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ELABORADO PELA SUBSECRETARIA DE ATA DO SENADO FEDERAL

SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
1 – ATA DA 225ª SESSÃO ESPECIAL, REALIZADA EM 6 DE DEZEMBRO DE 2007
1.1 – ABERTURA
1.2 – FINALIDADE DA SESSÃO
Comemoração do 10º aniversário da obtenção
do título de “Cidade Patrimônio da Humanidade” ao
Município de São Luís/MA, nos termos do Requerimento nº 1.368, de 2007, de autoria da Senadora
Roseana Sarney e outros Srs. Senadores.............
1.2.1 – Fala da Presidência (Senador Tião
Viana)
1.2.2 – Oradores
Senadora Roseana Sarney...........................
Senador Edison Lobão.................................
Senador Flexa Ribeiro..................................
Senador Geraldo Mesquita Júnior................
Senador José Sarney...................................
1.3 – ENCERRAMENTO
2 – ATA DA 226ª SESSÃO DELIBERATIVA
ORDINÁRIA, EM 6 DE DEZEMBRO DE 2007
2.1 – ABERTURA
2.2 – EXPEDIENTE
2.2.1 – Comunicações da Presidência
Término do prazo, ontem, sem apresentação
de emendas perante a Mesa, do Projeto de Lei da
Câmara nº 84, de 2007 (nº 7.204/2006, na Casa de
origem), de iniciativa do Presidente da República,
que institui a Fundação Universidade Federal do
Pampa – UNIPAMPA, e dá outras providências.....
Término do prazo, ontem, sem apresentação de
emendas perante a Mesa, do Projeto de Resolução
nº 77, de 2007, que autoriza a Prefeitura Municipal
de Joinville (SC), a contratar operação de crédito
externo, com garantia da União, com o Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID, no valor de
até trinta e dois milhões, seiscentos e setenta mil
dólares dos Estados Unidos da América..................
Término do prazo, ontem, sem interposição
de recurso no sentido da apreciação, pelo Plenário,
do Projeto de Lei do Senado nº 148, de 2003, de
autoria do Senador Marcelo Crivella, que proíbe a
comercialização de bebidas alcoólicas em condições
de consumo imediato em postos de gasolina, tendo
sido apreciado terminativamente pela Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania...........................
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Término do prazo, ontem, sem interposição
de recurso no sentido da apreciação, pelo Plenário, do Projeto de Lei do Senado nº 99, de 2007, de
autoria do Senador Mário Couto, que institui o Dia
do Pescador Amador, tendo sido apreciado terminativamente pela Comissão de Educação..............
Término do prazo, ontem, sem interposição
de recurso no sentido da apreciação, pelo Plenário, do Projeto de Lei do Senado nº 233, de 2007,
de autoria da Senadora Kátia Abreu, que autoriza
o Poder Executivo a criar a Escola Técnica Federal
de Turismo do Araguaia, no Estado do Tocantins,
tendo sido apreciado terminativamente pela Comissão de Educação....................................................
Término do prazo, ontem, sem interposição
de recurso no sentido da apreciação, pelo Plenário,
do Projeto de Lei do Senado nº 252, de 2007, de
autoria do Senador Expedito Júnior, que autoriza
o Poder Executivo a criar a Escola Técnica Federal
de Ouro Preto do Oeste, no Estado de Rondônia,
tendo sido apreciado terminativamente pela Comissão de Educação....................................................
Término do prazo, ontem, sem interposição
de recurso no sentido da apreciação, pelo Plenário,
do Projeto de Lei do Senado nº 564, de 2007, de
autoria do Senador Jarbas Vasconcelos, que altera
dispositivos da Lei nº 9.096, de 19 de setembro de
1995 – Lei dos Partidos Políticos, e da Lei nº 5.869,
de 11 de janeiro de 1973 – Código de Processo
Civil, para dispor sobre a responsabilidade civil e
a execução de dívidas de partidos políticos, tendo
sido apreciado terminativamente pela Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania...........................
2.2.2 – Pareceres
Nº 1.188, de 2007, da Comissão de Assuntos
Econômicos, sobre a Mensagem nº 154, de 2000
(nº 1.069/2000, na origem), da Presidência da República, que encaminha ao Senado Federal proposta de limites globais para o montante da dívida
consolidada da União. (Projeto de Resolução nº
84, de 2007)...........................................................
Nº 1.189, de 2007, da Comissão de Assuntos Econômicos, sobre a Mensagem nº 168, de
2007 (nº 732/2007, na origem), do Presidente da
República, que encaminha pleito do Município de
Uberaba (MG), solicitando autorização do Senado Federal para que possa contratar operação
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de crédito externo, com garantia da República
Federativa do Brasil, com o Banco Internacional
para Reconstrução e Desenvolvimento – BIRD,
no valor de até US$ 17,270,000,00 (dezessete
milhões e duzentos e setenta mil dólares dos
Estados Unidos da América), de principal, para
financiamento parcial do Projeto de Recuperação Ambiental da Bacia do Rio Uberaba e Revitalização do Sistema de Abastecimento de Água
– Projeto Água Viva (Municipal Lending Program
I: Uberaba Água Viva Project). (Projeto de Resolução nº 85, de 2007)........................................
Nºs 1.190 e 1.191, de 2007, das Comissões de
Relações Exteriores e Defesa Nacional e Diretora,
respectivamente, sobre o Projeto de Resolução nº
27, de 2007, de autoria do Senador Heráclito Fortes, que institui o grupo parlamentar Brasil-Panamá
e dá outras providências.........................................
Nºs 1.192 e 1.193, de 2007, das Comissões
de Educação e Diretora, respectivamente, sobre o
Projeto de Resolução nº 31, de 2007, de autoria do
Senador Tião Viana, que institui o Prêmio Senado
Federal de História do Brasil..................................
Nºs 1.194 a 1.210, de 2007, da Comissão Diretora, referentes aos Requerimentos nºs 396, 929,
953, 960, 996, 1.019, 1.020, 1.021, 1.027, 1.055,
1.087, 1.116, 1.153, 1.200, 1.201, 1.228 e 1.259,
de 2007, respectivamente......................................
2.2.3 – Comunicação da Presidência
Abertura do prazo de cinco dias úteis para recebimento de emendas perante a Mesa, aos Projetos de Resolução nºs 84 e 85, de 2007, resultantes
de pareceres lidos anteriormente...........................
Abertura do prazo de cinco dias úteis para
recebimento de emendas perante a Mesa, dos
Projetos de Resolução nºs 27 e 31, de 2007, cujos
pareceres foram lidos anteriormente......................
Aprovação, pela Mesa do Senado Federal,
em 28 de novembro último, dos Requerimentos nºs
396, 929, 953, 960, 996, 1.019, 1.020, 1.021, 1.027,
1.055, 1.087, 1.116, 1.153, 1.200, 1.201, 1.228 e
1.259, de 2007, cujos pareceres foram lidos anteriormente. Comunica, ainda, que foram aprovados
pareceres aos Projetos de Resolução nºs 7, 27 e 31,
de 2007. Tendo em vista a aprovação dos Requerimentos nºs. 396 e 1.087, de 2007, fica interrompida
a tramitação, respectivamente, dos Projetos de Lei
do Senado nºs 414, de 2005, e nº 307, de 2007....
2.2.4 – Ofício do Primeiro Vice-Presidente
da Mesa do Congresso Nacional, no exercício
da Presidência
Nº 607/2007-CN, de 6 do corrente, comunicando o término do prazo, no dia 4 do corrente, sem
interposição de recursos para que os Projetos de
Decreto Legislativo nºs 12, 13, 14 e 15/2007-CN,
fossem apreciados pelo Plenário do Congresso
Nacional. . ..............................................................
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2.2.5 – Ofício da Presidente da Comissão
de Assuntos Sociais
Nº 152/2007, de 5 do corrente, comunicando
a aprovação do Substitutivo ao Projeto de Lei do
Senado nº 262, de 2003, de autoria do Senador
Paulo Paim, que dispõe sobre a proibição do uso de
métodos de recrutamento de pessoal que possam
causar dano a honra e a dignidade do trabalhador,
devendo a matéria ser incluída na pauta da próxima
reunião, para apreciação em turno suplementar....
2.2.6 – Comunicação da Presidência
Oferecimento de emendas até o encerramento da discussão, no turno suplementar, perante a
Comissão de Assuntos Sociais, ao Substitutivo ao
Projeto de Lei do Senado nº 262, de 2003.............
2.2.7 – Leitura de Proposta de Emenda à
Constituição
Nº 99, de 2007, tendo como primeiro signatário o Senador Renato Casagrande, que altera a
redação dos incisos I e III do § 5º do art. 165 da
Constituição Federal, para dispor sobre a inclusão,
nos Orçamento Fiscal e de Seguridade Social da
União, das entidades da administração indireta que
não recebem recursos do Tesouro.........................
2.2.8 – Leitura de projetos
Projeto de Lei do Senado nº 699, de 2007,
de autoria do Senador Renato Casagrande, que
altera o art. 26 da Lei nº 11.457, de 16 de março
de 2007, para permitir a compensação de débitos
previdenciários com créditos referentes a outros
tributos federais......................................................
Projeto de Lei do Senado nº 700, de 2007, de
autoria do Senador Marcelo Crivella, que modifica
a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto
da Criança e do Adolescente) para caracterizar o
abandono moral como ilícito civil e penal, e dá outras providências.....................................................
Projeto de Lei do Senado nº 701, de 2007-Complementar, de autoria do Senador Arthur Virgílio, que
altera o § 1º do art. 17 da Lei Complementar nº 123,
de 14 de dezembro de 2006, para incluir a atividade
de corretagem de seguros no Simples Nacional......
2.2.9 – Leitura de requerimentos
Nº 1.423, de 2007, de autoria do Senador
Arthur Virgílio, solicitando voto de aplauso pelo
transcurso do cinqüentenário do maior movimento
de jovens do mundo, o Movimento Leo de Liderança – Experiência e Oportunidade, LEO CLUBE.....
Nº 1.424, de 2007, de autoria do Senador
Arthur Virgílio, solicitando voto de pesar pelo falecimento, em Parintins, de José Pedro Farias, exVereador e ex-presidente da Câmara Municipal
daquele município amazonense.............................
Nº 1.425, de 2007, de autoria do Senador
Arthur Virgílio, solicitando voto de pesar pelo falecimento, em Parintins, de Lino Teixeira Rodrigues,
figura muito conhecida e querida naquela cidade
amazonense...........................................................
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Nº 1.426, de 2007, de autoria do Senador
João Pedro, solicitando a criação de Comissão
Temporária Externa do Senado Federal, composta por, no mínimo, dois membros da Comissão de
Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle e dois membros da Comissão de
Agricultura e Reforma Agrária, e pelos Senadores
do Estado do Amazonas, com o objetivo de visitar
as instalações da empresa MIL MADEIREIRA ITACOATIARA Ltda., para avaliar a tecnologia empregada no manejo florestal de área de 456 mil hectares
situado à margem da estrada AM-10 e certificada
pelo Conselho Brasileiro de Manejo Florestal (Forest Stewardship Council – FSC)............................
Nº 1.427, de 2007, de autoria do Senador
Arthur Virgílio, solicitando voto de aplauso aos jornalistas Roberto Stuckert Filho, Alan Gripp e Francisco Leali, pela conquista do prêmio principal do
52º Prêmio Esso de Jornalismo, e Christiane Samarco, por ter conquistado um dos três prêmios
regionais.................................................................
2.2.10 – Comunicação da Presidência
Recebimento do Relatório Final nº 4, de
2007, da Comissão Parlamentar de Inquérito, criada pelo Requerimento nº 401, de 2007, destinada
a 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, com apresentação de proposições e recomendações que serão encaminhadas aos órgãos
competentes. (Publicado em Suplemento a este
Diário do Senado Federal). As proposições apresentadas foram autuadas como Projetos de Lei do
Senado nºs 702 a 705, de 2007.............................
2.2.11 – Leitura de projetos
Projeto de Lei do Senado nº 702, de 2007,
da Comissão Parlamentar de Inquérito do Apagão
Aéreo, que altera a Lei nº 7.565/86, Código Brasileiro de Aeronáutica para prever a divulgação da lista
de passageiros nos casos de acidentes aéreos.....
Projeto de Lei do Senado nº 703, 2007, da
Comissão Parlamentar de Inquérito do Apagão Aéreo, que altera a Lei nº 7.565, de 19 de dezembro de
1986 (Código Brasileiro de Aeronáutica) para dispor
sobre a distribuição de horários de pouso e decolagem (slots) em aeroportos congestionados.............
Projeto de Lei do Senado nº 704, 2007, da
Comissão Parlamentar de Inquérito do Apagão Aéreo, que altera a Lei nº 6.009, de 26 de dezembro de
1973, que dispõe sobre a utilização e a exploração
dos aeroportos, das facilidades à navegação aérea
e dá outras providências, e o Decreto-Lei nº 1.896,
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de 17 de dezembro de 1981, que dispõe sobre a
utilização de instalações e serviços destinados a
apoiar e tornar segura a navegação aérea, e revoga a Lei nº 7.920, de 12 de dezembro de 1989,
a Lei nº 8.399, de 7 de janeiro de 1992 e a Lei nº
9.825, de 23 de agosto de 1999, para desonerar as
tarifas aeroportuárias e aeronáuticas e autorizar a
sua graduação conforme o grau de saturação e o
horário de utilização dos respectivos serviços.......
Projeto de Lei do Senado nº 705, 2007, da
Comissão Parlamentar de Inquérito do Apagão Aéreo, que altera a Lei nº 11.182, de 27 de setembro
de 2005, que cria a Agência Nacional de Aviação
Civil, para prever nova hipótese de perda de mandato de diretor, e dá outras providências................
2.2.12 – Comunicação da Presidência
Abertura de prazo de cinco dias úteis para
recebimento de emendas perante a Mesa, aos
Projetos de Lei do Senado nº 702 a 705, de 2007,
nos termos do art. 235, II, f, do Regimento Interno
do Senado Federal.................................................
2.2.13 – Discursos do Expediente
SENADOR OSMAR DIAS, como Líder – Preocupação com a crise por que passa o Hospital de
Clínicas de Curitiba e lembrança do compromisso
assumido pelo Ministro da Saúde. Considerações
sobre o impasse a respeito da inadimplência do
Estado do Paraná com o Banco Itaú......................
SENADOR PAULO DUQUE – Anúncio da
apresentação do Projeto de Lei nº 107, de 2007,
que propõe ao Governo Federal a doação do Palácio Gustavo Capanema ao Governo do Rio de
Janeiro....................................................................
SENADOR RAIMUNDO COLOMBO – Manifestação sobre a greve de fome do Bispo Dom Luiz
Flávio Cappio, em protesto pela transposição das
águas do Rio São Francisco...................................
SENADOR EDUARDO SUPLICY – Leitura
de carta do Bispo Dom Luiz Flávio Cappio. Apoio
ao nome do Senador Pedro Simon para o cargo de
Presidente do Senado Federal...............................
SENADOR ALVARO DIAS – Encaminhamento, para publicação nos Anais do Senado, de pronunciamento em comemoração ao Dia do Advogado
Criminalista.............................................................
SENADOR DELCÍDIO AMARAL – Considerações sobre a rearrumação da estrutura societária
dos pólos petroquímicos brasileiros.......................
SENADOR EUCLYDES MELLO, como Líder
– Considerações sobre o Projeto de Lei do Senado
nº 681, de 2007, da autoria de S. Exª, que dispõe
sobre a dedução da base de cálculo do Imposto de
Renda das despesas do contribuinte pessoa física
com impostos estaduais e municipais....................
SENADOR MÁRIO COUTO – Registro da
inauguração hoje de unidade do Sarah Kubitschek
no Pará. Apelo ao Presidente Lula para que revolva
os problemas de infra-estrutura no Marajó.............
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SENADOR ARTHUR VIRGÍLIO, como Líder
– Leitura de nota da Associação Paulista de Medicina, de apoio ao fim da CPMF e de solidariedade
à população brasileira na luta por uma atenção de
qualidade à saúde..................................................
SENADOR ROMERO JUCÁ, como Líder –
Registra a posição do PMDB de apoio ao discurso
do Senador Arthur Virgílio, porém, solicita ao Plenário que vote a CPMF na próxima terça-feira.......
2.3 – ORDEM DO DIA
Em virtude de acordo de Lideranças, a apreciação de todas as matérias da Ordem do Dia da
presente sessão fica transferida para a próxima
terça-feira, dia 11....................................................
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 2
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 3
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. (Votação nominal)......
Item 4
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 5
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 6
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).............................
Item 7
Proposta de Emenda à Constituição nº 94,
de 2003, tendo como primeiro signatário o Senador
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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...............
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...................
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. (Votação nominal, caso não haja emendas).....
Item 10
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....
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 a Deputados Federais e Senadores o exercício de cargo de professor
em instituição pública de ensino superior.................
Item 12
Projeto de Lei da Câmara nº 11, de 2006 (nº
2.822/2003, na Casa de origem), que acrescenta
parágrafo único ao art. 1º da Consolidação das Leis
do Trabalho – CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº
5.452, de 1º de maio de 1943, para dispor sobre a
boa-fé nas relações de trabalho.............................
Item 13
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...............
Item 14
Projeto de Lei da Câmara nº 28, de 2007 (nº
3.986/2004, na Casa de origem), que institui o Dia
Nacional do Vaqueiro..............................................
Item 15
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............................................

