o Senador Demóstenes Torres
pode discutir antes, e V. Exª se inteira melhor do assunto.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Para
discutir. Sem revisão do orador.) – Serei bastante breve, porque eu tinha, na verdade, o desejo de pedir a
palavra pela ordem. Isso mostra como estão tumultuados os tempos aqui no Senado.
Mas devo reafirmar que é um compromisso nosso,
assumido com a Senadora Ideli Salvatti, no momento
em que o PSDB pediu vista da matéria. E, de lá para
cá, por toda a protelação das medidas provisórias, a
coisa veio se desenrolando ou se enrolando até este
momento. Mas é uma matéria meritória, uma matéria
que exige, enfim, a atenção e a aprovação do Senado Federal
Ainda no tempo que me resta e antes de ouvir
a palavra abalizada em matéria jurídica do Senador
Demóstenes Torres, devo dizer a V. Exª que o PSDB
se surpreendeu com a atitude do Senador Leomar
Quintanilha de, monocraticamente, arquivar duas representações contra o Senador Renan Calheiros. Nós
entendemos – e me parece que este também é o pensamento do DEM – que seria possível chegarmos nós
todos a essa conclusão, se constatássemos – ou se
constatarmos – que são ineptas as representações.
O que não concordamos é com o açodamento, com a
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pressa, com a ultrapassagem do Conselho de Ética,
com a minimização do papel dos conselheiros. Por isso,
estamos pedindo que a matéria seja reconsiderada.
Ainda mais porque o Senador Marconi Perillo fez ontem
um aditamento, se não me engano, à Representação
nº 6, pedindo investigações – sem acusar ninguém
– a respeito do possível envolvimento de pessoa ou
de pessoas da Polícia do Senado em episódio de espionagem contra ele ou sobre ele.
Sobre a nossa cabeça passou a seguinte imagem
– primeiro, repito, nenhum parti pris, nenhuma acusação a ninguém, nenhum prejulgamento –: por que a
espionagem sobre o Senador Marconi Perillo? Não haveria, portanto, o perigo de a minha vida também estar
sendo inspecionada de maneira ilícita, ilegal, ou a do
Senador Tasso Jereissati? E não tenho dúvida nenhuma
quanto à do Senador Mário Couto, que tem sido vítima
de pressões, de que a Mesa tem conhecimento, tanto
que V. Exª já ficou de providenciar proteção da Polícia
Federal para a família do Senador Mário Couto. Mas
por que não a Senadora Kátia Abreu, que está sendo
tão combativa nesse episódio de CPMF?
Mas não quero fazer acusação. Quero dizer apenas que nos pareceu precipitada a decisão do Senador Leomar Quintanilha. Portanto, estamos pedindo
que o Conselho seja ouvido e operaremos com muita
responsabilidade.
Na matéria que versava sobre a denúncia da
Schincariol, que foi relatada pelo Senador João Pedro, do meu Estado, nós todos concordamos – uns
pela abstenção inclusive, outros pelo voto afirmativo
– que não tinha por que se forçar uma ligação do Senador Renan Calheiros com aquilo. Não tinha. Se não
tinha, deu-se ganho de causa ao relatório do Senador
João Pedro.
A outra matéria, não. Ela veio até aqui e motivou
intensos debates, embora tenhamos visto a manifestação soberana do Senado. Quando sabemos que
haverá brevemente uma eleição para Presidente da
Casa e sabendo do resultado de ontem, não sei se não
concordaríamos que, se o Senador Renan Calheiros
se candidatasse, ganharia de todo mundo, porque obteve ontem 51 votos. Então, estamos aqui discutindo
quem vai ser, quem não vai ser, mas percebo que não
há ninguém mais forte no Senado do que o Senador
Renan Calheiros.
E o que mais me constrange nesse processo todo
não é o voto do Senador Almeida Lima, que, aliás, não
me constrange nem um pouquinho, assim como não me
constrange a opinião do Senador Wellington Salgado,
pois são pessoas livres para manifestarem suas opiniões, a hora em que bem desejarem. Constrange-me o
fato de que 43 pessoas declararam ao jornal Folha de
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S. Paulo uma coisa, e aqui o resultado foi outro. Fico
impressionado, porque se chega a um momento em que
se instala um clima de desconfiança. Daqui a pouco,
vou perguntar o resultado de um jogo, alguém me diz,
e vou conferir na Internet, para saber se é verdade. É
um clima muito ruim. Sinceramente, não sei que razão
leva uma pessoa a não dizer o que vai fazer, que razão
leva uma pessoa a dizer uma coisa para o jornal e outra para a sua consciência no voto secreto.
Mas, em outras palavras, blagues à parte, estamos,
é claro, já nos mobilizando para aguardar em posição de
sentido, de alerta, a posição do PMDB. Se concordarmos
com ela, poderemos ir para o consenso; senão, iremos
certamente, Sr. Presidente, para o embate democrático
enfim. Mas devo dizer a V. Exª que não nos conformamos com a decisão monocrática, que me pareceu precipitada, do Senador Leomar Quintanilha.
Lembro a V. Exª, para encerrar, a primeira coisa
que disse eu próprio, no Conselho de Ética e Decoro
Parlamentar, quando começou esse affaire Renan Calheiros. Eu disse o seguinte, e o Senador José Agripino
deve se lembrar disto: não tentem soluções domésticas;
não tentem soluções caseiras, soluções pequenas, pois
essas só avolumarão a crise, só a tornarão amplificada, só contribuirão para toldar ainda mais o ambiente
em torno desse caso, que se foi complicando cada
vez mais. Ou seja, desta vez, parece-me nitidamente
que o Senador Leomar Quintanilha não deveria partir
para nenhuma solução caseira – não posso conceder
apartes, mas terei prazer em ouvir V. Exª em seguida,
Senador Romeu Tuma –, mas deveria consultar os seus
colegas de Conselho de Ética e Decoro Parlamentar.
E, restando provado que não há nada de sólido nas
representações, inclusive dando-se uma resposta muito
particular ao PSDB, no caso do Senador Marconi Perillo,
e muito genérica à Casa – é claro, ela tem interesse
nisso –, poderíamos concordar com o arquivamento
e eventualmente discordar dele.
Agora, não concordamos em não participar da
decisão. O Senador Leomar Quintanilha é uma figura
muito estimada, muito querida, mas não me consta que
possa raciocinar por todos nós. Não me consta que ele
tenha uma blusa por dentro, vá ao banheiro e de Clark
Kent se torne o Super-Homem. Não é possível isso.
Portanto, estamos inconformados com isso, e o
PSDB reivindicará o seu direito de examinar essa matéria conforme ela merece.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC.)
– Senador Arthur Virgílio, a Presidência esclarece a V.
Exª que, no que diz respeito ao caso Marconi Perillo,
ontem mesmo encaminhou ofício ao Sr. Ministro da
Justiça, externando todas as preocupações de Sena-
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dores do Plenário e pedindo imediatas providências
legais sobre o caso.
O Corregedor da Casa está agindo intensamente
no caso, e a Polícia do Senado abriu inquérito, para
investigar o caso também.
Concedo a palavra ao Senador Romeu Tuma.
O SR. ROMEU TUMA (PTB – SP. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, se for possível
esclarecer, o requerimento do Senador Marconi Perillo
chegou às minhas mãos hoje, e ontem, em plenário,
ele pediu a juntada com a denúncia anterior, o que impediria, em tese, o arquivamento da preliminar.
Entreguei o depoimento do Pedro Abrão, que seria
o responsável, em tese, pela vigilância, ao Senador Demóstenes Torres, a primeira vítima em conjunto com o
Senador Marconi Perillo. Para quê? Para que houvesse
a confirmação e a continuidade da investigação. Surgiu
um fato novo, talvez mais grave ainda, Senador Demóstenes Torres; o de V. Exª é grave, mas o outro mais ainda, quando sugere que um membro do Senado tenha
participado da tentativa de fazer o levantamento sobre
a pessoa do honrado Senador Marconi Perillo.
Ontem, conversei muito com o Dr. Pedro, Diretor
da Polícia do Senado. Ele foi atrás da pessoa indicada
aqui no Guará, já ia ouvi-la. Falei hoje para o senhor
que tínhamos de fazer o retrato falado: a pessoa se
identificou como membro da Polícia do Senado, mas
não apresentou documentação; pode ser realmente
alguém que não corresponda ao quadro de policiais
do Senado, mas tem-se de investigar, não dá para arquivar sem uma investigação correta.
O Sr. Demóstenes Torres (DEM – GO) – Exatamente. Então, o que V. Exª...
O SR. ROMEU TUMA (PTB – SP) – Não dá para
investigar.
O Sr. Demóstenes Torres (DEM – GO) – O que
V. Exª...
O SR. ROMEU TUMA (PTB – SP) – Não dá para
arquivar sem uma investigação, porque um foi juntado ao outro.
O Sr. Demóstenes Torres (DEM – GO) – Exatamente. O que o Senador Romeu Tuma está falando
é o que o Senador Arthur Virgílio pediu e é o que estamos pedindo.
O SR. ROMEU TUMA (PTB – SP) – Acho que
nem cabe recurso, Senador.
O Sr. Demóstenes Torres (DEM – GO) – Cabe
recurso. Cabe recurso ao Plenário.
O SR. ROMEU TUMA (PTB – SP) – Anular o
que foi feito.
O Sr. Demóstenes Torres (DEM – GO) – Exatamente.
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O SR. ROMEU TUMA (PTB – SP) – Simplesmente, porque surgiram fatos novos.
O Sr. Demóstenes Torres (DEM – GO) – Exatamente.
A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC. Pela
ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, não
peço a palavra simplesmente pela ordem, mas para
uma questão de ordem.
Nós estávamos discutindo o PLC nº 36, e entrou
outro assunto relevante, importante. Eu queria pedir,
por favor, que terminássemos a discussão e a votação
do PLC nº 36, para depois apreciarmos esse outro assunto; senão ficamos aqui misturando, e temos uma
ordem dos trabalhos. Queria ver se é possível termos
esse entendimento.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– Se não houver divergência da parte do Senador José
Agripino, já passo a palavra para o Senador Demóstenes Torres, para discutir a matéria.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, é muito rápido.
Compreendo a urgência da Senadora Ideli Salvatti,
porque a causa de S. Exª é meritória: a legislação criminal.
Queremos aprová-la hoje, não há nenhuma dúvida. Mas
queria só pegar de onde o Senador Arthur Virgílio deixou
e o Senador Romeu Tuma prosseguiu, rapidamente.
Pensei que fosse um gracejo, quando me disseram que o Senador Leomar Quintanilha havia mandado
para o Arquivo dois processos, um já com Relator designado e outro sem nem ao menos ter Relator designado, tratando de acusações feitas ao Senador Renan
Calheiros. Pensei que fosse um gracejo, porque isso
é decisão ad referendum de um Conselho de Ética e
Decoro Parlamentar.
Quero comunicar a V. Exª e à Casa que os tucanos,
assim como nós – por intermédio do Senador Marconi
Perillo, os tucanos, e do Senador Demóstenes Torres, os
Democratas –, vamos entrar com recurso. Não é que se
queira levantar nenhuma discussão nova: nós queremos
encerrar o processo dentro do processo. E que não se
cresça o salto do sapato em cima de uma instituição. É
isso. Vamos querer que seja designado Relator, que a
matéria seja apreciada pelo Plenário, seja votada, que o
rito seja cumprido. Isso nós faremos cumprir.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– Concedo a palavra ao Senador Demóstenes Torres,
para discutir a matéria.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (DEM – GO. Para
discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs
e Srs. Senadores, primeiramente, só quero corroborar o entendimento dos nossos dois Líderes e dizer
que a verdade é que a tropa cresceu o topete e que
esse topete precisa ser cortado. Temos de obedecer
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ao regulamento e às regras. Criamos um regulamento, criamos um Regimento. Nada impede que todos
tenham oportunidade de discutir, de produzir prova,
mas, desse jeito, não dá!
Então, os dois Partidos estão pedindo, primeiro, a
reconsideração, o juízo do Presidente do Conselho de
Ética. E, caso contrário, vamos recorrer até a última instância, para termos o direito de fazer a investigação.
Quanto à matéria em discussão, Sr. Presidente,
V. Exª, se quiser, poderá utilizar...
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– Então, declaro encerrada a discussão.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (DEM – GO)
– Quero dizer que a matéria relatada pela Senadora
Ideli Salvatti é da maior importância também para a
fluência do processo penal, dentro do nosso ordenamento jurídico. Por quê? Porque cria, de forma saudável, princípios do Direito Civil, porque insere princípios
do Direito Civil dentro do processo penal. Da mesma
forma, a audiência será uma só, haverá oportunidade
de defesa, haverá algo que hoje não é possível no
processo penal: o julgamento antecipado da lide, do
processo. Por quê? Porque, hoje, o juiz já pode estar
convencido, desde o início do processo, de que o réu
não é culpado, mas ele é obrigado a levar o processo
adiante. Então, haverá uma simplificação, todos os atos
serão concentrados numa mesma audiência, acabará
a defesa prévia, o interrogatório será utilizado como
meio de prova, e tudo isso fará com que o procedimento seja mais rápido, acelerado e benéfico.
Sr. Presidente, elogio a Senadora Ideli pela relatoria que fez e acho que também estamos contribuindo
para melhorar o Direito no nosso País.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– Encerrada a discussão.
Em votação a Emenda nº 01, da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania (Substitutivo), que
tem preferência regimental.
As Srªs e os Srs. Senadores que a aprovam queriam permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
Aprovada a Emenda nº 01, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania(Substitutivo), fica prejudicado o Projeto.
A matéria vai à Comissão Diretora para redação
final do vencido para o turno suplementar.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– Sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora, oferecendo a redação do vencido para o turno suplementar,
que passo a ler.
É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– Estando a matéria em regime de urgência, passa-se
à sua imediata apreciação, em turno suplementar.
Poderão ser oferecidas emendas ao substitutivo
até o encerramento da discussão.
Em discussão o substitutivo, em turno suplementar. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Encerrada a discussão, sem apresentação de
emendas, a matéria é dada como definitivamente adotada, sem votação, nos termos do art. 284 do Regimento Interno.
A matéria volta à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– Item extrapauta:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 37, DE 2007
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 37, de 2007 (nº 4.205/2001,
na Casa de origem), de iniciativa do Presidente
da República, que altera dispositivos do Decreto– Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941
– Código de Processo Penal, relativos à prova,
e dá outras providências.
Parecer sob nº 1.089, de 2007, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator: Senador Mozarildo Cavalcanti, favorável, com as Emendas nºs 1 a 3-CCJ, que
apresenta.
Ao Projeto foram oferecidas as Emendas nºs 4
a 15-Plen.
Concedo a palavra à Senadora Ideli Salvatti, para
proferir parecer sobre as emendas de Plenário, em
substituição àquela Comissão.
O SR. MARCONI PERILLO (PSDB – GO) – Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem, por gentileza.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT –
AC) – Pela ordem, tem a palavra o Senador Marconi
Perillo.
O SR. MARCONI PERILLO (PSDB – GO. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs
e Srs. Senadores, gostaria apenas de agradecer aos
Senadores José Agripino e Arthur Virgílio as intervenções sobre a atitude do Presidente do Conselho de
Ética e Decoro Parlamentar, Senador Leomar Quintanilha, atitude tomada na data de hoje, relativa à quinta
representação.
Penso que o Senador Quintanilha tomou uma
atitude precipitada, que precisa ser imediatamente
revista, até porque o Senador Demóstenes Torres e
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eu somos vítimas desse tipo de situação, de espionagem, de arapongagem. E, ontem mesmo, juntamente
com o Senador Tasso Jereissati, fizemos um aditamento, em função de outra possível espionagem da
qual sou vítima.
Desse modo, eu reforçaria aqui o pedido feito, inclusive, pelo Senador Romeu Tuma no sentido de que
esse ato seja revogado, aproveitando para agradecer
aos Senadores as manifestações aqui registradas.
O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB –
ES) – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem, para
tratar desse assunto, rapidamente.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– Se for rápido, concederei a palavra a V. Exª, pois há
a Ordem do Dia.
O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB – ES.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
quero usar apenas de vinte segundos para falar sobre
esse assunto.
Hoje, cheguei a ligar para o Senador Leomar
Quintanilha, Presidente do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, e lhe pedi uma cópia de suas decisões, para que minha assessoria pudesse avaliar
se caberia recurso ou não. Cabendo ou não cabendo
recurso, é importante que a gente questione a forma
como a decisão foi tomada. A decisão foi tomada sem
consulta, sem satisfação ao Conselho de Ética. Não é
uma forma correta a adotada pelo Presidente Senador
Leomar Quintanilha.
Então, manifestei minha posição e pedi a S. Exª
um parecer e uma cópia das decisões tomadas, para
que a gente possa avaliá-las.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– A Senadora Ideli Salvatti tem a palavra.
PARECER Nº 1.166, DE 2007–PLEN
A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC. Para
proferir parecer.) – Fico muito grata, Sr. Presidente.
Como já tive oportunidade de explicitar, o Projeto
de Lei da Câmara nº 37, juntamente com os de nºs 36 e
20, fizeram parte da proposta de reforma do Judiciário
que foi encaminhada em 2001 ao Congresso Nacional. Alguns desses projetos tiveram a possibilidade de
ser desmembrados do conjunto total de projetos que
foram enviados à época e tiveram a oportunidade de
tramitar na Câmara dos Deputados e de ser enviados
para o Senado da República.
Neste ano, quando foi anunciado o Programa
Nacional de Segurança Pública com Cidadania (Pronasci), várias das questões que já estavam tramitando no Congresso Nacional foram a ele incorporadas.
Portanto, passamos a ter foco e dedicação com maior
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determinação, para que pudéssemos aprovar essas
matérias.
O PLC nº 37 trata exatamente da questão relacionada à produção de provas e modifica inúmeros artigos
do Código de Processo Penal, sempre com o objetivo
claro de simplificar a produção das provas, eliminando exigências que possam permitir o prolongamento,
o alongamento do processo e também, como já tive
oportunidade de dizer, incorporando para todos os tipos
de crime algo que a Lei Maria da Penha, com muito
sucesso, vem adotando, que é a valorização da vítima
e a garantia da vítima, dando sempre ciência à vítima
de qualquer movimentação, da soltura ou da condicional do agressor, ou seja, daquele que foi condenado e
que está cumprindo pena por ter cometido algum tipo
de agressão contra qualquer outro ser humano.
É por isso que, para nós, é muito importante a
aprovação desse Projeto, juntamente com a alteração
da forma como são realizadas as audiências, que foi
modificada pelo PLC nº 36, e do Tribunal do Júri, que
foi aprovado pelo PLC nº 20. É muito importante que
haja a aprovação dos três projetos, porque um complementa o outro, formando o conjunto das modificações, que tem como objetivo central dar agilidade ao
processo judicial.
Depois de aprovado na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ), o Projeto ainda recebeu várias emendas de vários Parlamentares, e,
conforme tivemos a oportunidade de conversar com
os Parlamentares autores das emendas e suas respectivas assessorias, de comum acordo, estamos
apresentando a seguinte posição para cada uma das
emendas apresentadas.
A Emenda nº 4 será rejeitada – é uma emenda
apresentada pelo Senador Demóstenes Torres, que
está de pleno acordo. A Emenda nº 5, apresentada
também pelo Senador Demóstenes Torres, está sendo
acolhida no parecer. A Emenda nº 6, essa de autoria
do Senador Arthur Virgílio, foi acolhida. A Emenda nº
7, de autoria do Senador Demóstenes Torres, também
foi acolhida. A Emenda nº 8, do Senador Arthur Virgílio,
foi acolhida. A Emenda nº 9, de autoria da Senadora
Serys Slhessarenko, também foi acolhida. A Emenda
nº 10 foi rejeitada, porque outra emenda, inclusive com
uma redação mais adequada, já foi incorporada – esta
é uma emenda do Senador Arthur Virgílio, que foi rejeitada por estar prejudicada, tendo em vista que outra
emenda já tinha sido acolhida com o mesmo objetivo.
A Emenda nº 11, de autoria do Senador Demóstenes
Torres, também foi acolhida na íntegra. A Emenda nº
12, de autoria da Senadora Serys Slhessarenko, foi
acolhida com a seguinte subemenda: “O §5º passa a
ter a seguinte redação: ‘Durante o curso do processo
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judicial, é permitido às partes quanto à perícia...’”. E,
aí, é suprimido o texto original da emenda: “realizada
no inquérito policial”. Então, está sendo suprimida a expressão “realizada no inquérito policial”. Portanto, sem
essa parte do texto, a emenda é acolhida com essa
subemenda supressiva de parte do texto. A Emenda
nº 13, da Senadora Serys Slhessarenko, foi também
acolhida na íntegra. A Emenda nº 14, da Senadora
Serys Slhessarenko, foi acolhida como uma subemenda, ficando o texto com a seguinte redação, no §7º:
“Tratando-se de perícia complexa que abranja mais de
uma área de conhecimento especializado, poder-seá designar a atuação de mais de um perito oficial e a
parte indicar mais de um assistente técnico”. A última
Emenda, que é a de nº 15, de autoria do Senador Demóstenes Torres, também foi acolhida.
Portanto, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
com o acolhimento da ampla maioria das emendas – foi
rejeitada apenas uma, e outra foi considerada prejudicada por ter sido acolhida em outro texto, e houve
pequenas adequações de redação –, apresentamos
nosso parecer e pedimos a aprovação do Plenário do
Senado.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– O parecer, portanto, é favorável às Emendas nºs 5,
6, 7, 8, 9, 11, 13 e 15; é favorável, com subemenda,
às Emendas nº 12 e 14; e contrário às Emendas nºs
4 e 10.
Discussão do Projeto e das emendas, em turno
único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Votação do Projeto, sem prejuízo das emendas
e subemendas.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Votação, em globo, das Emendas nºs 5, 6, 7, 8,
9, 11, 13 e 15, de parecer favorável, citadas anteriormente.
As Srªs e os Srs. Senadores que as aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovadas.
Votação das Emendas nºs 12 e 14, nos termos
das subemendas.
As Srªs e os Srs. Senadores que as aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovadas.
Votação das Emendas nºs 4 e 10, de parecer
contrário.
As Srªs e os Srs. Senadores que as aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Rejeitadas.
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A matéria vai à Comissão Diretora para a redação final.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– Sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora oferecen-
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do a redação final das Emendas do Senado ao Projeto
de Lei da Câmara nº 37, de 2007, que passo a ler.
É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– Discussão da redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
A matéria volta à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– Passa-se às escolhas de autoridades.
Item extrapauta:
MENSAGEM Nº 149, DE 2007
(Escolha de Chefe de Missão Diplomática)
Mensagem nº 149, de 2007 (nº 666/2007), pela
qual o Presidente da República submete à deliberação do Senado a escolha do Sr. Antonio José Maria de
Souza e Silva, 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 de Moçambique e,
cumulativamente, o de Embaixador do Brasil junto à
República das Ilhas Seicheles, à República de Madagascar e ao Reino da Suazilândia.
Concedo a palavra ao Sr. Senador João Ribeiro,
para a leitura do parecer.
PARECER Nº 1.168, DE 2007–CRE
O SR. JOÃO RIBEIRO (Bloco/PR – TO. Para a
leitura do parecer.) – Sr. Presidente, são 15 votos favoráveis, nenhum contrário.
Sr. Presidente, a indicação do nome do Sr. Antonio
José Maria de Souza e Silva obteve a aprovação da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– São 15 votos favoráveis, nenhum contrário.
Discussão do 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 Interno, deve ser feita por escrutínio secreto, em sessão
pública.
As Srªs Senadoras e os Srs. Senadores já podem votar.
(Procede-se à votação)
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– Concedo a palavra, pela ordem, enquanto votam os
Srs. Senadores, à Senadora Kátia Abreu; a seguir, falará o Senador Expedito Júnior.