44153

44258

44258

44258

44258

44258

44259

44259

44259

44259

44154

Sexta-feira 7

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Item 16 (Incluído em Ordem do Dia nos
termos do Recurso nº 9, de 2007)
Projeto de Lei do Senado nº 277, de 2007,
de autoria do Senador Flávio Arns, que acrescenta
parágrafo único ao art. 4º da Lei nº 9.394, de 20 de
dezembro de 1996 para definir condições de qualidade da oferta de educação escolar para crianças
de cinco e seis anos de idade................................
Item 17
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..................................................
Item 18
Requerimento nº 778, de 2007, da Senadora
Kátia Abreu, solicitando a dispensa do parecer da
Comissão de Assuntos Econômicos sobre o Projeto
de Lei do Senado nº 202, de 2005.........................
Item 19
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.............................................
2.3.1 – Discursos após a Ordem do Dia
SENADOR HERÁCLITO FORTES – Solicita a
transcrição nos Anais da Casa do editorial “Carnaval
fora de época”, publicado no jornal Diário do Povo,
de Teresina, que retrata episódios sobre prisões...
SENADOR ARTHUR VIRGÍLIO, como Líder
– Críticas às declarações do Presidente Lula, proferidas hoje em Belém............................................
SENADOR RENATO CASAGRANDE – Reflexão sobre a CPMF e a questão dos recursos para
a saúde, a desoneração de 0,38% para 0,30%, e
o fim gradual da DRU, vinculada à educação.........
SENADORA LÚCIA VÂNIA, como Líder – Manifestação de posição contrária à prorrogação da
CPMF. Lamento pela má posição do País no ranking
mundial de educação..............................................
SENADOR ALOÍZIO MERCADANTE – Registro de afirmações do ex-Presidente FHC sobre
a reeleição, o terceiro mandato e a CPMF..............
SENADOR ARTHUR VIRGÍLIO – Solicita a
transcrição de pronunciamento sobre manifesto em
favor da rodovia BR-040, especialmente no trecho
Rio/Petrópolis/Juiz de Fora, e da situação dos conjuntos habitacionais em Manaus – AM...................
SENADOR PAULO PAIM – Registro dos 31
anos do falecimento do ex-Presidente João Goulart,
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o Jango. Preocupação com a situação por que passa o Estado do Rio Grande do Sul. Cumprimentos
ao Senador Pedro Simon pela retrospectiva que fez
ao Presidente Lula sobre o Rio Grande do Sul......
SENADORA KÁTIA ABREU – Manifestação
de tristeza com a fala do Presidente Lula a respeito do Senado Federal, hoje, no Pará, colocando os
seus integrantes contra o povo brasileiro...............
2.3.2 – Discursos encaminhados à publicação
SENADOR ALVARO DIAS – Registro da matéria intitulada “Projeto de gastança”, publicada no
jornal O Estado de S. Paulo, edição de 11 de novembro último.........................................................
SENADOR MARCONI PERILLO – Registro
da matéria intitulada “Dinheiro pelo ralo”, publicada
na revista IstoÉ, edição de 5 de setembro último.
SENADOR FLEXA RIBEIRO – Registro do
editorial intitulado “Diplomacia e ditadura”, publicado no jornal Folha de S.Paulo, edição de 17 de
outubro último.........................................................
2.4 – ENCERRAMENTO
3 – AGENDA CUMPRIDA PELO PRESIDENTE INTERINO DO SENADO FEDERAL, SENADOR
TIÃO VIANA, EM 6-12-07
4 – ATOS DO DIRETOR-GERAL
Nºs 5.341 a 5.345, de 2007..........................
5 – CONVÊNIO
Nº 25, de 2007, entre o Senado Federal e o
Banco Safra S/A.....................................................
SENADO FEDERAL
6 – COMPOSIÇÃO DO SENADO FEDERAL
– 53ª LEGISLATURA
7 – COMISSÕES TEMPORÁRIAS
8 – COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES
9 – CONSELHO DE ÉTICA E DECORO PARLAMENTAR
10 – CORREGEDORIA PARLAMENTAR
11 – PROCURADORIA PARLAMENTAR
12 – CONSELHO DO DIPLOMA MULHERCIDADÃ BERTHA LUTZ
CONGRESSO NACIONAL

44278

44290

13 – CONSELHO DA ORDEM DO CONGRESSO NACIONAL
14 – CONSELHO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
15 – REPRESENTAÇÃO BRASILEIRA NO
PARLAMENTO DO MERCOSUL
16 – COMISSÃO MISTA DE CONTROLE DAS
ATIVIDADES DE INTELIGÊNCIA (CCAI)

2007

44292

44295

44299

44301

44303

44304

44307

Dezembro

de

2007

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 7

44155

Ata da 225ª Sessão Especial, em 6 de dezembro de 2007
1ª Sessão Legislativa Oridnária da 53ª Legislatura
Presidência do Sr. Tião Viana e da Sra. Roseana Sarney
(Inicia-se a sessão às 11horas e 30 minutos.)
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) –
Sob a proteção de Deus iniciamos nossos trabalhos.
A presente sessão especial destina-se a comemorar o 10º aniversário da obtenção do título de Cidade
Patrimônio da Humanidade ao Município de São Luís,
Maranhão, de acordo com o Requerimento nº 1.368,
de 2007, da ilustre Senadora Roseana Sarney e outros Srs. Senadores.
Convido para compor a Mesa o Exmº Sr. Eliseu
Barroso de Carvalho Moura, Secretário Municipal de
Articulação Institucional, representando o Prefeito de
São Luís, e a eminente Senadora Roseana Sarney.
Com enorme satisfação, a Presidência também
convida para que componham a Mesa a Srª Marly
Sarney, esposa do ex-Governador do Maranhão José
Sarney, e a Srª Ada Carvalho, viúva do ex-Governador
do Maranhão Matos Carvalho. (Palmas.)
A Presidência registra, com grata satisfação, a
presença do ex-Senador Hugo Napoleão, homenageando o Maranhão.
Srªs e Srs. Senadores, há muita coisa de que se orgulhar neste País e uma delas posso afirmar, sem receio
de incorrer em erro, é a Cidade de São Luís, capital do
Estado do Maranhão. Por seu valor histórico, cultural, político e por sua gente especial, recebeu ela, em dezembro
de 1997, o título de Cidade Patrimônio da Humanidade.
Poucos lugares no Brasil e no mundo foram selecionados para fazer parte do patrimônio mundial e deverão
ser preservados para as próximas gerações. São Luís
integra, desde então, o seleto grupo de grandes realizações humanas, dentre as quais podemos destacar Atenas, Roma, Paris, Florença, Veneza, Istambul, a Torre de
Pisa, a Muralha da China e as Pirâmides do Egito.
Em nosso País, São Luís exibe o título juntamente com a cidade de Ouro Preto; os centros históricos
de Olinda e de Salvador; o Plano Piloto de Brasília;
o Parque Nacional da Serra da Capivara, no Piauí; o
Santuário do Senhor Bom Jesus de Matosinhos, em
Congonhas do Campo, Minas Gerais; o Parque Nacional
do Iguaçu, no Paraná, e as ruínas jesuítico-guaranis de
São Miguel das Missões, no Rio Grande do Sul.
Srªs e Srs. Senadores, é comum ouvirmos afirmações sobre a falta de memória do povo brasileiro, mas,

no caso de São Luís, sua importância histórica já tinha
sido reconhecida desde 1955, com o tombamento pelo
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. A
proteção abrange cerca de 3.500 construções que ocupam uma área de aproximadamente 250 hectares.
É importante, porém, lembrar que a inclusão
de São Luís como patrimônio da humanidade não foi
gratuita. Durante pelo menos 20 anos, a cidade se
empenhou na concretização de um programa regular
e contínuo de revitalização de seu patrimônio histórico-cultural.
No início da década de 80 do século passado,
foram restaurados o Mercado Coberto, a Praça do Comércio, o Albergue e o Beco da Prensa.
Depois, com a implantação do Projeto Reviver, em
1987, foram investidos US$25 milhões para restaurar
cerca de 200 construções na Praia Grande; postes de
eletricidades foram substituídos por postes de ferro à
moda antiga; praças, jardins e calçadas foram reformados. O resultado é uma visão que impressiona os
turistas que afluem cada vez mais, em maior número,
para conhecer a cidade.
Fundada em 1612 pelos franceses, sucedendo
a uma aldeia tupinambá, a cidade foi tomada pelos
portugueses em 1615. Também esteve na mão dos holandeses, entre 1641 e 1644, porém a feição que hoje
a caracteriza se deve aos portugueses, que a fizeram
conhecida como a Cidade dos Azulejos. São Luís é
conhecida ainda pelos apelidos de “Atenas Brasileira”,
devido à efervescência cultural desde o Século XVIII,
“Ilha do Amor” e “Cidade do Reggae”.
São Luís, até o Século XIX, era a terceira maior
cidade brasileira, atrás apenas do Rio de Janeiro e de
Salvador. O comércio de algodão foi o que determinou
a riqueza da região e, graças a ela, os filhos da terra
iam estudar em Lisboa e Coimbra, devendo-se a isso
a denominação de Atenas brasileira.
Grandes nomes da intelectualidade brasileira
originam-se do Maranhão. Seria por demais cansativo mencionar todos, mas vale a pena citar os mais
lembrados: Gonçalves Dias, Cândido Mendes, Souzândrade, Humberto de Campos, Raimundo Corrêa,
Aluísio de Azevedo, Artur Azevedo, Coelho Neto, Graça Aranha, Ferreira Gullar, Josué Montello. Todos eles
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fazem parte da constelação de ilustres brasileiros que
engrandeceram o País.
Srªs e Srs. Senadores, os maranhenses também
têm participado ativamente da vida política brasileira.
Mais facilmente nos vêm à memória o nome do Senador
José Sarney, que foi Presidente da República na transição democrática que vivemos nos anos 80 e que, é
claro, também integra a lista anteriormente mencionada,
composta por nomes de alto relevo artístico e intelectual.
Não tenho dúvida de tudo o que S. Exª fez pela política
brasileira. Talvez tenha uma paixão maior ainda, pela
sua história acadêmica e poética, por este País.
Perdoem-me V. Exªs por não mencionar todos os
nomes, mas cumpre destacar figuras senatoriais como
as de Roseana Sarney, Alexandre Costa, Cândido
Mendes de Almeida, Epitácio Cafeteira, João Castelo,
João Alberto de Souza, Edison Lobão, Vitorino Freire,
Bello Parga, Antonio Baima, Evandro Mendes Viana,
entre outros que representaram da melhor forma os
interesses do Maranhão, dando maior relevância a
esse Estado na cena política brasileira.
A Senadora Roseana Sarney, responsável, na
qualidade de Governadora do Estado do Maranhão,
pelo ofício que iniciou o processo visando a obter o cobiçado título pela cidade de São Luís, foi também quem
apresentou o requerimento para que fosse lembrada
a passagem dos dez anos transcorridos desde que a
cidade foi declarada Patrimônio da Humanidade.
Vale destacar que a qualidade de sua gestão
quando Governadora lhe valeu a eleição para esta
Casa, numa luta que exige o reconhecimento da população, porque se trata de um processo de escolha
que se dá por maioria.
O título de Patrimônio da Humanidade, ao lado
de locais de interesse mundial, como a Torre de Pisa,
as Pirâmides do Egito e a Muralha da China, dão uma
idéia da importância de São Luís como mais uma criação do ser humano.
Que este fato sirva de exemplo e de motivação a
todos os administradores públicos, para que o patrimônio
construído com a contribuição do povo brasileiro seja
conservado para as futuras gerações em todos os locais
que puderem mostrar importância cultural e histórica.
Essa é uma forma de o País ser valorizado também no exterior, atraindo o interesse de turistas, atualmente fonte significativa de renda para os lugares
visitados.
O resultado é a criação de muitos empregos e o
desenvolvimento de locais que, de outra forma, apesar da riqueza de seus monumentos e de sua história,
acabariam relegados ao esquecimento.
Parabéns, São Luís, pela passagem dos dez anos
de declaração de Patrimônio da Humanidade!
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Parabéns a todos aqueles que, de uma forma ou
de outra, contribuíram para que a cidade fosse contemplada com esse título!
Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– Concedo a palavra a eminente Senadora Roseana
Sarney, primeira subscritora do requerimento.
A SRA. ROSEANA SARNEY (PMDB – MA. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.)
– Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, Srª
Marly Sarney, Srª Ada Matos Carvalho, Sr. Eliseu Moura,
representando o Prefeito de São Luís, Srs. Deputados
que aqui estão nos prestigiando, minhas senhoras e
meus senhores,solicitei a convocação desta sessão
solene para assinalar o transcurso, hoje, do 10º aniversário de elevação de São Luís do Maranhão à condição de Cidade Patrimônio da Humanidade.
O povo do Maranhão festeja, com justo orgulho,
uma data de profundo significado no histórico das lutas
pela preservação da memória nacional.
Dos poucos lugares no mundo a integrar o seleto
rol do patrimônio mundial, como disse, há pouco, o Presidente Tião Viana, estão Atenas, Roma, Paris, Florença,
Veneza, as ruínas de Tróia e as pirâmides do Egito.
No Brasil, entre os raros privilegiados, estão os
centros históricos de Olinda e Salvador; a cidade de
Ouro Preto; a Cidade de Goiás, mais conhecida como
Goiás Velho; e o Plano Piloto de Brasília – este, eternizando a obra genial de Niemeyer e Lúcio Costa.
Assim como as cidades do Velho Mundo e aquelas que marcaram o princípio da colonização das Américas, o casario colonial, os sobrados de azulejos, as
fontes e igrejas de São Luís do Maranhão são, desde
aquela data, um patrimônio mundial a ser preservado
por todas as gerações.
Afinal, trata-se do maior e mais homogêneo conjunto de arquitetura colonial portuguesa nas Américas, em sua maioria, é importante dizer, preservadas
e em uso.
Quando Governadora do Maranhão, tive a honra
de enviar à Unesco, em maio de 1996, a proposta de
inclusão da capital de meu Estado na Lista do Patrimônio Mundial. Em junho do ano seguinte, o Bureau do
Comitê do Patrimônio Mundial aprovou, sem reservas,
a recomendação positiva do Comitê Internacional de
Monumentos e Sítios Históricos.
Assim, no dia 6 de dezembro de 1997, em Nápoles, na Itália, em companhia do Senador José Sarney,
da Srª Marly Sarney e de todos, em ato solene que
reuniu representantes de mais de 100 Países e do qual
eu participava como autora do projeto e Governadora
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do Estado, o diretor-geral da Unesco anunciou a decisão histórica e, em sua justificativa, disse:
“O centro histórico de São Luís do Maranhão é um exemplo excepcional de cidade
colonial portuguesa adaptada às condições climáticas da América do Sul equatorial e que tem
conservado, dentro de notáveis proporções, o
tecido urbano harmoniosamente integrado ao
ambiente que o cerca”.
Senhoras e senhores, dentro de cinco anos, São
Luís estará completando quatro séculos de sua fundação.
Uma história marcada por acontecimentos espetaculares, atos de bravura e heroísmo e passagens
fascinantes.
Sua fundação pelos franceses, em 1612, fez
parte do sonho de se criar, no Novo Mundo, a França
Equinocial.
Desejavam os governantes franceses da época
contrapor-se à dominação do mundo não-europeu
pelos ibéricos, então amparados pelo Tratado de Tordesilhas. As potências rivais de Portugal e Espanha,
que dominavam a navegação oceânica, não aceitaram
que os impérios ibéricos se estendessem livremente
pelo resto do mundo. Estávamos em pleno período de
expansão dos impérios coloniais europeus, cujo ocaso
só veio a ocorrer no século XX.
Daí a ilha de São Luís, estrategicamente próxima
da Europa, ter sido alvo da cobiça francesa.
A cidade que fundaram, em nome do Rei da França, foi cenário de marcantes acontecimentos históricos.
Só em 1615 é que os portugueses lograram a retomada
de seu território, com a expulsão dos franceses.
Em 1642, na continuação do processo colonial
europeu nas Américas, os holandeses também invadiram o Maranhão, permanecendo em São Luís até
serem expulsos em 1644. Não faltaram, também, os
ataques de corsários ingleses estimulados pela coroa
britânica a enfraquecer a influência ibérica nas Américas. As guerras comerciais européias escolhiam o
teatro brasileiro para expor suas armas.
Foi, porém, nessa fase turbulenta de sua história
que São Luís tornou-se o berço da primeira manifestação do sentimento nativista no Brasil: a Revolta de
Bequimão. Sentimento que, quase 100 anos depois,
resultou na Inconfidência Mineira. Ironicamente, São
Luís acolheu o traidor da mesma Inconfidência Mineira: o coronel Joaquim Silvério dos Reis, cujo fantasma
amargurado, dizem as lendas, ainda assombra o Largo
do Carmo e as cercanias da Igreja de São João, onde
seu corpo foi enterrado. À época, o peso da influência
portuguesa era muito forte nas terras do Maranhão.

Sexta-feira 7

44157

Sr. Presidente, a proximidade geográfica de São
Luís com a metrópole lisboeta tornou-a, também, a
mais portuguesa das cidades do Brasil.
Em 1621, a reino luso instituiu o Estado do Maranhão e Grão-Pará, com o objetivo de melhorar as
defesas da costa e os contatos com Portugal, uma vez
que as relações com Salvador, a capital da colônia,
localizada na costa leste do oceano Atlântico, eram
dificultadas pelas correntes marítimas.
Durante o Império, São Luís tornou-se a pátria
de poetas e escritores cujas obras influenciaram decisivamente as letras nacionais. Passou, então, a ser
conhecida como a Atenas Brasileira. Sob a influência
de um grande desenvolvimento econômico – fortemente
baseado na agricultura de exportação –, a cidade chegou a ser a quarta mais importante do País. Já nesse
período, seu conjunto arquitetônico impressionava, assim como a qualidade de vida que oferecia aos seus
moradores: boa iluminação pública, serviços de água,
telefone e gás e moderno sistema de bondes, que revolucionou o transporte urbano da época.
O fim do século XIX, no entanto, assinalou o início
de seu longo declínio. Um processo que nem mesmo o
apelo a outro modelo econômico, baseado na indústria
têxtil, pôde interromper.
Por muitos anos, a cidade permaneceu quase
adormecida. Apenas na segunda metade do século XX
é que a velha Atenas Brasileira começou a renascer.
Embora parte do centro histórico da cidade tenha
sido inscrito no livro do tombo do antigo Departamento do Patrimônio Histórico já em 1955, o seu plano de
recuperação só começou a ser executado no final da
década de 60. Nessa época, o então Governador José
Sarney construiu as pontes sobre os rios Bacanga e
Anil, permitindo a expansão da cidade em direção às
praias, impedindo portanto a descaracterização das
construções antigas.
No Governo do atual Senador Epitácio Cafeteira,
quando José Sarney era Presidente da República, ocorreu a primeira restauração do casario da Praia Grande. Dez quarteirões foram totalmente recuperados e o
Convento das Mercês, fundado pela Congregação dos
Mercedários em 1654, completamente reconstruído.
O então Governador Edison Lobão retomou também o projeto, dando significativa contribuição nesse
sentido. Entre outros feitos, restaurou e transformou em
escola as antigas instalações da fábrica de tecido do rio
Anil e restaurou e modernizou o Teatro Arthur Azevedo,
o segundo mais antigo das capitais brasileiras.
Tenho o orgulho de haver promovido a maior de
todas as etapas de intervenções já realizadas por um
programa de preservação e revitalização de sítios históricos, quando Governadora do Maranhão. Foram mais
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de 100 milhões investidos na recuperação completa
da infra-estrutura em 50 quarteirões da área histórica
mais rica e expressiva da cidade, ou seja, exatamente
aquela que foi reconhecida pela Unesco.
Além das obras de infra-estrutura urbana, de renovação completa das redes de utilidade pública, todas
subterrâneas, para ressaltar ainda mais a beleza da
arquitetura colonial, foram também realizadas obras de
restauração e adaptação dos maiores e mais valiosos
sobrados históricos, para os quais o Governo estabeleceu novos usos de grande interesse social, cultural e
habitacional. Decidi também estender os trabalhos de
restauração ao bairro da Madre Deus, zona tombada
pelo Patrimônio Histórico estadual, onde se encontra a
Fábrica Cânhamo, centro de produção e comercialização de artesanato e de apoio a atividades culturais.
E, o que considero igualmente importante: incentivei e apoiei as organizações ligadas à cultura popular: os ritos de origem africana, o Tambor de Crioula,
agora Patrimônio Imaterial do Brasil, grupos de bumba-meu-boi, blocos tradicionais, e outras danças e
festas do povo.
São Luís, tenho certeza, restaurou o seu esplendor cultural.
O investimento em obras de infra-estrutura na
cidade nova, tais como suas grandes avenidas, viadutos, serviços de saneamento, o Parque Ambiental da
Lagoa da Jansen e o aeroporto internacional de São
Luís integraram outro projeto: o da exploração da vocação de nossa cidade como um dos mais atraentes
destinos turísticos do Brasil.
Senhoras e senhores, com base na documentação sobre esse longo histórico de luta e esforço pela
conservação do patrimônio histórico de São Luís e do
que ele representa para o Maranhão, para o Brasil e
para o mundo, bati às portas da Unesco, apoiada por
uma equipe técnica da maior qualificação.
Hoje, dez anos depois, para nosso orgulho, São
Luís comemora um título à altura do legado de sua rica
tradição cultural e que sua beleza arquitetônica lhe assegurou: Cidade Patrimônio da Humanidade.
Não foi por acaso que a comunidade internacional lhe reconheceu o mérito.
As principais atrações turísticas da cidade encontram-se na chamada Praia Grande, onde antigos
casarões cobertos de azulejos revelam a influência
portuguesa na arquitetura local. O bairro, todo restaurado, recuperou o caráter de centro comercial, cultural
e habitacional da cidade.
Pela nobreza do seu povo, que soube manter o seu
patrimônio e preservar a sua memória, e também pela
obra de todos – todos mesmo – que contribuíram para
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sua restauração, a velha São Luís, fundada nos idos do
século XVII, recuperou seu brilho de metrópole.
Senhoras e senhores, São Luís do Maranhão
comemora, portanto, com orgulho e alegria, neste 6
de dezembro de 2007, os dez anos do honroso título
de Cidade Patrimônio Mundial. E o faz com renovada
crença no futuro e na grandeza do seu destino.
Por isso, em meu nome, em nome de meus conterrâneos, agradeço a homenagem que o Senado presta
à cidade de São Luís. Agradeço também a presença
dos nossos Deputados Federais, que aqui se encontram: Pedro Fernandes, Waldir Maranhão, Cleber Verde,
Flávio Dino, Clóvis Fecury. Agradeço a todos eles, que
aqui estiveram presentes, nesta sessão, para prestigiar a comemoração dos dez anos de São Luís como
Patrimônio da Humanidade.
Ao mesmo tempo, renovo o convite a todos para
que conheçam e ajudem a preservar esse verdadeiro
tesouro da arquitetura luso-brasileira, patrimônio do
Brasil e de toda a humanidade.
Muito obrigada, Sr. Presidente. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– Ao mesmo tempo que cumprimento a eminente Senadora Roseana Sarney, tenho a honra de convidá-la
para presidir a presente sessão.
O Sr. Tião Viana, Presidente interino, deixa a cadeira da presidência, que é ocupada
pela Sra. Roseana Sarney.
A SRA. PRESIDENTE (Roseana Sarney. PMDB
– MA) – Agradeço a homenagem que o Sr. Presidente Tião Viana prestou-me ao passar a Presidência da
Casa neste momento.
Concedo a palavra ao nobre Senador Edison
Lobão, representando também o nosso Estado do
Maranhão.
O SR. EDISON LOBÃO (PMDB – MA. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Srª
Presidente, minha correligionária e minha amiga, Roseana Sarney, Srªs e Srs. Senadores, Srs. Deputados,
meus conterrâneos maranhenses, minhas senhoras
e meus senhores, poderíamos estar satisfeitos com o
discurso que ouvimos da Senadora Roseana Sarney,
que, sem dúvida nenhuma, fala em nome do Maranhão
e em nome de todos nós. Porém, inscrito que estava,
cumpro com prazer e alegria o dever de também me
manifestar sobre fato tão importante.
Há dez anos, Srs. Senadores, a Unesco reconhecia a cidade de São Luís como Patrimônio da Humanidade.
Esse fato, que orgulha a todos nós maranhenses,
não sobreveio do nada, nem por acaso. Muitos ludovicenses, maranhenses e brasileiros se empenharam no
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processo que levou à concessão do merecido título à
cidade que mora nos corações de todos nós. Mas seria necessário construir uma ponte entre a fascinante
realidade histórica da Ilha de São Luís do Maranhão e
a Organização das Nações Unidas para a Educação a
Ciência a Cultura e a respeitabilíssima Unesco.
Por falar em educação e cultura, não poderia
deixar de referir-me aqui ao nosso eminente ex-colega e ex-Ministro Senador Hugo Napoleão que, a um
só tempo, no Governo do Presidente José Sarney, foi
Ministro da Educação e da Cultura.
Para reconhecer os incontestáveis méritos, os
inumeráveis encantos dos sítios históricos e culturais
da capital maranhense, era preciso que eles, devidamente restaurados e preservados, se fizessem conhecer. Antes de tudo, devia-se destacar o impressionante
conjunto urbano e arquitetônico colonial de São Luís,
um dos maiores de toda a América Latina e, sem dúvida
nenhuma, o maior do Brasil. A harmonia com que se
dispõem os sobrados, os solares e as outras edificações do seu Centro Histórico, infalivelmente, envolve
e arrebata os seus visitantes.
Justamente famosos são os azulejos, a maioria
de origem portuguesa, que revestem as fachadas do
casario, solução prática, por sua excelente adaptação
às condições climáticas locais, que alcançou um notável
resultado estético. Coloridos, variados, seduzindo tanto
à distância quanto vistos de perto, concederam a São
Luís um de seus epítetos, o de Cidade dos Azulejos.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o reconhecimento institucional do valor histórico, cultural, arquitetônico e artístico dos sítios urbanos tem se mostrado
um dos meios eficazes para promover sua restauração
e conservação e para estimular a atividade turística.
Nesse sentido, é importante recordar o ano de
1946, em que o Governador Sebastião Archer e o Senador Vitorino Freire obtiveram, junto ao Governo Federal, a inscrição de São Luís e da vizinha Alcântara
no Patrimônio Histórico Nacional.
Anos depois, coube ao Governador José Sarney a primazia de se empenhar para que a Unesco
se interessasse pela cidade e reconhecesse toda a
sua relevância e significação. Naquela ocasião, esse
organismo internacional instituiu a primeira comissão
para estudar o assunto, a qual produziu um relatório
de mais de 500 alentadas páginas.
De modo coerente com o objetivo visado, a administração José Sarney adquiriu prédios históricos
no bairro da Praia Grande, recuperando-os para neles
instalar repartições públicas, além de ter tido a relevante iniciativa de criar o Museu Histórico.
Valiosas também foram as contribuições – é bom
não esquecer – dos Governadores Pedro Neiva, João