Dezembro de 2007

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Sr.
Presidente, gostaria que, neste processo de votação,
V. Exª também me concedesse a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– Primeiro, falarão a Senadora Kátia Abreu e o Senador
Expedito Júnior e, a seguir, V. Exª. O Senador Mário
Couto também pediu a palavra, mas falará a seguir.
A SRA. KÁTIA ABREU (DEM – TO. Pela ordem.
Sem revisão da oradora.) – Obrigada, Sr. Presidente.
Eu gostaria, antes de tratar do motivo principal da
minha vinda à tribuna, Sr. Presidente, de solidarizarme com os Senadores Demóstenes Torres e Marconi
Perillo com relação ao que ocorreu hoje no Conselho
de Ética. Foi um ato praticado pelo Presidente do Conselho de Ética, Senador Leomar Quintanilha, que é do
meu Estado, Tocantins...
(Interrupção do som.)
A SRA. KÁTIA ABREU (DEM – TO) – Obrigada,
Sr. Presidente.
Hoje, no Conselho de Ética, o Presidente daquele Conselho, Senador Leomar Quintanilha, do meu
Estado de Tocantins, para minha tristeza, arquivou os
dois processos abertos para averiguar a questão de
Goiás, ou seja, arquivou a investigação dos processos
do Senador Demóstenes Torres e do Senador Marconi
Perillo. Isso não se faz. É falta de ética, sem precisar
mencionar que o Regimento da Casa não permite que
isso seja feito.
Deixo aqui minha indignação, dizendo ao Senador Leomar Quintanilha que, nas eleições passadas,
de 2006, para Governador do Estado de Tocantins,
teve apenas nove mil votos na urna. Isso mostra seu
desrespeito para com nosso Estado, que envergonha
com essas atitudes, na esperança de ser o candidato
a Presidente desta Mesa.
Quero deixar a indignação do povo do meu Estado, do meu Partido, o Democratas, em detrimento do
aconteceu com nossos colegas Senadores Demóstenes Torres e Marconi Perillo.
O Senador Leomar Quintanilha não pode querer ser o Capitão Nascimento da tropa de elite do
ex-Presidente Renan Calheiros. Isso é muito ruim
para o Senado Federal, isso é muito ruim para nossa
convivência de Senadores. Somos apenas 81 Senadores nesta Casa. Precisamos respeitar o direito de
cada um deles de querer investigar essa atrocidade
feita contra dois Senadores por parte da Polícia desta
Casa – não sabemos se é verdade, mas queremos
seja investigada, para que se possa esclarecer e para
que possamos viver com tranqüilidade e em paz no
Senado Federal.
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Sr. Presidente, eu gostaria de falar a respeito da
Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira (CPMF) mais uma vez.
Hoje, para nossa surpresa, foi distribuído na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, o PAC da
Saúde, mais um PAC do Governo Federal, Sr. Presidente, que demonstra o arrocho da hora, que demonstra a
agonia da hora. O Governo teve cinco anos não para
fazer um PAC da Saúde, mas para que o Presidente e
sua equipe pudessem ser responsáveis com a saúde
e gastar os recursos necessários que a Constituição
permite.
A Emenda Constitucional nº 29, aprovada nesta
Casa, significa um piso de gastos para a saúde e não
um teto, como o Governo hoje pratica. Não precisamos
votar ainda mais percentuais e regulamentações que
obriguem o Governo a ser atencioso e responsável
com a Saúde. Isso não se faz.
Estamos vendo, debaixo de nossos olhos, ameaças veladas, feitas todos os dias no Brasil inteiro, pois
o Presidente da República tem uma exposição natural
à mídia, por ser um acontecimento no dia-a-dia. Em
todas as oportunidades que a mídia o entrevista, em
qualquer lugar deste País, o Presidente vem ameaçando os Governadores e tentando constranger os
Senadores da República, com o objetivo de aprovar
na marra a CPMF, porque sabe que não tem os votos
nesta Casa.
Hoje, chamo a atenção para o Senador Romero
Jucá, que, há alguns dias, declarou à imprensa, de
forma até deselegante, que a Senadora Kátia Abreu,
Relatora da matéria da CPMF, estava sentando em
cima do relatório.
Por que a pressa agora acabou? Pergunto à Base
do Governo: por que não votamos amanhã a CPMF?
Porque o Governo não tem número, porque o Governo
não tem votos, porque o Senado Federal está com sua
consciência tranqüila. O Governo não conseguiu, em
momento algum, desmistificar os números e os dados
aqui apresentados.
A única arma que o Governo soube apresentar
até agora foi ameaça, foi chantagem, aplicando a estratégia de sempre, usada com sua maioria na Câmara
dos Deputados, na troca de emendas e de cargos. Só
que encontrou, no Senado Federal, uma grande muralha com relação a essas práticas. Aqui no Senado,
isso não vai funcionar. Tenho certeza absoluta de que
os Senadores que são hoje – e serão amanhã – contrários à CPMF, o Governo não conseguirá demovêlos do seu objetivo.
Sr. Presidente, gostaria de ser bastante específica com relação às ameaças feitas pelo Governo
aos nossos Governadores de todo o Brasil. Não foi
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diferente com o meu Governador Marcelo Miranda,
que ainda hoje declarou à imprensa que o Governo
Federal poderá prejudicar o Tocantins no ano que vem
se a CPMF acabar – R$107 milhões deixariam de ser
transferidos para o Estado.
Quero aqui dizer ao meu Governador Marcelo
Miranda, meu amigo, que fique tranqüilo, que essas
ameaças não se efetivarão, porque nós, Senado Federal e Câmara dos Deputados, aprovamos a Emenda à Constituição nº 29, que determina que todos os
recursos da CPMF vão para o Fundo Nacional de
Saúde e entrem na contabilidade da Emenda à Constituição nº 29.
O que o Governo Federal fez, colegas Senadores e Senadoras? Como temos apenas um caixa no
Governo Federal, todos os recursos provenientes de
qualquer imposto arrecadado vão para a mesma gaveta do Governo. O dinheiro que entra na gaveta do
Governo não tem carimbo específico com o nome do
imposto. Não há dinheiro carimbado com o nome da
CPMF; não há dinheiro carimbado com o nome do
PIS e Cofins. Mas, na realidade, como a Constituição
diz que temos de gastar 0,20% da CPMF na saúde,
quando o Governo vai fechar o Orçamento, tem de
equilibrar e ordenar as fontes para que os percentuais
sejam cumpridos.
Então, o Governo está pegando exatamente os
percentuais obrigatórios de gastos com a saúde, que
são recursos repassados via SUS, e está ameaçando
retirar esses valores que são da CPMF. Está ameaçando retirar do Acre, Senador Tião Viana, R$44 milhões;
está ameaçando tirar de Minas Gerais R$1,5 bilhão;
está ameaçando tirar da Bahia, Senador César Borges
e Senador ACM Júnior, R$1 bilhão; está ameaçando
tirar do Rio Grande do Sul R$1 bilhão; está ameaçando retirar de Tocantins R$107 milhões.
(Interrupção do som.)
A SRA. KÁTIA ABREU (DEM – TO) – Para encerrar, Sr. Presidente, quero dizer aos meus colegas
Senadores e Senadoras, e especialmente ao povo do
meu Estado, que tenho a responsabilidade de representar, que não tenho medo de nada, de nenhuma
dessas ameaças. Estou trabalhando contra a CPMF
de forma tranqüila, com a minha consciência tranqüila. Quero dizer especialmente ao meu Estado de
Tocantins, a todos os prefeitos dos 139 Municípios do
meu Estado, que o ano que vem não serão R$107
milhões da CPMF que irão para Tocantins não; irão
para Tocantins no ano que vem R$236 milhões. Mas
isso não acontecerá porque o Presidente da República quer não, isso independe de a CPMF existir ou
não. É a Emenda Constitucional nº 29 que garante
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que esses recursos vão para o nosso Estado, querendo o Presidente Lula ou não, a CPMF sendo derrotada ou não.
Os recursos da Bahia, Senador César Borges,
Senador ACM Júnior, não serão no valor que o Presidente está ameaçando retirar, que é de R$1 bilhão;
serão R$2 bilhões para a saúde da Bahia, porque a
Emenda Constitucional nº 29 permite, obriga, determina que o Presidente cumpra a lei.
Para o Estado de Minas Gerais, não serão cortados R$ 1,6 bilhão, Governador Aécio Neves, mas irão
para Minas Gerais, Senador Azeredo, R$2,7 bilhões,
porque a Emenda Constitucional nº 29, aprovada por
esta Casa, manda que isso aconteça.
Do Rio Grande do Sul, do Senador Pedro Simon,
o Governo ameaça cortar R$ 1 bilhão, mas quero dizer
aos Senadores do Rio Grande do Sul que o Rio Grande
receberá em 2008, graças à Emenda Constitucional
nº 29, R$2,3 bilhões.
(Interrupção do som.)
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– A Presidência precisa encerrar a votação, Senadora
Kátia Abreu.
A SRA. KÁTIA ABREU (DEM – TO) – Para encerrar, quero apenas comunicar aos meus colegas
Senadoras e Senadores – fiz isso hoje na Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania – uma notícia
bastante agradável para todo o Brasil e para o Senado
Federal, especialmente para os Senadores da base do
Governo que querem votar a favor da CPMF, cada um
por seus motivos: a reestimativa orçamentária aprovada
hoje na Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, Senador Jefferson Péres, para
minha surpresa agradável – eu, que fui conservadora
na apresentação do meu relatório, em que coloquei
uma reestimativa de R$2 bilhões a mais para 2008 –,
foi de R$5,8 bilhões. São R$3,8 bilhões a mais do que
eu havia previsto no relatório que apresentei há alguns
dias, Sr. Presidente.
Isso comprova que o Governo está arrecadando
muito mais.
Soubemos há algumas semanas, pela imprensa,
do aumento de arrecadação de 10%, e está configurado hoje aqui, pela Comissão Mista de Orçamento, que
esse aumento foi de R$15 bilhões para o ano que vem,
na reestimativa aprovada pela Comissão de Orçamento: R$9,5 bilhões em setembro e R$5,8 bilhões hoje.
São R$15 bilhões a mais que o Governo não estava
esperando, colegas Senadores e Senadoras, valor que
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poderemos utilizar para compensar o corte da CPMF,
cujo fim, se Deus quiser, esta Casa irá aprovar amanhã ou na próxima semana.
Para encerrar as minhas palavras, quero dizer
aos nossos amigos brasileiros, Sr. Presidente, espalhados por todo o Brasil, que o Natal se aproxima, mas
infelizmente as nossas compras de Natal não serão
tão grandes quanto poderiam ser se tivéssemos conseguido fazer uma reforma tributária à altura do que o
Brasil precisa e merece.
Nos brinquedos eletrônicos, que muitos gostariam
de comprar para os seus filhos no Natal, há 73% de
impostos; nos brinquedos sem dispositivos eletrônicos,
há 35% de impostos – num brinquedo de R$20,00,
paga-se R$6,50 de imposto. No preço de um livro que
você queira dar no Natal, estão incluídos 16,7% de
imposto. No preço de um telefone celular, do modelo
mais simples possível, que você queira dar a alguém
querido da família, há 41% de imposto. Numa motocicleta, colegas Senadoras e Senadores...
(Interrupção do som.)
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– Senadora Kátia, terei de dar um minuto, improrrogável, a V. Exª.
A SRA. KÁTIA ABREU (DEM – TO) – Obrigada,
Sr. Presidente.
Quero lembrar que uma calça jeans tem em seu
preço 35% de imposto; um par de sapato, 37,4% de
imposto; as roupas, de um modo geral, têm 27,3% de
imposto.
Sr. Presidente, mais uma vez, quero aqui reiterar que a nossa batalha não é contra o Presidente da
República, não é contra o PT e seu Governo. A nossa
batalha é pelo Brasil, é pela redução de impostos, é
para que o nosso trabalhador brasileiro possa pagar
menos impostos, de forma a sobrar mais salário para
sua cesta básica no final do mês.
Para encerrar, Sr. Presidente, o que falta para a
saúde não é dinheiro; o que falta para a saúde é competência, é compromisso, é determinação. Faltam à
saúde políticas públicas verdadeiras para que possa
sair do caos em que se encontra hoje.
Obrigada pela paciência, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– Está encerrada a votação.
(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– Votaram SIM 44 Senadores; e NÃO, 2.
Houve 4 abstenções.
Total: 50.
Aprovado o nome do Sr. Antonio José Maria de
Souza e Silva.
Será feita a devida comunicação ao Senhor Presidente da República.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– Item extrapauta:
MENSAGEM Nº 174, de 2007
(Escolha de Chefe de Missão Diplomática)
Mensagem nº 174, de 2007 (nº 750/2007,
na origem), pela qual o Presidente da República submete à deliberação do Senado a
escolha do Sr. José Luiz Machado e 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 à República do Suriname.
Concedo a palavra ao Sr. Senador João Ribeiro,
para a leitura do parecer.
PARECER Nº 1.169, DE 2007–CRE
O SR. JOÃO RIBEIRO (Bloco/PR – TO. Para
a leitura do parecer.) – Sr. Presidente, a indicação
do nome do Sr. José Luiz Machado e Costa obteve
a aprovação da Comissão de Relações Exteriores e
Defesa Nacional.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– 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 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. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– Concedo a palavra ao Senador Expedito Júnior, pela
ordem.
O SR. EXPEDITO JÚNIOR (Bloco/PR – RO. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, antes de mais nada, gostaria de agradecer a presença
de dois Deputados do nosso Estado, Deputado César
Cassol e Deputado Jesualdo Pires.
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Na tarde de hoje, o Tribunal de Contas da União,
enfim, deu a primeira vitória para o Estado de Rondônia.
Enfim, a nossa primeira vitória foi conquistada.
O Tribunal de Contas aprovou hoje o Relatório
de Inspeção do Ministro Raimundo Carreiro. Na 4ª feira, um pedido de vista foi feito pelo Ministro Augusto
Sherman Cavalcanti; porém, hoje, o processo voltou
e, graças a Deus, conseguimos, segundo o Ministro
Carreiro, analisar novamente os prejuízos sofridos pelo
Banco do Estado de Rondônia, durante a intervenção
criminosa do Banco Central.
Desde 2003, o Governador Ivo Cassol entrou
com um pedido de revisão da dívida na Comissão de
Assuntos Econômicos do Senado (CAE). Há quatro
anos, no entanto, que esse projeto vem se arrastando.
Não responsabilizo o Presidente da Comissão, mas,
enfim, não se teve vontade de andar com esse projeto
nessa Comissão.
Desde que cheguei neste Senado, meus primeiros pronunciamentos foram em defesa do meu Estado,
em defesa da revisão dessa dívida por considerar uma
injustiça com o meu Estado, uma dívida que, quando
o Banco Central interveio, era pouco mais de R$40
milhões. No entanto, o Banco Central não fez a liquidação e tampouco saneou o Banco, mas devolveu a
dívida com um valor de mais de R$600 milhões aos
cofres de poucos recursos do Estado de Rondônia. O
Governador Ivo Cassol, por sua vez, teve a coragem,
foi determinado, e entrou com essa solicitação, pedindo a revisão da dívida.
Por isso, Sr. Presidente, estou apresentando um
requerimento de urgência, nos termos do art. 336, III,
do Regimento Interno do Senado Federal, para o Ofício
S-12, de 2003, de autoria do Governador do Estado
de Rondônia, que submete à apreciação do Senado
Federal o Termo Aditivo de Rerratificação do contrato
de abertura de crédito e de compra e venda de ativos,
celebrado em 12 de fevereiro de 1998, entre a União,
o Estado de Rondônia, o Banco do Estado de Rondônia S/A – Beron, e a Rondônia Crédito Imobiliário S/A
– Rondonpoup, com a interveniência do Banco do Brasil
S/A, nos termos do disposto na Medida Provisória nº
1.654, de 15 de abril de 2003, para as ressalvas legais
necessárias em sua resolução autorizativa, conforme
as Notas Técnicas nº 058 e nº 065, de 08 e 12 fevereiro
de 1999, respectivamente, e a Exposição de Motivos
s/n, de 03 de abril de 2003, da liquidante do Banco do
Estado de Rondônia S/A – Beron.
Sr. Presidente, tenho aqui as assinaturas suficientes para trazer esse projeto da CAE a fim de que
seja discutido imediatamente, em regime de urgência,
pelo Plenário do Senado.
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Faço este apelo, Sr. Presidente, até porque, quando foi feita a CPI, da qual participou também o ilustre
Senador Romeu Tuma, o termo “intervenção criminosa”,
dado à intervenção feita pelo Banco Central no Banco do Estado de Rondônia, foi dado por essa CPI. E
só fazemos este apelo porque o projeto tramitou com
vícios. Esse projeto não foi autorizado pelo Senado e
tampouco pela Comissão de Assuntos Econômicos do
Senado, pois é claro que toda renegociação de dívida
de prefeituras ou de governos estaduais tem que ser
aprovada pela Comissão de Assuntos Econômicos do
Senado e, depois, pelo Plenário desta Casa.
É por isso, Sr. Presidente, que gostaria de pedir
aqui...
(Interrupção do som.)
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O SR. EXPEDITO JÚNIOR (Bloco/PR – RO)
– Para concluir, Sr. Presidente.
... que os Líderes apóiem o nosso requerimento
de urgência.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– Vou encerrar a votação.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Pela
ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– Senador Arthur Virgílio, temos seis pedidos pela ordem aqui. Vou ter que cumprir. Inscrevo V. Exª agora.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– Está encerrada a votação.
(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– Votaram SIM 46 Senadores; e NÃO, 4.
Não houve abstenções.
Total: 50
Aprovado o nome do Sr. José Luiz Machado e
Costa.
Será feita a devida comunicação ao Senhor Presidente da República.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– Item 37:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 47, DE 2007
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 47, de 2007 (nº 30/2007, na
Casa de origem), que altera a Lei nº 9.434, de
4 de fevereiro de 1997 (garante às mulheres o
acesso a informações sobre a doação de sangue placentário e do cordão umbilical).
Parecer favorável, sob nº 729, de 2007,
da Comissão de Assuntos Sociais, Relatora:
Senadora Lúcia Vânia.
Ao projeto não foram oferecidas emendas perante a Mesa.
Em discussão o projeto, em turno único.
A Presidência presta justa homenagem, nesta
hora, à autora do projeto, a ilustre Deputada Rita Camata.
A SRA. LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO) – Para discutir, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– Senadora Lúcia Vânia, V. Exª tem a palavra para discutir a matéria.
O Sr. Marcelo Crivella (Bloco/PRB – RJ) – Sr.
Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– Senador Marcelo Crivella, há sete Senadores que
pediram a palavra pela ordem. V. Exª será o oitavo.
O Sr. Marcelo Crivella (Bloco/PRB – RJ. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, enquanto
a Senadora se encaminha para a tribuna, quero avisar
do aniversário do Senador Edison Lobão, que merece
todas as homenagens desta Casa por se tratar de um
dos Senadores, sem sombra de dúvida, com a maior
liderança, simpatia e carisma. E queria anunciar o fato
aqui, Sr. Presidente, de público e para todo o Brasil,
que o nosso Senador Edison Lobão – Edison com i – é
o aniversariante ilustre desta Casa no dia de hoje.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– Parabéns ao Senador Edison Lobão!
Senadora Lúcia Vânia, V. Exª tem a palavra.
A SRA. LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO. Para discutir. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Srªs e
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Srs. Senadores, em primeiro lugar, gostaria de fazer
um agradecimento ao Presidente da Casa, Senador
Tião Viana, aos Líderes Arthur Virgílio, José Agripino,
Jefferson Péres e a todos os demais líderes que assinaram a inversão da pauta para que pudéssemos
votar este projeto.
E pediria a atenção dos senhores porque se
trata de um projeto importante. É um projeto simples,
mas muito importante, de uma companheira nossa, a
Deputada Rita Camata, que, na sua trajetória política,
tem-se dedicado à questão da criança e do adolescente
e, principalmente, à questão da mulher.
Portanto, a presença da Deputada Rita Camata
neste plenário nos envaidece.
Sabemos, Rita, o quanto você tem feito em favor
da criança brasileira durante a sua trajetória política.
Mas também temos uma Senadora que levantou a
mesma bandeira levantada por você na Câmara dos
Deputados: a Senadora Patrícia Saboya, que tem feito
um trabalho magnífico em favor das nossas crianças
e adolescentes.
Portanto, neste projeto, quero homenagear a
Deputada Rita Camata e a Senadora Patrícia Saboya,
duas parlamentares que estão dedicando a sua carreira, a sua vida em favor da criança brasileira.
O Projeto de Lei da Câmara nº 47, de 2007,
de autoria da Deputada Rita Camata, altera a Lei de
Transplantes para “garantir a toda mulher o acesso a
informações sobre as possibilidades e os benefícios
da doação voluntária do cordão umbilical e placentário, durante o período de consultas pré-natais e no
momento de realização do parto”.
Em sua justificação, a autoria afirma que a proposta fora originalmente apresentada pela então Deputada Jandira Feghali durante a 52ª Legislatura e arquivada, ao seu final, pela exigüidade de tempo hábil à
apreciação em todas as comissões temáticas daquela
Casa.
Por fim, a nobre Deputada considera de fundamental importância o acesso das mulheres às informações sobre as benesses da doação voluntária do
material, de forma a contribuir para elevar o ritmo de
doações e, assim, o nível de estoque de bancos públicos, especialmente integrantes da Rede Nacional
de Bancos de Sangue de Cordão Umbilical e Placentário para Transplantes de Células-Tronco Hematopoiéticas, criada pela Portaria nº 2.381, do Ministério
da Saúde.
A proposição deverá ser apreciada por esta Comissão e não recebeu emendas.
Análise.
Como é do conhecimento geral, a medula óssea
é um tecido líquido que ocupa a cavidade dos ossos,
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sendo responsável pela produção de componentes do
sangue: as hemácias ou glóbulos vermelhos, os leucócitos ou glóbulos brancos e as plaquetas. Essas células
especificamente são formadas a partir das chamadas
células-tronco hematopoéticas, localizadas na medula
óssea vermelha de um adulto.
Algumas doenças malignas, como a anemia
aplástica grave e alguns tipos agudos de leucemia,
afetam diferentemente as células sangüíneas, gerando
a necessidade de substituição da medula óssea doente
por células normais de medula óssea saudável, com
o propósito de reconstituí-la.
Na maioria dos casos, o transplante pode ser realizado pela substituição direta de células da medula
óssea. No entanto, também tem-se tornado muito comum o transplante a partir de células precursoras da
medula óssea obtidas do sangue do cordão umbilical
e placentário.
Além da simplicidade do procedimento de coleta,
o armazenamento também não apresenta níveis de
complexidade. Logo após a doação, o sangue é encaminhado a um laboratório de processamento, que
separa as células-tronco para posterior armazenamento
de bancos criados para esse fim.
Por essa razão, estão sendo criados no País
bancos de sangue de cordão umbilical e placentário,
articulados em uma rede nacional e internacional,
instituída e regulamentada por portarias do Ministério da Saúde e resoluções da Agência Nacional de
Vigilância Sanitária. Nesses bancos, as células são
criopreservadas e podem ser disponibilizadas para
transplante. É o caso do Banco de Sangue do Cordão
Umbilical e Placentário, inaugurado pioneiramente em
2001 pelo Instituto Nacional do Câncer – Inca, visando aumentar as chances de localização de doadores,
para os pacientes que necessitam de transplante de
medula óssea.
(Interrupção do som.)
A SRA. LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO) – Já estou
concluindo, mas gostaria que V. Exª me desse um tempo, porque este tema é muito importante para que as
mães possam entender o que está sendo votado.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– V. Exª precisa de mais quantos minutos?
A SRA. LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO) – Cinco minutos ou menos do que isso.
A ampliação do acesso e dos benefícios advindos
da constituição desta rede depende do crescimento do
número de doadores, na medida em que a possibilidade
de transplante depende de compatibilidade genética
entre doador e receptor. Por conseguinte, informar os
potenciais doadores sobre as possibilidades e os be-
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nefícios da técnica é a melhor estratégia para ampliar
o número de doações.
Vê-se, portanto, que a matéria apresenta inegável mérito.
Voto.
Em vista do exposto, Sr. Presidente, somos pela
aprovação do Projeto de Lei da Câmara nº 47, de 2007,
cumprimentando, portanto, a Deputada Rita Camata,
autora do projeto.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. GERSON CAMATA (PMDB – ES) – Sr.
Presidente, peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT –
AC) – Senador Gerson Camata tem a palavra para
discutir.
O SR. GERSON CAMATA (PMDB – ES. Para
discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, serei
bem rápido. Quero apenas agradecer a V. Exª e aos
nobres Líderes, que permitiram a inversão da pauta
para votação desse projeto muito importante para preservação de vidas, muito importante para o futuro das
pesquisas de células-tronco no Brasil, sem envolver o
uso de embriões, o que eticamente é condenado pelas religiões cristãs.
Em nome da Rita, agradeço o apoio dos Senadores que, tenho certeza, haverão de dar o voto favorável a esse projeto muito importante para o futuro e
para salvar a vida de milhões de jovens brasileiros que
nascerão daqui para frente.
Como a Rita é impedida de falar no plenário, em
nome dela eu agradeço.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– Os cumprimentos a V. Exª.
Encerrada a discussão.
A SRA. PATRÍCIA SABOYA (PDT – CE) – Sr.
Presidente, peço a palavra para discutir.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– Para encaminhar, tem a palavra o Senador Arthur
Virgílio e, a seguir, a Senadora Patrícia Saboya.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Sr.
Presidente, eu pedi primeiro.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana.Bloco/PT – AC)
– Se for sobre o assunto, não tem problema, Senador
Magno Malta. Há sete oradores que pediram a palavra pela ordem, portanto não posso fugir do assunto
em pauta.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Sr.
Presidente, eu não pediria a palavra pela ordem para
falar de outro assunto.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– V. Exª disse que era sobre o assunto. Então, V. Exª
tem a palavra para encaminhar.
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O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – É porque já fui complacente com V. Exª nas outras ocasiões
e retirei minhas inscrições.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– V. Exª tem a palavra para encaminhar.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES. Para
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, quero também agradecer a V. Exª e aos
Líderes o pedido de inversão de pauta, pela importância da matéria. Quero ainda revelar o orgulho do Espírito Santo, uma vez que o projeto é da Deputada Rita
Camata, que é guerreira da causa da mulher, que é
guerreira – para quem não sabe – da causa da licença-maternidade neste País. E agora a Deputada Rita
Camata faz mais um gol.
Esse banco de dados de líquidos colhidos do
umbigo e da placenta é a visão de futuro bem próximo de nós, porque o Brasil, Senadora Lúcia Vânia,
está avançado nessa questão, graças a Deus. O País
ainda está atrasado, mas está mais avançado do que
outros. A relatoria de V. Exª mostrou isso, e teve até a
complacência do Presidente, quando lhe permitiu ler
todo o relatório.
Sr. Presidente, sou lesionado de medula e sei
que, daqui para frente, adolescentes, jovens e até
adultos, a partir dessa iniciativa, poderão não sofrer do
mal que sofro hoje. Quem sabe, se isso já existisse no
passado, eu não estaria aqui falando como lesionado
de medula. Certamente, o recolhimento das informações do umbigo e da placenta para formar um banco
visa a melhorar a qualidade e a condição de vida das
pessoas. A área de pesquisa no Brasil tem trabalhado
no sentido de que seus pesquisadores possam oferecer para o futuro uma saída e uma qualidade de vida
diferenciada para a população brasileira. Por tudo isso,
sinto muito orgulho e muita felicidade.
Lembro-me de que eu, V. Exª, Senador Tião Viana, e o Senador Flávio Arns participamos de uma
Comissão que tratava de célula-tronco, para decidir
o que faríamos dos vinte mil embriões congelados no
Brasil, uma vez que, a cada cinco anos, têm de ser
jogados fora.
Dou esse voto hoje ao projeto da Deputada Rita
Camata, esposa do lendário Senador Gerson Camata,
em quem já votei seis vezes. Hoje faço esta defesa do
projeto de Rita – Gerson me deve seis e Rita vai passar a me dever uma hoje. A Deputada Rita orgulha a
nós, do Espírito Santo, os mais simples, do norte do
Estado, o sul do Estado, a grande Vitória.
As famílias do Espírito Santo e do Brasil agradecem o gesto, assim como o gesto do Senado, quando
nos aproximamos do Natal, de dar um presente tão
significativo. Mais do que a CPMF, mais do que o que
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decidimos ontem aqui, mais do que todas as votações
que fizemos tratando de questões do Judiciário brasileiro, do Código Penal, do Código Civil, imagino que
essa tenha sido a votação mais significativa, porque
contribui definitivamente para a qualidade de vida do
ser humano. Nada mais importante do que isso.
Parabéns ao Espírito Santo, parabéns à Deputada Rita Camata, parabéns ao Senado!
Muito obrigado pelo gesto da inversão de pauta,
Sr. Presidente.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr.
Presidente, peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– Tem a palavra o Senador Arthur Virgílio, para encaminhar a matéria. A seguir, Senadora Patrícia Saboya.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Para
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, claro que falarei da matéria de maneira a
que ela ocupe a parte nobre da minha modesta fala,
mas, antes de mais nada, gostaria de me regozijar
com o Tribunal de Contas da União pela belíssima decisão que tomou com relação ao Beron, ao Banco do
Estado de Rondônia, situação que tem sido, em favor
de Rondônia, defendida exaustivamente pelo Senador
Expedito Júnior. Disso a Casa é testemunha. A Casa é
testemunha ocular do denodo com que S. Exª se bate
pelos interesses do seu Estado.
Mas, a respeito do projeto que é desta legislatura, aprovado com muita competência e com muita rapidez na Câmara dos Deputados, pela ação da
proponente Deputada Rita Camata, tenho a dizer, de
maneira bastante breve, que o projeto é um grande
passo civilizatório na direção da libertação da mulher. É um grande passo. Afinal de contas, passa-se
a poder extrair o líquido da placenta e do umbigo das
crianças recém-nascidas para futuras possibilidades
de transplante, de trabalho à base do uso de célulastronco. Hoje em dia, já existe, no SUS, à disposição
das mulheres brasileiras humildes, no Rio de Janeiro e
em São Paulo, a expectativa de recurso a esse avanço
da tecnologia médica.
Vejo, então, dois aspectos aqui relevantes, Sr.
Presidente: o primeiro é possibilitarmos o máximo de
informações às mulheres, mostrando-lhes que elas
têm esse direito e que isso é uma grande notícia para
a vida dos seus filhos, que passam a ter direito a aspirar a um futuro bastante digno, bastante longevo. E,
segundo, Sr. Presidente: trabalharmos para que os demais Estados da Federação possam oferecer a mesma
vantagem tanto às informações quanto, sobretudo, à
possibilidade do tratamento, à possibilidade da intervenção dessa tecnologia tão avançada.
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Ou seja, que o Brasil inteiro tenha suas mulheres
tratadas no mesmo pé: que a mulher de São Paulo seja
informada, que a mulher do Rio de Janeiro seja informada e que a mulher amazonense tenha a possibilidade de ver o SUS no Amazonas, a fim de que ela tenha
condições de salvaguardar a vida dos seus filhos.
E, quando falo da mulher do meu Estado, estou
falando da mulher de todos os Estados que ainda estão fora desse passo tão significativo.
Registramos a presença da Deputada Rita Camata, figura marcada pela sensibilidade, pelo compromisso social arraigado. Fui seu colega na Câmara dos
Deputados e tenho a honra de ser seu amigo pessoal.
Registramos a sensibilidade recorrente da Senadora
Lúcia Vânia, Relatora da matéria. Vira e mexe, quando
alguma coisa diz respeito ao social, todos acabamos
nos valendo da experiência e da cultura, nesse campo, dessa figura preparada e justa, que é a Senadora
Lúcia Vânia.
Eu gostaria de parabenizar a bancada do Espírito
Santo por ter uma Deputada desse nível e com essa
preocupação com a questão do gênero, mas com os
desvalidos como um todo.
Tenho certeza de que o Senado será unânime
ao aprovar esse projeto, que consagra a sensibilidade
da Deputada Rita Camata e que consagra também,
sem dúvida alguma, sua competência articuladora,
porque sabemos como é complicado aprovar um projeto na Câmara e, em tempo tão recorde, trazê-lo para
o Senado.
Vejo que se trata de uma bela união em favor da
mulher brasileira esta que aqui verificamos, na figura
da Deputada Rita Camata, da Senadora Lúcia Vânia,
e o Senado haverá de respaldar essa bela união em
favor da mulher deste País, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT –
AC) – Senadora Patrícia Saboya para encaminhar a
matéria.
A SRA. PATRÍCIA SABOYA (PDT – CE. Para
encaminhar a votação. Sem revisão da oradora.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, da mesma forma,
eu queria parabenizar a Deputada Rita Camata por
mais uma iniciativa no sentido de preservar a vida daqueles que estão por vir.
Quero parabenizar essa iniciativa pela sensibilidade da Deputada Rita Camata ao abraçar uma causa que é de todos nós, homens e mulheres de bem,
que acreditamos em um País melhor, em um País
mais justo.
Eu dizia – e a Deputada me falava – que se trata
de um projeto tão simples, tão singelo, mas que terá,
certamente, um alcance enorme em todo o Brasil.
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Quero também aproveitar esta oportunidade para
parabenizar a Senadora Lúcia Vânia pela sensibilidade, pela sua determinação em votar este projeto na
nossa Comissão, na Comissão de Assuntos Sociais,
onde seu parecer foi aprovado por unanimidade. A
Senadora Lúcia Vânia se dedicou e se debruçou sobre a matéria.
Assim, hoje, no plenário, vivemos um momento
importantíssimo para a história do nosso País, com mais
uma iniciativa de alguém que é respeitado por todos
nós, que dá orgulho ao nosso País, em meio a tantas
crises, a tantas denúncias na política. Essa foi mais
uma iniciativa de uma Deputada tão querida por todos
nós e, principalmente, pelas crianças brasileiras.
Parabéns à Deputada Rita Camata e parabéns
à Senadora Lúcia Vânia.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– Senador Renato Casagrande, para encaminhar, e
Senador Marcelo Crivella a seguir.
O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB – ES.
Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, também quero fazer um registro e parabenizar a Deputada Federal Rita Camata, nossa conterrânea e nossa companheira do Espírito Santo, pela
votação do projeto, pela conquista desse projeto.
De fato, é muito difícil aprovar um projeto na Câmara dos Deputados, e a Rita já conseguiu, com sua
capacidade de articulação, votá-lo na Câmara e colocá-lo em votação no Senado agora.
Rita é identificada e reconhecida como uma Liderança cujo trabalho é eficaz e intenso na defesa
das crianças, dos adolescentes, das mulheres. E esse
projeto tem este objetivo: tanto a defesa das crianças
como a das mulheres.
Então, parabéns à Rita pelo projeto. Fico muito
feliz por V. Exª já estar votando este projeto hoje, no
Senado. E parabenizo Lúcia Vânia, muito bem escolhida Relatora da matéria. São duas Parlamentares
muito simpáticas e bonitas, conseguindo vitórias tão
importantes para a população brasileira.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– Concedo a palavra ao Senador Marcelo Crivella para
encaminhar.
O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ.
Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, eu gostaria de
também me solidarizar com todos os Senadores que
aqui enalteceram o alcance desse projeto.
Sr. Presidente, se nós, no Brasil, devemos investir em Ciência e tecnologia, com certeza, essa é uma
área prioritária, em virtude dos benefícios que estão
no horizonte da Ciência, para tratar de doenças até
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hoje incuráveis, com a tecnologia das células-tronco.
Não podemos perder o bonde da história.
Por isso, Sr. Presidente, enalteço a iniciativa da
Deputada Rita Camata, hoje presente em nosso plenário, abrilhantando nossa sessão.
Sr. Presidente, tenho o maior orgulho de a Fundação Bio-Rio da universidade do meu Estado, Universidade Federal do Rio de Janeiro, já ter hoje um banco
de células-tronco, administrado por uma das médicas
mais ilustres e lúcidas na visão do futuro desse ramo
da Medicina.
Hoje, no meu Estado, as pessoas que quiserem,
do cordão umbilical de seus filhos, fazer reserva de células-tronco poderão fazê-lo. E de maneira econômica.
De tal maneira, Sr. Presidente, que esta Casa
mostra estar, realmente, sintonizada com os anseios
da nossa sociedade e preocupada com os avanços
da nossa Ciência e, sobretudo, com o bem-estar do
nosso povo.
Sr. Presidente, quero fazer um último apelo a V.
Exª em nome da civilidade, em nome da saúde pública
– V. Exª é médico: que se encontre uma outra maneira
de avisar aos Senadores que estamos em votação. que
não seja essa campainha de Pavlov. Isso é uma coisa
torturante, Sr. Presidente! Há aqui pessoas que estão
trabalhando e pessoas que estão em seus gabinetes,
servidores, Senadores que estão resolvendo assuntos, e fica essa campainha incessante, perturbando,
atormentando as pessoas que trabalham ao redor. Até
que, dentro do nosso plenário, existe um sistema de
acústica, mas essa campainha é algo tenebroso.
Sr. Presidente, tome providências, leve esse assunto à Mesa, e vamos acabar com essa tortura, repito, em nome da civilidade, em nome dos avanços da
tecnologia, em nome da Psiquiatria, Sr. Presidente, em
nome de Pavlov.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– A Presidência assume o compromisso de fazer um
estudo sobre a matéria.
Encerrado o encaminhamento.
Em votação.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – Sr. Presidente, estou inscrito para encaminhar.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– Para encaminhar a votação, concedo a palavra ao
Senador José Agripino, Líder do Democratas.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN. Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, creio que está faltando uma explicação. Qual
é o objetivo do projeto da Deputada Rita Camata, tão
bem relatado pela Senadora Lúcia Vânia?
Não sei se o Plenário sabe, mas é obrigação do
SUS guardar pedaços ou registros, ou líquido do um-
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bigo da criança recém-nascida e da placenta. Qual é
a mãe pobre que sabe disso?
Mãe pobre nenhuma sabe disso.
O projeto da Deputada Rita Camata obriga, por lei,
que a mãe, pobre, média ou rica, tenha a informação
de que ela tem esse direito. Para quê? Se o filho dela,
no futuro, tiver leucemia e, ao longo do tempo, o processo de obtenção de célula-tronco tiver evoluído – e
evoluirá –, a cura estará garantida pelo DNA guardado.
A lei que Rita Camata propôs, Lúcia Vânia relatou e o
Senado vai aprovar garante o DNA guardado. Então, o
que estamos votando é isso, nada mais que isso.
O serviço, o SUS já garante, mas quem é que
sabe disso? Nem eu sabia.
O meu filho mora nos Estados Unidos e tem dois
filhinhos. O DNA dos filhos, presente nos umbigos retirados, está guardado, porque ele tem posses e pagou.
O DNA está congelado num pote, por gelo seco, no
Estado de Nova York.
E a mãe pobre que, no Brasil, tem direito a
isso?
Então, eu quero cumprimentar a Deputada Rita
Camata, pelo fato de ter tomado a iniciativa de informar a mãe – esse é um projeto de lei para informá-la
dos seus direitos –, e a Senadora Lúcia Vânia, que fez
uma bela parelha com a autora, por ter relatado com
competência. Vou votar gostosamente no projeto de
sua autoria e de sua relatoria.
Agora, Sr. Presidente, eu queria, mesmo, fazer
justiça à ação de um Senador. O Senador se chama
Expedito Júnior, do Estado de Rondônia, que está,
há meses, trabalhando como uma pulga de cós: não
larga o PSDB, não larga os Democratas, não larga o
seu Partido, não larga o PMDB, atrás de resolver uma
injustiça que se pratica contra as finanças públicas de
Rondônia.
No Estado de Rondônia, o Beron, Banco do Estado de Rondônia, sofreu intervenção. Botaram, lá,
alguns interventores que, ao longo do tempo, dilapidaram o patrimônio, elevando a dívida do Beron para
a estratosfera. Quem paga essa dívida, hoje – que
não foi autorizada pelo Senado –, é o Estado, inviabilizando a administração pública estadual. E há um
Dom Quixote, há meses batalhando, lutando para fazer
justiça, chamado Expedito Júnior, com quem estive no
Tribunal de Contas da União e com quem vou estar
na Comissão de Assuntos Econômicos e no plenário,
lutando para que ele consiga justiça. Para quê? Para
que o Senado faça com a dívida do Beron o que fez
com a dívida de bancos assemelhados do Brasil inteiro. Por que é tratamento para São Paulo de uma
forma e tratamento para Rondônia de outra forma?
Não tem cabimento.
Agora, é preciso que haja um arauto que defenda a causa, e o arauto se chama Expedito Júnior, que
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tem a minha homenagem e a solidariedade do meu
Partido na sua causa.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– Em votação a matéria.
As Srªs e os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à sanção, com os cumprimentos
de todo o Senado Federal à ilustre Deputada Rita
Camata.
É a seguinte a matéria aprovada:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 47, DE 2007
(Nº 30/2007, na Casa de origem)
Altera a Lei nº 9.434, de 4 de fevereiro de 1997.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Lei nº 9.434, de 4 de fevereiro de 1997,
passa a vigorar acrescida do seguinte art. 9º-A:
“Art. 9º-A É garantido a toda mulher o
acesso a informações sobre as possibilidades e os benefícios da doação voluntária de
sangue do cordão umbilical e placentário durante o período de consultas pré-natais e no
momento da realização do parto.”
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
O SR. ROMEU TUMA (PTB – SP) – Sr. Presidente, eu queria pedir uma gentileza.
O SR. MARCONI PERILLO (PSDB – GO) – Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– Item extrapauta:
MENSAGEM Nº 185, DE 2007
(Escolha de Chefe de Missão Diplomática.)
Mensagem nº 185, de 2007 (nº 799/2007,
na origem), pela qual o Presidente da República submete à apreciação do Senado a indicação do Sr. Igor Kipman, 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 do Haiti.
Concedo a palavra ao Sr. Senador João Ribeiro,
para a leitura do parecer.
PARECER Nº 1.170, DE 2007–CRE
O SR. JOÃO RIBEIRO (Bloco/PR – TO. Para a leitura do parecer.) – Sr. Presidente, a indicação do nome
do Sr. Igor Kipman obteve a aprovação da Comissão
de Relações Exteriores e Defesa Nacional.
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O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– Em discussão o parecer. (Pausa.)
Discussão do 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 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. MARCONI PERILLO (PSDB – GO) – Peço
a palavra pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– Pela ordem, concedo a palavra ao Senador Marconi
Perillo e, em seguida, falará o Senador Romeu Tuma.
O SR. MARCONI PERILLO (PSDB – GO. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu gostaria
de dizer que votei, prazerosamente, de maneira favorável
ao projeto de iniciativa da ilustre Parlamentar Rita Camata,
uma das Deputadas mais combativas deste Congresso
Nacional, absolutamente comprometida com a vida, com
a saúde e, especialmente, com a inclusão social. Há anos,
a Deputada Rita Camata defende a eqüidade social e
as pessoas que, efetivamente, pertencem às minorias e
dependem do apoio destas duas Casas.
Portanto, à Deputada Rita Camata os meus cumprimentos.
Também à Senadora Lúcia Vânia, que tem uma
vida toda dedicada à área social, os meus cumprimentos pela relatoria.
Parabéns às duas. Foi com prazer que votei a
favor desse projeto.
Sr. Presidente, pedi a palavra para fazer uma
comunicação à Casa.
Os Senadores do PSDB têm o prazer e a honra
de encaminhar a V. Exª um ofício, assinado pela unanimidade da Bancada, apoiando a recondução, ou designando, por unanimidade, o Senador Arthur Virgílio,
no ano de 2008, como Líder da nossa Bancada.
O Senador Arthur Virgílio é um dos Líderes mais
destacados do Congresso Nacional, um Senador extremamente lúcido, combativo, equilibrado, mas aguerrido
quando necessário, defensor do Estado de direito, defensor da democracia e das liberdades, uma das lideranças que mais atuou na defesa do Estado democrático
de direito, pela anistia, pelas liberdades, um Senador
absolutamente comprometido com a imagem positiva
desta Casa, dotado do mais elevado espírito público, um
Senador de elevadíssimo nível cultural e intelectual, de
grande conteúdo e que agrega muito valor a esta Casa,
especialmente à nossa Bancada, como nosso Líder.
Por todas as suas qualidades e pela sua combatividade, todos os Senadores do PSDB encaminham a
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V. Exª a recondução do Senador Arthur Virgílio como
Líder da Bancada.
Assinam, pela ordem alfabética, os Senadores:
Alvaro Dias, Cícero Lucena, Eduardo Azeredo, Flexa
Ribeiro, João Tenório, Lúcia Vânia, Marconi Perillo,
Mário Couto, Marisa Serrano, Papaléo Paes, Sérgio
Guerra e Tasso Jereissati.
Era esta a comunicação, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP)
– Peço a palavra pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Peço a
palavra pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP)
– Peço a palavra pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– Peço aos Srs. Senadores que votem. Estamos votando escolha de embaixadores.
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Posso
falar pela ordem?
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP)
– Pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– Há sete Senadores inscritos pela ordem.
Pela ordem, concedo a palavra ao Senador Mário Couto.
Vou fazer a leitura da lista: Senador Magno Malta,
Heráclito Fortes e outros.
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, também quero
me associar às palavras do Senador Marconi Perillo.
Senador Marconi Perillo, quero também falar a V.
Exª da enorme satisfação de ser liderado por um grande político, pelo nosso Líder Arthur Virgílio.
Noutro dia, Senador, recebi um e-mail de uma
pessoa que não conheço, não sei quem é, dizendome que gostaria de ser liderada pelo Arthur Virgílio. Eu
pensei a mesma coisa, pois também me sinto muito
bem sendo liderado por Arthur Virgílio, um companheiro em todas as horas, um companheiro sem medo,
destemido, que acompanha você onde estiver, em
qualquer dificuldade.
Qualidades não lhe faltam e sinto-me muito honrado por ter o Arthur Virgílio como meu grande Líder.
Arthur Virgílio, parabéns por tudo que você é.
Saiba que a minha família o admira e eu também, e
tenho a maior honra, uma honra muito grande, de ser
liderado por V. Exª, pelas qualidades que tem e, acima
de tudo, por ser um grande companheiro nas horas
difíceis. Isso é tudo o que eu queria ver num companheiro, num Líder como V. Exª.
Parabéns por tudo que você é. É com muito orgulho que eu o tenho como Líder por mais um período.
Oxalá seja por muitos anos essa convivência de Líder,
porque você orienta muito bem a nossa Bancada.
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Parabéns!
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– Concedo a palavra ao Senador Heráclito Fortes,
pela ordem.
O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, recebemos, hoje, nesta Casa, a visita
importantíssima do Dr. Adib Jatene. O Dr. Adib Jatene,
a convite, tardiamente, da base do Governo, veio-nos
explicar o que é a CPMF.
Eu tive a oportunidade, usando a palavra, de lembrar ao Dr. Jatene a luta grande que ele mesmo exerceu,
nestas duas Casas do Congresso, para aprovar essa
matéria e a dificuldade que encontrou exatamente no
seio da Oposição, hoje na base do Governo. Ele lembrou com detalhes, homem de boa memória.
Agora, o lamentável é que só tenham trazido o Dr.
Jatene na undécima hora. Ao invés de trazerem um homem daquele nível, daquela categoria, para apresentar
argumentos que talvez até modificassem a opinião de
alguns, não, partiram para a truculência, para a agressão de partidos e de posições de pessoas.
Mas, Senador Marco Maciel, é preciso que a gente
tenha cuidado com o tipo de ameaça que o Governo
faz, dizendo que “se não tiver dinheiro para a Saúde,
os hospitais vão ser prejudicados”. Se observarmos
os últimos jornais, os últimos noticiários da imprensa,
veremos que o Governo está literalmente falido. O que
é que o Governo vai fazer, por exemplo, na questão
das cadeias públicas? Onde é que está o plano anunciado, Senador Tuma, no primeiro Governo Lula, para
a construção de presídios de segurança máxima? A
falência do sistema começou aí. A Educação, Senador
Marco Maciel, foi vergonhosamente classificada. O ensino público levou o Brasil a ocupar uma das últimas
posições. As Forças Armadas, sucateadas. Então, não
é apenas a questão localizada da Saúde.
Senador Tuma, a televisão digital, para ser implantada no Brasil, é preciso o Presidente da República
anunciar uma linha de crédito para beneficiar quem?
Os que produzem, e não os que compram. O Ministro
das Comunicações, apesar de reconhecer que o preço
praticado é especulativo, deixa. Ora, o Governo, que é
tão rígido para outras coisas, não deveria admitir que
se vendesse esse decodificador por R$600, quando,
na realidade, no Japão, segundo o próprio Ministro,
ele custa US$60. O Governo tinha de tomar atitudes
sérias com relação a isso. Mas, não. O atual Governo
resolveu transformar-se em protetor de bancos e das
grandes empresas. Os bancos, no Brasil, disputam,
trimestralmente, um campeonato para ver quem lucra
mais. E o Governo não toma providência alguma!
Quero lembrar, Senador Tião Viana, que, no início do Governo – tudo estava naquele clube de falsa
felicidade –, uma das alternativas apontadas para a
questão da Saúde no Brasil era taxar o lucro dos ban-
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cos. Nunca mais o Partido falou nisso. Nunca mais o
Governo falou nisso. Andam de braços dados com os
lucros; andam de braços dados com o capitalismo.
Agora, querer jogar a responsabilidade na Oposição
é muito fácil! Mas não vamos aceitar!
É preciso que o Governo diga quem faliu a Educação, transformando-a em uma das piores do mundo.
Quem deixou as Forças Armadas sucateadas, como
se encontram hoje! Não podemos aceitar isso!
Senhoras e Senhores, vejam a que ponto chegamos, meu caro Senador Antonio Carlos Júnior: para
que não houvesse a redução nos recursos da educação
no Brasil, foi preciso o PDT tomar uma posição radical,
colocando o Governo contra a parede, do contrário os
recursos seriam desviados.