Sexta-feira 7

44159

Castelo e Epitácio Cafeteira, juntamente com Prefeitos
como Haroldo Tavares, todos eles empenhados em implantar ou expandir projetos de preservação, em recuperar construções deterioradas, em melhorar as condições
de trânsito e outras que contribuíssem para que o precioso legado do passado ludovicense chegasse até os
dias de hoje e fosse transmitido às gerações futuras.
Como Governador do Maranhão, também me orgulho de ter concorrido para recuperar o antigo fastígio
de São Luís, integrando-o a uma cidade moderna e pulsante de vida. Dediquei-me a uma profunda reforma do
Teatro Arthur Azevedo, o segundo mais antigo do Brasil,
que se encontrava em estado ruinoso. Para isso, recebi
seguidamente os estímulos do Senador José Sarney,
homem voltado às letras e à cultura, cujo amor por São
Luís e pelo Maranhão não encontra paralelos.
O Dr. Sarney esteve sempre a meu lado nesse
projeto de restauração do Teatro Arthur Azevedo – eu
diria quase reconstrução porque destruímos praticamente todo o prédio, restando apenas as paredes de
sustentação.
A partir daí, com a memória histórica do prédio do
teatro, fizemos uma completa restauração daquilo que
parecia ser e era uma pérola do Estado do Maranhão.
Procurei, juntamente com todos os que me auxiliaram
nessa tarefa, não só ressuscitar essa verdadeira jóia da
arquitetura colonial, mas também restituir-lhe a função
para a qual fora concebida, a de um teatro com capacidade para 750 espectadores, cujos espetáculos são
hoje gravados e transmitidos pela TV Senado.
Quero destacar, igualmente, entre outras obras
com que penso ter contribuído para a restauração e
o embelezamento de São Luís, a reconstrução da secular Fábrica do Anil, sítio histórico de raro encanto
arquitetônico que foi transformado, sob inspiração de
minha esposa, Nice Lobão, em um centro integrado
para o amparo e a educação de mais de 12 mil jovens
no Estado do Maranhão. Trata-se da maior escola que
temos hoje no Nordeste brasileiro.
Não deixei também, ainda como Governador, de
me empenhar pela agilização do processo de inclusão
de São Luís no acervo do Patrimônio da Humanidade.
Com esse intento, fui a Paris, em viagem oficial, para
enfatizar, junto aos diretores da Unesco, a necessidade
de acelerar os estudos finais.
Coube à Governadora Roseana Sarney não apenas o papel de retomar e de dar continuidade aos esforços que conduziram o processo ao seu desfecho,
mas também o de colher, em sua gestão, o galardão do
merecido título concedido à capital maranhense. Isso
ocorreu em dezembro de 1997, como aqui foi dito.
Não posso, entretanto, Sr. Presidente, deixar de
homenagear aquele que é o maior responsável por
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essa conquista: o povo de São Luís e o Maranhão, que
soube preservar e cuidar de sua cidade, sua capital.
E se soube fazê-lo é porque sabe também amá-la; é
porque se orgulha da personalidade marcante e acolhedora de nossa querida São Luís.
No presente ano, a cidade comemorou os 395
anos de fundação. Isso quer dizer que daqui a 5 anos,
em 2012, São Luís irá festejar os seus 4 séculos de
existência, que vão coincidir, por feliz acaso, com os
15 anos de seu reconhecimento como Patrimônio da
humanidade.
Isso nos traz à lembrança, Srªs e Srs. Senadores, a
história de São Luís, a assim chamada Ilha Rebelde, que
encerra tantos fatos notáveis e feitos gloriosos, cercados
pelo heroísmo anônimo e cotidiano de um povo.
Foi em 1612 que navegadores e militares franceses, liderados por Daniel de La Touche, fundaram
uma fortificação na ilha em que se encontrava uma
aldeia tupinambá, denominando-a São Luís em homenagem a seu rei.
O apogeu econômico de São Luís ocorre com a
valorização do algodão no mercado internacional, entre
o final do século XVIII e a boa parte do século XIX. Para
isso, contribuíram também outras culturas agrícolas e
a pecuária, praticadas no interior do Estado.
A prosperidade do Maranhão e de São Luís permitiu a construção do conjunto arquitetônico que compõe
hoje o centro histórico, com casas, sobrados e solares
de gosto ao mesmo tempo sóbrio e requintado.
É também nesse momento que nossa cidade passa por grande efervescência cultural, para o que muito
contribuiu o retorno de seus filhos mandados a estudar
em Portugal e em outros Países europeus.
Se dos púlpitos das igrejas de São Luís já soara,
no século XVII, a voz combativa e empolgante de Padre
Antônio Vieira, esse “imperador da língua portuguesa”
no dizer de Fernando Pessoa, a geração romântica
reconhecerá a força do poeta maranhense Gonçalves
Dias, que, ao lado de ilustres conterrâneos, consolida
o epíteto de Atenas Brasileira concedido a São Luís.
Essa herança cultural e, particularmente, a força da
poesia, jamais cessou de se fazer presente entre os ludovicenses e maranhenses, gerando continuamente, frutos
que engrandecem a literatura e a cultura brasileiras.
Curioso é que essa capital, que foi fundada por
franceses e manteve o mesmo nome por eles dado, seja
justamente a cidade brasileira com mais marcados traços
portugueses. Não pode ser esquecido, contudo, aquilo
que é mais do que evidente para qualquer visitante de
São Luís: a sua cultura popular é eminentemente sincrética, somando aos componentes de extração européia
algo da herança indígena e uma ampla e profunda presença de elementos culturais de origem africana.
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Impossível não se deixar contagiar pela alegria
e pela riqueza dessas manifestações culturais, entre
as quais citarei o comovente ato popular bumba-meuboi, o tambor-de-criola e o cacuriá, que tanto falam à
alma maranhense.
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Senador Edison Lobão, V. Exª me concede um aparte?
O SR. EDISON LOBÃO (PMDB – MA) – Com
muito prazer.
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Senador Edison Lobão, Roraima talvez seja o Estado que
mais tenha população de origem maranhense, 45%
de nossa população é maranhense. Portanto, quero
interpretar o sentimento da população de Roraima
que veio do Maranhão e que está ajudando a construir
nosso Estado nesta sessão em que se homenageia
a cidade de São Luís. Tenho certeza de que os maranhenses que lá estão e hoje acompanham nossos
trabalhos pela TV Senado vão ficar muito orgulhosos
não só da homenagem como também dos pronunciamentos bonitos como o de V. Exª e de outros que vão
ocorrer. Aceite aqui a palavra dos maranhenses que
hoje estão em Roraima, portanto, são roraimenses que
estão construindo o novo Estado.
O SR. EDISON LOBÃO (PMDB – MA) – Se V. Exª
com a legitimidade de representante de Roraima me
permitisse, eu diria que Roraima faz parte do Maranhão,
assim como Maranhão também de Roraima. Lá estão os
nossos 40 mil conterrâneos que se integraram, que se
misturaram e que hoje compõem aquele quadro tão bonito, que é o do povo do Estado que V. Exª representa.
São Luís, concluo, Srª Presidente, passa, desde
alguns anos, por um marcado processo de crescimento
econômico, para o qual tem contribuído de modo decisivo a indústria de transformação de alumínio, a indústria
alimentícia, o turismo e o setor de serviços.
Aproveito esta sessão comemorativa para convidar meus nobres Pares, Senadores e Senadoras, a
conhecer os inumeráveis encantos e atrativos de São
Luis, que ainda oferece aos seus visitantes praias maravilhosas, uma culinária saborosa e original e uma
tranqüilidade cada vez mais rara em nossas capitais.
É quase desnecessário dizer que este convite se
estende a todos os cidadãos brasileiros, que – não tenho dúvida – se sentirão plenamente recompensados
de conhecer a bela cidade de São Luis, Patrimônio da
Humanidade.
Encerro, Sr. Presidente, esta modesta homenagem de um maranhense à cidade que reúne tão
impressionante patrimônio de bens materiais e imateriais, caminhando para os seus 400 anos, plena de
confiança que terá muito, ainda, a oferecer ao Brasil
e à humanidade.
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Eu ainda há pouco ouvia o discurso da Senadora Roseana Sarney, quando S. Exª dizia que São Luis
chegou a ser a quarta maior mais importante cidade
do Brasil. Eu diria que o Estado do Maranhão foi, sem
dúvida, um dos mais importantes ainda no período do
Império; chegamos ao ponto de emprestar dinheiro a
São Paulo, que, lamentavelmente, até hoje não o restituiu. Como Governador, tentei cobrar de São Paulo;
não fui bem-sucedido. Se Deus quiser, e os maranhenses assim o desejarem, os líderes que aqui se encontram também, pretendo voltar ao Governo do Estado e
prosseguir a luta de cobrança daquilo que São Paulo
deve ao Maranhão.
Muito obrigado, Srª Presidente. (Palmas.)
A SRA. PRESIDENTE (Roseana Sarney. PMDB
– MA) – Obrigada, Senador Edison Lobão.
Devo também agradecer a presença do ex-Senador Hugo Napoleão; do Deputado Davi Alves Silva; do
Deputado Rodrigo Maia, Presidente do Democratas;
do Sr. Teodoro Freire, que há 60 anos divulga a cultura
maranhense aqui no Distrito Federal.
Concedo a palavra ao nobre Senador Flexa Ribeiro, pela Liderança do Bloco Parlamentar da Minoria.
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Senadora
Roseana Sarney, que preside esta sessão em homenagem à cidade de São Luís; Exmº Sr. Eliseu Barroso
de Carvalho Moura, Secretário Municipal de Articulação
Institucional, representando o Prefeito de São Luís; Srª
Marly Sarney, esposa do ex-Governador e Presidente
José Sarney; Srª Ada Carvalho, viúva do ex-Governador
do Maranhão Matos Carvalho; Presidente José Sarney;
Senador Edison Lobão; Senador Epitácio Cafeteira; Srs.
Deputados pelo Maranhão; Srªs e Srs. Senadores; minhas senhoras e meus senhores; Senadora Roseana
Sarney, os nossos Estados – Pará e Maranhão –, historicamente, sempre estiveram irmanados. Por desmembramento, formamos dois Estados, mas continuamos
tendo uma relação de amizade e, mais do que isso, uma
responsabilidade para que possamos levar o desenvolvimento para a nossa Região Amazônica.
Coube à vontade divina que esta ligação, que
inicialmente se mostrou territorial, tivesse também
ligações em projetos de desenvolvimento, como é o
caso do Projeto Carajás.
Assim como disse aqui o nobre Senador de Roraima Mozarildo Cavalcanti, referindo-se aos maranhenses
que foram para o seu Estado para ajudar a desenvolver
Roraima, o Pará também tem o privilégio de ter em seu
território um contingente muito grande de maranhenses,
a ponto de eu chegar aos Municípios, os mais distantes,
Presidente José Sarney, do Estado do Pará e lá encontrar amigos do Maranhão ajudando-nos a desenvolver
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o nosso Estado, a transformar as nossas riquezas em
condições melhores de vida para a nossa população.
Então, não poderia, por este motivo, Senadora
Roseana Sarney, deixar de me pronunciar hoje, dia
em que a capital maranhense, São Luís, comemora
dez anos de acolhimento do título – eu diria da maior
importância – de Patrimônio Cultural da Humanidade,
título esse concedido pela Unesco – Organização das
Nações Unidas para a Educação Ciência e Cultura.
Além de São Luís, integram o rol das imortais as
capitais Salvador e Brasília, as cidades de Olinda, Goiás Velho, São Miguel das Missões e, em Minas Gerais,
Congonhas, Diamantina e Ouro Preto.
Foi em dezembro de 97 – estamos hoje comemorando dez anos – que o Comitê Mundial do Patrimônio,
reunido na cidade italiana de Nápoles, aprovou por unanimidade a inclusão de São Luís na lista selecionada
do patrimônio mundial. Sob o argumento de que a capital maranhense abrigava um rico e conservado acervo arquitetônico colonial civil português, os integrantes
do Comitê reconheceram sua extrema relevância para
compor o seleto conjunto de cidades planetariamente
singulares em estilo, estética, exibição e memória.
Presidente José Sarney, vendo as imagens da cidade de São Luís, vêm à memória, imediatamente, as
imagens da minha querida Belém, do Centro Histórico de
Belém, do que chamamos de cidade velha. Exatamente por termos tido a mesma colonização portuguesa, é
como se estivéssemos também andando pelas vielas,
pelas ruas de Belém, em que a proximidade das casas
faz com que o aconchego entre as famílias se torne maior.
Eu digo sempre que, nessas ruelas que foram naquele
tempo construídas, as pessoas nem precisavam sair de
casa para se cumprimentar, bastava estender as mãos
que quase estavam em contato umas com as outras.
Por isso, elas têm essa fraternidade, essa relação,
que eu diria de espírito, que caracteriza o povo nortista,
caracteriza exatamente os brasileiros daquela região
com esse sentimento que é transmitido pela recepção
que fazem aos nossos visitantes, tanto no Pará quanto
no Maranhão.
Para tomar conta e bem administrar patrimônio tão
honrado, instituiu-se a Fundação Municipal de Patrimônio Histórico, cuja crucial função consiste em proteger os
bens materiais e imateriais da cultura maranhense. Graças
ao núcleo gestor do Centro Histórico, organizou-se uma
plataforma de trabalho com uma constelação de órgãos,
sob a intervenção dos quais se montou um sistema de
gestão compartilhada. Além das universidades federal e
estadual, participam do sistema o Sebrae e uma plêiade
de órgãos de preservação patrimonial do País inteiro.
Srª Presidente, convém, neste instante, destinarmos um merecido espaço à história da capital mara-
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nhense. Fundada por franceses, tornou-se a mais portuguesa das cidades brasileiras. Colonizada em seus
primórdios por açorianos, gente rústica, mas afeita ao
trabalho pesado do que ao trato com as musas, transformou-se depois no berço de poetas e escritores, acolhendo a carinhosa alcunha de Atenas brasileira – como
tão bem disse aqui o Senador Edison Lobão – e reconhecida nacionalmente.
Os becos estreitos de São Luís, casarões senhoriais, palácios, igrejas, largos e calçadas altas conferemlhe uma feição especial, uma arquitetura toda própria.
Batida de muitos ventos, debruçada placidamente à
beira-mar, São Luís excede em beleza atemporal de
verdes mistérios. Como bem exalta o poeta, por vezes,
em certa noite de lua cheia, quase é possível sentir o
passado ainda vivo e pulsando em seus beirais, mirantes e sacadas altas.
Srª Presidente, durante a visita a São Luís, em
1997, os integrantes do Comitê da Unesco foram, com
certeza, acometidos por êxtase intermitente diante da
riqueza arquitetônica em perspectiva. E não era para menos. Percorrer as íngremes ladeiras do Centro Histórico,
as ruas calçadas de paralelepípedos que, de repente,
podem terminar em extensas escadarias de amplos degraus é buscar o encantamento puro e simples.
Envolvida na melodia de suas muitas vozes, São
Luís é toda ela memória, poesia e luz. No Centro Histórico, existem centenas de imóveis do período colonial e imperial: são solares, sobrados e outros tipos de
edificações com azulejos de fachadas oriundos, principalmente, de Portugal. No entanto, há exemplares
de muitos Países europeus, como Inglaterra, Bélgica,
França, Alemanha, Espanha e Holanda. Segundo os
especialistas da Unesco, foram tombados cerca de 3,5
mil prédios considerados históricos.
Para encerrar, Srª Presidente, cumpre congratularmo-nos com a população de São Luís, exaltando os
dez anos de associação ao Clube do Patrimônio Mundial da Unesco, na expectativa de que o prêmio seja um
incentivo, ainda mais estimulante, para a promoção de
investimentos na área de cultura e preservação histórica.
Desejamos-lhes muito sucesso no processo incessante
de respeito e valorização da memória social brasileira.
Quero aqui realçar e festejar o trabalho do Senador José Sarney pelo Estado do Maranhão e pela cidade
de São Luís. V. Exª, como Presidente, teve a sua vista
voltada para aquela parte esquecida do Brasil, com
vários projetos que hoje se tornam realidade, como a
Norte-Sul, que nós, lá do Pará, queremos estender o
ramal já previsto no projeto original até Belém.
Então, em seu nome, Presidente José Sarney,
quero saudar a todos os maranhenses, a toda a população do Maranhão, nesta data de vital importância
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em que comemoramos os dez anos de inclusão da
cidade de São Luís como Patrimônio Cultural da Humanidade.
Obrigado, Srª Presidente. (Palmas.)
A SRA. PRESIDENTE (Roseana Sarney. PMDB
– MA) – Agradeço ao nobre Senador Flexa Ribeiro pelas palavras simpáticas e bonitas sobre o nosso Estado
e sobre a comemoração do décimo ano de São Luís
como Patrimônio da Humanidade.
Concedo a palavra ao nobre Senador Geraldo
Mesquita.
O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB
– AC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Srª Senadora Roseana Sarney, querida amiga, maranhenses aqui presentes, Srs. Parlamentares,
seja qual for o conjunto das palavras que irei proferir
aqui, para mim, o que importa é que estou tendo a oportunidade de manifestar o meu apreço, o meu carinho
ao povo do Maranhão, ao Estado do Maranhão.
Antes do início desta sessão, estava ali no cantinho
conversando com a Senadora Roseana e ela me revelava, o que é absolutamente natural, pelas responsabilidades que tem hoje, o seu cansaço por estar à frente
de questões tão difíceis, de trato tão importantes.
Daqui a pouco, haverá sessão do Congresso para
apreciar o PPA; temos o Orçamento, temos questões
complicadas aqui na Casa. E grandes responsabilidades
pesam sobre os ombros da Senadora Roseana. Mas
eu disse a ela: Senadora, esqueça o cansaço, porque
hoje é dia de cantar: Maranhão, que terra boa, onde o
poeta nasceu! E ela tem razões de sobra, de sobejo
para hoje estar sorrindo e festejando: ontem, foi o aniversário de sua querida mãe; hoje, está São Luís e o
povo do Maranhão festejando uma data especial.
Queria revelar o meu carinho e o meu apreço ao
Maranhão, ao povo do Maranhão, relatando aqui alguns
fatos que me prendem ao Estado, às pessoas que ali
vivem e trabalham. A primeira vez que estive em São
Luís foi na segunda metade da década de 60. Estudante aqui em Brasília, meu pai era Deputado Federal, e
fui convidado pelo meu então companheiro, na época,
Haroldo Sabóia, filho de um Deputado do Maranhão já
falecido – o velho Sabóia, muito querido, correligionário do Senador José Sarney –, a passar umas férias
naquele Estado – 15 dias maravilhosos.
O Senador José Sarney era Governador na época. Tive a oportunidade de circular muito por São Luís,
cidade fantástica, cidade muito interessante. Conheci
também Alcântara. Mas revi São Luís há pouco tempo,
no final de 2002, quando governava o Estado a Senadora Roseana Sarney. Meu filho Geraldo Neto passou
em um concurso para o Hospital Sarah Kubitschek e
assumiu o cargo em São Luís. Ficou cerca de um ano
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lá exercendo seu ofício com muito prazer, ele, sua mulher e o Lucas, que já havia nascido.
E vejam as coisas da vida. Na época, na primeira
vez que fui a São Luís, jovem ainda, estudante, o Senador Sarney, que não é tão mais velho do que eu, já
estava governando o Estado. E hoje nos encontramos
aqui: S. Exª Senador, e eu Senador, com a maior admiração por esse homem público, tentando, modestamente,
aprender na convivência com S. Exª. É a vida!
São Luís, que abraça a todos que ali chegam. São
Luís, de povo trabalhador, de povo corajoso.
O Senador Mozarildo estava revelando aqui a
existência de 40 mil maranhenses no seu Estado. Eu
não sei quantificar...
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Senador Geraldo, 45% da população de Roraima é maranhense. Quarenta e cinco por cento! Portanto, é muito
mais de 40 mil.
O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB
– AC) – Desculpe, Senador. Retificando a informação:
45% da população de Roraima é maranhense – coisa
fantástica!
Eu não sei quantificar, Senador Mozarildo, o número de maranhenses que vivem no meu Estado, no
Acre, meu querido Estado, mas é muita gente. Tenho
certeza absoluta de que eles não me perdoariam se
eu não aproveitasse a oportunidade de falar, inclusive
em nome deles, agora, nesta oportunidade, e parabenizar o povo do Maranhão e, em especial, o povo de
São Luís por essa conquista, uma conquista de fundamental importância.
Tenho certeza absoluta de que todos nós brasileiros nos honramos e nos sentimos muito bem em
festejar a data que hoje comemoramos em relação à
cidade de São Luís.
Disse, no início, que não importava o conjunto
das palavras que eu iria proferir aqui. É um discurso
muito singelo, muito curto, mas, repito, queria ter esta
oportunidade, este privilégio de vir aqui à frente das
senhoras e dos senhores, com a Senadora Roseana
presidindo, ao lado de sua querida mãe, e dizer do
meu apreço, do meu carinho ao povo do Maranhão, ao
povo de São Luís e deixar aqui, em meu nome e em
nome dos acreanos e em nome dos maranhenses que
vivem em meu Estado, os nossos sinceros parabéns
por esta data que se comemora hoje.
Senadora Roseana, era isso que eu queria deixar aqui como nossa mensagem e agradeço a oportunidade. (Palmas.)
A SRA. PRESIDENTE (Roseana Sarney. PMDB
– MA) – Agradeço as palavras do nobre Senador Geraldo
Mesquita e realmente confirmo a influência dos maranhenses nos Estados de Roraima e do Acre. Há um fato muito
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interessante que ocorre em todas as eleições, Senador
Mozarildo e Senador Geraldo. Sou sempre convocada
para gravar programa eleitoral pedindo voto para algum
candidato que é maranhense em seus Estados.
Portanto, agradeço as palavras sobre a nossa
cidade, sobre a comemoração dos dez anos da nossa
cidade como patrimônio da humanidade.
Agradeço também a presença aqui do Vice-Presidente da Caixa Econômica Federal, Fábio Lenza; do
Vice-Governador de Roraima; do Líder do Governo,
Senador Romero Jucá; e dos Senadores Garibaldi Alves Filho e Romeu Tuma.
Concedo a palavra ao nobre Senador José Sarney.
O SR. JOSÉ SARNEY (PMDB – AP. Pronuncia o
seguinte discurso. Com revisão do orador.) – Srª Presidente, dona Ada Carvalho, essa grande dama que
tenho tanta satisfação de revê-la, de vê-la prestigiando
esta sessão, dona Marly Sarney, que há 60 anos é testemunha do meu amor à cidade de São Luís, senhor
representante do prefeito de São Luís, Srs. Senadores,
Srªs Senadoras, Srs. Deputados Federais, maranhenses que aqui se encontram, minhas senhoras e meus
senhores, eu não desejaria falar nesta sessão e não
ia falar, mas foram tão generosas as referências que
foram feitas pelos diversos oradores a minha pessoa
que me senti no dever, pelo menos de gratidão, de
vir a esta tribuna e agradecer a todos eles a bondade
com que colocaram a minha figura na história política
do Maranhão e do nosso País.
Quero agradecer ao Senador Lobão as suas
generosas, longas e bondosas palavras, ao Senador
Geraldo Mesquita, ao Senador Flexa Ribeiro, enfim,
à Senadora Roseana e dizer a todos que, para nós
do Maranhão, que nascemos no Maranhão, dizer São
Luís é dizer Maranhão. A cidade se confunde com o
Estado de tal maneira que a gente, às vezes, falando
no Maranhão está falando em São Luís, falando em
São Luís está falando no Maranhão.
Eu tive uma grande emoção, quando, há dez
anos, por iniciativa da Governadora Roseana Sarney
– então Governadora do Maranhão – compareci à cidade de Nápoles e ouvi a proclamação de São Luís
como patrimônio da humanidade.
Recordo-me de que nessa sessão também houve
outro reconhecimento de um prédio que eu também
conhecia: o Hospicio Cabañas, da cidade de Guadalajara. E como não havia ninguém de Guadalajara ali,
eu me levantei e bati palmas também por esse reconhecimento. Mas isso distinguia a cidade de São Luís,
porque lá no reconhecimento de São Luís como patrimônio da humanidade o auditório estava cheio de
maranhenses, todos presos de um profundo orgulho,
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que explodiu numa grande alegria quando foi lido o
decreto da Unesco.
Esse decreto é mais do que um decreto. Dentro
dele existe uma afirmação muito mais profunda, a de
que o mundo reconhece, por intermédio do seu órgão
representativo da cultura, que a história do homem na
face da terra passou pelo Maranhão. Ali ele construiu
um monumento de tal natureza que deve ser colocado
entre aqueles lugares que tem um significado especial
para a humanidade, lugares que devem ser preservados para a eternidade.
E realmente São Luís é o maior conjunto colonial do mundo português. Os portugueses, durante
150 anos, dominaram os mares, as duas costas da
África, a ocidental e a oriental, dobraram e tomaram
o Índico, atravessaram o Estreito de Málaga, foram lá
pela costa da China, chegaram até o Japão, levando
a língua portuguesa, deixando palavras e recolhendo
palavras, deixando costumes e trazendo costumes e,
a seu modo, criando uma arquitetura, que restou, em
várias partes do mundo, como uma representação da
cultura portuguesa do tempo em que eles viveram a
aventura dos mares. Mas foi em São Luís que foi deixada o maior exemplo dessa cultura, o maior conjunto
de arquitetura colonial portuguesa nas Américas, que
nós, no Maranhão, soubemos preservar. Por quê? As
outras cidades se destruíram, se dissolveram, se misturaram, se mesclaram com deformações. Por que São
Luís ficou tão preservada? Pelo amor que ela despertou em todos os maranhenses, que, ao longo destes
séculos, ali estiveram e a que nós, hoje, estamos no
dever de dar continuidade, para que, no futuro, também os maranhenses possam continuar este amor,
que é o amor que toda a população de São Luís tem
pela cidade. Amar a cidade, amor à cidade, é esse o
segredo de nós termos São Luís até hoje ali intacta,
com seus 3.500 edifícios, como não há em outro lugar do mundo.
Outra singularidade é que Deus, no Maranhão,
era pobre; Deus, no Maranhão, não tinha ouro; Deus,
no Maranhão, não tinha prata; Deus, no Maranhão, não
tinha mármores. Mas, com o barro pobre daquela área,
com as pedras escassas, o homem maranhense conseguiu construir uma cidade que se orgulha como essas
grandes cidades de que falaram aqui, ricas em ouro, em
prata, em mármore, em grandes nomes, em grandes
gênios artesãos e, ao mesmo tempo, geniais construtores. Nós, não. Foi uma gente anônima, que trabalhou
a terra, o barro, que fez o adobe, e foi construindo esta
cidade tão bonita que nós temos até hoje.
Porque da beleza de São Luís não se diz assim:
“É este edifício”. Há edifícios que são bonitos, mas é o
conjunto, o casario que se derrama ao longo das ondu-
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lações da cidade; as telhas que se juntam; o ondulado
que se conjuga com o céu, e que faz da cidade de São
Luís essa cidade de um encanto tão grande.
Então, é por isto que nós – eu acho – temos
amor a essa cidade: porque ela foi fruto do trabalho
de cada um.
São Luís talvez tenha sido a primeira cidade planejada do Brasil.
Em 1615, quando os portugueses já haviam vencido os franceses, em São Luís, já se encontra o mapa
do engenheiro Francisco Frias de Mesquita, que tinha
ido com a tropa de Jerônimo de Albuquerque e Diogo
de Campos Moreno para a conquista do Maranhão. Na
Batalha de Guaxenduba, ele era encarregado de planejar
as fortificações. E ele deixou um mapa com o traçado
da cidade de São Luís, no qual ele já havia riscado as
ruas, que começavam ali, a partir do Largo do Palácio,
e que, acima do Largo do Carmo, eram apenas pontas
das que depois surgiram. Essa planta foi também incluída
no livro de Barleus, quando ele coloca a planta que era
a cidade já no tempo dos holandeses, mostrando que a
cidade seguiu o risco feito pelo engenheiro Frias.
Porque aquela área era totalmente deserta. No
século XVI, no começo do século XVII, os mapas eram
inventados. Não tínhamos nada dos recursos atuais.
De um lado, existiam o ouro e a prata das conquistas
espanholas e, mais abaixo, os portugueses exportavam do Brasil o pau-brasil, a madeira e uma grande
riqueza: os papagaios. Há a história da apreensão de
uma nau, a Pelérine, que tem a relação das cargas
que iam do Brasil. E essas cargas eram toras de paubrasil e seiscentos papagaios. E, naquele tempo, essa
nau Pelerine, que era francesa, ele dizia: “Sachant déjà
quelques mots de français”, falando já os papagaios
algumas palavras de francês.
Ouço o Senador Mozarildo.
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Senador Sarney, ouso pedir um aparte ao brilhante pronunciamento que V. Exª faz para prestar uma homenagem
especial a V. Exª. O povo de Roraima, notadamente
os maranhenses que estão lá, devem a V. Exª, quando
Presidente da República, a sanção e a implementação
de um projeto de lei meu que criava a Universidade
Federal de Roraima, que hoje é uma realidade. Uma
universidade lá no extremo norte, com 23 cursos superiores, que tem mais de 4 mil alunos e que já formou
mais de 10 mil. A Escola Técnica Federal também foi
V. Exª que implementou, um projeto autorizativo, que
V. Exª, como Presidente, não tinha obrigação de fazer,
fez e hoje já é um Centro Federal de Educação Tecnológica. Também foi de V. Exª a criação da Área de
Livre Comércio de Pacaraima, que eu, como Deputado,
peguei uma carona e incluí a de Bonfim. Infelizmen-
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te, essas duas áreas de livre comércio até hoje não
foram implementadas. Mas Roraima, portanto, deve
a V. Exª muito, tanto que a nossa Universidade já lhe
concedeu o título de Doutor Honoris Causa, que está
faltando V. Exª ir receber.
O SR. JOSÉ SARNEY (PMDB – AP) – Muito obrigado, Senador Mozarildo, pela sua bondade e gentileza
pela referência que acaba de fazer.
Eu ia dizendo que aquela área era deserta e,
logo acima, saíam as naus que voltavam do México,
levando ouro e prata para a Europa.
Quando falo que nossas igrejas eram pobres,
também saliento que, quando a primeira cota das duas
toneladas de ouro chegou à Espanha, a rainha mandou que fosse feito o altar-mor da Catedral de Sevilha,
cobrindo-o com aquele ouro da América, mostrando o
agradecimento a Deus e a Nossa Senhora pela oportunidade dada a seu País de descobrir os reinos ricos
do México.
Não tínhamos nada disso. Aquela área era vazia.
Francisco I até dizia: “Quero ver o testamento de Adão,
que dividiu o mundo entre portugueses e espanhóis”
– porque eles não tinham onde obter riquezas. Os franceses começaram, então, a piratear naquelas costas
– mas ficam muito zangados se forem chamados de
piratas. Estive em Saint-Malo e Cancale para visitar o
lugar de onde eles tinham saído a expedição para o
Maranhão, e o Prefeito da cidade disse “os corsários”.
Eu, então, só falava em corsários – que tinham saído
daquela área.
Esses corsários que saíam de Saint-Malo e Cancale iam piratear as naus espanholas que vinham do
México e aquelas que iam do Brasil com açúcar, outro produto que já havia. Eles levaram 80 anos nessa
tarefa, fazendo feitorias, inclusive algumas na costa
do Maranhão. A primeira delas guarda referência de
um senhor chamado Manois. Um pouco mais tarde
Jacques Riffault e Charles des Vaux também tinham
outras feitorias ali.
Os franceses estavam há 80 anos naquela área,
quando Henrique IV quis estabelecer uma presença
mais forte e mandou um homem chamado La Ravardière
– Daniel de la Touche, Senhor de La Ravardière –, que
vem a ser o fundador de São Luís, para que ele escolhesse o lugar onde os franceses deviam estabelecer a
sua presença na aventura colonial daqueles tempos. E
mandou, nessa viagem, junto com ele, Jean Mocquet,
que era o Ministro das Singularidades do Rei.
É até interessante, porque esse rei, depois, quando estava doente, mandava chamar Jean Mocquet para
contar para ele as coisas do Brasil, do Maranhão, as
aventuras que tinha vivido, as histórias dos índios.
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Primeiro ele chega à Guiana. Em sua primeira
viagem, em 1604, La Ravardière funda Caiena; depois,
em 1609, descendo a costa, se encantou com a ilha
de Upaon-açu e ali resolveu estabelecer uma cidade
francesa. E nasceu a aventura de uma expedição estatal, a França Equatorial, colocada e patrocinada pelo
governo da França. Aí eles vêm em 1612 e fundam a
cidade de São Luís.
João Lisboa, quando fala, nos seus apontamentos da história do Maranhão, relata a distinção entre
as duas missões que foram para o Maranhão: a missão francesa era civilizadora; a missão holandesa era
exploradora.
Civilizadora, sim, porque eles chegaram não com
a vontade de fundar uma cidade e voltar, tirar riquezas.
Não! Eles chegaram para ficar. Trouxeram cientistas,
trouxeram artesãos, trouxeram engenheiros, gente de
toda natureza para formar a cidade. Deram o nome de
São Luís, Forte de São Luís, e ali se localizaram.
Uma coisa interessante: “por tão pouco tempo”,
a gente às vezes diz, “a presença dos franceses durou
três anos”. Mas nós nos esquecemos de que, durante oitenta anos, eles haviam vivido naquelas costas e
feito amizade com os índios. A história de São Luís,
portanto, é uma história que tem uma densidade extraordinária.
Pelo Maranhão passaram todos os grandes homens, por exemplo, da história do Brasil: Caxias passou no Maranhão, na Balaiada; o Almirante Tamandaré passou no Maranhão, na Balaiada; o Padre Vieira
– esse, muito antes – passou no Maranhão dez anos,
e grande parte de sua obra foi feita no Maranhão. Ele,
que fez um sermão tão duro com os maranhenses,
chamado Sermão das Mentiras, diz: no Maranhão há
mentiras, mas não há mentirosos. O padre, com aquele jeito de saber falar, dizia que estava profundamente
irritado com os portugueses, obcecados com a idéia
de escravizar os índios. Mas, ao mesmo tempo, dizia
que queria morrer no Maranhão.
O Maranhão sempre foi muito pobre, como eu disse. E essa cidade não foi feita por ouro nem por prata;
ela seria branca, se pudéssemos dizer assim, porque
foi feita pelo algodão. Houve a Guerra de Independência
dos Estados Unidos, necessitou abrir mercados para
substituir o algodão que se produzia na Carolina. Então,
São Luís começou a crescer. Da costa e do suor dos
negros escravos que trabalhavam naqueles campos de
plantação de algodão se retirou a riqueza para fazer
essa cidade, que foi se alinhando, como eu disse, de
rua em rua, de casa em casa, de sobradão em sobradão, e sem outra riqueza, a não ser aqueles espaços
que são tão belos e tão bonitos até hoje.
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A Presidente me adverte – eu a conheço de muito
tempo –, já me olhou duas vezes e sei que está pedindo que eu não me alongue mais. Assim, não quero
me alongar mais, mas quero dizer que, pelo Maranhão,
todos os que passaram recolheram aquele amor pela
beleza dessa simplicidade que é a cidade de São
Luís. Gilles Lapouge, quando escreveu seu livro sobre
fronteiras, conta que passou pelo Maranhão. Era um
domingo, ele se sentou em um banco de uma praça e
não via ninguém, via a cidade toda deserta. Ele olhou
e disse: “é a cidade mais lindo do mundo”. Está no livro do Gilles Lapouge.
Por São Luís também passaram nomes científicos e da cultura mundial como Spix e Martius. Todos
os viajantes deixaram depoimentos sobre a cidade de
São Luís. E nós maranhenses gostamos de dizer uma
frase que foi dita pelo Simão Estácio da Silveira quando escreveu um livro chamado Relação Sumária das
Coisas do Maranhão. Ele diz: “Das terras que Portugal conquistou, a melhor é o Brasil, mas o Maranhão
é o Brasil melhor”. É de Simão Estácio da Silveira, do
século XVII, esta frase.
O Maranhão é terra de poetas, cantores da cidade, e todos eles se encantaram pela cidade de São
Luís. Eu mesmo já fiz vários poemas de dedicação à
cidade de São Luís. Os nossos poetas de hoje continuam cantando São Luís; Chagas, que está lá, lá viveu,
vinculou-se à terra; Nauro Machado; Ferreira Gullar,
que saiu de lá, mas escreveu o Poema Sujo para falar de São Luís, da sua infância, da nossa mocidade,
quando nós lá vivíamos.
Cito separadamente o maior de todos os cantores de São Luís de minha geração, que foi Bandeira
Tribuzzi, o que mais viveu a cidade, e o que a cidade
mais amou. Todos encantados pela cidade de São Luís.
Cidade em que não há estátuas de heróis, nem de
grandes vencedores de batalhas. Todas são de poetas.
Temos a de João Lisboa, no antigo Largo do Carmo,
sentado em uma cadeira, e, embaixo dessa cadeira,
livros; temos Gonçalves Dias, aquela palmeira, e ele
lá na eternidade do mármore, lembrando a todos nós
a Canção do Exílio.
Quero terminar com um verso de Sousândrade,
poeta que foi precursor de todas as transformações da
literatura brasileira: “Dobrai os joelhos, beijai este chão
sagrado dos nossos nobres passados”.
Muito obrigado.
A SRA. PRESIDENTE (Roseana Sarney. PMDB
– MA) – Senador José Sarney, São Luís agradece as
suas palavras, palavras de paixão pela cidade, palavras de paixão pelo Maranhão, e esta aula de história
que deu a todos nós aqui presentes.
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Agradeço, também, a presença da Deputada Aurelina de Medeiros, do Estado de Roraima; do Senador
Adelmir Santana, representante do Distrito Federal,
mas que é maranhense; dos Senadores Demóstenes
Torres, Renato Casagrande, Augusto Botelho e Antonio
Carlos Valadares. Enfim, agradecemos a presença de
todos a esta sessão, prestigiando a nossa São Luís,
que hoje comemora o seu 10º aniversário de obtenção
do título de Cidade Patrimônio da Humanidade.
O SR. ADELMIR SANTANA (DEM – DF) – Srª
Presidente, peço a palavra pela ordem.
A SRA. PRESIDENTE (Roseana Sarney. PMDB
– MA) – Tem a palavra V. Exª pela ordem.
O SR. ADELMIR SANTANA (DEM – DF. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, cheguei atrasado, mas, na condição
de maranhense e assistindo a essa aula sobre São
Luís, eu queria me associar às homenagens que se
fazem neste 10º aniversário de obtenção do título de
Cidade Patrimônio da Humanidade.
Quero dizer, ainda, que, além desses maranhenses importantes ou dessas pessoas do mundo que
passaram por São Luís, também a minha cidade teve
lá um pregador americano que chegou debaixo de um
pé de fava e fundou essa cidade chamada Nova Iorque,
que é da família Burnet. Então, Nova Iorque também
tem essa história de migrações internacionais.
O Maranhão tem essas particularidades. E sintome muito honrado em estar aqui nesta manhã em que
se faz uma homenagem à Capital do nosso Estado.
Parabéns a São Luís e a todos os maranhenses!
(Palmas.)
A SRA. PRESIDENTE (Roseana Sarney. PMDB
– MA) – Muito obrigada, Senador Adelmir Santana.
O SR. JOSÉ SARNEY (PMDB – AP) – Srª Presidente, peço a palavra pela ordem.
A SRA. PRESIDENTE (Roseana Sarney. PMDB
– MA) – Tem V.Exª a palavra pela ordem.
O SR. JOSÉ SARNEY (PMDB – AP. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Eu queria pedir perdão por
um lapso de memória, talvez porque não citei o maior
de todos os cantores de São Luís, que foi Bandeira
Tribuzi, para incorporá-lo separadamente ao meu discurso. (Palmas.)
A SRA. PRESIDENTE (Roseana Sarney. PMDB
– MA) – Obrigada, Senador José Sarney.
A SRA. PRESIDENTE (Roseana Sarney. PMDB
– MA) – Cumprida a finalidade da sessão, agradeço
às personalidades que nos honraram com seu comparecimento.
A SRA. PRESIDENTE (Roseana Sarney. PMDB
– MA) – Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 13 horas.)
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Ata da 226ª Sessão Deliberativa Ordinária,
em 6 de dezembro de 2007
1ª Sessão Legislativa Ordinária da 53ª Legislatura
Presidência dos Srs. Tião Viana, Alvaro Dias, Paulo Duque, Delcídio Amaral,
Romeu Tuma, Jayme Campos, Cícero Lucena, e da Srª Kátia Abreu, e do Sr. Arthur Virgílio
ÀS 14 HORAS, ACHAM-SE PRESENTES
AS SRAS. E OS SRS. SENADORES:
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Duque. PMDB – MG)
– A lista de presença acusa o comparecimento de 75
Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro
aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Duque. PMDB – MG)
– Encerrou-se ontem o prazo para apresentação de
emendas aos seguintes projetos:

Tendo sido apreciados terminativamente pelas
Comissões competentes, os projetos vão à Câmara
dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Duque. PMDB – MG)
– Sobre a mesa, pareceres que passo a ler.

– Projeto de Lei da Câmara nº 84, de 2007 (nº
7.204/2006, na Casa de origem), de iniciativa do
Presidente da República, que institui a Fundação
Universidade Federal do Pampa – Unipampa e dá
outras providências; e
– Projeto de Resolução nº 77, de 2007, que autoriza a Prefeitura Municipal de Joinville (SC), a
contratar operação de crédito externo, com garantia da União, com o Banco Interamericano de
Desenvolvimento – BID, no valor de até trinta e
dois milhões, seiscentos e setenta mil dólares dos
Estados Unidos da América.

Da Comissão de Assuntos Econômicos, sobre a Mensagem nº 154, de 2000 (nº
1.069/2000, na origem), da Presidência da
República, que encaminha ao Senado Federal proposta de limites globais para o montante da dívida consolidada da União.

Aos projetos não foram oferecidas emendas.
As matérias serão incluídas em Ordem do Dia
oportunamente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Duque. PMDB – MG)
– Esgotou-se ontem o prazo previsto no art. 91, § 3º,
do Regimento Interno, sem que tenha sido interposto
recurso, no sentido da apreciação, pelo Plenário, das
seguintes matérias:
– Projeto de Lei do Senado nº 148, de 2003, de autoria do Senador Marcelo Crivella, que proíbe a comercialização de bebidas alcoólicas em condições
de consumo imediato em postos de gasolina;
– Projeto de Lei do Senado nº 99, de 2007, de autoria do Senador Mário Couto, que institui o Dia
do Pescador Amador;
– Projeto de Lei do Senado nº 233, de 2007, de autoria da Senadora Kátia Abreu, que autoriza o Poder Executivo a criar a Escola Técnica Federal de
Turismo do Araguaia, no Estado do Tocantins;
– Projeto de Lei do Senado nº 252, de 2007, de autoria do Senador Expedito Júnior, que autoriza o
Poder Executivo a criar a Escola Técnica Federal de
Ouro Preto do Oeste, no Estado de Rondônia; e
– Projeto de Lei do Senado nº 564, de 2007, de autoria do Senador Jarbas Vasconcelos, que altera
dispositivos da Lei nº 9.096, de 19 de setembro de
1995 – Lei dos Partidos Políticos, e da Lei nº 5.869,
de 11 de janeiro de 1973 – Código de Processo
Civil, para dispor sobre a responsabilidade civil e
a execução de dívidas de partidos políticos.