Então, é esse o estado em que vivemos. E o Governo a blefar, e o Governo a sofismar.
Quero, Senador Eduardo Suplicy, fazer justiça a
V. Exª de público. V. Exª é o único homem da Base do
Governo que está tendo a coragem de ter uma discussão elevada, séria,...
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(Interrupção do som.)
O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – ...mostrando, exatamente, a realidade; mostrando a escassez
de recursos, e o perigo que corre o Governo, ou qualquer
governo, com relação a essa matéria, sem arrogância,
sem prepotência. É a única voz que tem se levantado.
Mais uma vez indo de encontro ao pensamento da maioria do partido. E isso não tem sido observado.
Na realidade, os que querem discutir com clareza,
os que querem discutir com argumentos são afastados
do processo e são colocados apenas os que querem,
pela prepotência e pela truculência, impor suas opiniões, coisa que não aceitamos.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– Vou encerrar a votação.
Apenas 45 Sr. Senadores votaram esta matéria. Faço um apelo a S. Exªs que venham ao plenário
para votar.
Encerrada a votação.
(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– Votaram SIM 42 Srs. Senadores; e NÃO, 3.
Não houve abstenção.
Total: 45 votos.
Aprovado o nome do Sr. Igor Kipman.
Será feita a devida comunicação ao Presidente
da República.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– Item extrapauta:
MENSAGEM Nº 186, DE 2007
(Escolha de Chefe de Missão Diplomática.)
Mensagem nº 186, de 2007 (nº 800/2007,
na origem), pela qual o Presidente da República submete à deliberação do Senado a escolha do Sr. Dante Coelho de Lima, Ministro de
Segunda Classe da Carreira de Diplomata do
Quadro Especial do Ministério das Relações
Exteriores, para, cumulativamente com o cargo de Embaixador do Brasil junto à República
da Sérvia, exercer o de Embaixador do Brasil
junto à República de Montenegro.
Concedo a palavra ao Sr. Senador João Ribeiro,
para a leitura do parecer.
PARECER Nº 1.171, DE 2007–CRE
O SR. JOÃO RIBEIRO (Bloco/PR – TO. Para a
leitura do parecer.) – Sr. Presidente, a indicação do
nome do Sr. Dante Coelho de Lima obteve a aprovação da Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– Em discussão o parecer. (Pausa.)
Discussão do 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 Interno, deve ser procedida por escrutínio secreto, em
sessão pública.
(Procede-se à votação)
O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) – Sr.
Presidente, peço a palavra, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– Vou repetir: temos, pelo menos, dez Senadores aqui
inscritos pela ordem. Só concederei a palavra na ordem,
a não ser que haja um entendimento entre V. Exªs.
O primeiro Senador inscrito, pela ordem, foi o
Senador Mário Couto, que já falou. O Senador Magno
Malta, também está inscrito, não está presente.
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Concedo a palavra, pela ordem, ao Senador
Renato Casagrande, pedindo a justa compreensão
e colaboração do tempo de dois minutos, senão não
cumpriremos o Regimento.
O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB
– ES. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – No máximo, Sr. Presidente, dois minutos, até porque vou fazer elogio ao Líder da Oposição e não posso gastar
muito tempo.
Quero, tirando as brincadeiras Senador Arthur
Virgílio, parabenizar o PSDB pela recondução de V.
Exª . Parabéns!
Arthur Virgílio é um Senador que conduz muito
bem o seu trabalho à frente do PSDB e também como
Oposição. S. Exª sabe dialogar com os Líderes do Governo. É importante que o Senado tenha Líderes com
essa capacidade de diálogo.
Passei a conviver com o Senador Arthur Virgílio
este ano, tendo em vista haver assumido o meu mandato de Senador, mas, de fato, reconheço a competência, a dedicação e o entusiasmo com que Arthur
Virgílio conduz o PSDB.
Parabéns ao PSDB pela recondução do Senador
Arthur Virgílio.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– Senador Arthur Virgílio, tem a palavra V. Exª, pela
ordem. (Pausa.)
Concedo a palavra ao Senador Tasso Jereissati,
pela ordem.
O SR. TASSO JEREISSATI (PSDB – CE. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Também não poderia
deixar de dizer da nossa alegria de contarmos novamente com a Liderança do Senador Arthur Virgílio ao
longo desses anos.
Presidente Tião Viana, vou ler aqui o que ele
mesmo disse sobre a sua gestão: “Liderança, ética,
coragem, gestão e independência”. São as características que fazem dele um Líder, realmente insubstituível,
durante todos esses anos. Acima de tudo, quero dizer
do meu orgulho e da minha admiração pessoal de poder ter sido liderado por ele ao longo desses anos e
agora por mais um ano.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– A Presidência também cumprimenta, fraternalmente,
o Senador Arthur Virgílio, desejando-lhe o mais elevado êxito na sua condição de grande Líder da oposição
deste Senado Federal, fazendo a ressalva, caso ele
queira comemorar, de que estou aberto ao convite.
Faço apenas um apelo: que não me convide para o
restaurante onde fomos da última vez e lá tomamos
um vinho de nome Siena; e ele sabe a razão.
O SR. ROMEU TUMA (PTB – SP) – Presidente,
V. Exª me inscreveu pela ordem?
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O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– Pela ordem, concedo a palavra ao Senador Romeu
Tuma; depois falará a Senadora Lúcia Vânia.
Tem a palavra o Senador Romeu Tuma.
Prorrogo a sessão por mais uma hora e meia.
O SR. ROMEU TUMA (PTB – SP. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Quero cumprimentar o ilustre
amazonense, Senador Arthur Virgílio. Senador Arthur
Virgílio! (Pausa.) Senador Arthur Virgílio! (Pausa.) Sou
eu! Quero cumprimentá-lo e também dizer que a nossa
história ultrapassa a nossa posse neste Congresso.
Há algum tempo, V. Exª como candidato, fora
ameaçado, durante sua campanha, e o delegado subordinado a mim teve de enfrentar uma luta quase que
armada para defender a integridade da candidatura
Arthur Virgílio.
Meus cumprimentos a V. Exª. Tenho muito respeito pelas colocações que aqui faz.
Sr. Presidente, quero também solicitar a V. Exª,
inclusive já falei com os Senadores José Agripino,
Arthur Virgílio, Wellington Salgado e Francisco Dornelles, para, se possível, colocar em pauta o Projeto
relativo ao Sistema Nacional de Mobilização, que é
muito importante para as Forças Armadas. Portanto,
já existe a concordância dos Líderes. Creio que falta
falar com o Senador Renato Casagrande, a quem indago se também concorda. (Pausa.) S. Exª concorda.
Então, as Lideranças concordam que o projeto seja
colocado em pauta.
Agradeço a V. Exª, e peço-lhe desculpas.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– A Presidência não faz divergência e só esclarece que
temos mais de vinte itens à frente, desde que não haja
divergência dos líderes.
Pedindo a compreensão para o tempo de dois
minutos, concedo a palavra à Senadora Lúcia Vânia.
(Pausa.)
Senador Cícero Lucena.
O SR. CÍCERO LUCENA (PSDB – PB. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, querido
Líder Arthur, um amigo comum nosso, o poeta Ronaldo
Cunha Lima, em determinado instante do nosso relacionamento, disse que a vida nos oferece irmãos que
são nascidos sob o manto da família, do pai e da mãe,
mas que Deus alarga esses momentos para que possamos conquistar amigos nos relacionamentos e nas
oportunidades que a vida nos oferece. Ao dizer isso,
tenha certeza de que o considero como irmão. E digo
isso em meu nome, em nome do poeta Ronaldo Cunha
Lima e de tantos outros, pela forma como V. Exª age
não apenas na função, na atribuição de Líder do PSDB,
mas principalmente de cidadão, amigo e companheiro
que abraça e acolhe os que aqui chegam nos primeiros
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instantes. V. Exª é sempre solidário, leal e correto em
seu procedimento. Para mim, é de muita felicidade têlo como Líder do meu Partido. E falo não apenas em
meu nome, mas em nome de todos os nossos amigos,
os liderados da Paraíba, que lhe admiram.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– Com a palavra o Senador Flexa Ribeiro; em seguida,
o Senador Gilvam Borges.
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP)
– Senador Tião Viana, V. Exª só tem olhado para o lado
de lá. Por favor, me inscreva.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– V. Exª já está inscrito para falar pela ordem. É porque
ainda há quatro inscritos na frente de V. Exª.
Senador Flexa Ribeiro, V. Exª tem a palavra.
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Presidente Tião Viana,
o Senador Aloizio Mercadante não conhece V. Exª. V.
Exª está com uma lista. Senador Aloizio Mercadante, não é pelo lado que ele olha, é pela lista que está
seguindo.
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP)
– Senador Flexa Ribeiro, minha preocupação é porque, como vi alguns Senadores da Oposição subirem
e obstruírem a homenagem ao Senador Arthur Virgílio,
eu quero falar logo para que isso não aconteça. Quero expressar minha homenagem também ao grande
Líder Arthur Virgílio.
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – A homenagem ao Senador Arthur Virgílio está sendo bastante eclética, porque todos nós do PSDB o temos como
um companheiro, um amigo, um irmão, que, de forma
competente, de forma lúcida, de forma responsável,
lidera a Bancada do PSDB já há muitos anos. Desde
que cheguei aqui, tenho a honra e a satisfação de ser
liderado por Arthur Virgílio, ao longo desses três anos,
e o serei por mais um, por decisão unânime da Bancada. Meu amigo Arthur Virgílio, que é amigo nosso há
muito tempo, muito antes de eu ter entrado na política,
é realmente a demonstração de que uma liderança não
se impõe, mas se conquista. É isto que Arthur Virgílio
faz a cada dia, a cada hora, a cada minuto, com seus
companheiros e seus liderados: conquista a confiança, conquista a amizade e conquista a todos nós pela
forma como se coloca na tribuna, defendendo os interesses do País.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– Faço um apelo aos líderes no sentido de que convidem suas bancadas para que venham ao plenário
votar. Estamos votando matéria que exige quórum
qualificado. Apenas 36 Senadores registraram o voto
nesta matéria, que é a escolha de autoridade. Faço
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um apelo aos Senadores. O Senador Euclydes Mello
registra seu voto nos itens anteriores.
O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– Pela ordem, há vários inscritos na frente de V. Exª:
Senador Flávio Arns, inicialmente, Senador Eduardo
Suplicy, Senador Eduardo Azeredo, Senador Aloizio
Mercadante e Senador Papaléo Paes.
O SR. FLÁVIO ARNS (Bloco/PT – PR. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, gostaria apenas de destacar para o Plenário e para o Brasil
a iniciativa que a Rede Bandeirantes vai desenvolver
no próximo domingo, dia 9 de dezembro, em conjunto
com a Federação Nacional das Apaes. Trata-se de um
programa de dez horas de duração, que vai discutir o
atendimento da pessoa com deficiência, debater causas de deficiências, apresentar serviços que podem
ser estruturados para as pessoas com deficiência e
toda a dinâmica que envolve a pessoa com deficiência
e suas necessidades.
Isso já aconteceu em anos anteriores, pela Rede
Bandeirantes. Mas o programa Band Vida do próximo
domingo fará também uma homenagem a todo o Movimento Apaeano do Brasil, que conta com entidades
em dois mil Municípios. É o maior movimento comunitário do Brasil e do mundo, a favor da pessoa com
deficiência.
Nossa homenagem também à Rede Bandeirantes
por esse programa, a todos os artistas, apresentadores,
entrevistadores e convidados que estarão participando,
não apenas pela televisão, mas também pelo rádio. É
uma causa extremamente justa. E a homenagem que
a Rede Bandeirantes presta a esse movimento todos
nós temos que prestar, pois é um movimento sério, de
luta, a favor da cidadania, que procura apoiar as famílias e prestar serviços desde antes do nascimento
até quando for necessário na caminhada pela vida da
pessoa com deficiência.
Sr. Presidente, peço que considere como lido e
faça constar o pronunciamento dos Anais da Casa, a
fim de que possa, posteriormente, ser enviado à Rede
Bandeirantes de Televisão.
Obrigado, Sr. Presidente.
SEGUE DISCURSO NA ÍNTEGRA DO
SENADOR FLÁVIO ARNS.
O SR. FLÁVIO ARNS (Bloco/PT – PR. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, os brasileiros terão no próximo dia 09 de
dezembro a oportunidade de conhecer um pouco mais
do trabalho desenvolvido pelas APAEs no Brasil e,
principalmente, colaborar com doações para que este
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trabalho continue transformando a vida de milhares de
pessoas com deficiência.
Refiro-me ao programa BAND Vida, promovido
pela TV Bandeirantes e pela Federação Nacional das
APAEs com o objetivo de divulgar à sociedade brasileira
a importância dos trabalhos realizados pela Rede Apaeana, além de mostrar o quanto a instituição transforma
a vida das pessoas com deficiência intelectual.
Serão 10 horas de programação especialmente
voltadas para a ocasião, reunindo todo o elenco da
emissora, além de participações especiais de celebridades, autoridades e demais colaboradores da entidade. Além disso, as emissoras de rádio do grupo BAND
também estão engajadas na campanha.
Entre os programas, serão exibidas imagens e
entrevistas de personagens que são ou foram atendidos
pela instituição e que tiveram suas vidas modificadas
graças ao trabalho das APAEs.
Esta é uma iniciativa criada em 2003 com a meta
de arrecadar recursos para as 2 mil APAEs espalhadas em 23 Estados brasileiros por meio de doações
via serviço telefônico 0500.
Para 2007, a expectativa é de ultrapassar os mais
de R$ 1.500.000,00 (Um Milhão e Meio) que foram arrecadados na última edição do BAND VIDA.
É importante destacar que o recurso arrecadado
será destinado para o Fundo Social Solidário da Federação Nacional das APAEs, que financiará projetos
das APAEs que submeterem propostas, de acordo com
um edital que será divulgado pela Federação a partir
de fevereiro de 2008.
Sem dúvida, é uma iniciativa importante, sobretudo
por seu um instrumento de conscientização da população, oportunizando aos telespectadores o esclarecimento
de dúvidas sobre os tipos de deficiências e sobre o trabalho desenvolvido pelas APAEs a favor da integração
das pessoas com deficiência à sociedade.
Sendo assim, convido a todos para assistirem
e contribuírem com esta iniciativa realizada de forma
responsável e transparente para o bem das pessoas
com deficiência.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– Senador Eduardo Suplicy, V. Exª tem a palavra pela
ordem. E peço que registre seu voto no painel.
Senador Eduardo Suplicy, V. Exª não votou e perdeu a inscrição pela ordem.
A Presidência, antes de conceder a palavra a V.
Exª, Senador Eduardo Azeredo, vai encerrar a votação
e passar ao próximo item.
Está encerrada a votação.
(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– Votaram SIM 40 Srs. Senadores; e NÃO, 04.
Houve uma abstenção.
Total: 45 votos.
Aprovado o nome do Sr. Dante Coelho de Lima.
Será feita a devida comunicação ao Senhor Presidente da República.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– Item extrapauta:
MENSAGEM Nº 188, DE 2007
(Escolha de Chefe de Missão Diplomática)
Mensagem nº 188, de 2007 (nº 807/2007,
na origem), pela qual o Presidente da República submete à apreciação do Senado a indicação do Sr. Edson Marinho Duarte Monteiro,
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
Democrática de Timor Leste.
Concedo a palavra ao Sr. Senador João Ribeiro,
para a leitura do parecer.
PARECER Nº 1.172, DE 2007–CRE
O SR. JOÃO RIBEIRO (Bloco/PR – TO. Para a
leitura do parecer.) – Sr. Presidente, a indicação do
nome do Sr. Edson Marinho Duarte Monteiro obteve
a aprovação da Comissão de Relações Exteriores e
Defesa Nacional.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– Em discussão o parecer. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro 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. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– Com a palavra, pela ordem, o Senador Eduardo
Azeredo.
O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, também trago minha palavra de elogio à escolha do Líder
Arthur Virgílio por toda nossa bancada. Quando aqui
chegamos, em 2003, depois de uma reunião, escolhemos Arthur Virgílio como Líder. Foi uma escolha
extremamente acertada, pelo seu passado de homem
público correto, de toda uma tradição política que vem
de família, pela sua experiência como Prefeito de Manaus, depois como Ministro.
Por vários e vários anos, Arthur Virgílio foi Deputado extremamente combativo. Durante os cinco em
que nos liderou, sempre demonstrou capacidade de
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diálogo e de transigir quando necessário, buscando o
interesse público em primeiro lugar. Assim, é natural
tomarmos a decisão de, mais uma vez, reconduzi-lo ao
cargo de Líder da Bancada do PSDB, de treze Senadores, para que, no próximo ano, tenhamos o mesmo
tipo de atuação, a atuação homogênea de um partido
unido, um partido moderno, que sabe muito bem separar os interesses partidários dos interesses públicos.
No próximo ano, o PSDB vai completar vinte anos de
vida, e sempre demonstrou saber seu rumo de maneira
correta e coerente.
Mais uma vez, meu abraço e meus parabéns a
esse colega que é um companheiro leal e solidário em
todas as horas.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– Com a palavra o Senador Aloizio Mercadante, pela
ordem.
Apelo aos Senadores que votem. Temos matéria em votação nominal, e há mais vinte itens a serem
apreciados no dia de hoje.
A seguir, o Senador Papaléo Paes.
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
Srs. Senadores, ao longo desses dezessete anos, desde o momento em que cheguei à Câmara dos Deputados, em 1990, mantive um debate político intenso
com o Senador Arthur Virgílio. Em muitos momentos,
quase sempre em votações, estivemos em posições
diferentes. No passado, ele como Líder do Governo e
eu como Líder da Oposição.
Já naquele tempo, disputávamos posições, mas
sempre conseguimos conviver com as diferenças políticas e construir mais do que respeito, um apreço,
que quero expressar, de forma muita sincera, a este
Plenário.
O Senador Arthur Virgílio tem os atributos que o
reconduzem à liderança do PSDB: a coragem política
que todos reconhecem; a transparência nas atitudes;
a capacidade de articulação, de diálogo; a defesa da
instituição; o compromisso partidário. Por isso, acho
que é uma excelente opção da bancada do PSDB.
Com essa recondução, ele jamais poderá criticar
a reeleição de quem quer que seja. Talvez esteja fazendo a carreira de se reeleger como a liderança mais
longa da história do Senado Federal. Nessa condição,
ele está impossibilitado de tratar do tema reeleição;
fora isso, tem todos os atributos de um grande líder
e, seguramente, contribuirá para enriquecer o debate
político no Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– Concedo a palavra ao Senador Papaléo Paes.
O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero também
louvar a permanência do Senador Arthur Virgílio como
Líder do PSDB nesta Casa e registrar, como outros
companheiros já fizeram, que nosso líder foi mantido
por unanimidade. Ou seja, esse tipo de reeleição é a
reeleição justa, em que pessoas livres e independen-
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tes escolhem seu líder, de livre e espontânea vontade,
sem nenhum tipo de pressão, principalmente em se
tratando de cargo legislativo, de cargos que não têm
nenhuma condição de ordenamento financeiro.
Fico muito satisfeito de fazer parte desse grupo
liderado pelo Senador Arthur Virgílio. O PSDB, tenho
certeza absoluta, continua grande nesta Casa quando
está representado por sua liderança em plenário, por
sua liderança partidária, pelo Senador Arthur Virgílio.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– Concedo a palavra ao Senador João Tenório, pela
ordem.
A Presidência faz um apelo ao Senadores, para
que votem. Trata-se de matéria de votação nominal.
O SR. JOÃO TENÓRIO (PSDB – AL. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Senador
Flexa Ribeiro estranhou o fato de que as homenagens
ao nosso líder estavam sendo bastante ecléticas. Na
verdade, esse fato acontece e é perfeitamente compreensível e explicável pela razão simples de que a presença do líder Arthur Virgílio não engrandece apenas
o nosso Partido, o nosso ideário, mas o Senado como
um todo. Daí por que essa homenagem vem de todas
as tendências políticas e ideológicas desta Casa.
O Senador Arthur Virgílio tem sido, sobretudo
para os iniciantes, entre os quais me incluo, além de
um líder importante, um professor. S. Exª tem nos ensinado como nos comportar com decência, com dignidade e ética, para pertencer ao partido que S. Exª
tão bem lidera.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– Concedo a palavra, pela ordem, à Senadora Lúcia Vânia,
ao Senador Sérgio Guerra e ao Senador Mão Santa.
A SRA. LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO. Pela ordem.
Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, a exemplo do que fez o Senador Marconi Perillo e outros Senadores da nossa bancada e de
outros partidos, gostaria aqui de prestar minha homenagem ao Senador Arthur Virgílio, pelo que S. Exª tem
sido para a nossa bancada.
Companheiro leal, dinâmico, orgulha a nossa
bancada pelas suas posições corajosas e determinadas; é sempre companheiro de todos os seus liderados
nas horas difíceis; toma partido, tem lado. Isso é uma
coisa muito importante.
Costumo dizer que o nosso líder Arthur Virgílio
não precisa de plebiscito, porque é unanimidade na
nossa bancada. Nós sabemos que a sua presença
à frente da liderança significa muito para o futuro do
nosso partido, pela sua determinação, pela sua organização e pelo sentido gregário que consegue transmitir
à nossa bancada.
Por isso, a nossa bancada é unida e tem votado
sempre junto, não por imposição, mas sempre por respeito a um líder que respeita os seus liderados.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– Senador Sérgio Guerra, V. Exª tem a palavra.
O SR. SÉRGIO GUERRA (PSDB – PE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, a bancada do PSDB, sem a menor dificuldade, reconduz o
Senador Arthur Virgílio à liderança do partido.
Não preciso dizer que, para o PSDB, Arthur Virgílio
tem sido um líder exemplar, pelo brilho, pela capacidade de ser solidário – essa é uma das suas grandes
virtudes – e pela sua obsessiva determinação pelo trabalho. Arthur é um exemplo para políticos brasileiros,
pela sua coerência e pela sua determinação. Além do
mais, é seguramente um dos maiores talentos da política brasileira atual, não apenas por sua capacidade
de refletir, que é grande, e de pensar, mas por sua
capacidade de expor, de argumentar.
Não sou muito daqueles que elogiam oradores,
porque são bons oradores. Mas tenho muita confiança
e admiração por aqueles que, ao falarem, são capazes
de convencer. E Arthur é uma pessoa assim. É uma
liderança que tem brilho, inteligência e que consegue
transferir a sua capacidade de liderar para palavras
que conduzem a sua bancada e o pensamento de
muita gente.
Ando com Arthur pelo Brasil todo. Ele é um líder
que acompanha o partido em todos os lugares, e é
impressionante o grau de reconhecimento da sociedade brasileira pelo papel que desenvolve no Senado.
Se todos desempenhássemos aqui um papel parecido
com o que ele desempenha, seguramente o conceito
do Senado estaria lá em cima.
Tenho a convicção de que o PSDB cresce, quando reconduz Arthur, sem a menor disputa, para liderar
o PSDB por mais uma vez.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– Senador Mão Santa, V. Exª tem a palavra.
O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, parlamentares, brasileiros e brasileiras, vamos colocar, Arthur
Virgílio, as coisas nos devidos lugares.
Arthur Virgílio não é líder somente do PSDB. É
o mesmo que o inglês pensar que Winston Churchill
é líder da Inglaterra, de Londres: ele extrapolou, foi
um homem que deu vitória à democracia, buscando
Franklin Delano Roosevelt, nos Estados Unidos; Stalin,
na Rússia; o próprio Getúlio Dornelles Vargas, aqui; e
Charles de Gaulle, na França.
Então, o Arthur é assim como Winston Churchill,
já extrapolou o PSDB, tanto que eu, do PMDB, estou
aqui a dizer que ele salvaguarda a democracia, é o
líder de todas as forças oposicionistas do Brasil, que
zelam pela democracia. Eduardo Gomes dizia que o
preço da democracia é a eterna vigilância, e é Arthur
Virgílio que tem feito essa eterna vigilância.
E aconselho até o PSDB... onde está o Guerra? Está aí um candidato a Presidente da República.
Fernando Henrique Cardoso saiu daqui, do Senado.
Talvez ele seja esse nome que garanta a alternância
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do poder, para colocar este Brasil na ordem e no progresso que almejamos.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– Senador José Agripino, V. Exª tem a palavra.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, esta tem sido
uma semana de muito trabalho.
Agora, devo dizer que o Senador Sérgio Guerra,
que acabou de ganhar a eleição para a Presidência do
PSDB, é um homem definitivamente generoso, porque
disse que nunca foi tão fácil eleger e escolher um líder.
Não sabe S. Exª, Senador Arthur Virgílio, da cabala que, faz quinze dias, levo a efeito, para reconduzir V. Exª à liderança de sua bancada. Missão árdua!
O Senador Sérgio Guerra sabe disso. Não foi fácil: foi
duro, mas acho que vale a pena, Senador Tião Viana.
Quero que V. Exª saiba que a união das oposições, a
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união democratas e tucanos é feita em torno de idéias,
mas também de afinidades pessoais.
E é pela afinidade pessoal que tenho com o Senador Arthur Virgílio que me dediquei de corpo e alma
à tarefa de cabalar voto por voto, para que não falhasse
nenhum e para que o Senador Sérgio Guerra chegasse
aqui e ainda dissesse que nunca tinha sido tão fácil!
Fácil não foi, mas foi boa a missão. E, graças a Deus,
o Senado está sendo brindado com um dos melhores
talentos do Congresso Nacional, que é o Senador Arthur Virgílio, que, por mais um ano pelo menos, continua Líder do PSDB e irmão do Democratas.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– Declaro encerrada a votação.
(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– Votaram SIM 40 Srs. Senadores; e NÃO 5.
Não houve abstenção.
Total: 45 votos.
Aprovado o nome do Sr. Edson Marinho Duarte
Monteiro.
Será feita a devida comunicação ao Senhor Presidente da República.
Será registrada a intenção de voto do Senador
Garibaldi Alves Filho.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– Tentaremos apreciar mais um nome, com a colaboração do Plenário.
Item extrapauta:
MENSAGEM Nº 192, DE 2007
(Escolha de Chefe de Missão Diplomática.)
Mensagem nº 192, de 2007 (nº 820/2007,
na origem), pela qual o Presidente da República submete à deliberação do Senado a escolha
do Sr. Luiz Antonio Fachini Gomes, Ministro de
Segunda Classe da Carreira de Diplomata do
Quando Especial do Ministério das Relações
Exteriores, para exercer o cargo de Embaixador
do Brasil junto à República da Guatemala.
Concedo a palavra ao Sr. Senador João Ribeiro,
para a leitura do parecer.
PARECER Nº 1.173, DE 2007–CRE
O SR. JOÃO RIBEIRO (Bloco/PR – TO. Para
a leitura do parecer.) – Sr. Presidente, a indicação
do nome do Sr. Luiz Antonio Fachini Gomes obteve
a aprovação da Comissão de Relações Exteriores e
Defesa Nacional.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– Discussão do parecer. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, 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, deve ser procedida por escrutínio secreto, em
sessão pública.
As Srªs Senadoras e os Sr. Senhores já podem
votar.
(Procede-se à votação)
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– Pela ordem, concedo a palavra ao Senador Magno
Malta e, a seguir, ao Senador Alvaro Dias.
Faço um apelo aos Srs. Líderes que chamem ao
plenário as Srªs Senadoras e os Srs. Senadores, pois
estamos em processo de votação nominal.
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O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, esta sessão é atípica, porque estávamos num
caminho, que, de repente, mudou: inverteu-se a pauta, e
veio o projeto da Deputada Rita Camata, que atropelou a
pauta. É um assunto extremamente interessante, e todo
mundo falou. No seu bojo, há o anseio nacional, pois vai
mudar a qualidade de vida das pessoas, enfim.
Agora, vem o Senador Marconi Perillo e lê a recondução do Senador Arthur Virgílio. Todo mundo já falou
sobre S. Exª, mas ninguém ousou falar dele. Falar sobre
S. Exª é mais interessante, porque é falar da pessoa, da
figura. Sou meio suspeito, porque sou fã dele, desde que,
juntos, exercemos o mandato de Deputado Federal.
O Senador Arthur Virgílio é um orador de mente
arguta, raciocina rápido, tem a capacidade do convencimento, é daqueles oradores que me chamam a atenção. Dificilmente, paro para ouvir um orador. Parece que
nós, que fazemos vida pública, estamos acostumados
demais com chavões, com palavras e com frases feitas,
que já não chamam mais nossa atenção. Mas Arthur
Virgílio ainda consegue chamar minha atenção.
Nunca estivemos do mesmo lado. Na amizade,
nunca saímos do mesmo lugar. Amigos, amigos, amigos para sempre. Como a Bíblia diz, alguns amigos são
mais chegados que irmãos. E é assim que somos.
Na Câmara, eu votava contra Fernando Henrique,
e S. Exª era Líder lá. Aqui, sou da base do Governo, e
S. Exª está do outro lado. E lá, a exemplo daqui, sempre
parei para ouvi-lo. Há alguma coisa sempre a acrescentar àqueles que precisam da fala ou do raciocínio,
seja lento ou rápido, para poder defender suas idéias,
e Arthur parece que tem sempre essas ajudas, essas
ferramentas para você guardar e usar no momento
que estiver fazendo um discurso – e estou me valendo
das ferramentas que S. Exª já me deu ao longo desses
anos de amizade para poder homenageá-lo.
Fez bem o PSDB, até porque Arthur é daqueles líderes que têm palavra. Só vale o que falou. E é daqueles
líderes que fazem valer o que combinam e que sabem que
aquilo que é combinado não é caro. Muitas vezes, toma
posições dolorosas para S. Exª – e sei disso, porque sou
amigo –, mas o faz com denodo, com garra, com força,
porque sabe qual é a posição e o lugar de um líder. Ele
compreende bem isso. E que bonito! Que bom que seu
partido compreendeu isso e o reconduziu!
Recondução para a liderança é extremamente
importante dentro de um processo legislativo, dentro de
uma Casa como esta. Recondução só não é importante
no Poder Executivo, e não queremos isso para poder
desandar, macular e adoecer a democracia brasileira. Esse mandato por três vezes não serve para nós.
Mas queremos mandato de líder com a capacidade de
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Arthur, por duas, por três, por quatro, por cinco vezes,
porque acrescenta não somente àqueles que S. Exª
lidera, mas também àqueles que não lidera de forma
direta – até por inferência, S. Exª o faz.
Por conta dessa amizade, por inferência, sou liderado dele e me congratulo com o PSDB por essa
capacidade e esse carinho de reconduzir Arthur, não
porque é um bom amigo, que faz um bom aceno, que
está sempre com um sorriso nos lábios e que tem a
capacidade de dar bom-dia e boa-tarde, que outros
não têm, mas pela capacidade do Arthur de assumir e
de cumprir, de convencer, de ser Arthur sempre, como
líder ou fora da liderança.
Parabéns ao meu amigo! Parabéns ao PSDB! E
parabéns ao Amazonas!
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– Concedo a palavra ao Senador Alvaro Dias. A seguir,
encerrarei a votação.
Faço um apelo às Srªs Senadoras e aos Srs. Senadores que votem a matéria. Peço ao Senador José Nery
e ao Senador Magno Malta que votem a matéria.
O Senador Alvaro Dias tem a palavra pela ordem.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Apenas, Sr. Presidente,
quero subscrever, na integralidade, as palavras dos
colegas que me antecederam, saudando a recondução do Senador Arthur Virgílio à Liderança do PSDB
no Senado Federal.
Arthur Virgílio não é só essa incontinência verbal,
quando a incontinência faz extravasar a indignação. É
a indignação permanente diante das mazelas que, lamentavelmente, assaltam o Governo brasileiro neste
momento. Arthur Virgílio é, sim, essa indignação, porque quem não tem a capacidade de se indignar não
tem o direito de representar quem quer que seja. É com
indignação e, sobretudo, com responsabilidade que o
Senador Arthur Virgílio lidera nossa bancada. E essa
é uma das razões para isso, fora, é claro, sua competência, seu preparo, sua cultura, enfim, a facilidade de
expor suas idéias. Mas, sobretudo, falo dessa dedicação.
Arthur Virgílio é incansável na defesa do seu partido,
dos seus colegas e da causa que empalma.
Por isso, Senador Arthur Virgílio, conte conosco!
Continue a contar conosco nesta trincheira armada pelo
PSDB, nas batalhas que virão, na batalha da CPMF e
nas outras que se seguirão! Estaremos ao seu lado,
certamente para corresponder às expectativas que
possamos ter gerado em eleições anteriores, mas, sobretudo, para oferecer uma resposta a mais eficiente
possível aos reclamos da nossa sociedade.
Parabéns, Senador, e muito sucesso!
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O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– Faço um apelo às Srªs Senadoras e aos Srs. Senadores que venham ao plenário votar a matéria. Estamos
votando matéria que exige quórum de, no mínimo, 41
Senadores.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Liga
a campainha, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– Está ligada, Senador Magno Malta.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Misericórdia!
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– O Senador Arthur Virgílio tem a palavra pela ordem.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, só devo agradecer a tantas manifestações
de carinho e de solidariedade de companheiros de procedências tão diversas, aliados, adversários e, sobretudo
– em número maior, obviamente –, os Senadores e as
Senadoras que integram a bancada do PSDB.
É uma responsabilidade muito grande, porque
liderar o PSDB significa liderar quem já governou
seus Estados, quem já foi Ministro de Estado, quem
tem todas as condições de vir a governar seu Estado
ou todas as condições de vir a ocupar um Ministério
relevante da República.
Aqui, temos uma preocupação muito fundamental: a de fazer, com muita ênfase – e aqui o Senador
Papaléo Paes me diz para eu dizer que fiquei muito
emocionado, porque não esperava por isso, enfim –,
oposição com responsabilidade e com firmeza. Essa
é a marca do PSDB. Que não se confunda responsabilidade com falta de firmeza! E que não se confunda
firmeza com irresponsabilidade!
Tenho, portanto, um orgulho muito grande do meu
partido; tenho orgulho das concordâncias e das divergências que vivemos e vivenciamos dentro do PSDB;
tenho orgulho das concordâncias e divergências que
vivenciamos com os nossos Governadores, com essa
figura extraordinária que é o ex-Presidente Fernando
Henrique Cardoso, a quem sou devotadamente leal,
o que é algo visível aos olhos de quem freqüente ou
observe as sessões do Senado Federal.
Agradeço muito aos companheiros a iniciativa.
Ficarei como líder por mais este período, apesar de o
Senador Eduardo Suplicy ter envenenado meu prezado
Senador Aloizio Mercadante, dizendo que estou aqui
mais do que a imitar o Lula. Disse que eu estaria já
imitando o Chávez – segundo o Senador Casagrande,
já há muitos anos. Entendo que, mesmo brevemente,
será hora de pensarmos em renovar isso, de pensarmos em abrir espaço para outras lideranças – não
faltam lideranças capazes de fazer trabalho até mais
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significativo no nosso partido. Portanto, em algum momento, vamos satisfazer o Senador Eduardo Suplicy.
Lembro que foram quatro anos de liderança do Presidente Fernando Henrique e seis anos agora – esse é o
sexto mandato. O Senador Suplicy vai começar agora
a me comparar com Fidel Castro, nem será mais com
Chávez. S. Exª vai mais além.
Sr. Presidente, quando agradeço, de maneira muito comovida, a meus companheiros e a meus colegas
a confiança renovada, quando digo da honra que é trabalhar ao lado de V. Exª, seja na concordância, seja na
divergência, seja quando V. Exª está na planície ou na
liderança de seu partido ou na presidência que exerce
com enorme zelo, eu me disponho a procurar fazer da
próxima liderança, do próximo exercício, este que se
iniciará a partir do ano que vem, o mais profícuo de todos, o mais combativo de todos e o mais assentado de
todos, para que o Brasil possa perceber que é possível
se fazer, como sempre disse Franco Montoro e como
sempre disse Mário Covas, política com honra, política
com ética, política com pragmatismo, mas sem desonrar os compromissos fundamentais com a ética e com
a honra, com a fidelidade ao partido, com a fidelidade
aos princípios, com a fidelidade ao País.
Esse é um objetivo muito claro. E não é difícil, pois
estou auxiliado por figuras muito competentes, como o
ex-Presidente do meu partido, Tasso Jereissati; como o
Presidente Sérgio Guerra; como essa jovem liderança
que Goiás ofertou ao Brasil, que é o Senador Marconi
Perillo; como Papaléo Paes; como Lúcia Vânia; como
Marisa Serrano; como Mário Couto, tão combativo;
como Flexa Ribeiro; como Cícero Lucena; como Eduardo Azeredo; como o Senador Alvaro Dias.
O Sr. Tasso Jereissati (PSDB – CE) – O Senador Wellington Salgado.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – O Senador Wellington Salgado é um grande colega! Enfim,
quem mais?
O Sr. Tasso Jereissati (PSDB – CE) – O Senador
Flexa Ribeiro, com a ressalva de que ele é tímido.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Senador Flexa Ribeiro, diz-me o Senador Tasso Jereissati
que temos de ressalvar sua timidez natural: não gosta
de falar, mas, em compensação, é um grande articulador de bastidores.
Lembro também o Senador João Tenório. Já citei
a Senadora Lúcia Vânia. Lembro também o Senador
Expedito Júnior, que está bem próximo da gente.
Em outras palavras, Sr. Presidente, eu gostaria de
registrar minha emoção e já cumpri aqui uma obrigação
que sei que tocará fundo em V. Exª. Sei que haverá de
tocar fundo no Senador Suplicy, no Senador Casagrande
e no Senador Aloizio Mercadante. Peço, Sr. Presidente,
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um voto de pesar pelo falecimento, na madrugada de
ontem, da minha querida amiga Vera Sílvia Magalhães,
que teve uma vida entre o trágico e o feliz. Tornou-se
muito conhecida por sua luta contra a ditadura militar,
com métodos que não eram os métodos que eu apoiava.
Eu não considerava justo o apelo à luta armada para
apear do poder os generais que, naquele momento,
avassalaram o poder civil do País, mas reconheço nela
a coragem, a bravura, o destemor e a generosidade.
Deu, à sua moda, o melhor pelo País.
Sr. Presidente, tenho aqui matéria do jornal O
Globo e peço que ela seja inserida nos Anais da Casa:
“Vera Sílvia, a bela rebelde da luta armada”. Vera foi
uma das mulheres que integrou o grupo que seqüestrou
o Embaixador americano Charles Burke Elbrick.
Sr. Presidente, volto a dizer que, jamais, nem naquela época, eu endossava o método. Não endossava
o método. Eu entendia que alguns se expressavam pela
paciência e pela tentativa de organização do povo para
enfrentar a ditadura e eu me inseria nesse contexto. Expressavam por aí sua rebeldia. Outros, pelos meros devaneios, frustravam-se e mostravam um inconformismo
passivo. Outros pegavam em armas e, a meu ver, cometeram um erro tático, mas não estou aqui para condenálos, para estigmatizá-los, porque cada um tem o direito de
fazer suas opções. Pagaram um preço altíssimo: quantas
vidas ceifadas, quantas pessoas mutiladas psicológica e
fisicamente! E Vera sofreu muito. Vera perdeu 25 quilos,
torturada nas enxovias do regime militar.
Portanto, Sr. Presidente, apresento este voto de
pesar, em homenagem a uma figura que fez o que
pôde, errando e acertando, pelo seu País.
SEGUE, NA ÍNTEGRA, DISCURSO DO
SR. SENADOR ARTHUR VIRGÍLIO.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Sem
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, acabo de receber do Diretor da Rádio
Educação Rural, de Tefé, Thomas Schwamborn, e-mail
fazendo relato sobre a grave crise elétrica enfrentada
por aquele próspero município amazonense.
Ela fala da mobilização da comunidade tefeense contra o descaso que se registra em relação à energia elétrica.
Liderada pelo Diretório Regional Estudantil do Centro de
Estudos Superiores de Tefé da Universidade do Estado do
Amazonas e por alunos do ensino médio, a mobilização
começou segunda-feira, com o primeiro grito público contra
a falta de energia elétrica no município de Tefé.
Ontem à noite, numa reunião que – veja-se bem!
– terminou à luz de celulares, a Associação Empresarial
de Tefé reuniu-se com instituições e entidades representativas da comunidade, para discutir o assunto e
elaborar propostas a serem postas em prática a partir
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de hoje, a fim de que seja completamente restabelecido o fornecimento de energia elétrica no município.
Essa é a exigência da população!
A reunião foi realizada no Anexo do CEST/UEA,
no Centro de Tefé e dela participaram a diretoria da
AEC, o diretor da UEA, o bispo da Prelazia de Tefé,
o presidentes da UMEC e do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Tefé, entre outros representantes da
sociedade e da imprensa, esta por meio da TV Tefé e
da Rádio Educação Rural de Tefé.
Hoje estava agendada visita ao promotor público
de Tefé para solicitar a intervenção do Ministério Público. Para sexta-feira, está marcada passeata e ato
público, que terminará na Câmara Municipal de Tefé,
para envolver a classe política do município, além dos
políticos que representam o município e o Estado no
Congresso Nacional e no Senado.
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Faz mais de dois meses que Tefé vive com o racionamento de energia elétrica pelos mais diversos motivos
e justificativas, que vão deste a quebra de motores até
atraso na chegada de óleo diesel e óleo lubrificante.
As promessas e providências que seriam tomadas
pela empresa nunca se concretizam. Ontem, a cidade
sofreu constantes quedas e interrupções durante a maior
parte do dia. De sábado para domingo último, moradores
do centro da cidade de Tefé ficaram sem energia elétrica
durante 14 horas, por conta de problema no transformador. Os moradores estão revoltados. Digo eu: justamente
revoltados! E contam com a minha solidariedade!
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 (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– Senador Arthur Virgílio, a Presidência se associa à
manifestação de pesar de V. Exª e dará o encaminhamento regimental à matéria, ao mesmo tempo que tem
certeza de que V. Exª dará cumprimento ao que o destino lhe impõe como desafio, que é dirigir um partido que
tem enorme importância na história contemporânea da
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democracia brasileira. Felizmente, V. Exª está à altura
do nosso tempo e dos desafios que o PSDB tem pela
frente. Muito êxito, Senador Arthur Virgílio!
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– Vou encerrar a votação.
(Procede-se à apuração)
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O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– Votaram SIM 41 Srs. Senadores; e NÃO, 4.
Não houve abstenções.
Total: 45 votos.
Aprovado o nome do Sr. Luiz Antonio Fachini
Gomes.
Será feita a comunicação ao Senhor Presidente
da República.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– Ainda há quatro autoridades para votarmos. Faço
um apelo aos Srs. Senadores que permaneçam em
plenário por mais alguns minutos. Podemos fazer a
votação em menos de dez minutos, com a colaboração dos Srs. Senadores.
Item extrapauta:
MENSAGEM Nº 193, DE 2007
(Escolha de Chefe de Missão Diplomática)
Mensagem nº 193, de 2007 (nº 821/2007,
na origem), pela qual o Presidente da República submete à apreciação do Senado a indicação do Sr. João Carlos de Souza-Gomes,
Ministro de Primeira Classe da Carreira de Diplomata do Quadro Permanente do Ministério
das Relações Exteriores, para exercer o cargo
de Delegado Permanente do Brasil junto à Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultural (Brasunesco).
Concedo a palavra ao Sr. Senador João Ribeiro,
para a leitura do parecer.
PARECER Nº 1.174, DE 2007–CRE
O SR. JOÃO RIBEIRO (Bloco/PR – TO. Para a
leitura do parecer.) – Sr. Presidente, a indicação do
nome do Sr. João Carlos de Souza-Gomes obteve
a aprovação da Comissão de Relações Exteriores e
Defesa Nacional.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– Discussão do 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 Interno, deve ser procedida por escrutínio secreto, em
sessão pública.
As Srªs Senadoras e os Srs. Senadores já podem votar.
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(Procede-se à votação.)
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP)
– Peço a palavra pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– Concedo a palavra ao Senador Eduardo Suplicy e
ao Senador Renato Casagrande pela ordem, pedindo
a colaboração, para darmos continuidade à votação.
Ainda há os nomes de quatro autoridades a serem
apreciados após esse item.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, transmito ao Líder do PSDB, Arthur Virgílio, e ao
Presidente do PSDB, Sérgio Guerra, o apelo de V. Exª
para que permaneçam aqui ainda dez minutos para a
votação nominal.
Quero também estender meus cumprimentos ao
Senador Arthur Virgílio por ter sido designado novamente para ser líder. Só me preocupa um pouco o exemplo
que vai dar àqueles que, porventura, possam ser considerados insubstituíveis. Sei que ele não se considera
insubstituível, mas me preocupa um pouco o exemplo
àqueles que pensam em ser sempre reeleitos.
V. Exª sabe que é um pouco diferente, mas digo
do meu respeito, da minha amizade crescente, na troca
de idéias, mesmo quando divergimos. E tantas vezes
são aquelas em que chegamos a pontos comuns!
Quero, Sr. Presidente, assinalar o requerimento
que encaminhei à Mesa, nos termos do art. 210 do
Regimento Interno: a transcrição no Diário do Senado Federal das reportagens de Pascoal da Conceição,
publicadas no O Estado de S.Paulo, sobre a encenação de Os Sertões, baseada na obra de Euclides da
Cunha, pelo elenco do Teatro Oficina, ou Grupo Uzyna
Ozona, dirigido por José Celso Martinez Corrêa em
Canudos; da reportagem “Os Sertões no Sertão” da
enviada especial Alessandra Duarte, publicada em O
Globo; e da reportagem “Os Sertões em Canudos”,
publicada no jornal Correio Braziliense.
O ator, escritor e jornalista Pascoal da Conceição,
de O Estado de S. Paulo; Alessandra Duarte, de O
Globo; e o Correio Braziliense escreveram matérias
de excepcional qualidade sobre a encenação de Os
Sertões, baseada na obra de Euclides da Cunha, em
Canudos, publicadas nesse último fim de semana.
Eles souberam captar o impacto positivo da apresentação de cinco dias, das cinco partes, seis horas
cada uma, assistida por cerca de mil pessoas, que
lotaram o teatro todos os dias, numa cidade de catorze mil habitantes. Foi um estímulo extraordinário para
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que aquelas pessoas, sobretudo os jovens, venham a
ler a obra de Euclides da Cunha, e para que todos os
brasileiros venhamos a contribuir para resgatar a Canudos de Antônio Maciel “Conselheiro”, dizimada em
1896. Tive a felicidade, Sr. Presidente, de assistir à
quarta noite de apresentação e testemunhar a reação
da platéia, que tanto interagiu com os atores.
(Interrupção do som.)
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– Peço a V. Exª que conclua, Senador Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP)
– Concluindo, Sr. Presidente.
Estão de parabéns o Oficina e Zé Celso, também por integrarem as crianças e jovens do Bexiga,
em São Paulo, como atores que aprenderam a fazer
teatro. Fiquei feliz de ouvir a aprovação unânime dos
presentes à sugestão que formulei ao Prefeito Adailton
dos Santos Gama de fazer de Canudos um exemplo
pioneiro da Renda Básica de Cidadania.
A publicação dessas matérias no Diário do Senado Federal em muito contribuirá para difundir a história contada por Euclides da Cunha e para resgatar os
ideais de Antônio Conselheiro, que havia lido Utopia,
de Thomas More, um dos autores que fundamentou
o direito de todos a uma renda suficiente para a sua
sobrevivência.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O
SENADOR EM SEU PRONUNCIAMENTO
REQUERIMENTO Nº 2007
Requeiro nos termos do artigo 210 do Regimento Interno a transcrição no Diário do Senado Federal
das reportagens de Pascoal Conceição, publicadas
no jornal Estado de São Paulo, sobre a encenação de
“Os Sertões”, baseada na obra de Euclides da Cunha,
pelo elenco do Teatro Oficina, ou Grupo Uzyna Ozona,
dirigido por José Celso Martinez Corrêa, em Canudos;
da reportagem “Os Sertões no Sertão” da enviada especial Alessandra Duarte publicada no jornal O Globo
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e da reportagem “Os Sertões em Canudos” publicada
no jornal Correio Brasiliense.
Justificação
O ator, escritor e jornalista Pascoal Conceição,
de O Estado de São Paulo e Alessandra Duarte de O
Globo e o Correio Brasiliense escreveram matérias
de excepcional qualidade sobre a encenação de Os
Sertões, baseada na obra de Euclides da Cunha, pelo
elenco do Teatro Oficina, ou Grupo Uzyna Ozona, dirigido por José Celso Martinez Corrêa, em Canudos,
publicadas no último fim de semana.
Eles souberam captar o impacto positivo da apresentação de cinco dias, das cinco partes, seis horas
cada uma, assistida por 1.000 pessoas que lotaram o
teatro, numa cidade de 14.000 habitantes. Foi um estímulo extraordinário para que aquelas pessoas, sobretudo os jovens, venham a ler a obra-prima de Euclides
da Cunha. E para que todos os brasileiros venhamos a
contribuir para resgatar a Canudos de Antônio Maciel
“Conselheiro”, dizimada em 1896. Tive a felicidade de
assistir à 4ª noite de apresentação e testemunhar a
reação da platéia que tanto interagiu com os atores.
Estão de parabéns o Oficina e Zé Celso, também
por integrar as crianças e jovens do Bexiga, em São
Paulo, como atores que aprenderam a fazer teatro. Fiquei feliz de ouvir a aprovação unânime dos presentes
à sugestão que formulei ao prefeito Adailton dos Santos Gama de fazer de Canudos um exemplo pioneiro
da Renda Básica de Cidadania.
A publicação dessas matérias no Diário do Senado Federal em muito contribuirá para difundir a estória contada por Euclides da Cunha e para resgatar os
ideais de Antônio Conselheiro, que havia lido Utopia,
de Thomas More, um dos autores que fundamentou
o direito de todos a uma renda suficiente para a sua
sobrevivência.
Sala das Sessões, 5 de dezembro de 2007. – Senador Eduardo Matarazzo Suplicy.

43714

Quinta-feira 6

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2007

Dezembro de 2007

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 6

43715

43716

Quinta-feira 6

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2007

Dezembro de 2007

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 6

43717

43718

Quinta-feira 6

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2007

Dezembro de 2007

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 6

43719

43720

Quinta-feira 6

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2007

Dezembro de 2007

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 6

43721

43722

Quinta-feira 6

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2007

Dezembro de 2007

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– Faço um apelo aos Srs. Senadores que não votaram
para que o façam, pois a matéria precisa de 41 votos
no mínimo.
Faço um apelo aos Srs. Senadores e aos senhores
líderes para que assegurem a presença em plenário
a fim de que possamos votar as matérias solicitadas
pelo Supremo Tribunal Federal.
O SR. SIBÁ MACHADO (Bloco/PT – AC) – Sr.
Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– Não posso causar qualquer prejuízo ao processo de
votação. Daqui a pouco, darei a palavra aos Srs. Senadores. É o último item.
O SR. SIBÁ MACHADO (Bloco/PT – AC. Pela
ordem.) – É só para lembrar que na Mesa há Senadores que ainda não votaram e que podem registrar
o nome no painel.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– A Senadora Ideli Salvatti e o Senador Flexa Ribeiro
não registraram seus votos.
Atendendo a pedido das lideranças, a seguir
passarei para as matérias sujeitas a votação simbólica.
Estamos no limite, Senador Papaléo Paes, são
necessários 41 votos.
O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB
– ES) – Sr. Presidente, pela ordem.
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O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– Vou encerrar a votação e já concederei a palavra a
V. Exª.
O SR. JAYME CAMPOS (DEM – MT) – Sr. Presidente, pela ordem de inscrição...
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– Senador Jayme Campos, V. Exª terá a palavra assegurada daqui a pouco.
Precisamos de mais um voto. O Senador José
Nery já votou? Senador Aloizio Mercadante?
O SR. SIBÁ MACHADO (Bloco/PT – AC) – Presidente, peça ao Senador Arthur Virgílio.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT
– AC) – O Senador Arthur Virgílio não registrou o
voto.
Senador Garibaldi Alves Filho e Senadora Patrícia Saboya...
Pergunto ao Plenário se podemos tentar votar
mais alguma matéria por votação nominal ou se vamos
para as de votação simbólica. (Pausa.)
Após essa matéria, a Presidência transferirá as
matérias de votação nominal previstas para hoje para
a próxima sessão deliberativa e passará às matérias
de votação simbólica.
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP)
– Presidente, eu só queria solicitar...
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– Está encerrada a votação.
(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– Votaram SIM 37 Senadores; e NÃO, 5.
Não houve abstenções.
Total de votos: 42.
Aprovado o nome do Sr. João Carlos de SouzaGomes.
Será feita a devida comunicação ao Senhor Presidente da República.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– Passamos à apreciação das matérias solicitadas pelo
Supremo Tribunal Federal, pela Ministra Ellen Gracie.
Item extrapauta:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 87, DE 2007
Projeto de Lei da Câmara nº 87, de 2007 (nº
7.507/2006, na Casa de origem), de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, que cria cargos no Quadro de
Pessoal da Secretaria do Supremo Tribunal Federal.
Concedo a palavra ao Senador Romeu Tuma,
para proferir parecer sobre a matéria.
PARECER Nº 1.175, DE 2007–PLEN
O SR. ROMEU TUMA (PTB – SP. Para proferir
parecer.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, acredito eu que se trata de projeto de vital importância para
a Justiça. A Ministra Ellen Gracie pediu ao Senador
Jefferson Péres que fizesse a leitura do relatório, e o
Senador Jefferson Péres passou essa missão a mim.
Vem ao exame desta Comissão o Projeto de Lei
da Câmara (PLC) nº 87, de 2007 (nº 7.507, de 2006,
na origem), de autoria do Supremo Tribunal Federal
(STF), cuja ementa se encontra na epígrafe.
A proposição cria, no quadro de pessoal da
Secretaria do Supremo Tribunal Federal, 185 (cento
e oitenta e cinco) cargos de provimento efetivo de
Analista Judiciário e 77 (setenta e sete) de Técnico
Judiciário.
Além disso, o projeto determina que o STF baixará as instruções necessárias à implementação dos
cargos criados em sua Secretaria e que as despesas
decorrentes da aplicação desta Lei correrão à conta
das dotações orçamentárias consignadas ao órgão
no Orçamento Geral da União, observando o art. 169
da Constituição Federal e as normas pertinentes à Lei
Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de
Responsabilidade Fiscal – LRF).
Durante sua tramitação na Câmara dos Deputados, alterou-se o projeto original, mediante emenda
saneadora da Comissão de Finanças e Tributação, para
prever que a criação e o provimento dos mencionados
cargos e funções ficam condicionados à expressa autorização em anexo próprio da lei orçamentária, nos
termos da respectiva lei de diretrizes orçamentárias.
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Na justificação, o Supremo Tribunal Federal argumenta que a atual estrutura do aparelho jurisdicional apresenta-se defasada, com uma sobrecarga de
trabalho de tal dimensão que os prazos de julgamento
têm aumentado nos últimos anos.
Pudemos testemunhar isso em visitas que fizemos à Presidente do Tribunal, a ilustre Ministra Ellen
Gracie.
Salienta também que parte dos cargos sugeridos
na proposição destinam-se à substituição dos quadros
terceirizados, por não existirem tais cargos no Quadro
de Pessoal do STF.
Dessa forma, propõe a criação dos referidos cargos de provimento efetivo de Analista Judiciário e de
Técnico Judiciário, distribuídos nas seguintes áreas
de formação: Direito, Comunicação Social, Análise de
Sistemas, Arquitetura, Engenharia Mecânica, Odontologia, Oftalmologia e Contabilidade.
Aprovada na Câmara, vem a proposição à revisão
desta Câmara Alta, onde não recebeu emendas.
Segue-se a análise.
Portanto, Sr. Presidente, o nosso voto é pela aprovação do Projeto de Lei da Câmara nº 87/2007.
É o seguinte o parecer na íntegra:
PARECER Nº 1.175, DE 2007-PLEN
De Plenário, em substituição à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 87, de
2007 (nº 7.507, de 2006, na origem), que cria
cargos no Quadro de Pessoal da Secretaria
do Supremo Tribunal Federal.
Relator: Senador Romeu Tuma
I – Relatório
Vem ao exame desta Comissão o Projeto de Lei
da Câmara (PLC) nº 87, de 2007 (nº 7.507, de 2006,
na origem), de autoria do Supremo Tribunal Federal
(STF), cuja emenda se encontra na epígrafe.
A proposição cria, no quadro de pessoal da Secretaria do Supremo Tribunal Federal, 185 (cento e oitenta e cinco) cargos de provimento efetivo de Analista
Judiciário e 77 (setenta e sete) de Técnico Judiciário.
Além disso, o projeto determina que o STF baixará as instruções necessárias à implementação dos
cargos criados em sua secretaria e que as despesas
decorrentes da aplicação desta Lei correrão à conta
das dotações orçamentárias consignadas ao órgão no
Orçamento Geral da União, observado o art. 169 da
Constituição Federal e as normas pertinentes da Lei
Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de
Responsabilidade Fiscal – LRF).
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Durante sua tramitação na Câmara dos Deputados, alterou-se o projeto original, mediante emenda
saneadora da Comissão de Finanças e Tributação,
para prever que a criação e o provimento dos mencionados cargos e funções ficam condicionados à
expressa autorização em anexo próprio da lei orçamentária, nos termos da respectiva lei de diretrizes
orçamentárias.
Na justificação, o Supremo Tribunal Federal argumenta que a atual estrutura do aparelho jurisdicional apresenta-se defasada, com uma sobrecarga de
trabalho de tal dimensão que os prazos de julgamento
têm aumentado nos últimos anos.
Salienta também que parte dos cargos sugeridos
na proposição destina-se à substituição dos quadros
terceirizados, por não existirem tais cargos no Quadro
de Pessoal do STF.
Dessa forma, propõe a criação dos referidos cargos de provimento efetivo de Analista Judiciário e de
Técnico Judiciário, distribuídos nas seguintes áreas
de formação: Direito, Comunicação Social, Análise de
Sistemas, Arquitetura, Engenharia Mecânica, Odontologia, Oftalmologia e Contabilidade.
Aprovada na Câmara dos Deputados, vem a
proposição à revisão desta Câmara Alta, onde não
recebeu emendas.
II – Análise
Os requisitos formais de constitucionalidade são
atendidos pelo Projeto de Lei da Câmara nº 87, de 2007,
tendo em vista que a matéria deve ser disciplinada em
lei ordinária (CF, art. 48, X), de iniciativa privativa do
respectivo Supremo Tribunal Federal (CF, art. 96, II, b),
não havendo, também, qualquer reparo no tocante à
constitucionalidade material e à juridicidade.
No que diz respeito à adequação financeira
e orçamentária do PLC nº 87, de 2007, verifica-se
que, pelas informações contidas nos autos, a proposição atende as exigências da LRF, uma vez que
o impacto orçamentário é de 18,6 milhões de reais,
valor este que representa apenas 10,77% do Orçamento de Pessoal consignado ao STF, cujo total
na Lei Orçamentária Anual de 2006 é da ordem de
172,8 milhões de reais.
No tocante ao mérito, o PLC nº 87, de 2007,
deve ser acolhido. Trata-se, aqui, de ampliar o quadro
de servidores do STF com pessoal técnico qualificado e capaz de atender com eficiência ao significativo
aumento de serviço de sua Secretaria.
Ora, constatado essa necessidade de pessoal,
não há como negar ao STF os meios necessários ao
desempenho de suas altas funções institucionais estabelecidas pela Lei Fundamental.
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III – Voto
Do exposto, manifestamo-nos pela aprovação do
Projeto de Lei da Câmara nº 87, de 2007.
Sala das Sessões, 5 de dezembro de 2007.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– O parecer é favorável.
A Presidência esclarece ao Plenário que poderão ser oferecidas emendas até o encerramento da
discussão.
Discussão do projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação a matéria.
As Srªs e os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer sentados.(Pausa)
Aprovada.
A matéria vai à sanção.
É a seguinte a matéria aprovada:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 87, DE 2007
(Nº 7.507/2006, na Casa de origem)
(De iniciativa do Supremo Tribunal Federal)
Cria cargos no Quadro de Pessoal da
Secretaria do Supremo Tribunal Federal.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Ficam criados, no Quadro de Pessoal da
Secretaria do Supremo Tribunal Federal, 185 (cento e
oitenta cinco) cargos de provimento efetivo de Analista
Judiciário e 77 (setenta e sete) de Técnico Judiciário.
Art. 2º O Supremo Tribunal Federal baixará as
instruções necessárias à implementação dos cargos
criados em sua Secretaria.
Art. 3º As despesas decorrentes da aplicação
desta Lei correrão à conta das dotações orçamentárias consignadas ao Supremo Tribunal Federal no Orçamento Geral da União.
Parágrafo único. A criação e o provimento dos
cargos e funções a que se refere o art. 1º desta Lei ficam condicionados à expressa autorização em anexo
próprio da lei orçamentária, nos termos da respectiva
lei de diretrizes orçamentárias.
Art. 4º A implementação do disposto nesta Lei
observará o previsto no art. 169 da Constituição Federal e nas normas pertinentes da Lei Complementar
nº 101, de 4 de maio de 2000.
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– Item extrapauta:
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PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 111, DE 2007
Projeto de Lei da Câmara nº 111, de
2007 (nº 7.559/2006, na Casa de origem), de
iniciativa do Supremo Tribunal Federal, que
dispõe sobre a criação de cargos e de funções
do Quadro de Pessoal do Conselho Nacional
de Justiça e altera a Lei nº 11.364, de 26 de
outubro de 2006.
Designo o nobre Senador Aloizio Mercadante,
para proferir parecer sobre o Projeto.
PARECER Nº 1.176, DE 2007 – PLEN
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP.
Para proferir parecer.) – Sr. Presidente, Srs. Senadores,
relato o Projeto de Lei da Câmara nº 111, de 2007 (nº
7.559, de 2006, na origem), que dispõe sobre a criação de cargos e de funções no Quadro de Pessoal do
Conselho Nacional de Justiça e altera a Lei nº 11.364,
de 26 de outubro de 2006.
Os requisitos formais de constitucionalidade são
atendidos pelo Projeto de Lei, tendo em vista que a
matéria deve ser disciplinada em lei ordinária (segundo
a Constituição Federal, art. 48, X), de iniciativa privativa
do respectivo Superior Tribunal Federal (Constituição
Federal, art. 96, II, “b”), não havendo, também, qualquer reparo no tocante à constitucionalidade material
e à e juridicidade.
Quanto à exigência contida nos arts. 90, IV, e
91, da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2007, a
Lei nº 11.439, de 29 de dezembro de 2006, de que
a presente proposição seja instruída por parecer do
Conselho Nacional de Justiça, ela foi suprida pela decisão daquele colegiado no Pedido de Providência nº
121, de 2006.
No que diz respeito à adequação financeira e
orçamentária do PLC nº 111, de 2007, verifica-se
que, pelas informações contidas nos autos, a proposição atende às exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal, uma vez que apresenta impacto
orçamentário de R$9,4 milhões, enquanto o CNJ
possui margem de crescimento de R$11 milhões
em suas despesas, considerando o respectivo limite prudencial.
No tocante ao mérito, o PLC nº 111, de 2007, deve
ser acolhido. Trata-se, aqui, de dar as condições mínimas de funcionamento para o mais importante órgão
instituído quando da votação da Reforma do Judiciário, a Emenda Constitucional nº 45, de 2004, por cuja
aprovação o Senado Federal tanto se empenhou.
Efetivamente, não há como negar que o Conselho Nacional de Justiça, responsável pelo controle da
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atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário
e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes,
representa uma verdadeira revolução na estrutura da
Justiça do nosso País.
Ora, constatado esse fato, não há como recusar
a necessidade na correta organização do órgão para
que ele possa exercer, minimamente, as altas funções
institucionais que recebeu.
Voto
Do exposto, manifestamo-nos pela aprovação do
Projeto de Lei da Câmara nº 108, de 2007.
Sala das Comissões.
É o seguinte o parecer na íntegra:
PARECER Nº 1.176, DE 2007 – PLEN
De Plenário, em substituição à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 111,
de 2007 (nº 7.559, de 2006, na origem), que
dispõe sobre a criação de cargos e de funções no Quadro de Pessoal do Conselho
Nacional de Justiça e altera a Lei nº 11.364,
de 26 de outubro de 2006.
Relator: Senador Aloizio Mercadante
I – Relatório
Vem ao exame desta Casa o Projeto de Lei da
Câmara (PLC) nº 111, de 2007 (nº 7.559, de 2006, na
origem), de autoria do Supremo Tribunal Federal (STF),
cuja ementa se encontra na epígrafe.
A proposição cria, no quadro de pessoal do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), um total de 126 cargos e funções, sendo 88 cargos efetivos (56 de nível
superior e 32 de nível médio) e 17 em comissão (7
nível CJ-3, 6 nível CJ-2 e 4 nível CJ-1) e 21 funções
comissionadas (11 nível FC-6 e 10 nível FC-5).
Além disso, o projeto determina que o CNJ
baixará as instruções necessárias à implementação dos cargos e funções criados e que as despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão à
conta das dotações orçamentárias consignadas ao
órgão, observado o art. 169 da Constituição Federal e as normas pertinentes da Lei Complementar
nº 101, de 4 de maio de 2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal.
Finalmente, pretendem-se promover alterações
nas disposições da Lei nº 11.364, de 26 de outubro
de 2006, referentes ao Departamento de Pesquisas
Judiciárias do CNJ, com o objetivo de adequar a estrutura do órgão com as modificações que decorrerão
da criação dos cargos e funções propostos.
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Segundo a respectiva justificação, visa o projeto a ajustar estrutura orgânica do CNJ e a dotá-lo de
contingente de pessoal mínimo para o atendimento
das necessidades do serviço.
Essa estruturação dar-se-á mediante a criação
de uma Assessoria Institucional, tendo como atribuição principal prestar assessoramento ao Conselho no
relacionamento com os órgãos do Poder Legislativo
e realizar os serviços de comunicação social da instituição; de uma Consultoria Técnica, que irá prestar
assessoramento na elaboração de estudos técnicos
para subsidiar tomadas de decisões do Conselho; e
dos Departamentos de Controle e Avaliação, o qual
irá, principalmente, acompanhar os programas, projetos e atividades constantes do Plano Plurianual e da
Lei Orçamentária Anual; e de Modernização do Poder
Judiciário, responsável pela área de desenvolvimento
de tecnologia da informação e modernização da plataforma tecnológica do Poder Judiciário.
Aprovada na Câmara dos Deputados, vem a
proposição à revisão desta Câmara Alta, onde não
recebeu emendas.
II – Análise
Os requisitos formais de constitucionalidade são
atendidos pelo Projeto de Lei da Câmara nº 111, de
2007, tendo em vista que a matéria deve ser disciplinada
em lei ordinária (CF, art. 48, X), de iniciativa privativa
do respectivo Supremo Tribunal Federal (CF, art. 96, II,
b), não havendo, também, qualquer reparo no tocante
à constitucionalidade material e à juridicidade.
Quanto à exigência contida nos arts. 90, IV, e 91
da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2007, a Lei nº
11.439, de 29 de dezembro de 2006, de que a presente
proposição seja instruída por parecer do Conselho Nacional de Justiça, ela foi suprida pela decisão daquele
colegiado no Pedido de Providência nº 121, de 2006.
No que diz respeito à adequação financeira e orçamentária do PLC nº 111, de 2007, verifica-se que,
pelas informações contidas nos autos, a proposição
atende as exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal,
uma vez que apresenta impacto orçamentário de 9,4
milhões de reais, enquanto o CNJ possui margem de
crescimento de 11 milhões de reais em suas despesas,
considerando o respectivo limite prudencial.
No tocante ao mérito, o PLC nº 111, de 2007, deve
ser acolhido. Trata-se, aqui, de dar as condições mínimas de funcionamento para o mais importante órgão
instituído quando da votação da Reforma do Judiciário,
a Emenda Constitucional nº 45, de 2004.
Efetivamente, não há como negar que o CNJ,
responsável pelo controle da atuação administrativa e
financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos de-
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veres funcionais dos juízes, representa uma verdadeira
revolução na estrutura da Justiça de nosso País.
Ora, constatado esse fato, não há como recusar
a necessidade da correta organização do órgão, para
que esse possa exercer, minimamente, as altas funções institucionais que recebeu.
III – Voto
Do exposto, manifestamo-nos pela aprovação do
Projeto de Lei da Câmara nº 111, de 2007.
Sala das Sessões, 5 de dezembro de 2007. –
Aloizio Mercadante, Relator.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– O parecer é favorável.
A Presidência esclarece ao Plenário que poderão
ser oferecidas emendas à matéria até o encerramento
da discussão.
Em discussão o projeto, em turno único.
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à sanção.
É a seguinte a matéria aprovada:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 111, DE 2007
(Nº 7.559/2006, na Casa de origem)
(De iniciativa do Supremo Tribunal Federal)
Dispõe sobre a criação de cargos e de
funções no Quadro de Pessoal do Conselho
Nacional de Justiça e altera a Lei nº 11.364,
de 26 de outubro de 2006.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Ficam criados, no Quadro de Pessoal do
Conselho Nacional de Justiça:
I – 56 (cinqüenta e seis) cargos de provimento efetivo de Analista Judiciário e 32 (trinta
e dois) de Técnico Judiciário;
II – 7 (sete) cargos em comissão de nível CJ-3, 6 (seis) de nível CJ-2 e 4 (quatro)
de nível CJ-1;
III – 11 (onze) funções comissionadas
de nível FC-6;
IV – 10 (dez) funções comissionadas de
nível FC-5.
Art. 2º O Conselho Nacional de Justiça baixará
as instruções necessárias à implementação dos cargos criados.
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Art. 3º As despesas decorrentes da aplicação
desta Lei correrão à conta das dotações orçamentárias consignadas ao Conselho Nacional de Justiça no
Orçamento Geral da União.
Parágrafo único. A criação e o provimento dos
cargos e funções a que se refere o art. 1º desta Lei ficam condicionados à expressa autorização em anexo
próprio da lei orçamentária, nos termos da respectiva
lei de diretrizes orçamentárias.
Art. 4º A implementação do disposto nesta Lei
observará o previsto no art. 169 da Constituição Federal e as normas pertinentes da Lei Complementar
nº 101, de 4 de maio de 2000.
Art. 5º Os arts. 5º e 6º da Lei nº 11.364, de 26 de
outubro de 2006, passam a vigorar com as seguintes
alterações:
“Art. 5º....................................................
§ 1º .......................................................
I – (revogado);
...............................................................
V – (revogado).
2º Para a consecução dos objetivos institucionais do DPJ, o Conselho Nacional de
Justiça poderá:
..................................................... ” (NR)
“Art. 6º....................................................
§ 1º Os membros do Conselho Consultivo do DPJ serão indicados pela Presidência e
aprovados pelo Plenário do Conselho Nacional
de Justiça, devendo obrigatoriamente a escolha recair sobre professores de universidades e
magistrados, em atividade ou aposentados.
§ 2º A participação no Conselho Consultivo não será remunerada.”(NR)
Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 7º Fica revogado o art. 7º da Lei nº 11.364,
de 26 de outubro de 2006.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– Indago ao Senador José Agripino se posso colocar
a matéria dos engenheiros e arquitetos agora, porque
foi o compromisso da Mesa.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, deixeme esclarecer esse assunto. Fui cercado aqui, agora,
por Senadores.
Sou engenheiro e, pelo fato de ser engenheiro,
estive, inclusive, na reunião anual do Confea (Conselho
Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia), na
reunião dos CREAs do Brasil inteiro. E, lá, falando aos
colegas de profissão, disse que estava comprometido com
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as causas do Confea e que poderiam me usar no sentido
de obter aquilo que era pretensão das categorias.
Fui procurado, em seguida, por engenheiros e
arquitetos, que têm uma pendência entre si. Os arquitetos têm um argumento forte, que colocam. Devo
esclarecer que reuni uns trinta, entre engenheiros e
arquitetos, no meu gabinete, por aproximadamente
uma hora, e ouvi, pacientemente, os argumentos de
uns e dos outros. O argumento que me sensibilizou
dos arquitetos é o de que, na América Latina – e deve
ser verdade, porque me disseram –, o único país que
não tem ainda um conselho exclusivo dos arquitetos
é o Brasil; todos os outros já o teriam.
Por outro lado, os CREAs ou os Conselhos Federais de Engenharia, de Arquitetura, de Agronomia
etc. – são 72 profissões – vivem e atuam no campo de
fiscalizar o exercício dessas profissões. Punir desvios
de conduta é obrigação dos CREAs ou do Conselho
Federal. Identificada a prática do ilícito, pune-se. É
ponte que cai, é prédio que desaba, é ilícito que possa
acontecer em obra de engenharia, de arquitetura, de
agronomia, ou das profissões englobadas no Confea.
Para isso, é preciso dinheiro. E eles contribuem todos
os anos com uma taxa anual. Na medida em que se
apartam arquitetos dos restantes, cria-se um organismo novo, que não sei se vai ter recursos financeiros,
se vai haver a contribuição em volume suficiente para
que o Conselho dos Arquitetos possa atuar no sentido
de fazer aquilo que é obrigação dos conselhos: fiscalizar o exercício da profissão com adequação.
É a minha grande dúvida. E vai desfalcar o Confea e os CREAs de uma contribuição que os arquitetos
davam. Mas há um fato concreto: eles estão em litígio,
estão em conflito, ficou claríssimo. No meu gabinete, a
discussão foi áspera, foi ácida e, em alguns momentos, até tive que interferir. Disse a eles que iria, como
engenheiro, encaminhar o assunto, colocar as razões,
de parte a parte, iria manifestar o meu voto contra o
afastamento de engenheiros e de arquitetos e que iria
pedir votação nominal. Era o que iria fazer.
Acontece que, reunido com não sei quantos Senadores, para que eu pedisse verificação nominal a
esta altura, eu precisaria de apoiamento; e, por incrível
que pareça, não encontrei um só que me apoiasse na
iniciativa. E eu precisaria de mais dois Senadores.
Por essa razão, não sou eu quem vai criar dificuldade, porque, para mim, ficou evidente que este
Plenário daria vitória, como já deu no passado, porque
essa matéria já foi apreciada neste plenário, à causa
da criação do Conselho de Arquitetos. Mas penso que
se está cometendo um equívoco.
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP)
– Sr. Presidente, pela ordem.
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O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– O Senador José Agripino ainda está com a palavra.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN) – Mas me
rendo à evidência da maioria.
De modo que, com essa colocação, manifesto
o meu voto contra esse apartamento, mas respeito a
manifestação da maioria.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– Os cumprimentos a V. Exª, Senador José Agripino.
Se não houver divergência, colocarei a matéria em
votação e darei a palavra, para encaminhar, ao Senador
Aloizio Mercadante e ao Senador Eduardo Azeredo.
O SR. JAYME CAMPOS (DEM – MT) – Sr. Presidente, estamos aqui faz horas, aguardando para falar
pela ordem, eu e o Senador Raimundo Colombo.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– Estamos na Ordem do Dia, Senador Jayme Campos.
Se não for matéria referente, V. Exª terá a palavra, até
com um pouco mais de tempo, mas pediria que esperasse um pouco mais. São matérias essenciais e, pelo Regimento, a Ordem do Dia precisa ser levada adiante.
Item extrapauta:
EMENDAS DA CÂMARA AO
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 347, DE 2003
Discussão, em turno único, das Emendas da
Câmara ao Projeto de Lei do Senado nº 347, de 2003
(nº 4.747/2005, na Câmara dos Deputados), que regulamenta o exercício da Arquitetura e do Urbanismo,
autoriza a criação dos órgãos de fiscalização profissional e fixa as respectivas atribuições.
Parecer sob nº 1.086, de 2007, da Comissão de
Assuntos Sociais, Relator: Senador Leomar Quintanilha, favorável, com requerimentos de destaque que
encaminha.
Sobre a mesa, requerimentos de destaques encaminhados pela Comissão de Assuntos Sociais que
serão lidos pelo Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Romeu Tuma.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO Nº 1.414, DE 2007
Destaque de disposição para votação
em separado.
Nos termos do art. 312, inciso II, do Regimento
Interno, requeiro destaque, para votação em separado, de retirada da expressão “e dos impedimentos”
constante no título da Seção VI do Capítulo I do PLS
nº 347, de 2003.
Sala das Sessões, – Senador Leomar Quintanilha.
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REQUERIMENTO NO 1.415, DE 2007
Destaque de disposição para votação
em separado.
Nos termos do art. 312, inciso II, do Regimento
Interno, requeiro destaque, para votação em separado,
de retirada da expressão “e impedimento, a proibição
parcial” do art. 20 do PLS nº 347, de 2003.
Sala das Sessões, – Senador Leomar Quintanilha.
REQUERIMENTO Nº 1.416, DE 2007
Destaque de disposição para votação
em separado.
Nos termos do art. 312, inciso II, do Regimento
Interno, requeiro destaque, para votação em separado, de retirada das expressões “ou estiver impedido de
atuar nos campos da arquitetura e do urbanismo” e “e
22” do art. 23 do PLS nº 347, de 2003.
Sala das Sessões, – Senador Leomar Quintanilha.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– Fazem-se necessárias, a fim de que se promova à
adequação do texto final do Projeto de Lei do Senado
às emendas da Câmara dos Deputados aprovadas
na Comissão de Assuntos Sociais, nos termos da Lei
Complementar nº 95, de 1998.
Votação, em globo, dos requerimentos de destaque.
As Srªs e os Srs. Senadores que os aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovados.
Os dispositivos destacados serão apreciados
oportunamente.
Discussão das emendas da Câmara dos Deputados, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação as emendas da Câmara, ressalvados os destaques.
As Srªs e os Srs. Senadores que as aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovadas.
Passa-se à votação dos dispositivos destacados.
Votação da expressão: “... e dos impedimentos...”,
constante no título da Seção VI do Capítulo I do Projeto de Lei do Senado, para adequação à aprovação
das Emendas da Câmara.
Concedo a palavra aos Senadores Aloizio Mercadante e Eduardo Azeredo para encaminharem a
votação da matéria.
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP.
Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.)
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– Sr. Presidente, em primeiro lugar, queria parabenizar
o Líder José Agripino, que sempre cumpre os acordos
e defende os interesses que considera mais legítimos.
Como engenheiro, conhece a instituição e a sua preocupação é pública e republicana de preservar a força
da instituição.
Mas entendo que já tínhamos votado essa matéria.
Ela foi à Câmara, retorna hoje, e reconheço como absolutamente legítimo o pleito dos arquitetos. É uma categoria que tem longa contribuição ao desenvolvimento, eu
diria, não só da construção civil, da estética, da beleza.
Estamos numa cidade que tem um arquiteto com cem
anos de idade e que deixou uma marca fundamental na
história da arquitetura, que é Oscar Niemeyer.
Quero aqui homenagear, entre toda a delegação,
Miguel Pereira, que conheço há muitos anos e que tem
pelo menos sessenta anos de arquitetura nas costas.
É professor da USP, foi presidente do Instituto dos Arquitetos do Brasil.
Assim, exatamente por essa cabeça branca, por
essa história de militância e contribuição à arquitetura,
penso que eles têm o direito legítimo de se organizar
e se representar como acham que é procedente.
Se, no futuro, essa separação amigável, de fato,
não for o melhor caminho, que eles se reencontrem no
Confea. Mas acho que é uma experiência legítima para
quem já caminhou tanto tempo na vida e já deu tantas
obras, tanta contribuição intelectual ao Brasil. Respeito
a diversidade e a identidade das profissões.
Somos favoráveis ao projeto e acho que deveria
ser votado como veio da Câmara.
Esse é o nosso entendimento.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– As Srªs e os Srs. Senadores que a aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Rejeitada.
Votação da expressão: “...e impedimento, a proibição parcial.”, constante do art. 20 do Projeto de Lei
do Senado, para adequação à aprovação das Emendas da Câmara.
Concedo a palavra ao Senador Eduardo Azeredo
e ao Senador Sibá Machado, para encaminhar.
O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG. Para
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, fui o Relator quando o projeto foi inicialmente discutido aqui, há mais de dois anos. Naquela
época, realizamos, inclusive, audiências públicas para
sua discussão.
É evidente que se trata de um assunto polêmico. Quem está no comando do Crea hoje, que reúne
mais de 800 mil profissionais, tem algumas restrições
devido à perda de parte dos associados.
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Eu mesmo sou engenheiro, fui presidente do Conselho da Sociedade Mineira de Engenheiros, mas não
tenho dúvidas em defender o projeto. Ele foi aprovado
no Senado, foi enviado para a Câmara, onde foi aprovado com algumas modificações e volta agora.
O Senador José Agripino tem razão em alguns
pontos que coloca, mas considero que, pelo PSDB, podemos encaminhar favoravelmente à aprovação do projeto, considerando que os arquitetos representam uma
profissão extremamente consolidada, reconhecida.
Dessa maneira, o voto é favorável.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Rejeitado.
Votação das expressões: “...ou estiver impedido
de atuar nos campos da arquitetura e do urbanismo...”
e “...e 22...”, constante do art. 23 do Projeto de Lei do
Senado, para adequação à aprovação das emendas
da Câmara.
Concedo a palavra ao Senador Sibá Machado
para encaminhar.
O SR. SIBÁ MACHADO (Bloco/PT – AC. Para
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, quero apenas colaborar com as preocupações do Senador José Agripino. Também participei
de algumas reuniões que envolveram dirigentes do
Confea, do Crea. Há outras matérias de interesse,
como a modificação no Conselho para que se amplie
a representação de todos os Creas do Conselho Federal. Esse é outro assunto sobre o qual deveremos
nos debruçar em poucos dias.
O debate se faz. Temos o sistema de todos os engenheiros, e não são poucas as categorias. No nosso
entendimento, qualquer um que saia leva ao enfraquecimento, sim, do sistema. Porém, como a matéria já foi
devidamente explicada e para não se criar nenhum tipo
de embaraço, também retiro qualquer opinião contrária
e acompanho o encaminhamento aqui proposto.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– Em votação o dispositivo destacado.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Rejeitado.
A matéria vai à Comissão Diretora para a redação final.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– Sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora oferecendo a Redação Final do Projeto de Lei do Senado
nº 347, de 2003.
É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– Em discussão a redação final. (Pausa.)
Concedo a palavra ao Senador Augusto Botelho
para discutir.
O SR. AUGUSTO BOTELHO (Bloco/PT – RR.
Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, venho aqui em nome dos pequenos Estados. Essa
divisão do Crea vai enfraquecer nossos Estados. Foi o
que me disseram os Estados pequenos, que têm número reduzido de arquitetos. Como eles vão conseguir
manter um Conselho com vinte ou trinta membros? É
bom para São Paulo, para o Rio de Janeiro, talvez para
Belo Horizonte. Dessa forma, é que não vai arquiteto
para o Norte mesmo! É um erro o que está sendo feito.
Não estão pensando nos Estados pequenos. E estou
aqui trazendo a preocupação do Crea de Roraima, que
conversou várias vezes comigo – inclusive arquitetos
de Roraima – e disseram que é uma perda para os
Estados pequenos.
Sei disso porque sou médico e nosso CRM só
progrediu, porque o Conselho Federal de Medicina nos
apoiou com recursos. Com anuidade de cem arquitetos,
não se consegue pagar nem um funcionário.
Então, isso é muito bom para São Paulo e para
o Rio de Janeiro, onde já tem vinte mil, trinta mil arquitetos. Além do mais, acho que vai enfraquecer o
Confea e o Crea, que são os órgãos de conselho de
representação de classe mais fortes do País.
São bem organizados, defendem-se publica e juridicamente, têm caixa de assistência de financiamento
e de assistência médica. Vão prejudicar os arquitetos
dos Estados pequenos com essa divisão.
Então, vou marcar minha posição de que sou
contra o projeto, porque represento o meu Estado. E
tenho certeza de que o Estado de V. Exª e os outros
Estados pequenos são contra essa posição.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– Tem a palavra o Senador Antonio Carlos Júnior.
O SR. ANTONIO CARLOS JÚNIOR (DEM – BA.
Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, quero fazer um agradecimento ao Senador José Agripino que, mesmo tendo
uma posição firmada contrária, foi sensível aos apelos
dos Senadores e retirou o pedido de votação nominal.
Portanto, faço um agradecimento ao Senador José
Agripino pela atitude que tomou em relação ao apelo
de seus colegas.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PC do B – CE)
– Sr. Presidente, peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– Tem a palavra o Senador Inácio Arruda.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PC do B – CE.
Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
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como membro do sistema Crea, integrando o Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia
do nosso País, quero dizer que esse tema é recorrente
no Conselho Federal e nos Conselhos Estaduais. E,
digamos assim, há controvérsia, fato objetivo.
O que ocorre? Discutimos há pouco com o Senador Eduardo Azeredo. Ocorre a que a Arquitetura
é muito bem estabelecida e consolidada em nosso
País. As questões levantadas pelos Senadores Sibá
Machado e Augusto Botelho são corretas, são justas.
Não adianta querer tapar o sol com a peneira. Elas
são corretas. Muitos Estados menores, com número
pequeno de arquitetos, como é o caso de Roraima, é
evidente que terão esse embaraço.
Mas não quero nem imaginar a homenagem a
Oscar Niemeyer que temos de fazer no plenário do Senado, uma justa homenagem ao arquiteto centenário.
Considero que, mesmo com essas dificuldades, deveríamos, meus caros Senadores Augusto Botelho e Sibá
Machado, aprovar o projeto. Ele voltará à Câmara e,
se precisar, será feito o debate naquela Casa. Garantimos aqui que o projeto seja aprovado e as emendas
voltam à Câmara para serem examinadas com mais
tranqüilidade.
O SR. AUGUSTO BOTELHO (Bloco/PT – RR)
– Sr. Presidente, tenho mais uma pergunta.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– Pode fazer, Senador.
O SR. AUGUSTO BOTELHO (Bloco/PT – RR)
– Bom, agora vamos criar o Conselho de Arquitetura e o Conselho de Engenharia. Aí vou construir uma
casa: vou ter de pagar duas RTs, vou ter de pagar
duas licenças em dois Conselhos, quer dizer, isso vai
onerar as coisas. Acho que esse caminho não é bom
para a maioria das pessoas que têm obras, os pequenos. Quando é uma grande empresa, muito bem. Mas
quando é o Zé Povinho que vai fazer a sua casa, que
tem de ir ao Crea registrar...
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PC do B – CE)
– Teremos de unificar as taxas.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– Não havendo mais quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
As Sras e Srs. Senadores que a aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada, com voto contrário do Senador Augusto Botelho, Senador Sibá Machado, Senador José
Agripino.
A matéria vai à sanção.
Registrei o voto de V. Exª, Senador José Agripino.
O Senador Heráclito Fortes também votou contrariamente à matéria.
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O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– A Presidência comunica que o 1º Vice-Presidente da
Mesa do Congresso Nacional, no exercício da Presidência, convocou sessão conjunta do Congresso Nacional
a realizar-se amanhã, quinta-feira, dia 6 do corrente,
às 12 horas e 30 minutos, no plenário da Câmara dos
Deputados, destinada à apreciação de Projetos de Lei
do Congresso Nacional.
Se não houver nenhuma divergência dos Srs.
Líderes, continuaremos com matérias com votação
simbólica.
Prorrogo a sessão por mais quarenta minutos.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT-AC)
– Item 14:
REDAÇÃO FINAL DO
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 139, DE 2006
Discussão, em turno único, da Redação
Final (apresentada pela Comissão Diretora
como conclusão de seu Parecer nº 995, de
2007, Relator: Senador Alvaro Dias) do Projeto de Lei do Senado nº 139, de 2006 (nº
7.227/2006, na Câmara dos Deputados), que
altera o Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro
de 1941 – Código de Processo Penal, para
prever a videoconferência como regra no interrogatório judicial.
A matéria constou da Ordem do Dia da última
sessão deliberativa ordinária, quando deixou de ser
apreciada devido ao término do prazo regimental daquela sessão.
Poderão ser oferecidas emendas à proposição
até o encerramento da discussão.
Sobre a mesa, emenda que será lida pelo Sr. 1º
Secretário em exercício, Senador Romeu Tuma.
É lida a seguinte:
EMENDA DE PLENÁRIO Nº 1 – PLEN
(Emenda à Redação Final do Projeto de Lei
do Senado nº 139, de 2006)
Altera a redação final proposta para
o § 1º do art. 185 do Decreto-Lei nº 3.689,
de 3 de outubro de 1941 – Código de Processo Penal, inserida no Projeto de Lei do
Senado nº 139, de 2006.
Substitua-se a redação proposta para o § 1º do
art. 185 do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de
1941 – Código de Processo Penal, pela seguinte:
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“§ 1º Os interrogatórios e as audiências judiciais
serão realizadas por meio de videoconferência, ou outro recurso tecnológico de presença virtual em tempo
real, assegurados canais telefônicos reservados para
a comunicação entre o defensor que permanecer no
presídio e os advogados presentes nas salas de audiência dos fóruns, e entre estes e o preso; nos presídios,
as salas reservadas para esses atos serão fiscalizadas
por oficial de justiça, servidores de carreira do Ministério Público e advogado designado pela Ordem dos
Advogados do Brasil.”
Justificação
A emenda de plenário ora apresentada justificase, exclusivamente, pela adequação do texto com o
ordenamento jurídico vigente. Onde se lê “funcionários
do Ministério Público” leia-se “servidores de carreira
do Ministério Público”.
Sala das Sessões, 5 de dezembro de 2007. – Senador Romero Jucá.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– Em discussão a matéria.
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Encerrada a discussão com emenda, a matéria
vai à Comissão Diretora para proferir parecer sobre a
referida emenda, nos termos do disposto no art. 323
do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT-AC)
– Item 15:
REDAÇÃO FINAL DA
EMENDA DO SENADO AO
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 19, DE 2007
Discussão, em turno único, da Redação
Final (apresentada pela Comissão Diretora
como conclusão de seu Parecer nº 996, de
2007, Relator: Senador Alvaro Dias) da Emenda do Senado ao Projeto de Lei da Câmara
nº 19, de 2007 (nº 1.383/2003, na Casa de
origem), que altera os arts. 109 e 110 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940
– Código Penal.
A matéria constou da Ordem do Dia da última
sessão deliberativa ordinária, quando deixou de ser
apreciada devido ao término do prazo regimental daquela sessão.
Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
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Encerrada a discussão, sem apresentação de
emendas, a redação final é considerada definitivamente aprovada, nos termos do disposto do art. 324
do Regimento Interno.
A matéria volta à Câmara dos Deputados.
É o seguinte a matéria aprovada:
PARECER Nº 996, DE 2007
(Da Comissão Diretora)
Redação final da Emenda do Senado ao
Projeto de Lei da Câmara nº 19, de 2007 (nº
1.383, de 2003, na Casa de origem).
A Comissão Diretora apresenta a redação final
da Emenda do Senado ao Projeta de Lei da Câmara nº
19, de 2007 (nº 1.383, de 2003, na Casa de origem),
que altera os arts. 109 e 110 do Decreto-Lei nº 2.848,
de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal.
Sala de Reuniões da Comissão, 30 de outubro
de 2007.
ANEXO AO PARECER Nº 996, DE 2007
Redação final da Emenda do Senado
ao Projeto de Lei da Câmara nº 19, de 2007
(nº 1.383, de 2003, na Casa de origem).
Altera os arts. 109 e 110 do DecretoLei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940
– Código Penal.
EMENDA ÚNICA
(Corresponde à Emenda nº 1 – CCJ)
Dê-se ao § 1º do art. 110 do Decreto-Lei nº 2.848,
de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal, alterado pelo
art. 2º do projeto a seguinte redação:
“Art. 110. ...............................................
§ 1º A prescrição depois de transitar em
julgado a sentença condenatória para acusa
ção e defesa regula-se pela pena aplicada,
não podendo, em nenhuma hipótese, ter por
termo inicial data anterior à da publicação da
sentença ou do acórdão.
§ 2º (Revogado).” (NR)
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/`PT –
AC) – Item 16:
REDAÇÃO FINAL DO
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 337, DE 1999
Discussão, em turno único, da Redação Final (apresentada como conclusão
do Parecer nº 654, de 2007, da Comissão
Diretora, Relator: Senador César Borges),
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do Projeto de Lei do Senado nº 337, de 1999
(nº 2.516/2000, na Câmara dos Deputados),
que acrescenta parágrafo ao art. 14 da Lei
nº 1.060, de 5 de fevereiro de 1950, no sentido de regular a gratuidade dos honorários
de perito.
Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Encerrada a discussão sem apresentação de
emendas, a redação final é considerada definitivamente aprovada, sem votação, nos termos do art. 324 do
Regimento Interno.
A matéria vai à sanção.
Será feita a devida comunicação à Câmara dos
Deputados.
É a seguinte a matéria aprovada:
PARECER Nº 654, DE 2007
(Comissão Diretora)
Redação final do Projeto de Lei do
Senado nº 337, de 1999 (nº 2.516, de 2000,
na Câmara dos Deputados).
A Comissão Diretora apresenta a redação final do
Projeto de Lei do Senado nº 337, de 1999 (nº 2.516,
de 2000, na Câmara dos Deputados), que acrescenta
parágrafo ao art. 14 da Lei nº 1.060, de 5 de fevereiro
de 1950, no sentido de regular a gratuidade dos honorários de perito, consolidando a emenda de redação
da Câmara dos Deputados.
Sala de Reuniões da Comissão, 7 de agosto de
2007.
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ANEXO AO PARECER Nº 654, DE 2007
Redação final do Projeto de Lei do
Senado nº 337, de 1999 (nº 2.516, de 2000,
na Câmara dos Deputados).
Acrescenta parágrafo ao art. 14 da
Lei nº 1.060, de 5 de fevereiro de 1950, no
sentido de regular a gratuidade dos honorários de perito.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 14 da Lei nº 1.060, de 5 de fevereiro
de 1950, alterado pela Lei nº 6.465, de 14 de novembro de 1977, passa a vigorar acrescido do seguinte §
2º, renumerando-se o atual § 2º para § 3º:
“Art. 14. .................................................
§ 1º .......................................................
§ 2º Os profissionais formados em instituições públicas gratuitas, salvo motivo escusável
ou de força judicial, devem aceitar nomeações
judiciais, em número anual não superior a 3
(três), no prazo de 5 (cinco) anos a contar da
data de conclusão do curso, para elaboração
de perícias quando o ônus da prova couber a
beneficiários da assistência judiciária.
§ 3º................................................ (NR)
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– Item 17:
EMENDAS DA CÂMARA AO
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 298, DE 2004
Discussão, em turno único, das Emendas da Câmara ao Projeto de Lei do Senado nº 298, de 2004 (nº 5.506/2005, naquela
Casa), que acrescenta alínea ao § 3º do
art. 18 da Lei nº 8.313, de 23 de dezembro
de 1991, para estender o benefício fiscal
às doações e patrocínios destinados à
construção de salas de cinema em Municípios com menos de 100.000 (cem mil)
habitantes.
Parecer favorável, sob nº 1.002, de 2007,
da Comissão de Educação, Relator: Senador
Cristovam Buarque.
Discussão das Emendas da Câmara, em turno
único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
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Votação, em globo, das Emendas da Câmara,
nos termos do art. 286 do Regimento Interno.
As Srªs e os Srs. Senadores que as aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovadas.
A matéria vai à Comissão Diretora para redação final.
É a seguinte a matéria aprovada:
EMENDA DA CÂMARA AO PROJETO
DE LEI DO SENADO Nº 298, DE 2004
(Nº 5.506/2005, naquela Casa)
Acrescenta alínea ao § 3º do art. 18 da
Lei nº 8.313, de 23 de dezembro de 1991,
para estender o benefício fiscal às doações
e patrocínios destinados à construção de
salas de cinema em municípios com menos
de 100.000 (cem mil) habitantes.
EMENDA
Acrescente-se ao projeto o seguinte art. 1º, re
numerando-se os atuais arts. 1º e 2º para arts. 2º e
3º, respectivamente:
“Art. 1º O art. 2º da Lei nº 8.313, de 23 de
dezembro de 1991, passa a vigorar acrescido
de § 2º, passando o atual parágrafo único a
vigorar como § 1º, com a seguinte redação:
Art. 2º.....................................................
§ 1º Os incentivos criados por esta Lei
somente serão concedidos a projetos culturais
cuja exibição, utilização e circulação dos bens
culturais deles resultantes sejam abertas, sem
distinção, a qualquer pessoa, se gratuitas, e a
público pagante, se cobrado ingresso.
§ 2º É vedada a concessão de incentivo
a obras, produtos, eventos ou outros decor
rentes, destinados ou circunscritos a coleções
particulares ou circuitos privados que estabe
leçam limitações de acesso.”(NR)
EMENDA DE REDAÇÃO
Dê-se à ementa do projeto a seguinte redação:
“Altera dispositivos da Lei nº 8.313, de
23 de dezembro de 1991, para estender o be
nefício fiscal às doações e patrocínios desti
nados à construção de salas de cinema em
municípios com menos de 100.000 (cem mil)
habitantes, e dá outras providências:’
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O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– Item 18:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 6, DE 2005
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara nº 6, de 2005 (nº
3.615/2004, na Casa de origem), que revoga
o art. 475 da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro
de 1973, que institui o Código de Processo Civil (retirando a obrigatoriedade de
submeter ao duplo grau de jurisdição as
sentenças que forem desfavoráveis à Administração Pública).
Parecer nº 266, de 2007, da Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania. Relator:
Senador Pedro Simon, favorável à matéria,
nos termos da Emenda nº 1-CCJ (Substitutivo), que oferece.
A matéria constou da Ordem do Dia da última
sessão deliberativa ordinária, quando deixou de ser
apreciada devido ao término do prazo regimental daquela sessão.
Ao projeto não foram oferecidas emendas perante a Mesa.
Discussão do projeto e da emenda, em turno
único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, em votação
a Emenda nº 1 da Comissão de Constituição e Justiça,
que tem preferência regimental.
As Srªs e os Srs. Senadores que aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o substitutivo, fica prejudicado o projeto.
A matéria vai à Comissão Diretora, a fim de redigir o vencido para o turno suplementar.
É a seguinte a matéria aprovada:
EMENDA Nº 1-CCJ(SUSTITUTIVO)
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 6
(SUBSTITUTIVO), DE 2005
Altera o § 2º do art. 475 da Lei nº 5.869,
de 11 de janeiro de 1973(Código de Processo Civil), para limitar o alcance do duplo
grau de jurisdição.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O § 2º do art. 475 da Lei nº 5.869, de 11
de janeiro de 1973, passa a vigorar com a seguinte
redação:
“Art. 475.................................................
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§ 2º Não se aplica o disposto neste artigo
sempre que a condenação, ou direito controvertido, for de valor certo não excedente a 500
(quinhentos) salários mínimos, bem como no
caso de procedência dos embargos do devedor na execução da dívida ativa de valor não
superior aquele limite.
...................................................... (NR)”
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data da sua
publicação.
Sala da Comissão, 28 de março de 2007.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– Item 19:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 10, DE 2005
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 10, de 2005 (nº 62/2003, na
Casa de origem), que acrescenta o inciso XVII
ao art. 51 da Lei nº 8.078, de 11 de setembro
de 1990, que dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras providências (torna nula
a inclusão automática de consumidor como
sócio de sociedade comercial, inclusive de
sociedade em conta de participação).
Parecer sob nº 1.792, de 2005, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Relator: Senador José Maranhão, favorável, com
as Emendas nºs 1 e 2-CCJ, que apresenta.
A matéria constou da Ordem do Dia da última
sessão deliberativa ordinária, quando deixou de ser
apreciada devido ao término do prazo regimental daquela sessão.
Ao projeto não foram oferecidas emendas perante a Mesa.
Discussão do projeto e das emendas, em turno
único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Votação do projeto sem prejuízo das emendas.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Votação, em globo, das Emendas nºs 1 e 2CCJ.
As Srªs e os Srs. Senadores que as aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovadas.
A matéria vai à Comissão Diretora para redação final.
São os seguintes o projeto e as emendas aprovadas:
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O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– Item 20:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 68, DE 2005
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 68, de 2005 (nº 1.906/2003,
na Casa de origem), que institui o Dia da Amazônia.
Parecer favorável, sob nº 993, de 2006,
da Comissão de Educação. Relator: Senador
Geraldo Mesquita Júnior.
A matéria constou da Ordem do Dia da última
sessão deliberativa ordinária, quando deixou de ser
apreciada devido ao término do prazo regimental daquela sessão.
Ao projeto não foram oferecidas emendas perante a Mesa.
Discussão do projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à sanção.
É a seguinte a matéria aprovada:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 68, DE 2005
(Nº 1.906/03, na Casa de origem)
Institui o Dia da Amazônia.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica instituído o dia da amazônia, a ser
comemorado anualmente, em todo o território nacional, no dia 5 de setembro.
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– Item 21:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 99, DE 2005
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 99, de 2005 (nº 3.174/2004,
na Casa de origem), que institui o Dia Nacional
de Combate à Intolerância Religiosa.
Parecer favorável, sob nº 343, de 2006, da Comissão de Educação. Relator: Senador Gilberto Mestrinho.
Ao projeto não foram oferecidas emendas perante a Mesa.
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Discussão do projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Votação do projeto.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à sanção.
É a seguinte a matéria aprovada:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 99, DE 2005
(nº 3.174/2004, na Casa de Origem)
Institui o Dia Nacional de Combate à
Intolerância Religiosa.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica instituído o Dia Nacional de Combate
à Intolerância Religiosa a ser comemorado anualmente
em todo o território nacional no dia 21 de janeiro.
Art. 2º A data fica incluída no calendário Cívico
da União para efeitos de comemoração oficial.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– Item 22:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 109, DE 2005
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara nº 109, de 2005 (nº
433/2003, na Casa de origem), que altera a
Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996,
modificada pela Lei nº 10.639, de 9 de janeiro de 2003, que estabelece as diretrizes
e bases da educação nacional, para incluir
no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática “História e Cultura
Afro-Brasileira e Indígena”.
Parecer sob nº 22, de 2007, da Comissão de Educação. Relatora: Senadora Fátima
Cleide, favorável, nos termos da Emenda nº
1-CE, de redação, que apresenta.
Não foram oferecidas emendas à matéria perante a Mesa.
Discussão do projeto e da emenda, em turno
único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Votação do projeto, sem prejuízo da emenda.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam queriam permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
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Votação da Emenda nº 1-CE, de redação.
As Srªs e os Srs. Senadores que a aprovam queriam permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à Comissão Diretora para a redação final.
São os seguintes o projeto e a emenda
aprovados:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 109, DE 2005
(Nº 433/2003, na Casa de origem)
Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezem
bro de 1996, modificada pela Lei nº 10.639,
de 9 de janeiro de 2003, que estabelece as
diretrizes e bases da educação nacional,
para incluir no currículo oficial da rede de
ensino a obrigatoriedade da temática “Histó
ria e Cultura Afro-Brasileira e Indígena”.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 26-A da Lei nº 9.394, de 20 de de
zembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases
da educação nacional, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 26-A. Nos estabelecimentos de ensi
no fundamental e médio, oficiais e particulares,
torna-se obrigatório o ensino sobre História e
Cultura Afro-Brasileira e Indígena.
§ 1º O conteúdo programático a que se
refere o caput deste artigo incluirá diversos
aspectos da História e da Cultura que carac
teriza a formação da população brasileira,
a partir destes 2 (dois) grupos étnicos, tais
como: a luta de negros e índios no Brasil; a
participação, sobretudo cultural, na formação
da sociedade nacional, resgatando as suas
contribuições nas áreas social, econômica e
política pertinentes à História do Brasil.
§ 2º Os conteúdos referentes à História e
à Cultura serão ministrados no âmbito de todo
o currículo escolar, em especial nas áreas de
Educação Artística e de Literatura e História
Brasileiras.
..................................................... ”(NR)
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
EMENDA Nº 1 – CE (REDAÇÃO)
Dê-se ao art. 1º do Projeto de Lei da Câmara nº
109, de 2005, a seguinte redação:
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“Art. 1º O art. 26-A da Lei nº 9.394, de 20 de
dezembro de 1996, passa a vigorar com a seguinte
redação:
‘Art. 26-A. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino médio, públicos
e privados, torna-se obrigatório o estudo da
história e cultura afro-brasileira e indígena.
§ 1º O conteúdo programático a que se
refere este artigo incluirá diversos aspectos
da história e da cultura que caracterizam a
formação da população brasileira, a partir desses dois grupos étnicos, tais como o estudo
da história da África e dos africanos, a luta
dos negros e dos povos indígenas no Brasil,
a cultura negra e indígena brasileira e o negro
e o índio na formação da sociedade nacional,
resgatando as suas contribuições nas áreas
social, econômica e política pertinentes à história do Brasil.
§ 2º Os conteúdos referentes à história
e cultura afro-brasileira e dos povos indígenas brasileiros serão ministrados no âmbito
de todo o currículo escolar, em especial nas
áreas de educação artística e de literatura e
história brasileiras.’”
Sala da Comissão, 12 de dezembro de 2006.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT –
AC) – Há uma solicitação para que não se vote mais
matérias. É isso, Senador Heráclito Fortes, ou ainda
podemos votar? São matérias de votação simbólica,
sem divergências.
O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, pelo
contrário, estou elogiando seu trabalho, essa sua garra, essa sua luta e torcendo para que V. Exª aproveite
essa sua profícua administração, fazendo com que
esta Casa continue andando. Trabalhe. Vamos virar a
noite. Estarei aqui.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– Agradeço a V. Exª, que é um entusiasta da boa gestão da Casa.
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O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– Item 23:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 122, DE 2005
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara nº 122, de 2005 (nº
2.706/2003, na Casa de origem), que dispõe sobre o programa de qualificação dos
serviços turísticos e do Selo de Qualidade
Nacional de Turismo.
Parecer favorável, sob nº 540, de 2006, da
Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo. Relator ad hoc: Senador Luiz Pontes.
A matéria constou da Ordem do Dia da última
sessão deliberativa ordinária, quando deixou de ser
apreciada devido ao término do prazo regimental daquela sessão.
Ao projeto não foram oferecidas emendas perante a Mesa.
Discussão do projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à sanção.
É a seguinte a matéria aprovada:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 122, DE 2005
(Nº 2.706/2003, na Câmara dos Deputados)
Dispõe sobre o programa de qualifi
cação dos serviços turísticos e do Selo de
Qualidade Nacional de Turismo.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta lei dispõe sobre o programa de
qualificação dos serviços turísticos, que instituirá o
Selo de Qualidade Nacional de Turismo, destinado a
classificar os padres dos serviços de empresas ou
entidades prestadoras de serviços turísticos no território nacional.
§ 1º Consideram-se empresas e entidades pres
tadoras de serviços turísticos as referidas no art. V da
Lei nº 6.505, de 13 dezembro de 1977.
§ 2º É facultativa a adesão das empresas e en
tidades ao programa de que trata esta lei.
Art. 2º São objetivos do programa:
I – a preservação da imagem interna e externa
da indústria do turismo nacional;
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II – o estabelecimento e a manutenção da con
fiança do turista no produto turístico brasileiro;
III – a ampliação e o aperfeiçoamento dos servi
ços colocados à disposição do turista.
Art. 3º É prerrogativa da empresa ou entidade
que aderir ao programa:
I – utilizar o “Selo de Qualidade Nacional de Tu
rismo” em suas peças publicitárias;
II – ser citada nas publicações promocionais ofi
ciais e nas listagens sistemáticas dos serviços turísti
cos realizados em suas áreas de atuação;
III – ter acesso aos incentivos financeiros esta
belecidos na Politica Nacional de Turismo.
Art. 4º O cadastramento e a classificação da
empresa ou entidade que aderir ao programa de que
trata esta lei dependerão dos critérios e formalidades
definidos em regulamento do Poder Executivo.
Art. 5º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Câmara dos Deputados, 22 de novembro de 2005.
– Aldo Rebelo, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– Item 24:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 24, DE 2006
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara nº 24, de 2006 (nº
4.070/2004, na Casa de origem), que denomina o trecho da BR–235 entre a cidade de
Aracaju e a divisa dos Estados de Sergipe
e da Bahia “Rodovia Padre Pedro”.
Parecer favorável, sob nº 843, de 2006,
da Comissão de Educação. Relatora: Senadora
Maria do Carmo Alves.
A matéria constou da Ordem do Dia da última
sessão deliberativa ordinária, quando deixou de ser
apreciada devido ao término do prazo regimental daquela sessão.
Ao projeto não foram oferecidas emendas perante a Mesa.
Discussão do projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à sanção.
É a seguinte a matéria aprovada:
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PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 24, DE 2006
(Nº 4.070/2004, na Casa de origem)
Denomina o trecho da BR-235 entre
a cidade de Aracaju e a divisa dos Estados de Sergipe e da Bahia “Rodovia Padre
Pedro”.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O trecho da BR-235 entre a cidade de
Aracaju e a divisa dos Estados de Sergipe e da Bahia
passa a denominar-se “Rodovia Padre Pedro”.
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT –
AC) – O Senador Papaléo Paes pede a palavra pela
ordem.
O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, considero o
assunto extremamente importante para meu Estado,
o Amapá. Está aqui uma comissão de servidores da
Companhia de Eletricidade do Amapá, formada por 98
funcionários que correm o risco de perder seu emprego.
Reputamos esse assunto de extrema relevância para
a sociedade amapaense.
Informo que a relação desses trabalhadores com
a CEA, Companhia de Eletricidade do Amapá, iniciouse quando a Companhia contratou, em 1986, a empresa Aruana, prestadora de serviço, e a Ascol como
terceirizada. É a questão séria da terceirização que
estamos enfrentando neste País. Os Governos e as
instituições governamentais contratam os terceirizados
e, depois que terminam os contratos, os terceirizados
ficam sem direito nenhum, sem pai nem mãe, jogados
no olho da rua.
Precisamos observar essa questão com muita
seriedade, porque é um problema social grave que
está ocorrendo no País.
Eu jamais poderia deixar de aproveitar este espaço no Senado para reiterar ao Sr. Governador a solicitação feita pelo grupo de 98 servidores da CEA, no
sentido de que o Sr. Governador atenda uma comissão
de funcionários prejudicados, para que S. Exª possa
dar uma solução para esse caso.
Fica aqui minha solidariedade a esse grupo de
servidores da CEA, e o meu pedido ao Sr. Governador, que é muito responsável com essas questões
trabalhistas, para que ele receba esses servidores,
ouça-os e considere que o vínculo empregatício deles
com a CEA, por meio de uma empresa terceirizada,
existe de 1986.
Muito obrigado, Sr. Presidente, pela honra que
me deu ao permitir que eu falasse pelo meu Estado
do Amapá.
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O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– Item 25:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 31, DE 2006
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 31, de 2006 (nº 2.137/2003,
na Casa de origem), que institui o dia 2 de outubro como o Dia Nacional do Pacifismo Ativo
e pelo Desarmamento.
Parecer favorável, sob nº 844, de 2006,
da Comissão de Educação. Relator: Senador
Roberto Saturnino.
Ao projeto não foram oferecidas emendas perante a Mesa.
Discussão do projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à sanção.
É a seguinte a matéria aprovada:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 31, DE 2006
(nº 2.137/2003, na Casa de Origem)
Institui o dia 2 de outubro como o Dia
Nacional do Pacifismo Ativo e pelo Desarmamento.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica instituído o dia 2 de outubro como
o Dia Nacional do Pacifismo Ativo e pelo Desarmamento, data em que se comemora o nascimento de
Mahatma Gandhi.
Parágrafo único. Neste dia, as universidades, escolas, Câmaras Municipais, Assembléias Legislativas,
Câmara dos Deputados, Senado Federal e outras instituições poderão promover eventos comemorativos que
visem a fomentar o pacifismo e o desarmamento.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– Senador Mão Santa, temos alguns itens a serem votados. Depois, concederei a palavra a V. Exª. É possível
V. Exª esperar alguns minutos?
O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Sim.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– Agradeço a V. Exª.
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O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– Item 26:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 41, DE 2006
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 41, de 2006 (nº 162/2003,
na Casa de origem), que acrescenta § 2º ao
art. 445 do Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio
de 1943 – Consolidação das Leis do Trabalho, impedindo a exigência de comprovação
de experiência prévia por tempo superior a 6
(seis) meses.
Parecer sob nº 436, de 2007, da Comissão de Assuntos Sociais. Relator ad hoc:
Senador Jayme Campos, favorável, nos termos da Emenda nº 1-CAS (Substitutivo), que
oferece.
A matéria constou da Ordem do Dia da última
sessão deliberativa ordinária, quando deixou de ser
apreciada devido ao término do prazo regimental daquela sessão.
Ao projeto não foram oferecidas emendas perante a Mesa.
Com referência à emenda apresentada como
conclusão do parecer da CAS, a Presidência esclarece ao Plenário que se trata de emenda meramente
redacional.
Discussão do projeto e da emenda, em turno
único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Votação da Emenda nº 1-CAS (Substitutivo), de
redação, que tem preferência regimental.
As Srªs e os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
Aprovado o substitutivo, fica prejudicado o projeto.
A matéria vai à Comissão Diretora para a redação final.
É a seguinte a matéria aprovada:
EMENDA Nº 1 – CAS (SUBSTITUTIVO)
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 41 (SUBSTITUTIVO), DE 2006
Acrescenta o art. 442-A ao Decreto-Lei
nº 5.452, de 1º de maio de 1943, que aprova a Consolidação das Leis do Trabalho,
impedindo a exigência de comprovação
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de experiência prévia por tempo superior
a seis meses.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de
1943, passa a vigorar acrescido do seguinte artigo:
Art. 442-A. Para fins de contratação, o empregador não exigirá do candidato a emprego comprovação
da experiência prévia por tempo superior a seis meses
no mesmo tipo de atividade.
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– Item 27:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 44, DE 2006
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 44, de 2006 (nº 4.830/2005,
na Casa de origem), que denomina “Viaduto
Almirante Heleno de Barros Nunes” o viaduto
a ser construído no trevo entre a BR-116 e a
RJ-130, no Município de Teresópolis, Estado
do Rio de Janeiro.
Parecer favorável, sob nº 1.107, de 2006,
da Comissão de Educação. Relator: Senador
Roberto Saturnino.
Ao projeto não foram oferecidas emendas perante a Mesa.
Discussão do projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Votação do projeto.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à sanção.
É a seguinte a matéria aprovada:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 44, DE 2006
(nº 4.830/2005, na Casa de origem)
Denomina “Viaduto Almirante Heleno
de Barros Nunes” o viaduto a ser construído no trevo entre a BR-116 e a RJ-130, no
Município de Teresópolis, Estado do Rio
de Janeiro.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Será denominado “Viaduto Almirante Heleno de Barros Nunes” o viaduto a ser construído no
Km 77 da rodovia BR-116, no trevo entre a BR-116 e