São lidos os seguintes:
PARECER Nº 1.188, DE 2007

Relator: Senador Romero Jucá
I – Relatório
Em atendimento ao disposto no art. 30 da Lei
Complementar nº 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 nº 154, de 3 de agosto de 2000 (nº 1.069,
de 2000, na origem), com duas propostas de limites
globais para os montantes das dívidas consolidadas
dos entes que constituem a República Federativa do
Brasil: uma para a União e outra para os Estados, o
Distrito Federal e os Municípios.
Em 18 de outubro de 2000, a Presidência desta
Casa determinou a autuação das duas propostas em
processos autônomos, atribuindo-se a designação
de Mensagem nº 154, de 2000, à proposta relativa à
União, e de Mensagem nº 154-A, de 2000, à referente
aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, com
o posterior encaminhamento de ambas ao exame da
Comissão de Assuntos Econômicos (CAE).
A Mensagem nº 154-A, de 2000, aprovada em 20
de dezembro de 2001, transformou-se na Resolução
do Senado Federal nº 40, de 2001, que “dispõe sobre
os limites globais para o montante da dívida pública
consolidada e da dívida pública mobiliária dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios, em atendimento
ao disposto no art. 52, VI e IX, da Constituição Federal.
Em seguida, aprovou-se, por iniciativa da CAE, mas
tendo como base a proposta enviada pelo Governo
Federal, a 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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O presente relatório refere-se à Mensagem nº
154, de 2000. A matéria continua a tramitar, nos termos dos incisos do art. 332 do Regimento Interno e
do Ato nº 97, de 2002, do Presidente do Senado Federal. Em 13 de julho de 2007, fui designado para atuar
como relator.
A Mensagem é integrada pelos seguintes documentos:
a) Exposição de Motivos Interministerial
nº 177/MP/MF, de 3 de agosto de 2000, dos
Ministros de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão, e da Fazenda;
b) proposta de limites globais para o montante da dívida consolidada da União, de que
trata o inciso I do art. 30 da LRF;
c) texto sobre a metodologia de cálculo
do resultado fiscal dos entes da Federação;
d) Aviso nº 72/MP, de 18 de agosto de
2000, encaminhando retificação da proposta
de limites globais para o montante da dívida
consolidada da União.
A proposta de limites globais para o montante da
dívida consolidada da União é composta por dez artigos, distribuídos em cinco capítulos. O Capítulo I, que
inclui apenas o art. 1º, define os conceitos utilizados no
cálculo da dívida consolidada. O Capítulo II, também
composto de somente um artigo (art. 2º), fixa o limite
da dívida consolidada líquida da União em três vezes
a sua receita corrente líquida. O Capítulo III (arts. 3º e
4º) estabelece os limites e condições para as operações de crédito de interesse da União. O Capítulo IV
(arts. 5º e 6º) faz o mesmo em relação à concessão
de garantias por parte da União. O Capítulo V (arts.
7º a 10) dispõe sobre os procedimentos e a instrução
dos pedidos de autorização para a contratação de
operações de crédito e a concessão de garantias por
parte da União.
Impõe-se notar que a retificação enviada em 18 de
agosto de 2000 sanou incorreção material contida no
caput do art. 2º da proposta em comento. Substituiu-se
a expressão “a dívida consolidada líquida da União não
poderá exceder a três vezes a receita corrente líquida”
pela expressão “a dívida consolidada líquida da União
não poderá exceder a três vírgula cinco vezes a receita
corrente líquida”. Efetivamente, temos que o novo valor
já constava da Exposição de Motivos nº 177/MP/MF, de
2000, o que reforça o argumento de que teria havido
um lapso na finalização da documentação remetida
pelo Governo Federal em 3 de agosto.
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II – Análise
É atribuição desta Comissão fixar limites globais
para o montante da dívida consolidada da União, conforme previsão contida nos arts. 99, inciso VI, e 393,
inciso I, do Regimento Interno do Senado Federal.
Destaque-se, preliminarmente, que o propósito
da Mensagem nº 154, de 2000, não coincide com os
documentos a ela anexados, pois a proposta encaminhada não trata apenas do limite da dívida consolidada, mas também dispõe sobre 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. Assim, a proposição ora examinada
requer uma cuidadosa reflexão acerca da própria essência da competência privativa do Senado Federal de
dispor sobre o endividamento das diversas unidades
da Federação.
O art. 52 da Constituição Federal trata das competências privativas desta Casa no que tange ao endividamento da União, dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios. Os incisos VI e VII deixam claro que
cabe ao Senado Federal dispor sobre os limites globais para os montantes das dívidas consolidadas dos
entes citados, bem como fixar limites globais e condições para as operações de crédito externo e interno.
Conforme o inciso VIII, o mesmo ocorre com as concessões de garantia pela União. No entanto, somente
no caso do inciso VI a iniciativa da proposta cabe ao
Presidente da República.
O Regimento Interno é ainda mais claro a esse
respeito. O referido art. 393 transcreve as atribuições
privativas contidas no art. 52 da Constituição Federal
e especifica a quem cabe a iniciativa das proposições
relativas ao endividamento dos entes federativos, in
verbis:
Art. 393. Compete ao Senado:
I – fixar limites globais para o montante
da dívida consolidada da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios (Const.,
art. 52, VI);
II – dispor sobre limites globais e condições para as operações de crédito externo
e interno da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, de suas autarquias
e demais entidades controladas pelo Poder
Público Federal (Const., art. 52, VII);
III – dispor sobre limites e condições para
a concessão de garantia da União em operações de crédito externo e interno (Const., art.
52, VIII);
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IV – estabelecer limites globais e condições para o montante da dívida mobiliária dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
(Const., art. 52, IX).
Parágrafo único. As decisões do Senado
quanto ao disposto neste artigo terão forma de
resolução tomada por iniciativa:
I – da Comissão de Assuntos Econômicos, nos casos dos incisos II, III e IV, do
caput;
II – da Comissão de Assuntos Econômicos, por proposta do Presidente da República,
no caso do inciso I do caput. (Grifos nossos.)
O art. 30, inciso I, da LRF, entretanto,
determina que:
Art. 30. No prazo de noventa dias após
a publicação desta Lei Complementar, o Presidente da República submeterá ao:
I – Senado Federal: proposta de limites
globais para o montante da dívida consolidada da União, Estados e Municípios, cumprindo o que estabelece o inciso VI do art. 52 da
Constituição, bem como de limites e condições
relativos aos incisos VII, VIII e IX do mesmo
artigo;
...............................................................
Entendemos que a alusão aos incisos VII a IX é
inconstitucional, por contrariar expressamente o que
dispõe a Constituição Federal. Dessa forma, convém
que a análise da proposta consubstanciada na Mensagem nº 154, de 2000, atenha-se ao limite global
para o montante da dívida consolidada. A aceitação
de proposição de iniciativa do Poder Executivo em
matéria de limites e condições para as operações de
crédito e para as concessões de garantia implica renúncia à competência privativa do Senado Federal, o
que feriria o ordenamento constitucional. A norma legal resultante estaria sujeita a contestação perante o
Supremo Tribunal Federal.
Assim, concluímos que o projeto de resolução a
ser por nós apresentado contemplará somente a parte da proposta do Governo Federal que dispõe sobre
o limite global do montante da dívida consolidada. A
parte que trata de limites e condições para as operações de crédito, para a concessão de garantias e para
a instrução dos pleitos será considerada como mera
sugestão a esta Comissão e será objeto de outro projeto de resolução.
Em 2001, o então Senador Lúcio Alcântara, relator da Mensagem nº 154-A, de 2000, deparou-se com
problema semelhante. Naquela ocasião, como agora,
optou-se por analisar somente a parte relativa aos limites globais para os montantes das dívidas consolida-
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das e das dívidas mobiliárias dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios. Essa análise resultou na já
referida Resolução nº 40, de 2001. Os demais aspectos da Mensagem foram consolidados no Projeto de
Resolução do Senado nº 68, de 2001, de autoria do
Senador supracitado, convertidos na igualmente mencionada Resolução nº 43, de 2001.
No mérito, a proposição apresentada é totalmente coerente com os aspectos inovadores introduzidos
pela LRF no campo do controle do montante do endividamento público, quais sejam:
a) a utilização dos conceitos de dívida
consolidada e de receita corrente líquida para
a fixação do limite;
b) a adoção de limite compatível com
a definição mais abrangente de ente da Federação, incluindo a administração direta, as
fundações, as autarquias, os fundos e as empresas estatais dependentes.
Além do mais, o limite proposto contribuirá para
a solvência do setor público, ao sinalizar o firme compromisso do Governo Fwederal com a preservação do
equilíbrio de longo prazo das contas públicas. Como
lembrado pelos então Ministros de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão e da Fazenda na Exposição de Motivos nº 177/MP/MF, de 2000, in verbis:
O controle do nível de endividamento (...) é de
extrema importância para a sociedade. Níveis excessivos de endividamento geram um comprometimento
de grande parte da receita futura com pagamento do
serviço da dívida, tendo efeitos perversos sobre a quantidade e qualidade dos serviços públicos prestados à
população. Na ausência de limites, há um incentivo natural a um excesso de endividamento na administração
pública, já que não é, necessariamente, o administrador
que tomou os recursos que incorrerá na obrigação de
pagar o acréscimo nas despesas financeiras. Dessa
forma, este tipo de controle externo (...) contribui para
uma política fiscal responsável.
O limite global de endividamento da União, a
exemplo do que já ocorre com os Estados e os Municípios, será fixado em termos da relação entre a Dívida Consolidada Líquida (DCL) e Receita Corrente
Líquida (RCL). Na apuração da DCL, serão deduzidas
as disponibilidades de caixa, as aplicações financeiras e outros haveres financeiros. O conceito proposto
não impõe rigidez à execução da política monetária,
incluindo a dívida líquida do Tesouro Nacional e a dívida mobiliária do Banco Central do Brasil (BACEN)
em mercado. Conseqüentemente, a base monetária,
as reservas internacionais e qualquer outro ativo ou
passivo do Bacen não serão considerados.
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No entanto, diferentemente do que acontece com
os entes subnacionais, que têm até 2016 para atingir
os limites fixados na Resolução nº 40, de 2001, o limite
da União passará a vigorar imediatamente após o encerramento do ano da publicação da norma resultante
da Mensagem ora examinada.
O limite proposto para a União (ou seja, 3,5 vezes
a sua RCL) é maior que aquele definido para os Estados (ou seja, 2 vezes a RCL de cada ente), o qual, por
sua vez, é maior que aquele fixado para os Municípios
(ou seja, 1,2 vez a RCL). Isso se deve a três causas.
Em primeiro lugar, o Governo Federal exerce funções
estranhas aos entes subnacionais, como a execução
de política monetária. Para executá-la, o Bacen precisa
dispor de um volume de títulos em carteira. Em agosto
de 2000, estimava-se que o volume requerido correspondia de 1,15 vez a RCL da União. Ou seja, 33% do
limite estabelecido seria explicado pela necessidade
de execução de política monetária.
Em segundo, uma das razões do maior nível de
endividamento da União é o refinanciamento de dívidas
de 25 Estados e 180 Municípios. Os contratos firmados
ao abrigo da Lei nº 9.496, de 11 de setembro de 1997,
e da Medida Provisória nº 2.185-35, de 24 de agosto
de 2001, representaram o refinanciamento por trinta
anos de dívidas estaduais e municipais. Como as taxas
de juros pagas sobre as dívidas renegociadas tendem
a ser menores que o custo de captação da União, há
um subsídio aos Estados e Municípios, aumentando
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a dívida líquida da União à medida que seu passivo
cresce a uma taxa maior que seu ativo.
Em terceiro, é preciso levar em consideração as
diferenças na base tributária de cada nível de governo. Quanto maior for o potencial de arrecadação de
uma dada esfera, maior será o nível de endividamento
que essa esfera poderá sustentar. Nesse particular, a
experiência histórica mostra que a base tributária e o
potencial de arrecadação do Governo Federal é maior,
o que justifica um maior limite para a sua DCL.
A evolução histórica da relação entre a DCL e
a RCL da União, discriminada na tabela a seguir, demonstra a pertinência de um limite igual a 3,5 vezes a
RCL, especialmente em face do observado nos exercícios de 2001 e 2002. Concretamente, no segundo
quadrimestre de 2001, a relação enfocada atingiu o
valor 3,41 – apenas alguns centésimos abaixo do limite
proposto. Enquanto a DCL alcançou R$544,3 bilhões,
a RCL foi de apenas R$159,6 bilhões – aumentos de
16,7% e 5,6%, respectivamente, em relação ao trimestre
anterior. Como explicação para esse comportamento
temos, por exemplo, a emissão de títulos do Tesouro
Nacional para compor a carteira a ser usada pelo Bacen para fins de política monetária, uma vez que essa
autarquia, por determinação da LRF, deixou de poder
emitir títulos próprios. Ademais, cabe lembrar que o
ano de 2002 foi um ano marcado por fortes tensões
no mercado financeiro, o que resultou na elevação do
custo de financiamento da dívida pública.
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Os cinco últimos exercícios, a seu tempo, são um
testemunho do ciclo virtuoso pelo qual têm passado a
economia brasileira, em geral, e as finanças públicas
federais, em particular. Entre o primeiro quadrimestre
de 2003 e o segundo quadrimestre de 2007, tivemos,
contra um aumento nominal de 33,8% na DCL (deR$
572,3 bilhões para R$765,5 bilhões), uma elevação
de 70,1% da RCL (de R$212,2 bilhões para R$362,6
bilhões), o que permitiu que a relação entre a DCL e
a RCL caísse para o atual valor de 2,11.
De qualquer maneira, os eventos de 2001 e 2002,
embora singulares, comprovam a necessidade de que
o Governo Federal disponha de uma folga para poder
fazer frente às suas múltiplas obrigações e aos vários
riscos com que se defronta nos cenários doméstico e
internacional.
Em termos de técnica legislativa, tivemos o cuidado, no projeto de resolução a ser apresentado, de
aproximá-lo, tanto quanto possível, ao teor de normas
equivalentes desta Casa, em especial da Resolução nº
40, de 2001. Trata-se de uma consistência normativa
que julgamos sumamente importante. Ante essa preocupação, introduzimos na minuta enviada pelo Governo
Federal art. 2º contendo a definição da RCL, em estrita consonância com o que dispõe o art. 2º, inciso IV,
alíneas a e c, e §§ 1º e 3º, da LRF. Também incluímos
art. 4º vedando a contratação de novas operações de
crédito sempre que a União ultrapassar o limite estipulado e art. 5º estipulando a cláusula de vigência.
III – Voto
Em face do exposto, manifestamo-nos pela aprovação da Mensagem nº 154, de 2000, nos termos do
seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇÃO
Nº 84, DE 2007
Dispõe sobre o limite global para o
montante da dívida consolidada da União.
O Senado Federal resolve:
Art. 1º Subordina-se às normas estabelecidas
nesta Resolução a dívida consolidada da União.
§ 1º Consideram-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
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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
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; e
IV – dívida consolidada líquida: dívida consolidada
deduzidas as disponibilidades de caixa, as aplicações
financeiras e os demais haveres financeiros.
§ 2º 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.
§ 3º 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. 2º 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 § 9º do art. 201 da Constituição.
§ 1º Serão computados no cálculo da receita corrente líquida os valores pagos e recebidos em decorrência da Lei Complementar nº 87, de 13 de setembro
de 1996, e do fundo previsto pelo art. 60 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias.
§ 2º A receita corrente líquida será apurada somando-se as receitas arrecadadas no mês de referência e nos onze meses anteriores, excluídas as
duplicidades.
Art. 3º A dívida consolidada líquida da União, a
partir do encerramento do ano de publicação desta
Resolução, não poderá exceder a três inteiros e cinco
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décimos vezes a receita corrente líquida, definida na
forma do art. 2º.
Parágrafo único. Para fins de verificação do atendimento ao limite, a apuração do montante da dívida
consolidada e da receita corrente líquida será efetuada
ao final de cada quadrimestre civil.
Art. 4º Caso a União não cumpra o limite fixado
no art. 3º, ficará impedida, enquanto perdurar a irregularidade, de contratar operações de crédito.
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Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data
da sua publicação.
Sala da Comissão, 4 de dezembro de 2007.
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LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
Art. 52. Compete privativamente ao Senado
Federal:
....................................................................................
VI – fixar, por proposta do Presidente da República, limites globais para o montante da dívida consolidada da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios;
VII – dispor sobre limites globais e condições para
as operações de crédito externo e interno da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, de
suas autarquias e demais entidades controladas pelo
Poder Público federal;
VIII – dispor sobre limites e condições para a concessão de garantia da União em operações de crédito
externo e interno;
IX – estabelecer limites globais e condições para
o montante da dívida mobiliária dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;
....................................................................................
Art. 195. A seguridade social será financiada por
toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos
da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições sociais:
I – do empregador, da empresa e da entidade a ela
equiparada na forma da lei, incidentes sobre: (Redação
dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998)
a) a folha de salários e demais rendimentos do
trabalho pagos ou creditados, a qualquer título, a pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo
empregatício; (incluído pela Emenda Constitucional
nº 20, de 1998)
b) a receita ou o faturamento; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998)
c) o lucro incluído pela Emenda Constitucional
nº 20, de 1998)
II – do trabalhador e dos demais segurados da
previdência social, não incidindo contribuição sobre
aposentadoria e pensão concedidas pelo regime geral
de previdência social de que trata o art. 201; (Redação
dada peta Emenda Constitucional nº 20, de 1998)
....................................................................................
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
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termos da lei, a: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998)
I – cobertura dos eventos de doença, invalidez,
morte e idade avançada; (Redação dada pela Emenda
Constitucional nº 20, de 1998)
II – proteção à maternidade, especialmente à
gestante. (Redação dada pela Emenda Constitucional
nº 20, de 1998)
III – proteção ao trabalhador em situação de desemprego Involuntário; (Redação dada pela Emenda
Constitucional nº 20, de 1998)
IV – salário-família e auxílio-reclusão para os dependentes dos segurados de baixa renda; (Redação
dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998)
V – pensão por morte do segurado, homem ou
mulher, ao cônjuge ou companheiro e dependentes,
observado o disposto no § 2º. (Redação dada pela
Emenda Constitucional nº 20, de 1998)
§ 1º É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos beneficiários do regime geral de previdência
social, ressalvados os casos de atividades exercidas
sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou
a integridade física e quando se tratar de segurados
portadores de deficiência, nos termos definidos em lei
complementar. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 47, de 2005)
§ 2º Nenhum benefício que substitua o salário de
contribuição ou o rendimento do trabalho do segurado
terá valor mensal inferior ao salário mínimo. (Redação
dada nela Emenda Constitucional nº 20, de 1998)
§ 3º Todos os salários de contribuição considerados para o cálculo de benefício serão devidamente atualizados, na forma da lei. (Redação dada pela
Emenda Constitucional nº 20, de 1998)
§ 4º É assegurado o reajustamento dos benefícios
para preservar-lhes, em caráter permanente, o valor
real, conforme critérios definidos em lei. (Redação dada
Dela Emenda Constitucional nº 20, de 1998)
§ 5º É vedada a filiação ao regime geral de previdência social, na qualidade de segurado facultativo,
de pessoa participante de regime próprio de previdência. (Redação dada pela Emenda Constitucional
nº 20, de 1998)
§ 6º A gratificação natalina dos aposentados e
pensionistas terá por base o valor dos proventos do
mês de dezembro de cada ano. (Redação dada pela
Emenda Constitucional nº 20, de 1998)
§ 7º É assegurada aposentadoria no regime geral
de previdência social, nos termos da lei, obedecidas
as seguintes condições: (Redação dada pela Emenda
Constitucional nº 20, de 1998)
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I – trinta e cinco anos de contribuição, se homem,
e trinta anos de contribuição, se mulher: (Incluído dada
pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998)
II – sessenta e cinco anos de idade, se homem, e
sessenta anos de idade, se mulher, reduzido em cinco
anos o limite para os trabalhadores rurais de ambos os
sexos e para os que exerçam suas atividades em regime de economia familiar, nestes incluídos o produtor
rural, o garimpeiro e o pescador artesanal. (Incluído
dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 19981
§ 8º Os requisitos a que se refere o inciso I do
parágrafo anterior serão reduzidos em cinco anos, para
o professor que comprove exclusivamente tempo de
efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio. (Redação
dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998)
§ 9º Para efeito de aposentadoria, e 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)
....................................................................................
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 do Integração Social ou para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, até dois salários mínimos
de remuneração mensal, é assegurado o pagamento
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de um salário mínimo anual, computado neste valor o
rendimento das contas individuais, no caso daqueles
que já participavam dos referidos programas, ate a
data da promulgação desta Constituição.
§ 4º O financiamento do seguro-desemprego
receberá uma contribuição adicional da empresa cujo
índice de rotatividade da força de trabalho superar o
índice médio da rotatividade do setor, na forma estabelecida por lei.
....................................................................................
TÍTULO X
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias
Art. 60. Até o 14º (décimo quarto) ano a partir da
promulgação desta Emenda Constitucional, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios destinarão parte
dos recursos a que se refere o caput do art. 212 da
Constituição Federal à manutenção e desenvolvimento
da educação básica e à remuneração condigna dos
trabalhadores da educação, respeitadas as seguintes
disposições: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 53, de 2006).
Atenção: (Vide Medida Provisória nº 339, de
2006).
I – a distribuição dos recursos e de responsabilidades entre o Distrito Federal, os Estados e seus Municípios é assegurada mediante a criação, no âmbito
de cada Estado e do Distrito Federal, de um Fundo
de Manutenção o Desenvolvimento da Educação Básica o de Valorização dos Profissionais de Educação