Dezembro de 2007

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

RJ-130, no Município de Teresópolis, Estado do Rio
de Janeiro.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– Item 28:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 49, DE 2006
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 49, de 2006 (nº 3.779/2004,
na Casa de origem), que dispõe sobre a gratuidade na apresentação da Declaração Anual
de Isento e dá outras providências.
Parecer sob nº 927, de 2006, da Comissão de Assuntos Econômicos. Relator: Senador
Ramez Tebet, favorável, com as Emendas nºs
1 e 2-CAE, de redação, que apresenta.
A matéria constou da Ordem do Dia da última
sessão deliberativa ordinária, quando deixou de ser
apreciada devido ao término do prazo regimental daquela sessão.
Ao projeto não foram oferecidas emendas perante a Mesa.
Discussão do projeto e das emendas, em turno
único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr.
1º Secretário em exercício, Senador Romeu Tuma.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 1.417, DE 2007
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do artigo 279, inciso II, do
Regimento Interno do Senado Federal, adiamento da
votação , para reexame pela Comissão de Assuntos
Econômicos, do Projeto de Lei da Câmara nº 49, de
2006, que dispõe sobre a gratuidade na apresentação
da Declaração Anual de Isento.
Sala das Sessões, 24 de outubro de 2004.– Senador Romero Jucá.
Justificação
O projeto pretendia inicialmente tornar gratuita a
apresentação da Declaração Anual de Isento da pessoa
física junto à Receita Federal. O substitutivo aprovado
na Câmara dos Deputados estendeu a gratuidade para
outros itens, sempre restrito às pessoas físicas. Inobstante, a Receita Federal entende que a cobrança pela
apresentação da Declaração visa apenas arcar com
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os custos do Fisco junto aos prestadores de serviços,
tais como, bancos, lotéricas, correios e empresas telefônicas. Em virtude do amplo leque de benefícios estendidos ao projeto, é imperativo o reexame da matéria
para que se possa amiúde conhecer as implicações
decorrentes da sua implementação.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– Votação do requerimento de adiamento da votação
para reexame da Comissão de Assuntos Econômicos.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai ao reexame da Comissão de Assuntos Econômicos.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– A Presidência registra, com grata satisfação e honra, a presença do Sr. Ministro de Estado da Defesa,
Nelson Jobim, ex-Presidente do Supremo Tribunal Federal e um dos mais brilhantes parlamentares que o
Congresso Nacional já teve.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– Item 29:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 54, DE 2006
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 54, de 2006 (nº 3.133/2004,
na Casa de origem), que dispõe sobre o direito
da gestante ao conhecimento e a vinculação
à maternidade onde receberá assistência no
âmbito do Sistema Único de Saúde.
Parecer favorável, sob nº 105, de 2007,
da Comissão de Assuntos Sociais, Relator ad
hoc: Senador Papaléo Paes.
A matéria constou da Ordem do Dia da última
sessão deliberativa ordinária, quando deixou de ser
apreciada devido ao término do prazo regimental daquela sessão.
Ao projeto não foram oferecidas emendas perante a Mesa.
Discussão do projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir, encerrada a
discussão.
Votação do projeto.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à sanção.
É a seguinte a matéria aprovada:

43758

Quinta-feira 6

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 54, DE 2006
(Nº 3.133/2004, na Casa de origem)
Dispõe sobre o direito da gestante ao
conhecimento e a vinculação à maternidade onde receberá assistência no âmbito do
Sistema Único de Saúde.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Toda gestante assistida pelo Sistema Único de Saúde – SUS tem direito ao conhecimento e à
vinculação prévia à:
I – maternidade na qual será realizado
seu parto;
II – maternidade na qual ela será atendida
nos casos de intercorrência pré-natal.
§ 1º A vinculação da gestante à maternidade em que se realizará o parto e na qual
será atendida nos casos de intercorrência é de
responsabilidade do Sistema Único de Saúde
e dar-se-á no ato de sua inscrição no programa de assistência pré-natal.
§ 2º A maternidade à qual se vinculará
a gestante deverá ser comprovadamente apta
a prestar a assistência necessária conforme
a situação de risco gestacional, inclusive em
situação de puerpério.
Art. 2º O Sistema Único de Saúde analisará os
requerimentos de transferência da gestante em caso
de comprovada falta de aptidão técnica e pessoal da
maternidade e cuidará da transferência segura da
gestante.
Art. 3º A execução desta Lei correrá por conta
de recursos do orçamento da Seguridade Social, da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes suplementares.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– Item 30:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 55, DE 2006
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 55, de 2006 (nº 3.827/2004,
na Casa de origem), que denomina “rodovia
Governador Leonel de Moura Brizola” o trecho
da BR-386, compreendido entre as cidades
de Canoas e Iraí, no Estado do Rio Grande
do Sul.
Parecer favorável, sob nº 928, de 2006,
da Comissão de Educação, Relator: Senador
Paulo Paim.
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A matéria constou da Ordem do Dia da última
sessão deliberativa ordinária, quando deixou de ser
apreciada devido ao término do prazo regimental daquela sessão.
Ao projeto não foram oferecidas emendas perante a Mesa.
Discussão do projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir, encerrada a
discussão.
Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à sanção.
É a seguinte a matéria aprovada:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 55, DE 2006
(Nº 3.827/2004, na Casa de origem)
Denomina “rodovia Governador Leonel de Moura Brizola” o trecho da BR-386,
compreendido entre as cidades de Canoas
e Iraí, no Estado do Rio Grande do Sul.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O trecho da BR-386 compreendido entre
as cidades de Canoas e Iraí, no Estado do Rio Grande do Sul, passa a denominar-se “rodovia Governador
Leonel de Moura Brizola”.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– O Senador Paulo Paim faz uma declaração de voto,
em homenagem a Leonel Brizola.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pela ordem.) – Sr. Presidente, quero dizer que tive orgulho
de ser Relator desse projeto que vai à sanção neste
momento.
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– Item 31:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 65, DE 2006
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 65, de 2006 (nº 832/2003, na
Casa de origem), que acrescenta dispositivo
à Lei nº 7.998, de 11 de janeiro de 1990, para
assegurar que parcela dos recursos alocados
em ações de qualificação profissional, no âmbito do Programa do Seguro-Desemprego, seja
destinada à população afrodescendente.
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Parecer sob nº 27, de 2007, da Comissão
de Assuntos Sociais, Relator ad hoc: Senador
Paulo Paim, favorável, nos termos da Emenda
nº 1-CAS, que apresenta.
Não foram oferecidas emendas à matéria perante a Mesa.
Discussão do projeto e da emenda, em turno
único. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir, encerrada a
discussão.
Votação do projeto, sem prejuízo da emenda.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Votação da Emenda nº 1-CAS.
As Srªs e os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à Comissão Diretora para a redação final.
São os seguintes o projeto e a emenda
aprovados:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 65, DE 2006
(Nº 832/2003, na Casa de origem)
Acrescenta dispositivo à Lei nº 7.998,
de 11 de janeiro de 1990, para assegurar que
parcela dos recursos alocados em ações
de qualificação profissional, no âmbito do
Programa do Seguro‑Desemprego, seja destinada à população afrodescendente.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 2º da Lei nº 7.998, de 11 de janeiro
de 1990, passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo único:
“Art. 2º ...................................................
Parágrafo único. Dos recursos alocados
pelo Programa do Seguro-Desemprego em
ações de qualificação profissional, pelo menos 20% (vinte por cento), serão destinados a
programas de formação profissional de negros
e pardos, segundo a classificação de raças
adotada pelo Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística – IBGE.” (NR)
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
EMENDA Nº 1 – CAS
Dê-se ao art. 1º do Projeto de Lei da Câmara nº
65, de 2006, a seguinte redação:
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Art. 1º O art. 2º da Lei nº 7.998, de 11 de janeiro
de 1990, passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo único:
“Art. 2º ...................................................
Parágrafo único. Dos recursos alocados
pelo Programa do Seguro-Desemprego em
ações de qualificação profissional, pelo menos
vinte por cento serão destinados a programas
de formação profissional de negros e pardos,
segundo a classificação do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), sendo
reservada às mulheres parcela que, no mínimo, corresponda à participação relativa desse
contingente na população de negros e pardos
brasileiros. (NR)”
Sala da Comissão,

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– Item 32:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 67, DE 2006
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 67, de 2006 (nº 5.450/2005,
na Casa de origem), que inclui no anexo da
Lei nº 5.978, de 10 de setembro de 1973, que
“aprova o Plano Nacional de Viação”, o trecho
rodoviário de ligação entre a BR-222, na localidade de Chapadinha/MA, e a BR-343, na
cidade de Buriti dos Lopes/PI.
Parecer sob nº 392, de 2007, da Comissão de Serviços de Infra-Estrutura, Relator
ad hoc: Senador Cícero Lucena, favorável
com as Emendas nºs 1 e 2-CI, de redação,
que oferece.
Não foram oferecidas emendas à matéria perante a Mesa.
Discussão do projeto e das emendas, em turno
único. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir, encerrada a
discussão.
Votação do projeto, sem prejuízo das emendas.
O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Sr.
Presidente, peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– Concedo a palavra ao Senador Heráclito Fortes, para
encaminhar a votação.
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O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI. Para
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, talvez eu tenha ouvido errado, mas V. Exª
citou o Piauí. O Piauí é tão pouco citado.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– A cidade de Buriti dos Lopes, no seu querido Piauí.
O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – De
que se trata?
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– Do trecho rodoviário do Plano Nacional de Viação. É
uma boa ação para o seu Piauí.
O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Agradeço a V. Exª por ter privilegiado Buriti dos Lopes. O
Senador Mão Santa é o representante da cidade.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– Em homenagem a V. Exª e ao Senador Mão Santa,
do Delta do Parnaíba.
O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – O Piauí
é tão pouco lembrado que me assustei, mas, graças a
Deus, foi para o bem. Foi um susto positivo.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– Aprovado.
Votação, em globo, das Emendas nº 1 e 2-CI,
de redação.
As Srªs e os Srs. Senadores que as aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovadas.
A matéria vai à Comissão Diretora para a redação final.
São os seguintes o projeto e as emendas aprovados:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 67, DE 2006
(Nº 5.450/2005, na Casa de origem)
Inclui no anexo da Lei nº 5.917, de 10
de setembro de 1973, que aprova o Plano
Nacional de Viação, o trecho rodoviário de
ligação entre a BR-222, na localidade de
Chapadinha/MA, e a BR-343, na cidade de
Buriti dos Lopes/PI.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Relação Descritiva das Rodovias do
Sistema Rodoviário Federal, item 2.2.2, constante do
anexo ao Plano Nacional de Viação, aprovado pela Lei
nº 5.917, de 10 de setembro de 1973, passa a vigorar
acrescida do trecho rodoviário de ligação entre a BR222, na localidade de Chapadinha/MA, e a BR-343,
na cidade de Buriti dos Lopes/PI.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
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EMENDA Nº 1 – CI
Dê-se à ementa do Projeto de Lei da Câmara nº
67, de 2006, a seguinte redação:
Altera a Lei nº 5.917, de 10 de setembro
de 1973, que aprova o Plano Nacional de Viação, de modo a incluir na Relação Descritiva
das Rodovias do Sistema Rodoviário Federal
o trecho rodoviário de ligação entre a rodovia
BR-222, na localidade de Chapadinha/MA,
e a rodovia BR-343, na cidade de Buriti dos
Lopes/PI.
EMENDA Nº 2 – CI
Dê-se ao art. 1º do Projeto de Lei da Câmara nº
67, de 2006, a seguinte redação:
“Art. 1º A Relação Descritiva das Rodovias do Sistema Rodoviário Federal, item
2.2.2, subitem Ligação, constante do anexo ao
Plano Nacional de Viação, aprovado pela Lei
nº 5.917, de 10 de setembro de 1973, passa
a vigorar acrescida de trecho rodoviário com
a seguinte descrição:
‘2.2.2 – Relação Descritiva das Rodovias
do Sistemas Rodoviário Federal.
...............................................................
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O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– Item 33:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 73, DE 2006
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 73, de 2006 (nº 4.526/2004,
na Casa de origem), que institui o Dia Nacional
do Notário e do Registrador.
Parecer favorável sob nº 1.177, de 2006,
da Comissão de Educação, Relator: Senador
Marcos Guerra.
Não foram oferecidas emendas à matéria perante a Mesa.
Discussão do projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir, encerrada a
discussão.
Votação do projeto.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à sanção.
É a seguinte a matéria aprovada:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 73, DE 2006
Institui o Dia Nacional do Notário e do
Registrador.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica instituído o Dia Nacional do Notário
e do Registrador, a ser comemorado anualmente no
dia 18 de novembro.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– Item 34:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 92, DE 2006
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 92, de 2006 (nº 1.106/2003,
na Casa de origem), que institui o Dia Nacional
do Conselheiro Tutelar.
Parecer favorável, sob nº 20, de 2007,
da Comissão de Educação, Relator: Senador
Valdir Raupp.
Ao projeto não foram oferecidas emendas perante a Mesa.
Discussão do projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir, encerrada a
discussão.
Votação do projeto.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)

Quinta-feira 6

43761

Aprovado.
A matéria vai à sanção.
É a seguinte a matéria aprovada:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 92, DE 2006
(Nº 1.106/2003, na Casa de origem)
Institui o Dia Nacional do Conselheiro Tutelar.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica instituído o Dia Nacional do Conselheiro Tutelar, a ser celebrado anualmente na data de
18 de novembro.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– Item 35:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 93, DE 2006
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 93, de 2006 (nº 2.416/2003,
na Casa de origem), que altera o inciso I do
caput do art. 44, da Lei nº 9.394, de 20 de
dezembro de 1996 (estabelece as diretrizes
e bases da educação nacional – cursos seqüenciais).
Parecer favorável, sob nº 642, de 2007,
da Comissão de Educação, Relatora: Senadora Marisa Serrano.
Ao projeto não foram oferecidas emendas perante a Mesa.
Discussão do Projeto, em turno único.(Pausa.)
Não havendo quem queira discutir, declaro encerrada a discussão.
Votação do projeto.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à sanção.
É a seguinte a matéria aprovada:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 93, DE 2006
(Nº 2.416/2003, na origem)
Altera o inciso I do caput do art. 44, da
Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O inciso I do caput do art. 44 da Lei nº
9.394, de 20 de dezembro de 1996, passa a vigorar
com a seguinte redação:
“Art. 44. .................................................
I – cursos seqüenciais por campo de saber, de diferentes níveis de abrangência, abertos a candidatos que atendam aos requisitos
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estabelecidos pelas instituições de ensino,
desde que tenham concluído o ensino médio
ou equivalente;
..................................................... ” (NR)
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– Item 36:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 41, DE 2007
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 41, de 2007 (nº 585/2003,
na Casa de origem), que denomina Aeroporto
de Alegrete/RS – Gaudêncio Machado Ramos
o aeroporto localizado na cidade de Alegrete,
Estado do Rio Grande do Sul.
Parecer favorável, sob nº 978, de 2007,
da Comissão de Educação, Relator: Senador
Paulo Paim.
Não foram oferecidas emendas à matéria perante a Mesa.
Em discussão. (Pausa.)
Concedo a palavra ao Senador Paulo Paim, para
encaminhar a matéria.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – AC. Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o projeto anterior, da rodovia Canoas-Estrela, é
do Deputado Ênio Bassi e eu o relatei. Este, que é da
Deputada Maria do Rosário, eu tive, também, a alegria de relatar. Trata-se de uma homenagem a todo o
povo dessa região.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– V. Exª merece toda consideração, assim como os
Senadores Zambiasi e Pedro Simon.
Não havendo mais quem queira discutir, declaro
encerrada a discussão.
Votação do projeto.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à sanção.
É a seguinte a matéria aprovada:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 41, DE 2007
(nº 585/2003, na Casa de origem)
Denomina Aeroporto de Alegrete/RS
– Gaudêncio Machado Ramos o aeroporto
localizado na cidade de Alegrete, Estado
do Rio Grande do Sul.
O Congresso Nacional decreta:
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Art. 1º O Aeroporto de Alegrete, no Estado do Rio
Grande do Sul, fica denominado Aeroporto de Alegrete/RS Gaudêncio Machado Ramos.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– A Presidência transfere o Item 38 para a próxima
sessão deliberativa, por se tratar de matéria de lei
complementar, Senador Alvaro Dias.
É o seguinte o item transferido:
Item 38:
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.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– Item 39:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 850, DE 2003
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos
do Recurso nº 5, de 2005.)
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 850, de 2003 (nº
2.334/2002, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária São Domingos Para o Desenvolvimento Social, Cultural e Artístico a executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Buritama, Estado de São Paulo.
Pareceres sob nºs 1.359 e 1.360, de
2005, da Comissão de Educação, 1º pronunciamento: Relator: Senador João Capiberibe,
contrário; 2º pronunciamento: Relator ad hoc:
Senador Marco Maciel, favorável à matéria.
Passa-se à discussão do projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir, declaro encerrada a discussão.
Em votação.
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As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto vai à promulgação.
Será feita a devida comunicação à Câmara dos
Deputados.
É o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 850, DE 2003
(nº 2.334/2002, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que autoriza a Associação
Comunitária São Domingos para Desenvolvimento Social, Cultural e Artístico a executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Buritama, Estado de São Paulo.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a
Portaria nº 406, de 27 de julho de 2001, que autoriza
a Associação Comunitária São Domingos para o Desenvolvimento Social, Cultural e Artístico a executar,
por dez anos, sem direito de exclusividade, serviços
de radiodifusão comunitária na cidade de Buritama,
Estado de São Paulo.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra vigor na
data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– Item 40:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 19, DE 2007
Discussão, em turno único, do Projeto de
Decreto Legislativo nº 19, de 2007 (nº 220/95,
na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Tratado de Extradição celebrado entre o
Governo da República Federativa do Brasil e
o Governo do Canadá, em Brasília, em 27 de
janeiro de 1995.
Parecer favorável, sob nº 381, de 2007,
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, Relator ad hoc: Senador Eduardo Suplicy.
Discussão do projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir, encerrada a
discussão.
Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados.(Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à promulgação.
É a seguinte a matéria aprovada:
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(*) PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 19, DE 2007
(Nº 220/1995, na Câmara dos Deputados)
Aprova o texto do Tratado de Extradição celebrado entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o Governo do Canadá,
em Brasília, em 27 de janeiro de 1995.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o texto do Tratado de Extradição celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo do Canadá, em Brasília,
em 27 de janeiro de 1995, suprimidas a alínea b do
item 6 do artigo 2º e a expressão “antes ou” do item
2 do artigo 22.
Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do
Congresso Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisão do referido Tratado, assim como
quaisquer ajustes complementares que, nos termos
do inciso I do caput do art. 49 da Constituição Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos
ao patrimônio nacional.
Art. 2º O Brasil não concederá a extradição cujo
pedido seja fundado nos crimes definidos pelo artigo
2º, item 5, in fine, do Tratado.
Art. 3º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
(*) A íntegra do texto do acordo encontra-se publicado no DSF de 7-3-2007.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– Item 41:
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 11, DE 2007
Discussão, em turno único, do Projeto
de Resolução do Senado nº 11, de 2007, de
autoria do Senador Aloizio Mercadante, que
altera a Resolução do Senado Federal nº 93, de
1970, o Regimento Interno do Senado Federal,
acrescentando parágrafos ao art. 99, estabelecendo que o Presidente do Banco Central do
Brasil compareça trimestralmente à Comissão
de Assuntos Econômicos, em audiência pública, para expor os fundamentos e a forma de
execução da política monetária.
Pareceres sob nºs 1.090 a 1.092, de
2007, das Comissões de Assuntos Econômicos, Relator: Senador Edison Lobão, favorável, nos termos da Emenda nº 1-CAE; de
Constituição, Justiça e Cidadania, Relator:
Senador Antonio Carlos Valadares, favorável,
nos termos da Emenda nº 1-CAE; e Diretora,
Relator: Senador Gerson Camata, favorável,
nos termos da Emenda nº 1-CAE.
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Durante o prazo regimental, não foram apresentadas emendas à proposição.
Discussão do projeto e da emenda, em turno
único. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir, declaro encerrada a discussão.
Em votação o projeto, sem prejuízo da emenda.
(Pausa.)
Para encaminhar, concedo a palavra ao Senador
Aloizio Mercadante.
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP.
Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, esse projeto surgiu no âmbito da Comissão de Assuntos Econômicos e, hoje, é uma excelente data, porque o Copom se reuniu e deliberou que
a taxa de juros vai se manter como estava.
É exatamente essa discussão que o Senado Federal pretende acompanhar com mais rigor, porque o
que tínhamos, até então, era uma lei que nos colocava na condição de aprovar a programação monetária
trimestral.
Mas isso só tem sentido quando a política monetária está baseada numa âncora nominal e numa âncora
cambial. À medida que o combate à inflação é construído
a partir de metas inflacionárias, que o câmbio é flutuante e que o Banco Central tem o papel fundamental de
perseguir a meta, com relatórios de inflação, com atas
do Comitê de Política Monetária (Copom) que fundamentam a natureza da decisão sobre a taxa básica de
juros, a taxa Selic, é imprescindível que o Presidente
do Banco Central debata a política monetária, a política
cambial e as demais responsabilidades do Banco Central
nessa complexidade, não mais com aquele ritual formal
de aprovarmos a política do Banco Central.
Eu queria terminar, dizendo que essa é uma prática nos principais países em que a moeda é estável,
como é, hoje, a do Brasil. Como houve uma hiperinflação de 1980 a 1994 – a inflação foi de 23 trilhões
de pontos percentuais, a mais longa hiperinflação da
História –, não havia condições de existir uma política
como essa. Passará a haver essas condições.
Por último, quero dizer que, nos Estados Unidos, o Presidente do Federal Reserv (FED), o Banco
Central americano, fica dois dias em audiência pública no Congresso, sendo que, em um dia, ela é aberta à sociedade civil para o debate e a argüição. Aqui,
ainda não chegamos a isso, mas demos um passo
decisivo hoje. O Presidente do Banco Central virá trimestralmente à Comissão de Assuntos Econômicos e
prestará conta, como toda instituição republicana tem
de prestar conta, ao Senado Federal, que é quem homologa e aprova Diretores e o próprio Presidente do
Banco Central, e o fará em audiência púbica, sempre
debatendo, com transparência e com a fiscalização
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do Senado, a política monetária, o regime de metas e
o câmbio flutuante.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT –
AC) – Apresento os distintos cumprimentos da Mesa
à matéria apresentada por V. Exª, Senador Aloizio
Mercadante.
Votação do projeto, sem prejuízo da emenda.
As Srªs Senadoras e os Srs. Senadores que o
aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Votação da Emenda nº 1-CAE-CCJ-Cdir.
As Srªs e os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à Comissão Diretora para a redação final.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– Sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora oferecendo a redação final para o Projeto de Resolução nº
11, de 2007, que será lida pelo Sr. 1º Secretário em
exercício, Senador Romeu Tuma.
É lido o seguinte:
PARECER Nº 1.178, DE 2007
(Da Comissão Diretora)
Redação final do Projeto de Resolução
nº 11, de 2007.
A Comissão Diretora apresenta a redação final
do Projeto de Resolução nº 11, de 2007, que altera a
Resolução do Senado Federal nº 93, de 1970, o Regimento Interno do Senado Federal, acrescentando
parágrafos ao art. 99, estabelecendo que o Presidente
do Banco Central do Brasil compareça trimestralmente
à Comissão de Assuntos Econômicos, em audiência
pública, para expor os fundamentos e a forma de execução da política monetária, consolidando a Emenda
nº 1-CAE/CCECDir, aprovada pelo Plenário.
Sala de Reuniões da Comissão, 5 de dezembro
de 2007.
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ANEXO AO PARECER Nº 1.178, DE 2007
Redação final do Projeto de Resolução
nº 11, de 2007.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu,
Presidente, nos termos do art. 48, inciso XXVIII, do
Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO Nº 11, DE 2007
Altera a Resolução nº 93, de 1970, do
Senado Federal – Regimento Interno do
Senado Federal, acrescentando parágrafos
ao art. 99, estabelecendo que o Presidente do Banco Central do Brasil compareça
trimestralmente à Comissão de Assuntos
Econômicos, em audiência pública, para
expor os fundamentos e a forma de execução da política monetária.
O Senado Federal resolve:
Art. 1º O art. 99 da Resolução nº 93, de 1970,
do Senado Federal, passa a vigorar acrescido dos seguintes §§ 1º e 2º.
“Art. 99. .................................................
...............................................................
§ 1º A Comissão promoverá audiências
públicas regulares com o Presidente do Banco Central do Brasil para discutir as diretrizes,
implementação e perspectivas futuras da política monetária.
§ 2º As audiências de que trata o § 1º
ocorrerão na primeira quinzena de fevereiro,
abril, julho e outubro, podendo haver alterações de datas decorrentes de entendimento
entre a Comissão e a Presidência do Banco
Central do Brasil.” (NR)
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– Aprovado o projeto e estando a matéria em regime
de urgência, passa-se à imediata apreciação da redação final.
Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– Informo ao ilustre Senador Heráclito Fortes, Presi-
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dente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional, que os próximos itens são matérias de política externa. Indago a V. Exª se não há divergências
para que possam ser apresentadas e votadas.
O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – São
matérias aprovadas na Comissão?
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– Sim.
O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – De
maneira nenhuma, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– Então, farei a leitura do Item 42 da pauta.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– Item 42:
REQUERIMENTO Nº 881, DE 2006
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 222,
§ 2º, do Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Requerimento nº 881, de 2006, do Senador Valdir Raupp,
solicitando voto de aplauso ao Dr. Milton Córdova Júnior, pelas suas relevantes contribuições à
efetivação da Cidadania, dos Direitos Políticos
e do cumprimento da Constituição.
Parecer favorável, sob nº 921, de 2007,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Arthur Virgílio.
A matéria constou da Ordem do Dia da última
sessão deliberativa ordinária, quando deixou de ser
apreciada devido ao término do prazo regimental daquela sessão.
Votação do requerimento, em turno único.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– Item 43:
REQUERIMENTO Nº 378, DE 2007
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 222,
§ 2º, do Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Requerimento nº 378, de 2007, do Senador Renato
Casagrande, solicitando voto de congratulações ao povo do Timor Leste, bem como ao
Presidente Xanana Gusmão e ao Primeiro
Ministro Ramos Horta.
Parecer favorável, sob nº 922, de 2007,
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, Relator ad hoc: Senador Eduardo Azeredo.
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A matéria constou da Ordem do Dia da última
sessão deliberativa ordinária, quando deixou de ser
apreciada devido ao término do prazo regimental daquela sessão.
Votação do requerimento, em turno único.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– Item 44:
REQUERIMENTO Nº 1.213, DE 2007
(Incluído em Ordem do Dia nos termos
do art. 222, § 2º, do Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.213, de 2007, de iniciativa da Comissão
de Relações Exteriores e Defesa Nacional,
solicitando voto de solidariedade aos membros dos partidos de Oposição do Zimbábue
– Movimento para a Mudança Democrática
(MDC) e da Assembléia Nacional Constituinte
(ANC) – que estão sofrendo um grave cerceamento de sua liberdade, materializado pelo
tratamento desumano que recebem dos órgãos
de repressão do Governo.
A matéria constou da Ordem do Dia da última
sessão deliberativa ordinária, quando deixou de ser
apreciada devido ao término do prazo regimental daquela sessão.
Votação do requerimento, em turno único.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– Item 45:
REQUERIMENTO Nº 1.214, DE 2007
(Incluído em Ordem do Dia nos termos
do art. 222, § 2º, do Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.214, de 2007, de iniciativa da Comissão
de Relações Exteriores e Defesa Nacional,
solicitando voto de congratulações e solidariedade ao Ministro das Relações Exteriores,
Celso Amorim, pela indicação do Senhor Álvaro
Augusto de Vasconcelos Leite Ribeiro, como
representante único do Governo Brasileiro,
para ocupar o cargo de Diretor de Assuntos
Tarifários e Comerciais da Organização Mundial das Alfândegas – OMA.
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A matéria constou da Ordem do Dia da última
sessão deliberativa ordinária, quando deixou de ser
apreciada devido ao término do prazo regimental daquela sessão.
Votação do requerimento, em turno único.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– Tem a palavra V. Exª.
O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, existe, quero crer que já em condições de ser votado, um
acordo entre o Brasil e a Bolívia. Se não estiver pronto
para hoje, apenas consulto se teria condições de ser
votado nesse período.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– A Presidência o colocará na pauta hoje para a votação de amanhã, Senador Heráclito Fortes, se não
houver divergência dos líderes.
Senador Mão Santa, darei a palavra a V. Exª a
seguir.
O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Quero
atender, inclusive, a uma solicitação do assessor da
Presidência, Ministro Pedro Bretas, que acompanha,
com muito esmero, o desenrolar dos processos de interesse desta Casa e do Itamaraty.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– Antes que o Ministro vá à Irlanda.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– Item 46:
REQUERIMENTO Nº 624, DE 2007
(Incluído em Ordem do Dia nos termos
do art. 222, § 2º, do Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Requerimento nº 624, de 2007, do Senador Sérgio Guerra,
solicitando voto de congratulações e solidariedade ao Ministro das Relações Exteriores
pela indicação do Senhor Álvaro Augusto de
Vasconcelos Leite Ribeiro, como representante único do Governo Brasileiro, para ocupar
o cargo de Diretor de Assuntos Tarifários e
Comerciais da Organização Mundial das Alfândegas – OMA.
Parecer favorável, sob nº 923, de 2007,
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa
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Nacional, Relator ad hoc: Senador Wellington Salgado.
A matéria constou da Ordem do Dia da última
sessão deliberativa ordinária, quando deixou de ser
apreciada devido ao término do prazo regimental daquela sessão.
Votação do requerimento, em turno único.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– A Presidência, antes de dar a palavra, pela ordem,
votará em globo, por solicitação do PSDB e acordo
com o Senador Alvaro Dias, os Requerimentos de
nºs 1.146, 1.157, 1.256, 1.257, 1.260 a 1.267, 1.287,
1.295 a 1.298, 1.318, 1.333, 1.374 e 1.396, de 2007,
de audiência de Comissão, em turno único.
O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Sr.
Presidente, na realidade, são os itens de 01 a 24 da
matéria extrapauta, não é isso?
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– Exatamente, Senador Heráclito Fortes.
O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Quero
comunicar a V. Exª que não temos nada a opor.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– Votação, em globo, dos requerimentos citados.
As Srªs e os Srs. Senadores que os aprovam
queiram permanecer sentados.(Pausa.)
Aprovados.
A Secretaria de Ata lançará a tramitação individual das votações.
São os seguintes os itens apreciados:
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– Item extrapauta:
REQUERIMENTO Nº 1.146, DE 2007
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.146, de 2007, do Senador Neuto
de Conto, solicitando que, sobre o Projeto de
Decreto Legislativo nº 389, de 2005, além da
Comissão constante do despacho inicial de
distribuição, seja ouvida, também, a de Agricultura e Reforma Agrária.
Aprovado.
Uma vez que já está instruída pela Comissão de
Serviços de Infra-Estrutura, a matéria vai à de Agricultura e Reforma Agrária.
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O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– Item extrapauta:
REQUERIMENTO Nº 1.157, DE 2007
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.157, de 2007, da Senadora Ideli
Salvatti, solicitando que, sobre o Projeto de Lei
do Senado nº 81, de 2005, além da Comissão
constante do despacho inicial de distribuição,
seja ouvida, também, a de Direitos Humanos
e Legislação Participativa.
Aprovado.
Uma vez que já está instruída pela Comissão
de Educação, a matéria vai às Comissões de Direitos Humanos e Legislação Participativa, de Ciência,
Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática, e,
nos termos do art. 49, I, do Regimento Interno, à de
Constituição, Justiça e Cidadania.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– Item extrapauta:
REQUERIMENTO Nº 1.256, DE 2007
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.256, de 2007, do Senador Wellington
Salgado, solicitando que, sobre o Projeto de Lei
do Senado nº 151, de 2006, além da Comissão
constante do despacho inicial de distribuição,
seja ouvida, também, a de Ciência, Tecnologia,
Inovação, Comunicação e Informática.
Aprovado.
A matéria vai à Comissão de Ciência, Tecnologia,
Inovação, Comunicação e Informática e, em seguida,
retorna à Mesa para leitura do Ofício nº 51, de 2007, da
Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e
Fiscalização e Controle, com fins à abertura de prazo
para apresentação de emendas perante aquela Comissão, em turno suplementar, nos termos do art. 282,
combinado com o art. 92, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– Item extrapauta:
REQUERIMENTO Nº 1.257, DE 2007
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.257, de 2007, do Senador Romero Jucá,
solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 2, de 2007, além da Comissão constante do despacho inicial de distribuição, seja
ouvida, também, a de Assuntos Econômicos.
Aprovado.
A matéria vai à Comissão de Assuntos Econômicos e, nos termos do art. 49, I, do Regimento Interno,
à de Educação.
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O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– Item extrapauta:
REQUERIMENTO Nº 1.260, DE 2007
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.260, de 2007, do Senador Neuto
de Conto, solicitando que, sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 188, de 2004, seja ouvida,
também, a Comissão de Agricultura e Reforma Agrária.
Aprovado.
A matéria vai às Comissões de Constituição, Justiça e Cidadania e de Agricultura e Reforma Agrária.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– Item extrapauta:
REQUERIMENTO Nº 1.261, DE 2007
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.261, de 2007, do Senador Neuto
de Conto, solicitando que, sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 318, de 2003, além da Comissão constante do despacho inicial de distribuição, seja ouvida, também, a de Agricultura
e Reforma Agrária.
Aprovado.
A matéria vai à Comissão de Agricultura e Reforma Agrária e, nos termos do art. 49, I, do Regimento
Interno, à de Constituição, Justiça e Cidadania.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– Item extrapauta:
REQUERIMENTO Nº 1. 262, DE 2007
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.262, de 2007, do Senador Neuto
de Conto, solicitando que, sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 177, de 2004, além das Comissões constantes do despacho inicial de
distribuição, seja ouvida, também, a de Agricultura e Reforma Agrária.
Aprovado.
A matéria vai às Comissões de Constituição, Justiça e Cidadania, de Agricultura e Reforma Agrária e
de Assuntos Econômicos e, nos termos do art. 49, I,
do Regimento Interno, à de Assuntos Sociais.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– Item extrapauta:
REQUERIMENTO Nº 1.263, DE 2007
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.263, de 2007, do Senador Neuto
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de Conto, solicitando que, sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 475, de 2003, além das Comissões constantes do despacho inicial de
distribuição, seja ouvida, também, a de Agricultura e Reforma Agrária.
Aprovado.
A matéria vai às Comissões de Agricultura e Reforma Agrária, de Constituição, Justiça e Cidadania e,
nos termos do art. 49, I, do Regimento Interno, à de
Relações Exteriores e Defesa Nacional.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– Item extrapauta:
REQUERIMENTO Nº 1.264, DE 2007
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.264, de 2007, do Senador Neuto
de Conto, solicitando que, sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 171, de 2004, além das Comissões constantes do despacho inicial de
distribuição, seja ouvida, também, a de Agricultura e Reforma Agrária.
Aprovado.
A matéria vai às Comissões de Agricultura e Reforma Agrária, de Constituição, Justiça e Cidadania e,
nos termos do art. 49, I, do Regimento Interno, à de
Assuntos Sociais.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/
PT – AC) – Item extrapauta:
REQUERIMENTO Nº 1. 265, DE 2007
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.265, de 2007, do Senador Neuto
de Conto, solicitando que, sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 274, de 2003, além das Comissões constantes do despacho inicial de
distribuição, seja ouvida, também, a de Agricultura e Reforma Agrária.
Aprovado.
Uma vez que já se encontra instruída pela Comissão de Educação, a matéria vai ao exame das Comissões de Agricultura e Reforma Agrária, de Constituição, Justiça e Cidadania, de Assuntos Sociais e,
nos termos do art. 49, I, do Regimento Interno, de
Assuntos Econômicos.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– Item extrapauta:
REQUERIMENTO Nº 1. 266, DE 2007
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.266, de 2007, do Senador Neuto
de Conto, solicitando que, sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 91, de 2006, além das Comissões constantes do despacho inicial de
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distribuição, seja ouvida, também, a de Agricultura e Reforma Agrária.
Aprovado.
A matéria vai às Comissões de Agricultura e Reforma Agrária, de Constituição, Justiça e Cidadania e,
nos termos do art. 49, I, do Regimento Interno, à de
Assuntos Sociais.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– Item extrapauta:
REQUERIMENTO Nº 1.267, DE 2007
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.267, de 2007, do Senador Neuto
de Conto, solicitando que, sobre o Projeto de
Decreto Legislativo nº 232, de 2004, além das
Comissões constantes do despacho inicial de
distribuição, seja ouvida, também, a de Agricultura e Reforma Agrária.
Aprovado.
A matéria vai às Comissões de Agricultura e Reforma Agrária, de Constituição, Justiça e Cidadania, de
Serviços de Infra-Estrutura e de Assuntos Sociais.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– Item extrapauta:
REQUERIMENTO Nº 1.287, DE 2007
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.287, de 2007, do Senador Aloizio
Mercadante, solicitando que, sobre o Projeto
de Lei do Senado nº 584, de 2007, além da
Comissão constante do despacho inicial de
distribuição, seja ouvida, também, a de Assuntos Econômicos.
Aprovado.
A matéria vai à Comissão de Assuntos Econômicos e, nos termos do art. 49, I, do Regimento Interno,
à de Assuntos Sociais.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– Item extrapauta:
REQUERIMENTO Nº 1.295, DE 2007
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.295, de 2007, do Senador Neuto
de Conto, solicitando que, sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 302, de 2006, além da Comissão constante do despacho inicial de distribuição, seja ouvida, também, a de Agricultura
e Reforma Agrária.
Aprovado.
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A matéria vai à Comissão de Agricultura e Reforma Agrária e, nos termos do art. 49, I, do Regimento
Interno, à de Assuntos Sociais
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– Item extrapauta:
REQUERIMENTO Nº 1.296, DE 2007
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.296, de 2007, do Senador Neuto de
Conto, solicitando que, sobre o Projeto de Lei
do Senado nº 56, de 2007, além da Comissão
constante do despacho inicial de distribuição,
seja ouvida, também, a de Agricultura e Reforma Agrária.
Aprovado.
A matéria vai à Comissão de Agricultura e Reforma Agrária e, nos termos do art. 49, I, do Regimento
Interno, à de Assuntos Sociais.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– Item extrapauta:
REQUERIMENTO Nº 1.297, DE 2007
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.297, de 2007, do Senador Neuto
de Conto, solicitando que, sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 426, de 2007, além da Comissão constante do despacho inicial de distribuição, seja ouvida, também, a de Agricultura
e Reforma Agrária.
Aprovado.
A matéria vai à Comissão de Agricultura e Reforma Agrária e, nos termos do art. 49, I, do Regimento
Interno, à de Assuntos Sociais.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– Item extrapauta:
REQUERIMENTO Nº 1.298, DE 2007
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.298, de 2007, do Senador Neuto de
Conto, solicitando que, sobre o Projeto de Lei
do Senado nº 60, de 2007, além da Comissão
constante do despacho inicial de distribuição,
seja ouvida, também, a de Agricultura e Reforma Agrária.
Aprovado.
A matéria vai à Comissão de Agricultura e Reforma Agrária e, nos termos do art. 49, I, do Regimento
Interno, à de Assuntos Sociais.
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O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– Item extrapauta:

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– Item extrapauta:

REQUERIMENTO Nº 1.318, DE 2007

REQUERIMENTO Nº 1.396, DE 2007

Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.318, de 2007, do Senador Wellington Salgado, solicitando que, sobre o Projeto
de Lei do Senado nº 576, de 2007, além da
Comissão constante do despacho inicial de
distribuição, seja ouvida, também, a de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação
e Informática.

Votação, em turno único, do Requerimento 1.396, de 2007, do Senador Wellington Salgado, solicitando que, sobre o Aviso
nº 8, de 2006, além da omissão constante do
despacho inicial de distribuição, seja ouvida,
também, a de Ciência, Tecnologia, Inovação,
Comunicação e Informática.

Aprovado.
A matéria vai à Comissão de Ciência, Tecnologia,
Inovação, Comunicação e Informática e, nos termos
do art. 49, I do Regimento Interno, à de Constituição,
Justiça e Cidadania.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– Item extrapauta:
REQUERIMENTO Nº 1.333, DE 2007
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.333, de 2007, do Senador Romero Jucá,
solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 15, de 2005, além da Comissão constante do despacho inicial de distribuição, seja
ouvida, também, a de Assuntos Econômicos.
Aprovado.
A matéria vai à Comissão de Assuntos Econômicos, uma vez que já se encontra instruída pela de
Assuntos Sociais.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– Item extrapauta:
REQUERIMENTO Nº 1. 374, DE 2007
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.374, de 2007, do Senador Romero
Jucá, solicitando que, sobre o Projeto de Lei
do Senado nº 42, de 2007, além da Comissão
constante do despacho inicial de distribuição,
seja ouvida, também, a de Constituição, Justiça e Cidadania.
Aprovado.
A matéria vai à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania e, nos termos do art. 49, I, à de Meio
Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e
Controle.

Aprovado.
A matéria vai à Comissão de Ciência, Tecnologia,
Inovação, Comunicação e Informática e, posteriormente, retorna à Comissão de Educação.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– Votação, em globo, dos Requerimentos nºs 1.288,
1.315 e 1.317, de 2007, de tramitação conjunta, em
turno único.
As Srªs e os Srs. Senadores que os aprovam
queiram permanecer sentados.(Pausa.)
Aprovados.
A Secretaria de Ata lançará a tramitação individual das votações.
São os seguintes os itens apreciados:
O SR PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– Item extrapauta:
REQUERIMENTO Nº 1.288, DE 2007
Votação, em turno único, do Requerimento nº
1.288, de 2007, do Senador Wellington Salgado, solicitando a tramitação conjunta dos Projetos de Lei do
Senado nºs 165, de 2003; 151 e 531, de 2007; com o
Projeto de Lei da Câmara nº 35, de 2000, que já tramita em conjunto com os Projetos de Lei do Senado
nºs 182, 242, 308 e 355, de 2003; 352, de 2004; e 370,
de 2005; por regularem a mesma matéria.
O SR PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– Item extrapauta:
REQUERIMENTO Nº 1.315, DE 2007
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.315, de 2007, do Senador Wellington
Salgado, solicitando a tramitação conjunta do
Projeto de Lei do Senado nº 25, de 2003; com
o Projeto de Lei da Câmara nº 35, de 2000, que
já tramita em conjunto com os Projetos de Lei
do Senado nºs 182, 242, 308 e 355, de 2003;
352, de 2004; e 370, de 2005; por regularem
a mesma matéria.
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A Presidência esclarece ao Plenário que a aprovação dos Requerimentos implicará na perda do caráter
terminativo atribuído aos Projetos de Lei do Senado
nºs 25 e 165, de 2003, 151 e 531, de 2007.
Aprovados.
Os Projetos de Lei do Senado nºs 25 e 165,
de 2003; 151 e 531, de 2007, perdem a competência terminativa, passam a tramitar em conjunto com
as demais matérias e vão às Comissões de Ciência,
Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática; de
Constituição, Justiça e Cidadania; de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle; de Assuntos Sociais, de Educação; de Assuntos
Econômicos; e de Direitos Humanos e Legislação
Participativa.
O SR PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– Item extrapauta:
REQUERIMENTO Nº 1.317, DE 2007
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.317, de 2007, do Senador Romero Jucá, solicitando a tramitação conjunta do Projeto de Lei da Câmara nº 105,
de 2005 e o Projeto de Lei do Senado
nº 477, de 2003, por regularem a mesma
matéria.
A Presidência esclarece ao Plenário que a aprovação do Requerimento implicará na perda do caráter
terminativo atribuído ao Projeto de Lei do Senado nº
477, de 2003.
Aprovado.
O Projeto de Lei do Senado nº 477, de 2003,
perde sua competência terminativa e passa a tramitar em conjunto com o Projeto de Lei da Câmara nº
105, de 2005, e retornam ao exame da Comissão de
Assuntos Sociais.
O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Sr.
Presidente, eu gostaria de fazer uma solicitação a
V. Exª: para que colocasse em votação o Projeto nº
69/2007, de autoria do Deputado Arnaldo Madeira, que
se encontra pronto para ser votado, para que inclusive
não perca o objeto.
O PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– Faço um apelo a V. Exª para que converse com os
líderes que, no dia de amanha, a matéria estará sendo votada.
O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Agradeço a V. Exª.
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O PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– Item extrapauta:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 25, DE 2007
Discussão em turno único do Projeto de
Lei da Câmara nº 25, de 2007 (Nº 2.272/2003,
na Casa de origem), de iniciativa do Presidente
da República, que dispõe sobre a Mobilização
Nacional e cria o Sistema Nacional de Mobilização – Sinamob.
Pareceres favoráveis sob os nºs 847 e
848, de 2007, das Comissões de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador
Mozarildo Cavalcanti, e de Relações Exteriores e Defesa Nacional, Relator: Senador
Romeu Tuma.
Discussão do projeto, em turno único. (Pausa)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Concedo a palavra, para encaminhar, ao Senador
Romeu Tuma, que foi autor de um entendimento para
a matéria ser votada no dia de hoje.
O SR. ROMEU TUMA (PTB – SP. Para encaminhar. Sem revisão do orador. ) – Perfeitamente.
Consultei os Líderes da Casa e S. Exªs concordaram.
No relatório da Comissão de Relações Exteriores, fui designado pelo ilustre Presidente, Senador
Demóstenes Torres; e, na Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, o Senador Mozarildo Cavalcanti.
Ambos somos pela aprovação do projeto a fim de dotar o Brasil, tão breve quanto possível, de um sistema
de mobilização nacional, haja vista as necessidades
que se fazem presentes com a evolução de alguns
fatos que ocorrem não só no nosso continente, mas
internacionalmente.
Portanto, pedimos a aprovação do Projeto de
Lei da Câmara nº 25, com o parecer da Comissão de
Relações Exteriores e Defesa Nacional elaborado por
mim; e o da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, pelo Senador Mozarildo Cavalcanti, ambos
no mesmo sentido e com o mesmo voto.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam,
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à sanção.
É a seguinte a matéria aprovada:
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O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT –
AC) – Estamos a alguns minutos de finalização das
votações.
Em sessão anterior, foi lido o Requerimento nº
1.300, de 2007, do Senador Alvaro Dias, solicitando
ao Tribunal de Contas da União auditoria nos contratos de prestação de serviço para a realização de congressos e eventos, promovidos por órgãos do Governo
Federal, especialmente os celebrados no âmbito do
Ministério da Saúde.
Em votação o requerimento.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam,
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A Presidência fará cumprir a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– Em sessão anterior, foi lido o Requerimento nº 1.326,
de 2007, do Senador Alvaro Dias, solicitando ao Tribunal de Contas da União a remessa do relatório relativa
ao processo Tribunal de Contas nº 012773/2006-7, que
envolve a aplicação de recursos da Fundação Banco
do Brasil.
Em votação o requerimento.
Senador Alvaro Dias, V. Exª vai encaminhar a
matéria? (Pausa.)
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer como se encontram.(Pausa)
Aprovado.
A Presidência fará cumprir a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT
– AC) – As matérias constantes dos itens 1, 3 a 6
ficam transferidas para a próxima sessão deliberativa ordinária, por estarem em votação por quorum
qualificado.
São os seguintes os itens adiados para a próxima
sessão deliberativa ordinária:
1
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 412, DE 2003 – COMPLEMENTAR
(Em regime de urgência nos termos
do Requerimento nº 647, de 2007 – art. 336,II)
Votação, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 412, de 2003-Complementar, de autoria do Senador Antonio Carlos Magalhães, que estabelece a competência do
Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE), para prevenir e reprimir infrações
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contra a ordem econômica e contra a concorrência no Sistema Financeiro Nacional e dá
outras providências.
Pareceres sob nºs 109 e 110, de 2007,
das Comissões
– de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator: Senador César Borges,
favorável, com as Emendas nºs 1 a 6CCJ, que apresenta; e
– de Assuntos Econômicos, Relatora: Senadora Serys Slhessarenko, favorável ao
Projeto e às Emendas nºs 1 a 6-CCJ, e apresentando a Emenda nº 7-CAE.

3
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 56, DE 2001
Votação, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 56, de 2001,
tendo como primeira signatária a Senadora
Marina Silva, que altera o inciso II do § 7º
do artigo 201 da Constituição Federal para
regulamentar a aposentadoria do extrativista vegetal.
Parecer favorável, sob nº 784, de 2002,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator ad hoc: Senador José Eduardo Dutra.
4
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 13, DE 2003
Votação, em primeiro turno, da Proposta
de Emenda à Constituição nº 13, de 2003, tendo como primeiro signatário o Senador Sérgio
Zambiasi, que altera a redação do § 4º do art.
18 da Constituição Federal, dispondo sobre a
organização de Municípios.
Pareceres sob nºs 768, de 2003; 21, de
2005; e 14, de 2007, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador
João Alberto Souza; 1º pronunciamento:
5
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 48, DE 2003
Votação, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 48, de 2003,
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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.
6
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 sob nºs 779, de 2006; e 272,
de 2007, da Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, – 1º pronunciamento (sobre a Proposta): Relator: Senador
Ramez
Tebet, favorável; – 2º pronunciamento
(sobre a Emenda nº 1, de Plenário): Relator:
Senador Adelmir Santana, favorável, e apresentando a Emenda nº 2-CCJ, de redação.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– Pela ordem, concedo a palavra ao Senador Jayme
Campos. (Pausa.)
Concedo a palavra ao Senador Mão Santa; posteriormente a concederei ao Senador Paulo Paim e ao
Senador Paulo Duque.
O Sr. Mão Santa (PMDB – PI. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) – Senador Arquiduque. Foi promovido. Depois do brilhante discurso dele, fiz pesquisa
e constatei que o Ibope disse foi o melhor pronunciamento de ontem.
Mas, meu ilustre Presidente Tião Viana, pareceme que faltam oito dias para o término da sua presi-
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dência nesta Casa. V. Exª está correndo muito; parece
até um final de jogo, oito minutos. Nunca vi trabalhar
tanto.
Estou aqui até agora e falarei também em nome
do Senador do Piauí Heráclito Fortes.
Lamento informar ao Brasil cristão que faleceu no
dia de hoje o Padre Davi Mendes de Oliveira, pároco
há 50 anos do Estado do Piauí, dos quais 40 anos à
frente da Paróquia de São Félix do Piauí.
O Padre Davi Mendes de Oliveira, de ilustre família piauiense, nasceu na cidade de Simplício Mendes
– ele é da família do patrono da cidade, já que é Davi
Mendes –, em 1929. Mudou-se para cidade de São
Félix em 1968, onde desenvolveu profícuo trabalho
de assistência espiritual e social em favor dos mais
desfavorecidos.
Pela importância do papel desempenhado pelo
pároco, apresento ao Senado o presente requerimento
de voto de pesar por perda tão significativa.
Aos familiares e paroquianos, nossa solidariedade por esse momento de profunda tristeza.
O Piauí tem uma terra santa, que se chama Santa
Cruz dos Milagres, onde os romeiros vão, como existe
em todo o mundo cristão. É o ponto de maior busca
da fé dos piauienses e vizinhos maranhenses e cearenses. Aquele santuário de Santa Cruz dos Milagres
foi justamente edificado por Davi Mendes de Oliveira.
Sem dúvida nenhuma, o Piauí está entristecido, mas
ele ganhou um santo.
Em meu nome e no do Senador Heráclito Fortes,
faço este requerimento de voto de pesar pelo passamento do padre Davi Mendes de Oliveira.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– Farei esta leitura e passarei a palavra a V. Exª, Senador Paulo Paim.
Item extrapauta:
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 7, DE 2007
Projeto de Resolução nº 7, de 2007, de
autoria do Senador Cristovam Buarque, que
altera a designação da Comissão de Educação para Comissão de Educação, Cultura e
Desporto.
Sobre a mesa, pareceres das Comissões
de Educação, Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania; e Diretora, que passo a ler.
São lidos os seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– Os pareceres são favoráveis ao projeto, com a apresentação das Emendas nºs 1 a 3-CE-CCJ-Cdir.
Em discussão o projeto e as emendas, em turno
único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação o projeto, sem prejuízo das emendas.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
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Votação, em globo, das Emendas nºs 1, 2, e 3CAE-CCJ-Cdir.
As Srªs e os Srs. Senadores que as aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovadas.
A matéria vai à Comissão Diretora para a redação final.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– Sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora, oferecendo a redação final, que passo a ler.
É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à promulgação, com informação
direta ao Secretário da Comissão, Sr. Júlio.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– Está encerrada a Ordem do Dia.
Concedo a palavra, pela ordem, ao Senador Paulo
Paim; em seguida, ao Senador Paulo Duque.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pela ordem.
Sem revisão do orador) – Sr. Presidente, é sobre as
votações.
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Foi aprovado, por unanimidade, na Câmara dos
Deputados e em Comissões desta Casa, requerimento
de urgência – que deve estar na mesa, Sr. Presidente, Senador Tião Viana – propondo a criação de duas
universidades: a Universidade Federal da Campanha,
no Rio Grande do Sul; e a Universidade Federal da
Saúde, de Porto Alegre.
Sr. Presidente, faço um apelo: se não for possível
votar hoje essas duas universidades – já há um amplo
entendimento –, que sejam votadas sob a Presidência
de V. Exª, que, com certeza, não terminará nem hoje
nem amanhã. Espero que ainda se prolongue por um
bom tempo.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– Senador Paulo Paim, a Presidência assume o compromisso de colocar a matéria em Ordem do Dia.
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Com a palavra, o Senador Paulo Duque, pela
ordem.
O SR. PAULO DUQUE (PMDB – RJ. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente Tião Viana,
o jornalista e homem público Jorge Gama exerceu vários mandatos como Deputado Federal. É um homem
interessado em política e em economia. É um patriota.
Recebi dele um artigo interessantíssimo, publicado em
um jornal do antigo Estado do Rio, em que faz uma
análise da CPMF.
É um sistema tributário que tem sido muito discutido aqui nesses últimos dias. Não conheço bem
esse sistema. O que vejo, procuro aprender, procuro
explicações.
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Mas o ex-Deputado Jorge Gama enviou-me um
artigo tão interessante, em que põe em dúvida se os
bancos não deveriam compartilhar do valor de 0,38%
descontado de qualquer importância, de qualquer movimentação.
Portanto, é muito oportuno não somente fazer um
breve pronunciamento a respeito de Jorge Gama, exDeputado Federal, como solicitar a V. Exª que mande
publicar nos Anais. É um pequeno artigo, mas vale a
pena pela natureza aqui firmada.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR PAULO DUQUE EM SEU PRONUNCIAMENTO
(Inserido nos termos do art. 210, inciso
I e §2º do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– V. Exª será atendido, nos termos do Regimento. Será
um prazer publicar a matéria.
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O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– Sobre a mesa, pareceres que passo a ler.
São lidos os seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– Os pareceres que acabam de ser lidos vão à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– Foi lido anteriormente o Parecer nº 1.184, de 2007,
da Comissão de Educação, sobre o Projeto de Lei da
Câmara nº 69, de 2007 (nº 7.441/2006, na Casa de
origem), que considera o Município de Iguape, localizado no Estado de São Paulo, o Berço da Colonização
Japonesa no Brasil.
A matéria ficará sobre a mesa, durante cinco dias
úteis, para recebimento de emendas, nos termos do
art. 235, II, d, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– Sobre a mesa, requerimentos que passo a ler.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO Nº 1.418, DE 2007
Requer Voto de Pesar pelo falecimento,
no dia 4 deste mês de dezembro de 2007,
no Rio de Janeiro, de Vera Sílvia Magalhães,
que teve ativa participação na luta contra
a ditadura militar.
Requeiro, nos termos do art. 218, do Regimento Interno, e ouvido o Plenário, que seja consignado,
nos Anais do Senado, Voto de Pesar pelo falecimento,
ontem, dia 5 de dezembro de 2007, na cidade do Rio
de Janeiro, de Vera Silvia Magalhães, que se tomou
conhecida por sua luta contra a ditadura militar.
Requeiro, ainda, que o Voto de Pesar seja levado
ao conhecimento da sua família.
Justificação
Vera Sílvia Magalhães participou ativamente da
luta estudantil contra a ditadura militar. Influenciada por
um tio, ela, muito cedo, se interessou pelo marxismo.
Aos 15 anos, já participava da luta estudantil. Era a resistência à ditadura. Uma parte dos estudantes, a certa
altura, optou pela luta armada. Ela estava entre eles.
Participou das chamadas “expropriações”, nas quais,
por usar peruca loura, ficou conhecida como a “A Loura dos Assaltos”. Foi a única mulher a integrar o grupo
que seqüestrou o então Embaixador norte-americano
Charles Elbrick. Em março de 1970, ela foi cercada na
favela do Jacarezinho, levou um tiro na cabeça, foi levada a um hospital, e depois barbaramente torturada
no Quartel da Rua Barão de Mesquita. Com 25 quilos
a menos, fez parte dos 39 presos políticos trocados
pelo Embaixador alemão Ehrenfried von Holleben e
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passou vários anos no exterior. Nunca se recuperou
totalmente das torturas sofridas e sua morte prematura,
com apenas 59 anos, a elas em parte se deveu. Sem
entrar no mérito das suas idéias e da opção pela forma
de luta, há de se reconhecer que foi mulher idealista e
corajosa. Merece, portanto, respeito e a homenagem
póstuma que ora proponho.
Sala das Sessões, 5 de dezembro de 2007. – Senador Arthur Virgílio, Líder do PSDB.
REQUERIMENTO Nº 1.419, DE 2007
Requer Voto de Pesar pelo falecimento
de Heloneida Studart, ex-Deputada Estadual
fluminense, jornalista, escritora, defensora
dos direitos da mulher e referência na militância política brasileira.
Requeiro, nos termos do art. 218, do Regimento Interno, a inserção em ata, de Voto de Pesar pelo
falecimento ocorrido no Rio de Janeiro, em 3 de dezembro de 2007, de Heloneida Studart, ex-Deputada
Estadual fluminense, jornalista, escritora, defensora
dos direitos da mulher e referência na militância política do Brasil.
Requeiro, ademais, que esse voto de pesar seja
levado ao conhecimento dos familiares da ex-parlamentar, especialmente aos seus filhos.
Justificação
Heloneida Studart foi uma mulher de forte vontade e, com muita luta, veio a se tornar a guerreira em
nome das mulheres brasileiras. Nascida no Ceará, ela,
como já se definiu, passou a vida provando que a mulher pode mais do que querer. E provou mesmo! Desde
a infância, mostrava que era aferente das mulheres de
seu convívio. Aos 9 anos, escreveu o primeiro livro, a
novela “A menina que fugiu do frio”. Deixou sua terra
natal com 19 anos, passando a viver no Rio de Janeiro, onde se formou em Ciências Sociais, trabalhando,
à época, como jornalista. Seu apreço à literatura fez
com que ela se aproximasse de Rachel de Queiroz,
procurou uma editora e publicou diversos livros, quase
todos sobre a condição da mulher. Um deles, intitulado
“O Estandarte da Vida”, foi inspirado na vida de sua
amiga Zuzu Angel. Heloneida Studart foi fundadora
da primeira entidade feminista do Brasil, o Centro da
Mulher Brasileira. Na década de 70, foi procurada pelo
MDB e elegeu-se Deputada Estadual, reelegendo-se
por cinco vezes. Em 1988, deixou o partido e ajudou a
criar o PSDB. Ultimamente, era filiada ao PT.
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Sala das Sessões, 5 de dezembro de 2007. – Senador Arthur Virgílio, Líder do PSDB.
REQUERIMENTO Nº 1.420, DE 2007
Exmº Sr. Presidente,
Requeiro nos termos regimentais, seja apresentado pelo Senado Federal voto de pesar pelo falecimento no dia de hoje do Padre Davi Mendes de Oliveira,
pároco há 50 anos no Estado do Piauí, dos quais 40
anos à frente da Paróquia de São Félix do Piauí.
Justificação
O Padre Davi Mendes de Oliveira, nasceu na cidade de Simplício Mendes, em 2 de agosto de 1929 e
mudou-se para a cidade de São Félix do Piauí em 1968,
onde desenvolveu proficuo trabalho de assistência espiritual e social em favor dos mais desfavorecidos.
Pela importância do papel desempenhado pelo
Pároco, apresento ao Senado o presente requerimento
por perda tão significativa.
Aos familiares e aos paroquianos nossa solidariedade por esse momento de profunda tristeza.
Sala das Sessões, 5 de dezembro de 2007. – Senador Francisco de Assis de Moraes Souza, (Mão
Santa.)
REQUERIMENTO Nº 1.421, DE 2007
Requer Voto de Aplauso à artista plástica Thera Regouin Denot Medeiros, por
estar abrindo hoje, dia 5 de setembro de
2007, exposição de suas pinturas, na Galeria de Arte da Casa Thomas Jefferson, em
Brasília – DF.
Requeiro, nos termos do art. 222, do Regimento
Interno, e ouvido o Plenário, que seja consignado, nos
Anais do Senado, Voto de Aplauso à artista plástica
Thera Regouin Denot Medeiros, por estar inaugurando
hoje, dia 5 de dezembro de 2007, exposição de pinturas, na Galeria de Arte da Casa Thomas Jefferson,
em Brasília – DF.
Requeiro, ainda, que o Voto de Aplauso seja levado ao conhecimento da homenageada, bem como do
seu pai, Embaixador José Artur Denot Medeiros.
Justificação
A jovem artista plástica Thera Regouin Denot
Medeiros inaugura hoje, dia 5 de dezembro de 2007,
na Galeria de Arte da Casa Thomas Jefferson, em Brasília – DF, exposição de uma série de pinturas que fez,
na Capital da República, no ano passado e neste ano.
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São composições abstratas, em geral óleo sobre tela.
Thera, assinala o convite para a exposição, “procura
traduzir emoção e razão, em uma linguagem visual, na
qual não existe uma diferenciação entre imaginação
e realidade, cor e forma”. Filha do Embaixador José
Artur Denot Medeiros, ela nasceu nos Países Baixos
e vive em Brasília, pela terceira vez, desde 2005. Possui excelente currículo. Começou os estudos de pintura, em Brasília, com Glenio Bianchetti e Rosa Maria
Amorim, e continuou em Washington – D.C. e Nova
York, nos Estados Unidos, e em Montevidéu, Uruguai.
Já fez exposições individuais em Montevidéu, Paris e
Berlim. Por estar brindando Brasília com mostra de
seus últimos trabalhos, ela faz jus à homenagem que
ora proponho.
Sala das Sessões, 5 de dezembro de 2007. – Senador Arthur Virgílio, Líder do PSDB.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– A Presidência encaminhará os votos solicitados.
Os requerimentos que acabam de ser lidos vão
ao Arquivo.
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 1.422, DE 2007
Audiência de Comissão.
Nos termos do art. 255, inciso II, alínea c, item
12 do Regimento Interno, requeiro que sobre o Projeto
de Lei da Câmara nº 122, de 2006, que “altera a Lei nº
7.716, de 5 de janeiro de 1989, que define os crimes
resultantes de preconceito de raça ou de cor, dá nova
redação ao § 3º do art. 140 do Decreto-Lei nº 2.848,
de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal, a ao art. 5º
da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo
Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, de e dá
outras providências”, seja ouvida, também, a Comissão de Assuntos Sociais.
Sala das Sessões, 5 de dezembro de 2007. – Senador Gim Argello.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– O requerimento que acaba de ser lido será incluído
em Ordem do Dia oportunamente.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– Os Srs. Senadores Gerson Camata, Marconi Perillo,
Flexa Ribeiro e Flávio Arns enviaram discursos à Mesa
para serem publicados na forma do disposto no art.
203, combinado com o inciso I e o § 2º do art. 210, do
Regimento Interno.
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S. Exªs serão atendidos.
O SR. GERSON CAMATA (PMDB – ES. Sem
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, temos o hábito de fazer piada com
estrangeiros, especialmente os norte-americanos, por
acreditarem que a capital do Brasil é Buenos Aires.
Pois bem, acho que perdemos qualquer direito de rir
à custa dos habitantes dos Estados Unidos, depois da
divulgação dos resultados de uma pesquisa do Instituto
Ipsos, que mostra o nível impressionante de analfabetismo geográfico da população brasileira.
De acordo com a pesquisa, que ouviu mil pessoas, em 70 municípios das 9 regiões metropolitanas do
País, 50 por cento dos entrevistados, com um mapa
do mundo aberto à sua frente, não souberam localizar
o Brasil. O levantamento revela que metade dos brasileiros não tem a menor idéia de onde fica seu próprio
país. Um percentual superior a 2 por cento chegou a
dizer que o Brasil fica na África, e outros 2 por cento
apontaram a Argentina. Do total de entrevistados, 29
por cento nem chegaram a arriscar uma resposta.
Os pesquisadores não estavam entrevistando
analfabetos. Quase 10 por cento dos que freqüentaram ou freqüentam cursos universitários não tinham
idéia de que o Brasil fica na América do Sul. Entre os
que completaram o ensino médio, o percentual salta
para 30 por cento, e chega a 50 por cento entre os que
iniciaram o ensino fundamental.
Quanto à localização dos Estados, a situação não
é melhor: só 9 por cento souberam mostrar onde fica o
Ceará, 14 por cento apontaram corretamente o Pará no
mapa, 23 por cento indicaram São Paulo com acerto e
24 por cento sabem onde fica a capital do País.
Se não conseguem localizar seu próprio país, é
claro que os brasileiros devem ter dificuldade muito
maior para identificar outros países. 84 por cento foram incapazes de localizar a Argentina, 82 por cento
não sabiam onde ficavam os Estados Unidos, 97 por
cento não tinham idéia da localização da França, 92
por cento ignoravam onde fica o Japão.
A pesquisa foi divulgada há pouco, no início deste mês, e constitui uma prova de que algo está muito
errado no ensino de Geografia no Brasil. Vão longe os
tempos em que cada sala de aula dispunha de mapas do nosso País, de um mapa-múndi e de um globo
terrestre. Hoje em dia, a Geografia voltou-se para um
enfoque político-ideológico, e adota livros em que a
preocupação é ensinar aos estudantes que os países
desenvolvidos são os responsáveis exclusivos pelos
males de que padece o mundo em desenvolvimento,
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que o socialismo é o regime ideal, que o “neoliberalismo” é uma peste a ser exterminada, que devemos
todos resistir à globalização, uma conspiração do imperialismo norte-americano para manter o chamado
“terceiro mundo” em estado de eterna pobreza...
Em resumo, ensina-se tudo, menos informações
essenciais. Junte-se o viés ideológico dos livros didáticos ao despreparo dos professores e à carência de
material escolar adequado, e está pronta a receita do
desastre. O resultado é que, em pleno século 21, metade da nossa população não reconhece o país em que
vive, nem o mundo que a cerca. Esse analfabetismo
geográfico esconde algo ainda pior, pois é impossível
ensinar História, por exemplo, a quem pensa estar vivendo na África
A propósito dos norte-americanos, que dão motivo às nossas piadas, eles demonstram um conhecimento bem maior que o dos brasileiros. Em pesquisa
semelhante realizada nos Estados Unidos, 86 por cento
indicaram com precisão a localização do seu país, 81
por cento souberam dizer onde fica o México, 54 por
cento localizaram a França e 47 por cento indicaram
a posição correta da Argentina no mapa.
Parece que atribuir uma grande ignorância geográfica aos norte-americanos não faz mais sentido.
Quanto a nós, convém tomarmos medidas urgentes
para corrigir as deficiências no ensino de Geografia,
antes que nos tornemos personagens de piadas no
resto do mundo...
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. MARCONI PERILLO (PSDB – GO. Sem
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, ocupo a tribuna neste momento para
registrar a matéria intitulada “BYE,BYE,PETROBRAS”
publicada na revista Exame em sua edição de 12 de
setembro de 2007.
A matéria destaca que com o mercado do petróleo aquecido, brigas políticas e um programa de remuneração ultrapassado provocam uma revoada de altos
executivos na estatal.
Sr. Presidente, solicito que a matéria citada seja
considerada parte deste pronunciamento, para que
passe a constar dos Anais do Senado Federal.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR MARCONI PERILLO 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 comentar
o artigo intitulado, “O fim da assombração”, publicado
pela revista Veja de 05 de setembro do corrente.
No artigo o jornalista Diogo Mainardi segue sua
linha de critica contundente ao governo Lula. Dessa
vez escreve sobre o mensalão e a decisão do STF. “O
STF mandou alguns dos maiores aliados de Lula ao
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banco dos réus. Lula negou que isso possa ser interpretado como juízo contra seu governo. Pode sim. Por
mais popular que ele seja, Lula ficará marcado para
sempre como o presidente dos mensaleiros.”
Sr. Presidente, solicito que o artigo acima citado
seja considerado parte deste pronunciamento, para que
passe a constar dos Anais do Senado Federal.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o segundo
assunto é para comentar o artigo intitulado, “A inveja de
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Lula”, publicado pelo jornal Folha de S.Paulo de 17 de
outubro do corrente na seção Tendências /Debates.
O artigo de José Henrique Reis Lobo, secretário
de Relações Institucionais do governo do estado de São
Paulo, analisa a “raiva que o presidente Lula demonstra ter” do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso.
Segundo Lobo esse sentimento decorre do fato de Lula
não conseguir conter a admiração pela figura do ex-presidente. De acordo com o articulista no fundo Lula gostaria de ser como FHC mas não pode, por essa razão
descarrega sua frustração no ex-presidente.