– FUNDEB, de natureza contábil (Incluído pela Emenda
Constitucional nº 53, de 2006).
II – os Fundos referidos no inciso I do caput deste
artigo serão constituídos por 20% (vinte por cento) dos
recursos a que se referem os incisos I, II e III do art.
155; o inciso II do caput do art. 157; os incisos II, III e
IV do caput do art. 158; e as alíneas a e b do inciso I
e o inciso II do caput do art. 159, todos da Constituição Federal, o distribuídos entre cada Estado e seus
Municípios, proporcionalmente ao número de alunos
das diversas etapas e modalidades da educação básica presencial, matriculados nas respectivas redes,
nos respectivos âmbitos de atuação prioritária estabelecidos nos §§ 2º e 3º do art. 211 da Constituição
Federal; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 53,
de 2006).
III – observadas as garantias estabelecidas nos
incisos I, II, III e IV do caput do art. 208 da Constituição
Federal e as metes de universalização da educação
básica estabelecidas no Plano Nacional de Educação,
a lei disporá sobre: (Incluído pela Emenda Constitucional nº 53, de 2006).
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a) a organização dos Fundos, a distribuição proporcional de seus recursos, as diferenças e as ponderações quanto ao valor anual por aluno entre etapas e
modalidades da educação básica e tipos de estabelecimento de ensino; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 53, de 2006).
b) a forma de cálculo do valor anual mínimo por
aluno (Incluído pela Emenda Constitucional nº 53, de
2006).
c) os percentuais máximos de apropriação dos
recursos dos Fundos pelas diversas etapas e modalidades da educação básica, observados os arts. 208 e
214 da Constituição Federal, bem como as metas do
Plano Nacional de Educação. (Incluído pela Emenda
Constitucional nº 53, de 2006).
d) a fiscalização e o controle dos Fundos (Incluído
pela Emenda Constitucional nº 53, de 2006).
e) prazo para fixar, em lei específica, piso salarial
profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica; (Incluído pela Emenda
Constitucional nº 53, de 2006).
IV – os recursos recebidos à conta dos Fundos
instituídos nos termos do inciso I do caput deste artigo
serão aplicados pelos Estados e Municípios exclusivamente nos respectivos âmbitos de atuação prioritária,
conforme estabelecido nos §§ 2º e 3º do art. 211 da
Constituição Federal; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 53, de 2006).
V – a União complementará os recursos dos Fundos a que se refere o inciso II do caput deste artigo
sempre que, no Distrito Federal e em cada Estado, o
valor por aluno não alcançar o mínimo definido nacionalmente, fixado em observância ao disposto no inciso VII do caput deste artigo, vedada a utilização dos
recursos a que se refere o § 5º do art. 212 da Constituição Federal; (Incluído pela Emenda Constitucional
nº 53, de 2006).
VI – até 10% (dez por cento) da complementação da União prevista no inciso V do caput deste artigo poderá ser distribuída para os Fundos por meio de
programas direcionados para a melhoria da qualidade
da educação, na forma da lei a que se refere o inciso
III do caput deste artigo’ (Incluído nela Emenda Constitucional nº 53, de 2006).
VII – a complementação da União de que trata o
inciso V do caput deste artigo será de, no mínimo: (Incluído pela Emenda Constitucional nº 53, de 2006).
a) R$2.000.000.000,00 (dois bilhões de reais), no
primeiro ano de vigência dos Fundos; (Incluído pela
Emenda Constitucional nº 53, de 2006).
b) R$3.000.000.000,00 (três bilhões de reais), no
segundo ano de vigência dos Fundos; (Incluído pela
Emenda Constitucional nº 53, de 2006).
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c) R$4.500.000.000,00 (quatro bilhões e quinhentos milhões de reais), no terceiro ano de vigência
dos Fundos; (Incluído pela Emenda Constitucional nº
53, de 2006).
d) 10% (dez por cento) do total dos recursos a
que se refere o inciso II do caput deste artigo, a partir
do quarto ano de vigência dos Fundos – (Incluído pela
Emenda Constitucional nº 53, de 2006).
VIII – a vinculação de recursos à manutenção e
desenvolvimento do ensino estabelecida no art. 212 da
Constituição Federal suportará, no máximo, 30% (trinta
por cento) da complementação da União, considerando-se para os fins deste inciso os valores previstos no
inciso VII do caput deste artigo (Incluído pela Emenda
Constitucional nº 53, de 2006).
IX – os valores a que se referem as alíneas a,
b, e c do inciso (Incluído pela Emenda Constitucional
nº 53, de 2006). VII do caput deste artigo serão atualizados, anualmente, a partir da promulgação desta
Emenda Constitucional, de forma a preservar, em caráter permanente, o valor real da complementação da
União; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 53,
de 2006).
X – aplica-se à complementação da União o disposto no art. 160 da Constituição Federal. (Incluído pela
Emenda Constitucional nº 53, de 20061
XI – o não-cumprimento do disposto nos incisos
V e VII do caput deste artigo importará crime de responsabilidade da autoridade competente: (Incluído pela
Emenda Constitucional nº 53, de 2006)
XII – proporção não inferior a 60% (sessenta por
cento) de cada Fundo referido no inciso I do caput
deste artigo será destinada ao pagamento dos profissionais do magistério da educação básica em afetivo
exercício. (Incluído vela Emenda Constitucional nº 53,
de 2006).
§ 1º A União, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios deverão assegurar, no financiamento da
educação básica, a melhoria da qualidade de ensino,
de forma a garantir padrão mínimo definido nacionalmente. (Redação dada pela Emenda Constitucional
nº 53, de 2006).
§ 2º O valor por aluno do ensino fundamental,
no Fundo de cada Estado e do Distrito Federal, não
poderá ser inferior ao praticado no âmbito do Fundo
de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de valorização do Magistério – FUNDEF, no
ano anterior à vigência desta Emenda Constitucional.
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 53,
de 2006).
§ 3º O valor anual mínimo por aluno do ensino fundamental, no âmbito do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Pro-
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fissionais da Educação – FUNDEB, não poderá ser inferior
ao valor mínimo fixado nacionalmente no ano anterior ao
da vigência desta Emenda Constitucional. (Redação dada
pala Emenda Constitucional nº 53, do 2006).
§ 4º Para efeito de distribuição de recursos dos
Fundos a que se refere o inciso I do caput deste artigo, levar-se-á em conta a totalidade das matrículas
no ensino fundamental e considerar-se-á para a educação infantil, para o ensino médio e para a educação
de jovens e adultos 1/3 (um terço) das matrículas no
primeiro ano, 2/3 (dois terços) no segundo ano e sua
totalidade a partir do terceiro ano. (Redação dada pela
Emenda Constitucional nº 53, de 2006).
§ 5º A porcentagem dos recursos de constituição dos
Fundos, conforme o inciso II do caput deste artigo, será
alcançada gradativamente nos primeiros 3 (três) anos de
vigência dos Fundos, da seguinte forma: (Redação dada
pela Emenda Constitucional nº 53, de 2006).
I – no caso dos impostos e transferências constantes do inciso (Incluído pela Emenda Constitucional
nº 53, de 2006)
II –  do caput do art. 155; do inciso IV do caput
do art. 158; e das alíneas a e b do inciso I e do inciso II
do caput do art. 159 da Constituição Federal: (Incluído
pela Emenda Constitucional nº 53, de 2006).
a) 16,66% (dezesseis inteiros e sessenta e seis
centésimos por cento), no primeiro ano; (Incluído pela
Emenda Constitucional nº 53, de 2006).
b) 18,33% (dezoito inteiros e trinta e três centésimos por cento), no segundo ano; (Incluído pela
Emenda Constitucional nº 53, de 2006).
c) 20% (vinte por cento), a partir do terceiro
ano; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 53, de
2006).
II – no caso dos impostos e transferências constantes dos incisos I e III do caput do art. 155; do inciso
II do caput do art. 157; e dos incisos II e III do caput
do art. 158 da Constituição Federal: (Incluído pela
Emenda Constitucional nº 53, de 2006).
a) 6,66% (seis inteiros e sessenta e seis centésimos por cento), no primeiro ano: (Incluído pela Emenda
Constitucional nº 53, de 2006).
b) 13,33% (treze inteiros o trinta o três centésimos por cento), no segundo ano (Incluído pela Emenda
Constitucional nº 53, de 2006).
c) 20% (vinte por cento), a partir do terceiro
ano. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 53, de
2006).
§ 6º (Revogado). (Redação dada pela Emenda
Constitucional nº 53, de 2006).
§ 7º (Revogado). (Redação dada pela Emenda
Constitucional nº 53. de 2006).
....................................................................................
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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
Mensagem de veto
Estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na
gestão fiscal e da outras providências.
....................................................................................
Art. 2º Para os efeitos desta Lei Complementar,
entende-se como:
I – ente da Federação: a União, cada estado, o
Distrito Federal e cada município;
II – empresa controlada: sociedade cuja maioria
do capital social com direito a voto pertença, direta ou
indiretamente, a ente do Federação;
III – empresa estatal dependente: empresa controlada que receba do ente controlador recursos financeiros
para pagamento de despesas com pessoal ou de custeio
em geral ou de capital, excluídos, no último caso, aqueles
provenientes de aumento de participação acionária;
IV – receita corrente líquida: somatório das receitas tributarias, de contribuições, patrimoniais, industriais, agropecuárias, de serviços, transferências correntes e outras receitas também correntes, deduzidos:
a) na União, 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;
b) nos estados, as parcelas entregues aos municípios por determinação constitucional;e
c) na União, nos estados e nos municípios, a
contribuição dos servidores para o custeio do seu sistema de previdência e assistência social e as receitas
provenientes da compensação financeira citada no §
9º do art. 201 da Constituição.
§ 1º Serão computados no cálculo da receita corrente líquida os valores pagos e recebidos em decorrência da Lei Complementar nº 87, de 13 de setembro
de 1996, e do fundo previsto pelo art. 60 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias.
§ 2º Não serão considerados na receita corrente
líquida do Distrito Federal e dos Estados do Amapá e de
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Roraima os recursos recebidos da União para atendimento
das despesas de que trata o inciso V do § 1º do art. 19.
§ 3º A receita corrente líquida será apurada somando-se as receitas arrecadadas no mês em referência e nos onze anteriores, excluídas as duplicidades.
....................................................................................
CAPÍTULO II
Do Planejamento
SEÇÃO I
Do Plano Plurianual
Art. 3º (VETADO)
....................................................................................
SEÇÃO II
Da Lei de Diretrizes Orçamentárias
....................................................................................
Art. 4º A lei de diretrizes orçamentárias atenderá
o disposto no § 2º do art. 165 da Constituição e:
I – disporá também sobre:
a) equilíbrio entre receitas e despesas;
b) critérios e forma de limitação de empenho, a
ser efetivada nas hipóteses previstas na alínea b do
inciso II deste artigo, no art. 9º  no inciso II do § 1º do
art. 31;
c) (VETADO)
d) (VETADO)
e) normas relativas ao controle de custos e a
avaliação dos resultados dos programas financiados
com recursos dos orçamentos;e
f) demais condições e exigências para transferências de recursos a entidades públicas e privadas.
II – (VETADO)
III – (VETADO)
§ 1º Integrará o projeto de lei de diretrizes orçamentárias Anexo de Metas Fiscais, em que serão estabelecidas metas anuais, em valores correntes e constantes, relativas a receitas, despesas, resultados nominal e
primário e montante da divida pública, para o exercício
a que se referirem e para os dois seguintes.
§ 2º O Anexo conterá, ainda:
I – avaliação do cumprimento das metas relativas
ao ano anterior;
II – demonstrativo das metas anuais, instruído
com memória e metodologia de cálculo que justifiquem
os resultados pretendidos, comparando-as com as fixadas nos três exercícios anteriores, e evidenciando
a consistência delas com as premissas e os objetivos
da política econômica nacional;
III – evolução do patrimônio líquido, também nos
últimos três exercícios, destacando a origem e a aplicação dos recursos obtidos com a alienação de ativos;
IV – avaliação da situação financeira e atuarial:
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a) dos regimes geral de previdência social e próprio dos servidores públicos e do Fundo de Amparo
ao Trabalhador;e
b) dos demais fundos públicos e programas estatais de natureza atuarial;
V – demonstrativo da estimativa e compensação
da renúncia de receita e da margem de expansão das
despesas obrigatórias de caráter continuado.
§ 3º A lei de diretrizes orçamentárias conterá Anexo de Riscos Fiscais, onde serão avaliados os passivos contingentes e outros riscos capazes de afetar as
contas públicas, informando as providências a serem
tomadas, caso se concretizem.
§ 4º A mensagem que encaminhar o projeto da
União apresentará, em anexo específico, os objetivos
das políticas monetária, creditícia e cambial, bem como
os parâmetros e as projeções para seus principais
agregados e variáveis, e ainda as metas de inflação,
para o exercício subseqüente.
....................................................................................
SEÇÃO II
Dos Limites da Dívida Pública
e das Operações de Crédito
Art. 30. No prazo de noventa dias após a publicação desta Lei Complementar, o Presidente da República submeterá ao:
I – Senado Federal: proposta de limites globais
para o montante da dívida consolidada da União, estados e municípios, cumprindo o que estabelece o
inciso VI do art. 52 da Constituição, bem como de limites e condições relativos aos incisos VII, VIII e IX
do mesmo artigo;
II – Congresso Nacional: projeto de lei que estabeleça limites para o montante da dívida mobiliária federal
a que se refere o inciso XIV do art. 48 da Constituição,
acompanhado da demonstração de sua adequação aos
limites fixados para a dívida consolidada da União, atendido o disposto no inciso I do § 1º deste artigo.
§ 1º As propostas referidas nos incisos I e II do
caput e suas alterações conterão:
I – demonstração de que os limites e condições
guardam coerência com as normas estabelecidas nesta
Lei Complementar e com os objetivos da política fiscal;
II – estimativas do impacto da aplicação dos limites a cada uma das três esferas de governo;
III – razões de eventual proposição de limites diferenciados por esfera de governo;e
IV – metodologia de apuração dos resultados
primário e nominal.
§ 2º As propostas mencionadas nos incisos I e
II do caput também poderão ser apresentadas em
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termos de dívida líquida, evidenciando a forma e a
metodologia de sua apuração.
§ 3º Os limites de que tratam os incisos I e II do
caput serão fixados em percentual da receita corrente
líquida para cada esfera de governo e aplicados igualmente a todos os entes da Federação que a integrem,
constituindo, para cada um deles, limites máximos.
§ 4º Para fins de verificação do atendimento do
limite, a apuração do montante da dívida consolidada
será efetuada ao final de cada quadrimestre.
§ 5º No prazo previsto no art. 5º, o Presidente da
República enviara ao Senado Federal ou ao Congresso
Nacional conforme o caso, proposta de manutenção
ou alteração dos limites e condições previstos nos incisos I e II do caput.
§ 6º Sempre que alterados os fundamentos das
propostas de que trata este artigo, em razão de instabilidade econômica ou alterações nas políticas monetária ou cambial, o Presidente da República poderá
encaminhar ao Senado Federal ou ao Congresso Nacional solicitação de revisão dos limites.
§ 7º Os precatórios judiciais não pagos durante a execução do orçamento em que houverem sido
incluídos integram a dívida consolidada, para fins de
aplicação dos limites.
....................................................................................
LEI Nº 9.496, DE 11 DE SETEMBRO DE 1997
Conversão da MPv nº 1.560-8, de 1997
Estabelece critérios para a consolidação, a assunção e o refinanciamento, pela
União, da dívida pública mobiliária e outras
que específica, de responsabilidade dos
Estados e do Distrito Federal.
....................................................................................
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.185-35,
DE 24 DE AGOSTO DE 2001
Estabelece critérios para a consolidação, a assunção e o refinanciamento,
pela União, da dívida pública mobiliária e
outras que especifica, do responsabilidade
dos Municípios.
....................................................................................
PARECER Nº 1.189, DE 2007
Da Comissão de Assuntos Econômicos, sobre a Mensagem nº 168, de 2007
(nº 732/2007, na origem), do Presidente da
República, que encaminhada pleito do Município de Uberaba (MG), solicitando auto-
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rização do Senado Federal para que possa contratar operação de crédito externo,
com garantia da República Federativa do
Brasil, com o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento – BIRD, no
valor de até US$17.270.000,00 (dezessete
milhões e duzentos e setenta mil dólares
dos Estados Unidos da América), de principal, para financiamento parcial do projeto de Recuperação Ambiental da Bacia do
Rio Uberaba e Revitalização do Sistema
de Abastecimento de Água – Projeto Água
Viva (Municipal Lending Program I: Uberaba Água Via Project).
Relator: Senador Antonio Carlos Júnior
I – Relatório
E submetido à apreciação do Senado Federal
pleito do Município de Uberaba (MG), por intermédio
da Mensagem nº 168, de 2007, solicitando autorização
do Senado Federal para que seja contratada operação
de crédito externo, com garantia da República Federativa do Brasil, junto ao Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), no valor de até
US$17.270.000,00 (dezessete milhões e duzentos e
setenta mil dólares dos Estados Unidos da América).
As operações de crédito interno e externo dos
estados, do Distrito Federal e dos municípios, estão sujeitas à observância e ao cumprimento das condições
e exigências estipuladas pelas Resoluções nºs 40 e 43,
de 2001, do Senado Federal. A primeira trata do limite
global para a dívida consolidada dos estados, dos municípios e do Distrito Federal. Já a Resolução nº 43, de
21-12-2001, trata das 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.
Além disso, nos termos dos arts. 1º, 2º e 3º da Resolução nº 96, de 1989, do Senado Federal, a concessão
de quaisquer garantias por parte da União equipara-se
a uma operação de crédito que onera os seus limites de
endividamento, sujeitando-a, para operações financeiras
externas, a prévia autorização do Senado Federal.
Essas operações financeiras estão, portanto,
numa primeira instância, sujeitas ao cumprimento
das condições e exigências estabelecidas nas referidas resoluções que, além da observância quanto aos
aspectos de natureza estritamente financeira, exige
que a União observe as seguintes condições prévias
à prestação de garantias:
1) oferecimento de contragarantias suficientes para o pagamento de qualquer de-
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sembolso que a União possa vir a fazer se
chamada a honrar a garantia;
2) adimplência do tomador do empréstimo
para com a União e com as entidades controladas pelo Poder Público Federal.
Os recursos dessa operação de crédito destinam-se
ao financiamento parcial do Projeto de Recuperação Ambiental da Bacia do Rio Uberaba e Revitalização do Sistema
de Abastecimento de Água – Projeto Água Viva (Municipal
Lending Program I: Uberaba Água Viva Project).
O custo total do programa está estimado em
US$26.454 mil, sendo que, além dos recursos previstos para serem contratados com o Bird, cerca de
US$2.587 mil serão aportados como contrapartida do
município e US$6.597 mil devem ser desembolsados
pelo Centro Operacional de
Desenvolvimento e Saneamento de Uberaba
(CODAU), ao longo do período 2007-2012.
A operação de crédito externo pretendida já se
acha com suas condições financeiras devidamente
credenciadas pelo Banco Central do Brasil, consoante a Carta de Credenciamento Decic/Diope/Suaut
– 2007/070, de 4 de junho de 2007.
Assim é que, para o presente empréstimo do Banco Mundial, o desembolso está previsto para se dar em
um prazo de 5 anos. A amortização será em 12 anos,
em 24 parcelas semestrais, sendo a primeira em 15-92012. Os juros serão exigidos em 15/março e 15/setembro de cada ano, calculados sobre o saldo devedor do
empréstimo e composto pela Libor semestral para dólar
americano acrescida de um spread a ser determinado pelo Bird a cada exercício fiscal (e que se encontra
atualmente em 0,5%), mais comissão de compromisso
de 0,75%, mais 1% de taxa de compromisso (sujeita a
um waiver ou diminuição do percentual cobrado). De
acordo com cálculos da Secretaria do Tesouro Nacional,
o custo efetivo desse empréstimo deverá ser da ordem
de 6,36% ao ano (desde que, obviamente, o contrato
seja cumprido na integra e o Banco Mundial não aplique
as multas contratuais que costuma aplicar na grande
maioria dos tomadores brasileiros).
II – Análise
Estão anexados ao processado, entre outros
documentos, pareceres da Secretaria do Tesouro Nacional e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional,
que são citados a seguir.
No parecer da Secretaria do Tesouro Nacional
(STN), são fornecidas informações sobre a situação
financeira do pleiteante. Os limites de endividamento
do município foram calculados e considerados atendidos. Naquela data, havia margem, nos limites de
endividamento da União, para a concessão da garan-
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tia, segundo os limites estabelecidos pela Resolução
96/1989 do Senado Federal. Consulta realizada naquela data (30/8), não indicou a existência de débitos
da Administração Direta do Município de Uberaba junto à Administração Pública Federal e suas entidades
controladas. Foram anexadas ao processo cópias das
certidões exigidas pela Lei Complementar nº 101/2000
e pela Portaria MF nº 497/1990. O município está autorizado a oferecer como contragarantia à garantia da
União, as cotas de repartição constitucional previstas
nos arts. 158 e 159, complementadas pelas receitas
estabelecidas no art. 156, nos termos do § 4º do art.
167, todos da Constituição Federal, bem como outras
garantias em direito admitidas.
Quanto à capacidade de pagamento do empréstimo, a Corem/STN, classificou o Município na categoria C, conforme consignado na Nota Técnica STN/Corem nº 1.389, de 31-7-2007. Isso significa que o ente
apresenta superávit fiscal primário médio ponderado
positivo, porém insuficiente para o financiamento das
despesas com encargos da divida fundada e da operação de crédito em análise, não se habilitando, de
pronto, à concessão da garantia da União.
As conclusões do parecer da STN são as seguintes:
... Considerando que o município classifica-se na categoria C nos termos da Portaria
nº 89/1997, entendemos que ele se encontra
temporariamente impedido de obter a garantia
da União à operação de crédito em apreço.
Entretanto, tendo em vista a solicitação dirigida pelo
Sr. Prefeito de Uberaba ao Sr. Ministro da Fazenda para que
seja concedida excepcionalidade a presente operação de
crédito, nos termos da Portaria 276/1997 e considerando
os aspectos analisados nos itens 32 a 34, nada temos a
opor à concessão da pleiteada garantia da União, caso
autorizado pelo Sr. Ministro o tratamento excepcional e
desde que firmado o contrato de contragarantia.
A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional manifestou-se através do Parecer PGFN/COF Nº 2069,
de 2007, de 26 de setembro de 2007, cuja conclusão
foi semelhante à da STN. O pedido deveria ser submetido à consideração do Ministro da Fazenda para
que, em entendendo cabível, autorize a concessão de
tratamento excepcional ao município.
A operação de crédito, como já enfatizado, foi
credenciada pelo Banco Central do Brasil, evidenciando, portanto, que o empréstimo atende à política de
captação de recursos externos do País.
As condições financeiras do empréstimo são as
usualmente praticadas pelo Banco Mundial, que geralmente se encontram em condições mais favoráveis