Dezembro de 2007

Sr. Presidente, solicito que o artigo acima citado
seja considerado parte deste pronunciamento, para que
passe a constar dos Anais do Senado Federal.
Muito obrigado.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
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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O SR. FLÁVIO ARNS (Bloco/PT – PR. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, Os brasileiros terão no próximo dia 09 de
dezembro a oportunidade de conhecer um pouco mais
do trabalho desenvolvido pelas APAEs no Brasil e,
principalmente, colaborar com doações para que este
trabalho continue transformando a vida de milhares de
pessoas com deficiência.
Refiro-me ao programa BAND Vida, promovido pela TV Bandeirantes e pela Federação Nacional
das APAEs com o objetivo de divulgar à sociedade
brasileira a importância dos trabalhos realizados pela
Rede Apaeana, além de mostrar o quanto a instituição transforma a vida das pessoas com deficiência
intelectual.
Serão 10 horas de programação especialmente
voltadas para a ocasião, reunindo todo o elenco da
emissora, além de participações especiais de celebridades, autoridades e demais colaboradores da entidade. Além disso, as emissoras de rádio do grupo BAND
também estão engajadas na campanha.
Entre os programas, serão exibidas imagens e
entrevistas de personagens que são ou foram atendidos
pela instituição e que tiveram suas vidas modificadas
graças ao trabalho das APAEs.
Esta é uma iniciativa criada em 2003 com a meta
de arrecadar recursos para as 2 mil APAEs espalhadas em 23 Estados brasileiros por meio de doações
via serviço telefônico 0500.
Para 2007, a expectativa é de ultrapassar os mais
de R$1.500.000,00 (Um Milhão e Meio) que foram arrecadados na última edição do BAND VIDA.
É importante destacar que o recurso arrecadado
será destinado para o Fundo Social Solidário da Federação Nacional das APAEs, que financiará projetos
das APAEs que submeterem propostas, de acordo com
um edital que será divulgado pela Federação a partir
de fevereiro de 2008.
Sem dúvida, é uma iniciativa importante, sobretudo por seu um instrumento de conscientização
da população, oportunizando aos telespectadores o
esclarecimento de dúvidas sobre os tipos de deficiências e sobre o trabalho desenvolvido pelas APAEs
a favor da integração das pessoas com deficiência à
sociedade.
Sendo assim, convido a todos para assistirem
e contribuírem com esta iniciativa realizada de forma
responsável e transparente para o bem das pessoas
com deficiência.
Muito obrigado.
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Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT
– AC) – Nada mais havendo a tratar, a Presidência
vai encerrar os trabalhos, lembrando às Srªs e aos
Srs. Senadores que constará da sessão deliberativa ordinária de amanhã, a realizar-se às 14 horas,
a seguinte:
ORDEM DO DIA
1
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 412, DE 2003 COMPLEMENTAR
(Em regime de urgência nos termos
do Requerimento nº 647, de 2007 -art. 336,II)
Votação, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 412, de 2003-Complementar, de autoria do Senador Antonio Carlos Magalhães, que estabelece a competência do
Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE), para prevenir e reprimir infrações
contra a ordem econômica e contra a concorrência no Sistema Financeiro Nacional e dá
outras providências.
Pareceres sob nºs 109 e 110, de 2007,
das Comissões
– de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator: Senador César Borges, favorável,
com as Emendas nºs 1 a 6-CCJ, que apresenta; e
– de Assuntos Econômicos, Relatora:
Senadora Serys Slhessarenko, favorável ao
Projeto e às Emendas nºs 1 a 6-CCJ, e apresentando a Emenda nº 7-CAE.
2
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 56, DE 2001
Votação, em primeiro turno, da Proposta
de Emenda à Constituição nº 56, de 2001, tendo como primeira signatária a Senadora Marina
Silva, que altera o inciso II do § 7º do artigo 201
da Constituição Federal para regulamentar a
aposentadoria do extrativista vegetal.
Parecer favorável, sob nº 784, de 2002,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator ad hoc: Senador José Eduardo Dutra.
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3
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 13, DE 2003
(Votação nominal)
Votação, em primeiro turno, da Proposta
de Emenda à Constituição nº 13, de 2003, tendo como primeiro signatário o Senador Sérgio
Zambiasi, que altera a redação do § 4º do art.
18 da Constituição Federal, dispondo sobre a
organização de Municípios.
Pareceres sob nºs 768, de 2003; 21, de
2005; e 14, de 2007, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador João Alberto Souza; 1º pronunciamento:
favorável à matéria; 2º pronunciamento (em
reexame, nos termos do Requerimento nº
1.018, de 2003): ratificando o seu parecer anterior; 3º pronunciamento: (em reexame, nos
termos do Requerimento nº 479, de 2005):
Relator: Senador Luiz Otávio, favorável, nos
termos da Emenda nº 1-CCJ (Substitutivo),
que oferece.
4
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.
5
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,
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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 sob nºs 779, de 2006; e 272,
de 2007, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, -1º pronunciamento (sobre a
Proposta): Relator: Senador Ramez Tebet, favorável; -2º pronunciamento (sobre a Emenda
nº 1, de Plenário): Relator: Senador Adelmir
Santana, favorável, e apresentando a Emenda
nº 2-CCJ, de redação.
6
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 89, DE 2007
Votação, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 89, de 2007
(nº 50/2007, na Câmara dos Deputados), de
iniciativa do Presidente da República, que
prorroga os prazos previstos no caput dos
arts. 76 e 84 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e dá outras providências. (CPMF)
Pareceres sob nºs 1.080 e 1.183, de
2007, da Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania, Relator: Senador Romero Jucá,
1º pronunciamento: (sobre a Proposta), favorável, com votos contrários da Senadora Lúcia
Vânia e dos Senadores Jarbas Vasconcelos,
Adelmir Santana, Demóstenes Torres, Antonio Carlos Júnior, Arthur Virgílio, Tasso Jereissati e Álvaro Dias; e vencido da Senadora
Kátia Abreu; e 2º pronunciamento: (sobre as
Emendas nºs 1 a 19, de Plenário), contrário,
apresentando a Emenda nº 20, de redação,
com votos favoráveis dos Senadores Jarbas
Vasconcelos, Adelmir Santana, Demóstenes
Torres, Kátia Abreu, Antonio Carlos Júnior,
Arthur Virgílio, Eduardo Azeredo, Tasso Jereissati, José Agripino.
7
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 94, DE 2003
Quinta e última sessão de discussão,
em primeiro turno, da Proposta de Emenda
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à Constituição nº 94, de 2003, tendo como
primeiro signatário o Senador Demóstenes
Torres, que altera o inciso I do artigo 208 da
Constituição Federal e acrescenta parágrafo
ao artigo 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, para garantir o ensino
fundamental em período integral e dá outras
providências.
Parecer sob nº 393, de 2007, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator: Senador Eduardo Azeredo, favorável, com as Emendas nºs 1 e 2-CCJ, que
apresenta.
8
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 5, DE 2005
Quinta e última sessão de discussão,
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, com a Emenda nº 1-CCJ (Substitutivo),
que oferece.
9
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 60, DE 2005
(Tramitando em conjunto com a Proposta
de Emenda à Constituição nº 22, de 2001)
(Votação nominal, caso não haja emendas)
Quinta e última sessão de discussão,
em primeiro turno, da Proposta de Emenda à
Constituição nº 60, de 2005, tendo como primeiro signatário o Senador Renan Calheiros,
que altera a redação dos arts. 34, 35, 144, 160
e 167 da Constituição Federal e insere artigo
no Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, dispondo sobre a obrigatoriedade de
aplicação de recursos na área de segurança
pública.
Parecer sob nº 476, de 2007, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Demóstenes Torres, favorável,
com as Emendas nºs 1 a 3-CCJ, que apre-
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senta, e pela rejeição da Proposta de Emenda à Constituição nº 22, de 2001, que tramita
em conjunto, com voto contrário do Senador
Tasso Jereissati e abstenção do Senador Jefferson Péres.
10
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 22, DE 2001
Quinta e última sessão de discussão,
em primeiro turno, da Proposta de Emenda
à Constituição nº 22, de 2001, tendo como
primeiro signatário o Senador Romeu Tuma,
que dispõe sobre a aplicação da receita resultante de impostos, para a organização
e manutenção dos órgãos de segurança
pública.
11
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 19, DE 2007
Quinta e última sessão de discussão,
em primeiro turno, da Proposta de Emenda
à Constituição nº 19, de 2007, tendo como
primeiro signatário o Senador Tião Viana,
que acrescenta parágrafo único ao art. 54 da
Constituição Federal, para permitir a Deputados Federais e Senadores o exercício de
cargo de professor em instituição pública de
ensino superior.
Parecer nº 850, de 2007 -CCJ, Relator Senador Eduardo Suplicy, favorável à matéria.
12
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 à matéria, na forma da
Emenda nº 1-CAS (Substitutivo), que apresenta.
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13
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, Relator: Senador
Paulo Paim.
14
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, Relator “ad hoc”:
Senador Valter Pereira.
15
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 2Plen): favorável, nos termos de Subemenda
que oferece.
16
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 con-
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dições 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, Relator: Senador Wilson
Matos, favorável, nos termos da Emenda nº
1-CE (Substitutivo), que oferece.
17
PROJETO DE RESOLUÇÃO DO SENADO
Nº 65, DE 2007
Discussão, em turno único, do Projeto
de Resolução nº 65, de 2007 (apresentado como conclusão do Parecer nº 952, de
2007, da Comissão de Assuntos Econômicos, Relator: Senador Jonas Pinheiro),
que autoriza a União a aceitar dação de
imóvel do Governo da Bolívia, como parte
do pagamento dos juros da dívida externa
daquele País.
Pareceres favoráveis, sob nºs 950 e 951,
de 2007, das Comissões de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Pedro Simon, com voto contrário do Senador Mozarildo Cavalcanti; e de Relações Exteriores e
Defesa Nacional, Relator ad hoc: Senador
Marcelo Crivella.
18
REQUERIMENTO Nº 778, DE 2007
Votação, em turno único, do Requerimento nº 778, de 2007, da Senadora Kátia Abreu,
solicitand a dispensa do parecer da Comissão
de Assuntos conômicos sobre o Projeto de Lei
do Senado nº 202, de 2005.
19
REQUERIMENTO Nº 914, DE 2007
Votação, em turno único, do 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.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 20 horas e 45
minutos.)
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Quinta-feira 6

43943

43944

Quinta-feira 6

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2007

Dezembro de 2007

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 6

43945

43946

Quinta-feira 6

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2007

Dezembro de 2007

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 6

43947

43948

Quinta-feira 6

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2007

Dezembro de 2007

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 6

43949

43950

Quinta-feira 6

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2007

Dezembro de 2007

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 6

43951

43952

Quinta-feira 6

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2007

Dezembro de 2007

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 6

43953

43954

Quinta-feira 6

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2007

Dezembro de 2007

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 6

43955

43956

Quinta-feira 6

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2007

Dezembro de 2007

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 6

43957

43958

Quinta-feira 6

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2007

Dezembro de 2007

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 6

43959

43960

Quinta-feira 6

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2007

Dezembro de 2007

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 6

43961

43962

Quinta-feira 6

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2007

Dezembro de 2007

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 6

43963

43964

Quinta-feira 6

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2007

Dezembro de 2007

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 6

43965

43966

Quinta-feira 6

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2007

Dezembro de 2007

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 6

43967

43968

Quinta-feira 6

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2007

Dezembro de 2007

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 6

43969

43970

Quinta-feira 6

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2007

Dezembro de 2007

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 6

43971

43972

Quinta-feira 6

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2007

Dezembro de 2007

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 6

43973

43974

Quinta-feira 6

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2007

Dezembro de 2007

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 6

43975

43976

Quinta-feira 6

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2007

Dezembro de 2007

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 6

43977

43978

Quinta-feira 6

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2007

Dezembro de 2007

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 6

43979

43980

Quinta-feira 6

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2007

Dezembro de 2007

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 6

43981

43982

Quinta-feira 6

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2007

Dezembro de 2007

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 6

43983

43984

Quinta-feira 6

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2007

Dezembro de 2007

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 6

43985

43986

Quinta-feira 6

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2007

Dezembro de 2007

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 6

43987

43988

Quinta-feira 6

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2007

Dezembro de 2007

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 6

43989

43990

Quinta-feira 6

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2007

Dezembro de 2007

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 6

43991

43992

Quinta-feira 6

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2007

Dezembro de 2007

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 6

43993

43994

Quinta-feira 6

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2007

Dezembro de 2007

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 6

43995

43996

Quinta-feira 6

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2007

Dezembro de 2007

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 6

43997

43998

Quinta-feira 6

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2007

Dezembro de 2007

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 6

43999

44000

Quinta-feira 6

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2007

Dezembro de 2007

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 6

44001

44002

Quinta-feira 6

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2007

Dezembro de 2007

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 6

44003

44004

Quinta-feira 6

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2007

Dezembro de 2007

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 6

44005

44006

Quinta-feira 6

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2007

Dezembro de 2007

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 6

44007

44008

Quinta-feira 6

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2007

Dezembro de 2007

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 6

44009

44010

Quinta-feira 6

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2007

Dezembro de 2007

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 6

44011

44012

Quinta-feira 6

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2007

Dezembro de 2007

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 6

44013

44014

Quinta-feira 6

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2007

Dezembro de 2007

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 6

44015

44016

Quinta-feira 6

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2007

Dezembro de 2007

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 6

44017

44018

Quinta-feira 6

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2007

Dezembro de 2007

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 6

44019

44020

Quinta-feira 6

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2007

Dezembro de 2007

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 6

44021

44022

Quinta-feira 6

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2007

Dezembro de 2007

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 6

44023

44024

Quinta-feira 6

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2007

Dezembro de 2007

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 6

44025

44026

Quinta-feira 6

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2007

Dezembro de 2007

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 6

44027

44028

Quinta-feira 6

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2007

Dezembro de 2007

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 6

44029

44030

Quinta-feira 6

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2007

Dezembro de 2007

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 6

44031

44032

Quinta-feira 6

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2007

Dezembro de 2007

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 6

44033

44034

Quinta-feira 6

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2007

Dezembro de 2007

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 6

44035

44036

Quinta-feira 6

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2007

Dezembro de 2007

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 6

44037

44038

Quinta-feira 6

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2007

Dezembro de 2007

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 6

44039

44040

Quinta-feira 6

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2007

Dezembro de 2007

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 6

44041

44042

Quinta-feira 6

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2007

Dezembro de 2007

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 6

44043

44044

Quinta-feira 6

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2007

Dezembro de 2007

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 6

44045

44046

Quinta-feira 6

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2007

Dezembro de 2007

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 6

44047

44048

Quinta-feira 6

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2007

Dezembro de 2007

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 6

44049

44050

Quinta-feira 6

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2007

Dezembro de 2007

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 6

44051

44052

Quinta-feira 6

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2007

Dezembro de 2007

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 6

44053

44054

Quinta-feira 6

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2007

Dezembro de 2007

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 6

44055

44056

Quinta-feira 6

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2007

Dezembro de 2007

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 6

44057

44058

Quinta-feira 6

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2007

Dezembro de 2007

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 6

44059

44060

Quinta-feira 6

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2007

Dezembro de 2007

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 6

44061

44062

Quinta-feira 6

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2007

Dezembro de 2007

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 6

44063

44064

Quinta-feira 6

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2007

Dezembro de 2007

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 6

44065

44066

Quinta-feira 6

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2007

Dezembro de 2007

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 6

44067

44068

Quinta-feira 6

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2007

Dezembro de 2007

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 6

44069

44070

Quinta-feira 6

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2007

Dezembro de 2007

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 6

44071

44072

Quinta-feira 6

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2007

Dezembro de 2007

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 6

44073

44074

Quinta-feira 6

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2007

Dezembro de 2007

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 6

44075

44076

Quinta-feira 6

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2007

Dezembro de 2007

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 6

44077

44078

Quinta-feira 6

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2007

Dezembro de 2007

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 6

44079

44080

Quinta-feira 6

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2007

Dezembro de 2007

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 6

44081

44082

Quinta-feira 6

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2007

Dezembro de 2007

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 6

44083

44084

Quinta-feira 6

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2007

Dezembro de 2007

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 6

44085

44086

Quinta-feira 6

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2007

Dezembro de 2007

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 6

44087

44088

Quinta-feira 6

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2007

Dezembro de 2007

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 6

44089

44090

Quinta-feira 6

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2007

Dezembro de 2007

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 6

44091

44092

Quinta-feira 6

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2007

Dezembro de 2007

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 6

44093

44094

Quinta-feira 6

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2007

Dezembro de 2007

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 6

44095

44096

Quinta-feira 6

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2007

Dezembro de 2007

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 6

44097

44098

Quinta-feira 6

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2007

Dezembro de 2007

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 6

44099

44100

Quinta-feira 6

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2007

Dezembro de 2007

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 6

44101

44102

Quinta-feira 6

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2007

Dezembro de 2007

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 6

44103

44104

Quinta-feira 6

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2007

Dezembro de 2007

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 6

44105

44106

Quinta-feira 6

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2007

Dezembro de 2007

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 6

44107

44108

Quinta-feira 6

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2007

Dezembro de 2007

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 6

44109

44110

Quinta-feira 6

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2007

Dezembro de 2007

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 6

44111

44112

Quinta-feira 6

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2007

Dezembro de 2007

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 6

44113

44114

Quinta-feira 6

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2007

Dezembro de 2007

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 6

44115

44116

Quinta-feira 6

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2007

Dezembro de 2007

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 6

44117

44118

Quinta-feira 6

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2007

Dezembro de 2007

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 6

44119

44120

Quinta-feira 6

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2007

Dezembro de 2007

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 6

44121

44122

Quinta-feira 6

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2007

Dezembro de 2007

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 6

44123

44124

Quinta-feira 6

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2007

Dezembro de 2007

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 6

44125

44126

Quinta-feira 6

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2007

Dezembro de 2007

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 6

44127

44128

Quinta-feira 6

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2007

Dezembro de 2007

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 6

44129

44130

Quinta-feira 6

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2007

Dezembro de 2007

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 6

44131

44132

Quinta-feira 6

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2007

Dezembro de 2007

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 6

44133

44134

Quinta-feira 6

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2007

Dezembro de 2007

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 6

44135

44136

Quinta-feira 6

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2007

Dezembro de 2007

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 6

44137

44138

Quinta-feira 6

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2007

Dezembro de 2007

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 6

44139

44140

Quinta-feira 6

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2007

Dezembro de 2007

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 6

44141

44142

Quinta-feira 6

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2007

Dezembro de 2007

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 6

44143

44144

Quinta-feira 6

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2007

Dezembro de 2007

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 6

44145

44146

Quinta-feira 6

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2007

Dezembro de 2007

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 6

44147

COMPOSIÇÃO DO SENADO FEDERAL NA 53ª LEGISLATURA
Bahia
DEM – Antonio Carlos Júnior* (S)
PR – César Borges*
PDT – João Durval **

Rio Grande do Sul
BLOCO-PT – Paulo Paim*
BLOCO-PTB – Sérgio Zambiasi*
PMDB – Pedro Simon**

Amazonas
PSDB – Arthur Virgílio*
PDT – Jefferson Péres*
BLOCO-PT – João Pedro**(S)

Rio de Janeiro
BLOCO-PRB – Marcelo Crivella*
PMDB – Paulo Duque* (S)
BLOCO-PP – Francisco Dornelles **

Ceará
PDT – Patrícia Saboya³ *
PSDB – Tasso Jereissati*
BLOCO-PC do B – Inácio Arruda**

Paraná
BLOCO-PT – Flávio Arns*
PDT – Osmar Dias *
PSDB – Alvaro Dias **

Maranhão
DEM – Edison Lobão*
PMDB – Roseana Sarney *
BLOCO-PTB – Epitácio Cafeteira **

Paraíba
DEM – Efraim Morais*
PMDB – José Maranhão*
PSDB – Cícero Lucena **

Acre
PMDB – Geraldo Mesquita Júnior*
BLOCO-PT – Sibá Machado*(S)
BLOCO-PT – Tião Viana**

Pará
PSOL – José Nery* (S)
PSDB – Flexa Ribeiro*(S)
PSDB – Mário Couto**

Espírito Santo
PMDB – Gerson Camata*
BLOCO-PR – Magno Malta*
BLOCO-PSB – Renato Casagrande**

Mato Grosso do Sul
BLOCO-PT – Delcídio Amaral *
PMDB – Valter Pereira*(S)
PSDB – Marisa Serrano**

Pernambuco
DEM – Marco Maciel*
PSDB – Sérgio Guerra*
PMDB – Jarbas Vasconcelos**

Piauí
DEM – Heráclito Fortes*
PMDB – Mão Santa *
BLOCO-PTB – João Vicente Claudino**

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

São Paulo
BLOCO-PT – Aloizio Mercadante*
DEM – Romeu Tuma*
BLOCO-PT – Eduardo Suplicy**

Rio Grande do Norte
PMDB – Garibaldi Alves Filho *
DEM – José Agripino*
DEM – Rosalba Ciarlini**

Tocantins
BLOCO-PR – João Ribeiro *
PMDB – Leomar Quintanilha*
DEM – Kátia Abreu **

Minas Gerais
PSDB – Eduardo Azeredo*
PMDB – Wellington Salgado de Oliveira*(S)
DEM – Eliseu Resende**

Santa Catarina
BLOCO-PT – Ideli Salvatti*
PMDB – Neuto De Conto *(S)
DEM – Raimundo Colombo **

Amapá
PMDB – Gilvam Borges*
PSDB – Papaléo Paes*
PMDB – José Sarney **

Goiás
DEM – Demóstenes Torres *
PSDB – Lúcia Vânia*
PSDB – Marconi Perillo**

Alagoas
PMDB – Renan Calheiros*
PSDB – João Tenório*(S)
PTB - Euclydes Mello 1, 2

Rondônia
BLOCO-PT – Fátima Cleide*
PMDB – Valdir Raupp*
BLOCO-PR – Expedito Júnior**

Mato Grosso
DEM – Jonas Pinheiro *
BLOCO-PT – Serys Slhessarenko*
DEM – Jayme Campos **
------------------------------------

Sergipe
PMDB – Almeida Lima*
BLOCO-PSB – Antônio Carlos Valadares*
DEM – Maria do Carmo Alves **

Roraima
BLOCO-PT – Augusto Botelho*
PMDB – Romero Jucá*
BLOCO-PTB – Mozarildo Cavalcanti**

Mandatos
*: Período 2003/2011 **: Período 2007/2015
¹ O Senador Fernando Collor encontra-se licenciado do exercício do mandato a partir de 29 de agosto, pelo prazo de 121 dias (Requerimento nº
968, de 2007).
² O Senador Euclydes Mello foi empossado em 30.8.2007.
³ Senadora Patricia Saboya comunicou filiação partidária em 02.10.2007 (DSF 3.10.2007).

COMISSÕES PARLAMENTARES DE INQUÉRITO
1) Comissão Parlamentar de Inquérito composta de 11 Senadores titulares e 7 suplentes, destinada
a apurar, no prazo de cento e vinte 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 o ano de 2006.
(Requerimento nº 201, de 2007, lido em 15.3.2007)
(Aditado pelo Requerimento nº 217, de 2007, lido em 20.3.2007)

Titulares

Suplentes

BLOCO PARLAMENTAR DA MINORIA (1)
(DEM/PSDB)
1.César Borges (DEM)

Heráclito Fortes (DEM)
Raimundo Colombo (DEM)
Flexa Ribeiro (PSDB)
Marisa Serrano (PSDB)

2. Marconi Perillo (PSDB)
BLOCO DE APOIO AO GOVERNO

(PT/PTB/PR/PSB/PCdoB/PRB/PP)
Flávio Arns (PT)
1. João Ribeiro (PR)
Eduardo Suplicy (PT)
2. Mozarildo Cavalcanti (PTB)
João Vicente Claudino (PTB)
Valdir Raupp
Wellington Salgado de Oliveira
Leomar Quintanilha

PMDB
1. Valter Pereira
2. Romero Jucá
PDT

Jefferson Peres
(1)

De acordo com o cálculo de proporcionalidade partidária, cabe ao Bloco Parlamentar da Minoria a
indicação de três membros suplentes.

Leitura: 15.3.2007
Designação: 5.6.2007
Instalação:
Prazo Final:

2) Comissão Parlamentar de Inquérito, composta de 13 Senadores titulares e 8 suplentes, para, no
prazo de cento e oitenta dias, apurar as causas, condições e responsabilidades relacionadas aos
graves problemas verificados no sistema de controle do tráfego aéreo, bem como nos
principais aeroportos do país, evidenciados a partir do acidente aéreo, ocorrido em 29 de
setembro de 2006, envolvendo um Boeing 737-800 da Gol e um jato Legacy da American
ExcelAire, e que tiveram seu ápice no movimento de paralisação dos controladores de vôo
ocorrido em 30 de março de 2007.
(Requerimento nº 401, de 2007)
(13 titulares e 8 suplentes)
Presidente: Senador Tião Viana – (PT-AC)
Vice-Presidente: Senador Renato Casagrande – (PSB-ES)
Relator: Senador Demóstenes Torres – (DEM-GO)

Titulares

Suplentes

BLOCO PARLAMENTAR DA MINORIA
(vago) 3
Demóstenes Torres (DEM)
José Agripino (DEM)
Mário Couto (PSDB)
Sérgio Guerra (PSDB)

Tião Viana (PT)
Sibá Machado (PT)
Sérgio Zambiasi (PTB)
Renato Casagrande (PSB)
Leomar Quintanilha
Gilvam Borges
Wellington Salgado

(DEM/PSDB)
1.Raimundo Colombo (DEM)
2.Romeu Tuma (DEM)
3. Tasso Jereissati (PSDB)
BLOCO DE APOIO AO GOVERNO
(PT/PTB/PR/PSB/PCdoB/PRB/PP)
1. Ideli Salvatti (PT)
2. João Pedro (PT)²
3. Inácio Arruda (PCdoB)
PMDB
1. Romero Jucá
2. Valdir Raupp
PDT

(vago)¹
¹ O Senador Osmar Dias deixa de compor esta Comissão, a partir de 29.05.2007 (Ofício nº 70/07 – GLPDT).
². O Senador Expedito Júnior foi substituído pelo Senador João Pedro, conforme número 114/2007 – da liderança do Bloco de
Apoio do Governo, lido na sessão de 16/05/2007.
3
Em virtude do falecimento do Senador Antonio Carlos Magalhães, ocorrido em 20.7.2007.

Leitura: 25.4.2007
Designação: 15.5.2007
Instalação: 17.5.2007
Prazo Final: 26.11.2007

COMISSÕES TEMPORÁRIAS
1) Comissão Temporária Externa, composta de três Senadores, com o intuito de avaliar as
condições da pista do aeroporto de Congonhas.
(Requerimento nº 50, de 2007, aprovado em 13.2.2007)
Aloizio Mercadante – PT
Eduardo Suplicy – PT
Romeu Tuma – DEM
Leitura: 8.2.2007
Designação: 13.2.2007
Instalação:
Prazo Final:

COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES
1) COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS - CAE
(27 titulares e 27 suplentes)
Presidente: Senador Aloizio Mercadante – PT
Vice-Presidente: Senador Eliseu Rezende - DEM
TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PTB, PR, PSB, PC do B, PRB e 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
Fernando Collor – PTB
5. Marcelo Crivella – PRB
Renato Casagrande – PSB
6. Inácio Arruda – PC do B
Expedito Júnior – PR
7. Patrícia Saboya – PSB
Serys Slhessarenko – PT
8. Antonio Carlos Valadares – PSB
João Vicente Claudino – PTB
9. João Ribeiro – PR
PMDB
Romero Jucá
1. Valter Pereira
Valdir Raupp
2. Roseana Sarney
Pedro Simon
3. Wellington Salgado de Oliveira
Mão Santa
4. Leomar Quintanilha
Gilvam Borges
5. (vago)
Neuto De Conto
6. Paulo Duque
Garibaldi Alves Filho
7. Jarbas Vasconcelos
Bloco da Minoria (DEM e PSDB)
Adelmir Santana - DEM
1. Jonas Pinheiro - DEM
Edison Lobão - DEM
2. (vago) 1
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 - DEM
Cícero Lucena – PSDB
7. Arthur Virgílio – PSDB
Flexa Ribeiro – PSDB
8. Eduardo Azeredo – PSDB
Sérgio Guerra – PSDB
9. Marconi Perillo – PSDB
Tasso Jereissati – PSDB
10. João Tenório – PSDB
PDT
Osmar Dias
1. Jefferson Péres
1

Em virtude do falecimento do Senador Antonio Carlos Magalhães, ocorrido em 20.7.2007.

Secretário: Luiz Gonzaga Silva Filho
Reuniões: Terças – Feiras às 10:00 horas – Plenário nº 19 – Ala Alexandre Costa.
Telefones: 3311-4605 e 3311-3516 Fax: 3311-4344
E – Mail: scomcae@senado.gov.br

1.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE – ASSUNTOS MUNICIPAIS
(9 titulares e 9 suplentes)
Presidente: Senador Cícero Lucena - PSDB
Vice-Presidente: Senador Garibaldi Alves Filho - PMDB
TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PTB, PR, PSB, PC do B, PRB e PP)
Antonio Carlos Valadares – PSB
1. Delcídio Amaral – PT
Sibá Machado – PT
2. Serys Slhessarenko – PT
Expedito Júnior – PR
3. João Vicente Claudino – PTB
PMDB
Valdir Raupp
1. Mão Santa
Garibaldi Alves Filho
2. Renato Casagrande – PSB(1)
Bloco da Minoria (DEM e PSDB)
Jayme Campos - DEM
1. Jonas Pinheiro - DEM
Raimundo Colombo - DEM
2. Flexa Ribeiro – PSDB
Sérgio Guerra – PSDB
3. Eduardo Azeredo – PSDB
(PMDB, PSDB, PDT) (2)
Cícero Lucena - PSDB
1. vago
(1)
Vaga do PMDB cedida ao PSB
(2)
Vaga compartilhada entre PMDB, PSDB e PDT

1.2) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA – PREVIDÊNCIA SOCIAL
(7 titulares e 7 suplentes)
1.3) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA – REFORMA TRIBUTÁRIA
(7 titulares e 7 suplentes)

Presidente: Senador Tasso Jereissati - PSDB
Vice-Presidente: Senador Neuto De Conto – PMDB
Relator: Senador Francisco Dornelles - PP
TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PTB, PR, PSB, PC do B, PRB e PP)
Eduardo Suplicy – PT
1. Renato Casagrande – PSB
Francisco Dornelles – PP
2. Ideli Salvatti – PT
PMDB
Mão Santa
1. vago
Neuto De Conto
2. vago
Bloco da Minoria (DEM e PSDB)
Raimundo Colombo - DEM
1. João Tenório – PSDB (2)
(1)
Osmar Dias – PDT
2. Cícero Lucena – PSDB (2)
Tasso Jereissati – PSDB
1. Flexa Ribeiro – PSDB
(1)
Vaga cedida ao PDT
(2)
Vaga cedida ao PSDB

1.4) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA – REGULAMENTAÇÃO DOS MARCOS REGULATÓRIOS
(7 titulares e 7 suplentes)
Presidente:
Vice-Presidente:
TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PTB, PR, PSB, PC do B, PRB e PP)
Delcídio Amaral – PT
1. Francisco Dornelles – PP
Inácio Arruda – PC do B
2. Renato Casagrande – PSB
PMDB
Valdir Raupp
1. Romero Jucá
Garibaldi Alves Filho
2. Valter Pereira
Bloco da Minoria (DEM e PSDB)
Kátia Abreu - DEM
1. José Agripino - DEM
Eliseu Resende - DEM
2. Romeu Tuma - DEM
Sérgio Guerra – PSDB
1. Tasso Jereissati – PSDB

2) COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS - CAS
(21 titulares e 21 suplentes)
Presidente: Senadora Patrícia Saboya - PSB
Vice-Presidente: Senadora Rosalba Ciarlini – DEM
TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PTB, PR, PSB, PC do B, PRB e PP)
Patrícia Saboya – PSB
1.Fátima Cleide – PT
Flávio Arns –PT
2. Serys Slhessarenko – PT
Augusto Botelho – PT
3. Expedito Júnior – PR
Paulo Paim – PT
4. Fernando Collor – PTB
Marcelo Crivella – PRB
5. Antonio Carlos Valadares – PSB
Inácio Arruda – PC do B
6. Ideli Salvatti – PT
João Pedro - PT
7. Magno Malta - PR
8. (vago)
PMDB
Romero Jucá
1. Leomar Quintanilha
Geraldo Mesquita Júnior
2. Valter Pereira
Garibaldi Alves Filho
3. Pedro Simon
Valdir Raupp
4. Neuto De Conto
Wellington Salgado de Oliveira
5. (vago)
Bloco da Minoria (DEM e 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 – DEM
Eduardo Azeredo – PSDB
5. Cícero Lucena – PSDB
Lúcia Vânia – PSDB
6. Sérgio Guerra – PSDB
Papaléo Paes – PSDB
7. Marisa Serrano – PSDB
PDT
João Durval
1. Cristovam Buarque
PSOL
José Nery

Secretária: Gisele Ribeiro de Toledo Camargo
Reuniões: Quintas – Feiras às 11:30 horas – Plenário nº 09 – Ala Alexandre Costa.
Telefone: 3311-3515 Fax: 3311-3652
E – Mail: scomcas@senado.gov.br

2.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA.
(5 titulares e 5 suplentes)
Presidente: Senador Paulo Paim - PT
Vice-Presidente: Senador Marcelo Crivella - PRB
TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PTB, PR, PSB, PC do B, PRB e PP)
Paulo Paim - PT
1. Flávio Arns – PT
Marcelo Crivella - PRB
2. (vago)
PMDB e PDT
Geraldo Mesquita Júnior – PMDB
1. (vago)
Bloco da Minoria (DEM e PSDB)
Lúcia Vânia – PSDB
1. Cícero Lucena – PSDB
Jayme Campos– DEM
2. Kátia Abreu - DEM
Secretária: Gisele Ribeiro de Toledo Camargo
Plenário nº 09 – Ala Alexandre Costa.
Telefone: 3311-3515 Fax: 3311-3652
E – Mail: scomcas@senado.gov.br
2.2) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE ASSUNTOS SOCIAIS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA.
(5 titulares e 5 suplentes)
Presidente: Senador Eduardo Azeredo - PSDB
Vice-Presidente: Senador Flávio Arns - PT
TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PTB, PR, PSB, PC do B, PRB e PP)
Flávio Arns - PT
1. Fátima Cleide - PT
Paulo Paim - PT
2. (vago)
PMDB e PDT
Geraldo Mesquita Júnior – PMDB
1. (vago)
Bloco da Minoria (DEM e PSDB)
Eduardo Azeredo – PSDB
1. Papaléo Paes – PSDB
Rosalba Ciarlini – DEM
2. Marisa Serrano - PSDB
Secretária: Gisele Ribeiro de Toledo Camargo
Plenário nº 09 – Ala Alexandre Costa.
Telefone: 3311-3515 Fax: 3311-3652
E – Mail: scomcas@senado.gov.br

2.3) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE PROMOÇÃO,
ACOMPANHAMENTO E DEFESA DA SAÚDE.
(5 titulares e 5 suplentes)
Presidente: Senador Papaléo Paes - PSDB
Vice-Presidente: Senador Augusto Botelho - PT
TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PTB, PR, PSB, PC do B, PRB e PP)
Augusto Botelho - PT
1. (vago)
Flávio Arns – PT
2. (vago)
DEM ou PDT
João Durval - PDT
1. Adelmir Santana - DEM
Bloco da Minoria (DEM e PSDB)
Papaléo Paes – PSDB
1. Cícero Lucena – PSDB
Rosalba Ciarlini – DEM
2. Kátia Abreu - DEM
Secretária: Gisele Ribeiro de Toledo Camargo
Plenário nº 09 – Ala Alexandre Costa.
Telefone: 3311-3515 Fax: 3311-3652
E – Mail: scomcas@senado.gov.br

3) COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA - CCJ
(23 titulares e 23 suplentes)
Presidente: (vago) 1
Vice-Presidente: Senador Valter Pereira - PMDB
TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PTB, PR, PSB, PC do B, PRB e PP)
Serys Slhessarenko – PT
1. Paulo Paim - PT
Sibá Machado – PT
2. Ideli Salvatti - PT
Eduardo Suplicy – PT
3. Patrícia Saboya - PSB
Aloizio Mercadante – PT
4. Inácio Arruda – PC do B
Epitácio Cafeteira - PTB
5. João Ribeiro - PR
Mozarildo Cavalcanti - PTB
6. Magno Malta - PR
Antonio Carlos Valadares - PSB
PMDB
Pedro Simon
1. Roseana Sarney
Valdir Raupp
2. Wellington Salgado de Oliveira
Romero Jucá
3. Leomar Quintanilha
Jarbas Vasconcelos
4. Paulo Duque
Valter Pereira
5. José Maranhão
Gilvam Borges
6. Neuto De Conto
Bloco da Minoria (DEM e PSDB)
Adelmir Santana – DEM
1. Eliseu Resende – DEM
(vago) 1
2. Jayme Campos – DEM
Demóstenes Torres – DEM
3. José Agripino – DEM
Edison Lobão – DEM
4. Kátia Abreu – DEM
Romeu Tuma – DEM
5. Maria do Carmo Alves – DEM
Arthur Virgílio - PSDB
6. Flexa Ribeiro - PSDB
Eduardo Azeredo - PSDB
7. João Tenório - PSDB
Lúcia Vânia - PSDB
8. Marconi Perillo - PSDB
Tasso Jereissati - PSDB
9. Mário Couto - PSDB
PDT
Jefferson Péres
1. Osmar Dias
PSOL
José Nery
1

Em virtude do falecimento do Senador Antonio Carlos Magalhães, ocorrido em 20.7.2007.

Secretária: Gildete Leite de Melo
Reuniões: Quartas – Feiras às 10:00 horas. – Plenário nº 3 – Ala Alexandre Costa
Telefone: 3311-3972 Fax: 3311-4315
E – Mail: scomccj@senado.gov.br
3.1) SUBCOMISSÃO – IMAGEM E PRERROGATIVAS PARLAMENTARES
(5 titulares)
3.2) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE SEGURANÇA PÚBLICA
(7 titulares e 7 suplentes)

4) COMISSÃO DE EDUCAÇÃO
(27 titulares e 27 suplentes)
Presidente: Senador Cristovam Buarque - PDT
Vice-Presidente: Senador Gilvam Borges – PMDB
TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PTB, PR, PSB, PC do B, PRB e PP)
Flávio Arns - PT
1. Patrícia Saboya - PSB
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
9. (vago)
PMDB
Wellington Salgado de Oliveira
1. Romero Jucá
Gilvam Borges
2. Leomar Quintanilha
Mão Santa
3. Pedro Simon
Valdir Raupp
4. Valter Pereira
Paulo Duque
5. Jarbas Vasconcelos
Geraldo Mesquita Júnior
6. (vago)
(vago)
7. Neuto De Conto
Bloco da Minoria (DEM e PSDB)
Edison Lobão - DEM
1. Adelmir Santana - DEM
Heráclito Fortes - DEM
2. Demóstenes Torres - DEM
Maria do Carmo Alves - DEM
3. Jonas Pinheiro - DEM
Marco Maciel - DEM
4. José Agripino - DEM
Raimundo Colombo - DEM
5. Kátia Abreu - DEM
Rosalba Ciarlini - DEM
6. Romeu Tuma - DEM
Marconi Perillo - PSDB
7. Cícero Lucena - PSDB
Marisa Serrano - PSDB
8. Eduardo Azeredo - PSDB
Papaléo Paes - PSDB
9. (vago) 1
Flexa Ribeiro- PSDB
10. Lúcia Vânia - PSDB
PDT
Cristovam Buarque
1. Jefferson Péres
1

Em virtude do retorno do titular, Senador Alvaro Dias.
Secretário: Júlio Ricardo Borges Linhares
Reuniões: Terças – Feiras às 11:00 horas – Plenário nº 15 – Ala Alexandre Costa.
Telefone: 3311-3498 Fax: 3311-3121
E – Mail: julioric@senado.gov.br.

4.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE CINEMA, TEATRO, MÚSICA E COMUNICAÇÃO SOCIAL
Presidente: Senador Demóstenes Torres - DEM
Vice-Presidente: Senadora Marisa Serrano - PSDB
(12 titulares e 12 suplentes)
TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PTB, PR, PSB, PC do B, PRB e PP)
Paulo Paim - PT
1. (vago)
Flávio Arns - PT
2. (vago)
Sérgio Zambiasi - PTB
3. Magno Malta - PR
PMDB
Geraldo Mesquita Júnior
1. Valdir Raupp
Valter Pereira
2. (vago)
Paulo Duque
3. (vago)
Bloco da Minoria (DEM e PSDB)
Demóstenes Torres - DEM
1. Maria do Carmo Alves - DEM
Romeu Tuma - DEM
2. Marco Maciel - DEM
Rosalba Ciarlini - DEM
3. Raimundo Colombo - DEM
Marisa Serrano - PSDB
Marconi Perillo - PSDB

Francisco Dornelles - PP

4. Eduardo Azeredo - PSDB
5. Flexa Ribeiro- PSDB
PDT
1. Cristovam Buarque

Secretário: Júlio Ricardo Borges Linhares
Plenário nº 15 – Ala Alexandre Costa.
Telefone: 3311-3498 Fax: 3311-3121
E – Mail: julioric@senado.gov.br.
4.2) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA
(9 titulares e 9 suplentes)

4.3) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DO LIVRO
(7 titulares e 7 suplentes)

4.4) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DO ESPORTE
(7 titulares e 7 suplentes)

5) COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE, DEFESA DO CONSUMIDOR E FISCALIZAÇÃO E
CONTROLE - CMA
(17 titulares e 17 suplentes)
Presidente: Senador Leomar Quintanilha- PMDB
Vice-Presidente: Senadora Marisa Serrano – PSDB
TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PTB, PR, PSB, PC do B, PRB e PP)
Renato Casagrande – PSB
1. Flávio Arns – PT
Sibá Machado – PT
2. Augusto Botelho –PT
Fátima Cleide – PT
3. Serys Slhessarenko – PT
João Ribeiro – PR
4. Inácio Arruda – PC do B
Fernando Collor – PTB
5. Expedito Júnior – PR
PMDB
Leomar Quintanilha
1. Romero Jucá
Wellington Salgado de Oliveira
2. Gilvam Borges
Valdir Raupp
3. Garibaldi Alves Filho
Valter Pereira
4. Geraldo Mesquita Júnior
Bloco da Minoria (DEM e PSDB)
Eliseu Resende – DEM
1. Adelmir Santana – DEM
Heráclito Fortes – DEM
2. César Borges – DEM
Jonas Pinheiro – DEM
3. Edison Lobão – DEM
José Agripino – DEM
4. Raimundo Colombo – DEM
Cícero Lucena – PSDB
5. Lúcia Vânia – PSDB
Marisa Serrano – PSDB
6. Flexa Ribeiro – PSDB
Marconi Perillo – PSDB
7. Sérgio Guerra – PSDB
PDT
Jefferson Péres
1. (vago)

Secretário: José Francisco B. de Carvalho
Reuniões: Terças – Feiras às 11:30 horas – Plenário nº 6 – Ala Nilo Coelho.
Telefone: 3311-3935 Fax: 3311-1060
E – Mail: jcarvalho@senado.gov.br.

5.1) SUBCOMISSÃO DAS AGÊNCIAS REGULADORAS
(5 titulares e 5 suplentes)
5.2) SUBCOMISSÃO PERMANENTE – AQUECIMENTO GLOBAL
(5 titulares e 5 suplentes)
Presidente: Senador Renato Casagrande- PSB
Vice-Presidente: Senador Marconi Perillo – PSDB
TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PTB, PR, PSB, PC do B, PRB e PP)
Renato Casagrande – PSB
1. Flávio Arns – PT
Inácio Arruda – PC do B
2. Expedito Júnior – PR
PMDB
Valter Pereira
1. Garibaldi Alves Filho
Bloco da Minoria (DEM e PSDB)
1. Adelmir Santana – DEM
Marconi Perillo – PSDB
2. Marisa Serrano – PSDB
Cícero Lucena – PSDB

5.3) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA SOBRE O GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS
(5 titulares e 5 suplentes)
Presidente: Senador Cícero Lucena- PSDB
Vice-Presidente: Senador João Ribeiro – PR
TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PTB, PR, PSB, PC do B, PRB e PP)
João Ribeiro – PR
1. Inácio Arruda – PC do B
Serys Slhessarenko – PT
2. Augusto Botelho –PT
PMDB
Wellington Salgado de Oliveira
1. Garibaldi Alves Filho
Bloco da Minoria (DEM e PSDB)
Jonas Pinheiro – DEM
1. Adelmir Santana – DEM
Cícero Lucena – PSDB
5. Marisa Serrano – PSDB

6) COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS E LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA - CDH
(19 titulares e 19 suplentes)
Presidente: Senador Paulo Paim- PT
Vice-Presidente: Senador Cícero Lucena – PSDB
TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PTB, PR, PSB, PC do B, PRB e PP)
Flávio Arns – PT
1. Serys Slhessarenko- PT
Fátima Cleide – PT
2. Eduardo Suplicy – PT
Paulo Paim – PT
3. Sérgio Zambiasi – PTB
Patrícia Saboya – PSB
4. Sibá Machado - PT
Inácio Arruda – PC do B
5. Ideli Salvatti- PT
6. Marcelo Crivella - PRB
PMDB
Leomar Quintanilha
1. Mão Santa
Geraldo Mesquita Júnior
2. Romero Jucá
Paulo Duque
3. (vago)
Wellington Salgado de Oliveira
4. Valter Pereira
Gilvam Borges
5. Jarbas Vasconcelos
Bloco da Minoria (DEM e PSDB)
César Borges – DEM
1. Edison Lobão – DEM
Eliseu Resende – DEM
2. Heráclito Fortes – DEM
Romeu Tuma – DEM
3. Jayme Campos – DEM
Jonas Pinheiro – DEM
4. Maria do Carmo Alves – DEM
Arthur Virgílio – PSDB
5. Mário Couto – PSDB
Cícero Lucena – PSDB
6. Lúcia Vânia – PSDB
1
(vago)
7. Papaléo Paes
PDT
Cristovam Buarque
1. (vago)
PSOL
José Nery
1
Em virtude do retorno do titular, Senador Alvaro Dias.

Secretário: Altair Gonçalves Soares
Reuniões: Terças – Feiras às 12:00 horas – Plenário nº 2 – Ala Nilo Coelho.
Telefone: 3311-4251/2005 Fax: 3311-4646
E – Mail: scomcdh@senado.gov.br.

6.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DA IGUALDADE RACIAL E INCLUSÃO
(7 titulares e 7 suplentes)
6.2) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DO IDOSO
(7 titulares e 7 suplentes)
Presidente: Senador Leomar Quintanilha - PMDB
Vice-Presidente: Senadora Lúcia Vânia – PSDB
TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PTB, PR, PSB, PC do B, PRB e PP)
Paulo Paim – PT
1. Flávio Arns – PT
Serys Slhessarenko- PT
2. Sibá Machado - PT
PMDB
Leomar Quintanilha
1. Gilvam Borges
Geraldo Mesquita Júnior
2. (vago)
Bloco da Minoria (DEM e PSDB)
Maria do Carmo Alves – DEM
1. (vago)
Heráclito Fortes – DEM
2. (vago)
Lúcia Vânia – PSDB
3. Papaléo Paes – PSDB

6.3) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DA CRIANÇA, ADOLESCENTE E JUVENTUDE
(7 titulares e 7 suplentes)

6.4) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA DO TRABALHO ESCRAVO
(5 titulares e 5 suplentes)
Presidente: Senador José Nery - PSOL
Vice-Presidente: Senador Inácio Arruda – PCdoB
TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PTB, PR, PSB, PC do B, PRB e PP)
Eduardo Suplicy – PT
1. Flávio Arns - PT
2. Patrícia Saboya – PSB .
PMDB
Inácio Arruda – PcdoB
1. Geraldo Mesquita Júnior
Bloco da Minoria (DEM e PSDB)
Maria do Carmo Alves – DEM
1. Edison Lobão – DEM
Lúcia Vânia – PSDB
5. Cícero Lucena – PSDB
PSOL
José Nery

7) COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E DEFESA NACIONAL - CRE
(19 titulares e 19 suplentes)
Presidente – Senador Heráclito Fortes - DEM
Vice-Presidente – Senador Eduardo Azeredo - PSDB
TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PTB, PR, PSB, PC do B, PRB e PP)
Eduardo Suplicy – PT
1. Inácio Arruda – PC do B
Marcelo Crivella – PRB
2. Aloizio Mercadante – PT
Fernando Collor – PTB
3. Augusto Botelho – PT
Antonio Carlos Valadares – PSB
4. Serys Slhessarenko – PT
Mozarildo Cavalcanti – PTB
5. Fátima Cleide – PT
João Ribeiro – PR
6. Francisco Dornelles – PP
PMDB
Pedro Simon
1. Valdir Raupp
Mão Santa
2. Leomar Quintanilha
(vago)
3. Wellington Salgado de Oliveira
Jarbas Vasconcelos
4. Gilvam Borges
Paulo Duque
5. Garibaldi Alves Filho
Bloco da Minoria (DEM e PSDB)
Heráclito Fortes – DEM
1. Edison Lobão – DEM
Marco Maciel – DEM
2. César Borges – DEM
Maria do Carmo Alves – DEM
3. Kátia Abreu – DEM
Romeu Tuma – DEM
4. Rosalba Ciarlini – DEM
Arthur Virgílio – PSDB
5. Flexa Ribeiro – PSDB
Eduardo Azeredo – PSDB
6. (vago)1
João Tenório – PSDB
7. Sérgio Guerra – PSDB
PDT
Cristovam Buarque
1. Jefferson Péres
1
Em virtude do retorno do titular, Senador Alvaro Dias.

Secretário: José Alexandre Girão M. da Silva
Telefone 3311-3496 Fax: 3311-3546 – Plenário nº 7 – Ala Alexandre Costa
Reuniões: Quintas–feiras às 10:00 horas.
E – Mail: giraomot@senado.gov.br

7.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE PROTEÇÃO DOS CIDADÃOS
BRASILEIROS NO EXTERIOR
(7 titulares e 7 suplentes)

7.2) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DA AMAZÔNIA
(7 titulares e 7 suplentes)
Presidente: Senador Mozarildo Cavalcanti - PTB
Vice-Presidente: Senador Augusto Botelho - PT
TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PTB, PR, PSB, PC do B, PRB e PP)
Augusto Botelho - PT
1. João Ribeiro - PR
Mozarildo Cavalcanti - PTB
2. Fátima Cleide - PT
PMDB
Valdir Raupp
1. Leomar Quintanilha
Pedro Simon
2. Gilvam Borges
Bloco da Minoria (DEM e PSDB)
Romeu Tuma – DEM
1. Marco Maciel – DEM
Flexa Ribeiro - PSDB
2. Arthur Virgílio – PSDB
PDT
Jefferson Péres
1. Cristovam Buarque

Secretário: José Alexandre Girão M. da Silva
Telefone 3311-3496 Fax: 3311-3546 – Plenário nº 7 – Ala Alexandre Costa
E – Mail: giraomot@senado.gov.br
7.3) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE ACOMPANHAMENTO DO REGIME INTERNACIONAL
SOBRE MUDANÇAS CLIMÁTICAS
(7 titulares e 7 suplentes)
Presidente: Senador Fernando Collor - PTB
Vice-Presidente: Senador João Ribeiro - PR
TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PTB, PR, PSB, PC do B, PRB e PP)
Fernando Collor - PTB
1. Inácio Arruda – PC do B
João Ribeiro - PR
2. Augusto Botelho - PT
PMDB
Mão Santa
1. Valdir Raupp
(vago)
2. Leomar Quintanilha
Bloco da Minoria (DEM e PSDB)
Romeu Tuma – DEM
1. Rosalba Ciarlini – DEM
Eduardo Azeredo - PSDB
2. Papaléo Paes – PSDB
PDT
Cristovam Buarque
1. Jefferson Péres

Secretário: José Alexandre Girão M. da Silva
Telefone 3311-3496 Fax: 3311-3546 – Plenário nº 7 – Ala Alexandre Costa
E – Mail: giraomot@senado.gov.br

7.4) SUBCOMISSÃO PERMANENTE PARA MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DAS
FORÇAS ARMADAS
(5 titulares e 5 suplentes)
Presidente: Senador Romeu Tuma - DEM
Vice-Presidente: Senador Eduardo Azeredo - PSDB
TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PTB, PR, PSB, PC do B, PRB e PP)
Fernando Collor - PTB
1. Marcelo Crivella – PRB
PMDB
Paulo Duque
1. Pedro Simon
Bloco da Minoria (DEM e PSDB)
Romeu Tuma – DEM
1. Marco Maciel – DEM
Eduardo Azeredo - PSDB
2. Flexa Ribeiro – PSDB
PDT
Jefferson Péres
1.

Secretário: José Alexandre Girão M. da Silva
Telefone 3311-3496 Fax: 3311-3546 – Plenário nº 7 – Ala Alexandre Costa
E – Mail: giraomot@senado.gov.br

8) COMISSÃO DE SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA - CI
(23 titulares e 23 suplentes)
Presidente - Senador Marconi Perillo - PSDB
Vice-Presidente – Senador Delcídio Amaral - PT
TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PTB, PR, PSB, PC do B, PRB e 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
Fernando Collor– PTB
6. João Vicente Claudino – PTB
Expedito Júnior– PR
7. Renato Casagrande– PSB
PMDB
Romero Jucá
1. Garibaldi Alves Filho
Valdir Raupp
2. José Maranhão
Leomar Quintanilha
3. Gilvam Borges
(vago)
4. Neuto De Conto
Valter Pereira
5. Geraldo Mesquita Júnior
Wellington Salgado de Oliveira
6. Pedro Simon
Bloco da Minoria (DEM e PSDB)
Adelmir Santana – DEM
1. Demóstenes Torres – DEM
Eliseu Resende – DEM
2. Marco Maciel – DEM
Jayme Campos – DEM
3. Jonas Pinheiro – DEM
Heráclito Fortes – DEM
4. Rosalba Ciarlini – DEM
Raimundo Colombo – DEM
5. Romeu Tuma – DEM
João Tenório – PSDB
6. Cícero Lucena – PSDB
Marconi Perillo – PSDB
7. Eduardo Azeredo – PSDB
Flexa Ribeiro – PSDB
8. Mário Couto – PSDB
Sérgio Guerra – PSDB
9. Tasso Jereissati – PSDB
PDT
João Durval
1. (vago)

Secretária: Dulcídia Ramos Calhao
Reuniões: Terças – Feiras às 14:00 horas. – Plenário nº 13 – Ala Alexandre Costa
Telefone: 3311-4607 Fax: 3311-3286
E – Mail : scomci@senado.gov.br

8.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DESTINADA A ACOMPANHAR A
IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC
(7 titulares e 7 suplentes)

9) COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E TURISMO - CDR
(17 titulares e 17 suplentes)
Presidente - Senadora Lúcia Vânia - PSDB
Vice-Presidente – Senador Jonas Pinheiro - DEM
TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PTB, PR, PSB, PC do B, PRB e PP)
Fátima Cleide – PT
1. Sibá Machado – PT
Patrícia Saboya – PSB
2. Expedito Júnior – PR
João Pedro - PT
3. Inácio Arruda – PC do B
João Vicente Claudino – PTB
4. Antonio Carlos Valadares – PSB
Mozarildo Cavalcanti – PTB
PMDB
José Maranhão
1. Leomar Quintanilha
Geraldo Mesquita Júnior
2. Wellington Salgado de Oliveira
Garibaldi Alves Filho
3. Pedro Simon
Valter Pereira
4. Valdir Raupp
Bloco da Minoria (DEM e PSDB)
Demóstenes Torres – DEM
1. Adelmir Santana – DEM
Jonas Pinheiro – DEM
2. Jayme Campos – DEM
Marco Maciel – DEM
3. Kátia Abreu – DEM
Rosalba Ciarlini – DEM
4. Maria do Carmo Alves – DEM
Lúcia Vânia – PSDB
5. Tasso Jereissati – PSDB
Marisa Serrano – PSDB
6. Flexa Ribeiro – PSDB
Cícero Lucena – PSDB
7. João Tenório – PSDB
PDT
1. Osmar Dias
Jefferson Péres
PSOL
José Nery

Secretário: Ednaldo Magalhães Siqueira
Reuniões: Quartas – Feiras às 14 horas
Telefone: 3311-4282 Fax: 3311-1627
E – Mail: scomcdr@senado.gov.br

10) COMISSÃO DE AGRICULTURA E REFORMA AGRÁRIA - CRA
(17 titulares e 17 suplentes)
Presidente – Senador Neuto De Conto - PMDB
Vice-Presidente - Senador Expedito Júnior - PR
TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PTB, PR, PSB, PC do B, PRB e PP)
Sibá Machado – PT
1. Paulo Paim – PT
Delcídio Amaral – PT
2. Aloizio Mercadante – PT
Antonio Carlos Valadares – PSB
3. João Ribeiro – PR
Expedito Júnior – PR
4.Augusto Botelho - PT
João Pedro – PT
5. José Nery – PSOL
PMDB
Garibaldi Alves Filho
1. Valdir Raupp
Leomar Quintanilha
2. Romero Jucá
Pedro Simon
3. Valter Pereira
Neuto De Conto
4. Mão Santa
Bloco da Minoria (DEM e PSDB)
Heráclito Fortes – DEM
1. Edison Lobão – DEM
César Borges – DEM
2. Eliseu Resende – DEM
Jonas Pinheiro – DEM
3. Raimundo Colombo – DEM
Kátia Abreu – DEM
4. Rosalba Ciarlini – DEM
Cícero Lucena – PSDB
5. Marconi Perillo – PSDB
Flexa Ribeiro – PSDB
6. João Tenório – PSDB
Marisa Serrano – PSDB
7. Sérgio Guerra – PSDB
PDT
Osmar Dias
1. João Durval

Secretário: Marcello Varella
Reuniões: Quintas – Feiras às 12 horas –
Telefone: 3311-3506 Fax:
E – Mail: marcello@senado.gov.br

10.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DOS BIOCOMBUSTÍVEIS
(7 titulares e 7 suplentes)
Presidente – Senador João Tenório - PSDB
Vice-Presidente - Senador Sibá Machado - PT
TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PTB, PR, PSB, PC do B, PRB e PP)
Sibá Machado – PT
1. Paulo Paim – PT
Antonio Carlos Valadares – PSB
2. João Ribeiro – PR
PMDB
Valter Pereira
1. Valdir Raupp
Neuto De Conto
2. Mão Santa
Bloco da Minoria (DEM e PSDB)
Jonas Pinheiro – DEM
1. Raimundo Colombo – DEM – DEM
2. Rosalba Ciarlini – DEM – DEM
João Tenório – PSDB
3. Cícero Lucena - PSDB
Marisa Serrano – PSDB

11) COMISSÃO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA CCT
(17 titulares e 17 suplentes)
Presidente – Senador Wellington Salgado de Oliveira - PMDB
Vice-Presidente – Senador Marcelo Crivella - PRB
TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PTB, PR, PSB, PC do B, PRB e PP)
Marcelo Crivella – PRB
1. Expedito Júnior – PR
Augusto Botelho – PT
2. Flávio Arns – PT
Renato Casagrande – PSB
3. João Ribeiro – PR
Sérgio Zambiasi – PTB
4. Francisco Dornelles – PP
Ideli Salvatti – PT
5. Fátima Cleide – PT
PMDB
Valdir Raupp
1. Romero Jucá
Wellington Salgado de Oliveira
2. Garibaldi Alves Filho
Gilvam Borges
3. Mão Santa
Valter Pereira
4. Leomar Quintanilha
Bloco da Minoria (DEM e PSDB)
Demóstenes Torres – DEM
1. Eliseu Resende – DEM
Romeu Tuma – DEM
2. Heráclito Fortes – DEM
Maria do Carmo Alves – DEM
3. Marco Maciel – DEM
José Agripino – DEM
4. Rosalba Ciarlini – DEM
João Tenório – PSDB
5. Flexa Ribeiro – PSDB
Eduardo Azeredo – PSDB
6. Marconi Perillo – PSDB
Cícero Lucena – PSDB
7. Papaléo Paes – PSDB
PDT
(vago)
1. (vago)

Secretária: Égli Lucena Heusi Moreira
Reuniões: Quartas-Feiras às 8:45 horas
Telefone: 3311-1120 Fax: 3311-2025
E – Mail: scomcct@senado.gov.br.

11.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA
(5 titulares e 5 suplentes)
Presidente – Senador Eduardo Azeredo - PSDB
Vice-Presidente – Senador Renato Casagrande - PSB
TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PTB, PR, PSB, PC do B, PRB e PP)
Flávio Arns – PT
1. Sérgio Zambiasi – PTB
Renato Casagrande – PSB
2. Expedito Júnior – PR
PMDB
Valter Pereira
1. Gilvam Borges
Bloco da Minoria (DEM e PSDB)
Demóstenes Torres – DEM
1. Heráclito Fortes – DEM
Eduardo Azeredo – PSDB
2. Cícero Lucena – PSDB

11.2) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA PARA O ESTUDO, ACOMPANHAMENTO E APOIO AO
DESENVOLVIMENTO DOS PÓLOS TECNOLÓGICOS
(5 titulares e 5 suplentes)
Presidente –
Vice-Presidente –
TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PTB, PR, PSB, PC do B, PRB e PP)
Marcelo Crivella – PRB
1. Francisco Dornelles – PP
Augusto Botelho – PT
2. Fátima Cleide – PT
PMDB
Mão Santa
1. Garibaldi Alves Filho
Bloco da Minoria (DEM e PSDB)
Romeu Tuma – DEM
1. Rosalba Ciarlini – DEM
Cícero Lucena – PSDB
2. Eduardo Azeredo – PSDB

CONSELHO DE ÉTICA E DECORO PARLAMENTAR
(Resolução do Senado Federal nº 20/93)

COMPOSIÇÃO
(Eleita na Sessão do Senado Federal de 06/03/2007)
1ª Eleição Geral: 19.04.1995
2ª Eleição Geral: 30.06.1999
3ª Eleição Geral: 27.06.2001

4ª Eleição Geral: 13.03.2003
5ª Eleição Geral: 23.11.2005
6ª Eleição Geral: 06.03.2007

Presidente: Senador Leomar Quintanilha 8
Vice-Presidente: Senador Adelmir Santana ³
BLOCO DE APOIO AO GOVERNO (PT/PTB/PR/PSB)
Titulares
UF Ramal
Suplentes
Augusto Botelho (PT)
RR 2041
1. (vago)
João Pedro (PT) 9
PT
1166
2. Fátima Cleide (PT) 5
Renato Casagrande (PSB)
ES
1129
3. Ideli Salvatti (PT)²
PI
2415
4. (vago)
João Vicente Claudino (PTB) ¹
Eduardo Suplicy (PT)
SP
3213
5. (vago)
MAIORIA (PMDB)
Wellington Salgado de Oliveira
MG 2244
1. Valdir Raupp
4
Almeida Lima
SE
1312
2. Gerson Camata
Gilvam Borges
AP
1713
3. Romero Jucá
Leomar Quintanilha
TO 2073
4. José Maranhão
DEM
Demóstenes Torres
GO 2091
1. Jonas Pinheiro
Heráclito Fortes
PI
2131
2. César Borges (PR)10
Adelmir Santana
DF
4702
3. Maria do Carmo Alves
PSDB
Marconi Perillo
GO 1961
1. Arthur Virgílio 6
7
Marisa Serrano
AM 1413
2. Sérgio Guerra
PDT
Jefferson Péres
AM 2063
1. (vago)
Corregedor do Senado (Membro nato – art. 25 da Resolução nº 20/93)
Senador Romeu Tuma 11 (PTB/SP)

UF

Ramal

RO
SC

2391
2171

RO
ES
RR
PB

2252
3235
2112
1891

MT
BA
SE

2271
2212
1306

MS
PE

3016
2382

2051

(Atualizada em 17.10.2007)
SECRETARIA-GERAL DA MESA
Secretaria de Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento - SCOP
Ala Senador Dinarte Mariz, sala nº 6
Telefones: 3311-4561 e 3311-5258
scop@senado.gov.br; www.senado.gov.br/etica

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
Eleito na sessão de 27.06.2007, em vaga anteriormente ocupada pelo Senador Valter Pereira, que renunciou em
25.6.2007.
5
Eleita na Sessão de 27.6.2007.
6
Eleito na Sessão de 04.07.2007, em vaga anteriormente ocupada pela Senadora Marisa Serrano, que renunciou
em 04.07.2007.
7
Eleita na Sessão de 04.07.2007, em vaga anteriormente ocupada pelo Senador Arthur Virgílio, que renunciou em
04.07.2007.
8
Eleito em 27.06.2007, na 5ª Reunião de 2007 do CEDP.
9
Eleito na Sessão de 16.08.2007.
10
O Senador César Borges deixou o Partido dos Democratas (DEM) e filiou-se ao Partido da República (PR),
conforme comunicado de 1º.10.2007.
11
O Senador Romeu Tuma comunicou, em 11.10.2007, filiação ao PTB (DSF 12.10.2007)

CORREGEDORIA PARLAMENTAR
(Resolução do Senado Federal nº 17, de 1993)

COMPOSIÇÃO
Senador Romeu Tuma¹(PTB-SP)

Corregedor

(Vago)

1º Corregedor Substituto

(Vago)

2º Corregedor Substituto

(Vago)

3º Corregedor Substituto
(Atualizada em 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 DO SENADO FEDERAL
Secretaria de Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento (SCOP)
Ala Senador Dinarte Mariz, sala nº 6
Telefones: 3311-4561 e 3311-5259
scop@senado.gov.br

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

COMPOSIÇÃO
(Vago)
(Vago)
(Vago)
(Vago)
(Vago)

Atualizado em 23.11.2007

SECRETARIA-GERAL DA MESA
Secretaria de Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento (SCOP)
Telefones: 3311-4561 e 3311-5255
scop@senado.gov.br

CONSELHO DO DIPLOMA MULHER-CIDADÃ BERTHA LUTZ
Constituído pela Resolução nº 2, de 2001, oriunda do Projeto de Resolução nº 25, de 1998,
aprovado na Sessão Deliberativa Ordinária do Senado Federal do dia 15.3.2001

COMPOSIÇÃO
1ª Designação Geral: 03.12.2001
2ª Designação Geral: 26.02.2003
3ª Designação Geral: 03.04.2007

Presidente: Senadora Serys Slhessarenko
Vice-Presidente: Senador Inácio Arruda
PMDB
Senadora Roseana Sarney (MA)
PFL
Senadora Maria do Carmo Alves (SE)
PSDB
Senadora Lúcia Vânia (GO)
PT
Senadora Serys Slhessarenko (MT)
PTB
Senador Sérgio Zambiasi (RS)
PR
(vago)
PDT
Senador Cristovam Buarque
PSB (PDT)
Senadora Patrícia Saboya (CE) - PDT
PC do B
Senador Inácio Arruda (CE)
PRB
Senador Marcelo Crivella (RJ)
PP
(vago)
PSOL
(vago)
(Atualizada em 02.10.2007)

SECRETARIA-GERAL DA MESA
Secretaria de Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento (SCOP)
Ala Senador Dinarte Mariz, sala nº 6
Telefones: 3311-4561 e 3311-5259
scop@senado.gov.br

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 Renan Calheiros (PMDB-AL)

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 Álvaro 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 Moca (PMDB-MS)

3º SECRETÁRIO
Senador César Borges (DEM-BA)

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 Leonardo Picciani (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 Vieira da Cunha (PDT-RS)

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE RELAÇÕES
EXTERIORES E DEFESA NACIONAL
Senador Heráclito Fortes (DEM-PI)
(Atualizada em 1º.10.2007)

SECRETARIA-GERAL DA MESA
Secretaria de Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento (SCOP)
Ala Senador Dinarte Mariz, sala nº 6
Telefones: 3311-4561 e 3311-5258
scop@senado.gov.br

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: Arnaldo Niskier
Vice-Presidente: João Monteiro de Barros Filho1
LEI Nº 8.389/91, ART. 4º

TITULARES

SUPLENTES

Representante das empresas de rádio
(inciso I)

PAULO MACHADO DE CARVALHO
NETO2

Representante das empresas de televisão
(inciso II)

GILBERTO CARLOS LEIFERT

ANTÔNIO DE PÁDUA TELES DE
CARVALHO2

Representante de empresas da imprensa
escrita (inciso III)

PAULO R. TONET CAMARGO

SIDNEI BASILE2

Engenheiro com notórios conhecimentos na
área de comunicação social (inciso IV)

FERNANDO BITTENCOURT2

ROBERTO DIAS LIMA FRANCO

Representante da categoria profissional
dos jornalistas (inciso V)

CELSO AUGUSTO SCHRÖDER3

(VAGO)

EMANUEL SOARES CARNEIRO2

Representante da categoria profissional
EURÍPEDES CORRÊA CONCEIÇÃO
dos radialistas (inciso VI)

MÁRCIO LEAL

Representante da categoria profissional
BERENICE ISABEL MENDES BEZERRA2
dos artistas (inciso VII)
Representante das categorias profissionais
de cinema e vídeo (inciso VIII)
Representante da sociedade civil
IX)

(inciso

Representante da sociedade civil
IX)

(inciso

GERALDO PEREIRA DOS SANTOS2

STEPAN NERCESSIAN2
ANTÔNIO FERREIRA DE SOUSA FILHO2

DOM ORANI JOÃO TEMPESTA

SEGISNANDO FERREIRA ALENCAR

ARNALDO NISKIER

GABRIEL PRIOLLI NETO

Representante da sociedade civil (inciso IX)

LUIZ FLÁVIO BORGES D’URSO

PHELIPPE DAOU

Representante da sociedade civil (inciso IX)

ROBERTO WAGNER MONTEIRO2

FLÁVIO DE CASTRO MARTINEZ2

Representante da sociedade civil (inciso IX)

JOÃO MONTEIRO DE BARROS FILHO

PAULO MARINHO

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)
Telefones: (61) 3311-4561 e 3311-5258
scop@senado.gov.br - www.senado.gov.br/ccs

1

Eleito na 2ª Reunião de 2006 do CCS, em 3.4.2006, em substituição ao Conselheiro Luiz Flávio Borges
D’Urso.
2
Reeleitos na sessão do Congresso Nacional de 22.12.2004.
3
Eleito como suplente na Sessão do Congresso Nacional de 22.12.2004. Foi convocado como titular na 6ª
Reunião de 2006 do CCS, realizada em 7.8.2006, em função do falecimento, em 30.5.2006, do Conselheiro
Daniel Koslowsky Herz.

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
01 – COMISSÃO DE REGIONALIZAÇÃO E QUALIDADE DA PROGRAMAÇÃO E DE RADIODIFUSÃO COMUNITÁRIA4
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Paulo Machado de Carvalho Neto (Representante das empresas de rádio)
Gilberto Carlos Leifert (Representante das empresas de televisão)
Paulo R. Tonet Camargo (Representante das empresas da imprensa escrita)
Fernando Bittencourt (Engenheiro com notórios conhecimentos na área de comunicação social)
Celso Augusto Schröder (Representante da categoria profissional dos jornalistas)
Eurípedes Corrêa Conceição (Representante da categoria profissional dos radialistas)
Berenice Isabel Mendes Bezerra (Representante da categoria profissional dos artistas)
Geraldo Pereira dos Santos (Representante das categorias profissionais de cinema e vídeo)
Dom Orani João Tempesta (Representante da sociedade civil)
Roberto Wagner Monteiro (Representante da sociedade civil)
João Monteiro de Barros Filho (Representante da sociedade civil)

02 – COMISSÃO DE TECNOLOGIA DIGITAL
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Fernando Bittencourt (Eng. com notórios conhec. na área de comunicação social) - Coordenador
Paulo Machado de Carvalho Neto (Representante das empresas de rádio)
Paulo R. Tonet Camargo (Representante de empresas da imprensa escrita)
Celso Augusto Schröder (Representante da categoria profissional dos jornalistas)
Eurípedes Corrêa Conceição (Representante da categoria profissional dos radialistas)
Berenice Isabel Mendes Bezerra (Representante da categoria profissional dos artistas)
Geraldo Pereira dos Santos (Representante das categorias profissionais de cinema e vídeo)
Luiz Flávio Borges D’Urso (Representante da sociedade civil)
Roberto Wagner Monteiro (Representante da sociedade civil)

03 – COMISSÃO DE TV POR ASSINATURA
§
§
§
§
§
§
§

Berenice Isabel Mendes Bezerra (Representante da cat. profissional dos artistas) - Coordenadora
Paulo Machado de Carvalho Neto (Representante das empresas de rádio)
Gilberto Carlos Leifert (Representante das empresas de televisão)
Paulo R. Tonet Camargo (Representante de empresas da imprensa escrita)
Celso Augusto Schröder (Representante da categoria profissional dos jornalistas)
Roberto Wagner Monteiro (Representante da sociedade civil)
João Monteiro de Barros Filho (Representante da sociedade civil)

04 – COMISSÃO DE MARCO REGULATÓRIO
§
§
§
§
§
§
§

Roberto Wagner Monteiro (Representante da sociedade civil) – Coordenador
Paulo Machado de Carvalho Neto (Representante das empresas de rádio)
Paulo R. Tonet Camargo (Representante de empresas da imprensa escrita)
Fernando Bittencourt (Engenheiro com notórios conhecimentos na área de comunicação social)
Celso Augusto Schröder (Representante da categoria profissional dos jornalistas)
Eurípedes Corrêa Conceição (Representante da categoria profissional dos radialistas)
Gilberto Carlos Leifert (Representante das empresas de televisão) 5

05 – COMISSÃO DE LIBERDADE DE EXPRESSÃO
§
§
§
§
§
§
§

Gilberto Carlos Leifert (Representante das empresas de televisão) – Coordenador
Paulo Machado de Carvalho (Representante das empresas de rádio)
Paulo R. Tonet Camargo (Representante de empresas da imprensa escrita)
Celso Augusto Schröder (Representante da categoria profissional dos jornalistas)
Geraldo Pereira dos Santos (Representante das categorias profissionais de cinema e vídeo)
Dom Orani João Tempesta (Representante da sociedade civil)
Roberto Wagner Monteiro (Representante da sociedade civil)
SECRETARIA-GERAL DA MESA DO SENADO FEDERAL
Secretaria de Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento (SCOP)
Telefones: (61) 3311-4561 e 3311-5258

4

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).
5
Passou a fazer parte desta Comissão na Reunião Plenária de 5.6.2006.

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: Senador Geraldo Mesquita Júnior (PMDB-AC)²
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 COLLOR³ (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. MATTEO CHIARELLI4 (DEM/RS)
GERMANO BONOW (DEM/RS)
3. (vago)i
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 2.10.2007)
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 Encontra-se licenciado do exercício do mandato a partir de 29 de agosto, pelo prazo de 121 dias conforme
Requerimento nº 968, de 2007, publicado no DSF de 29.8.2007.
4
Em substituição ao Deputado Gervásio Silva, conforme Ofício nº 331-L-DEM/07, de 2.10.2007, do Líder do
Democratas, Deputado Onyx Lorenzoni. À publicação em 2.10.2007.

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

COMPOSIÇÃO

CÂMARA DOS DEPUTADOS

SENADO FEDERAL

LÍDER DA MAIORIA

LÍDER DA MAIORIA

HENRIQUE EDUARDO ALVES
PMDB-RN

VALDIR RAUPP
PMDB-RO

LÍDER DA MINORIA

LÍDER DO BLOCO PARLAMENTAR DA MINORIA

ZENALDO COUTINHO
PSDB-PA

DEMOSTENES TORRES
DEM-GO

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE RELAÇÕES
EXTERIORES E DEFESA NACIONAL

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE RELAÇÕES
EXTERIORES E DEFESA NACIONAL

VIEIRA DA CUNHA
PDT-RS

HERÁCLITO FORTES
PFL-PI
(Atualizada em 1º.10.2007)

SECRETARIA-GERAL DA MESA
Secretaria de Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento (SCOP)
Ala Senador Dinarte Mariz, sala nº 6
Telefones: 3311-4561 e 3311- 5258
scop@senado.gov.br
www.senado.gov.br/ccai

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
Valor do Número Avulso
Porte Avulso

R$ 0,50
R$ 3,70
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: 816 PÁGINAS