Dezembro

de

2007

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

do que as oferecidas pelas instituições privadas. É
bem verdade que, na prática, as taxas cobradas pelo
Banco Mundial podem ser muito mais altas do que
as da iniciativa privada, porque elas prevêem multas
draconianas no caso de não cumprimento das cláusulas (que raramente são cumpridas na íntegra pelos
tomadores), mas isso é outra história.
As demais condições e exigências estipuladas
pelas Resoluções nºs 96, de 1989, e 43, de 2001, do
Senado Federal, são atendidas pelo Município e pela
União, conforme evidenciado pelos documentos que
acompanham a mensagem em questão.
Finalmente, antes de proferir o meu voto, gostaria
de deixar registrado meu protesto pela falta de empenho
do Governo Federal em favor da efetiva revitalização da
Bacia do rio São Francisco, em grande parte poluído
por esgotos e agrotóxicos, vez que dos 504 municípios
que integram a bacia, apenas 132 possuem serviços
de abastecimento de água e somente 78 dispõem de
saneamento básico; um rio que sofre com o assoreamento causado por mais de 18 milhões de toneladas
de terra despejadas em seu leito anualmente – um
problema que certamente seria solucionado com a reconstituição das matas ciliares. Infelizmente, ao invés
de um projeto corajoso de revitalização, este governo
optou por consumi-lo ainda mais, fazendo a transposição do que ainda resta do rio São Francisco.
III – Voto
Em conclusão, o pleito encaminhado pelo Município de Uberaba (MG) encontra-se de acordo com o que
preceituam as Resoluções nºs 96, de 1989, e 40 e 43,
de 2001, do Senado Federal, devendo ser concedida a
autorização para a contratação da operação de crédito
externo pretendida, nos termos do seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 85, DE 2007
Autoriza o Município de Uberaba (MG)
a contratar operação de crédito externo, com
garantia da União, junto ao Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento – BIRD, no valor de até US$17.270.000,00
(dezessete milhões e duzentos e setenta mil
dólares dos Estados Unidos da América),
de principal, para financiamento parcial do
Projeto de Recuperação Ambiental da Bacia
do rio Uberaba e Revitalização do Sistema
de Abastecimento de Água – Projeto Água
Viva (Municipal Lending Program I: Uberaba Agua Viva Project).
O Senado Federal resolve:
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Art. 1º É o Município de Uberaba (MG) autorizado
a contratar operação de crédito externo, com garantia
da União, com o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento – BIRD, no valor de até
US$17.270.000,00 (dezessete milhões e duzentos e
setenta mil dólares dos Estados Unidos da América).
Parágrafo único. Os recursos advindos da operação de crédito externo referida no caput destinam-se
ao financiamento parcial do Projeto de Recuperação
Ambiental da Bacia do rio Uberaba e Revitalização do
Sistema de Abastecimento de Água – Projeto Água
Viva (Municipal Lending Program I: Uberaba Agua
Viva Project).
Art. 2º A operação de crédito referida no art. 1º
deverá ser realizada nas seguintes condições:
I – devedor: Município de Uberaba (MG);
II – credor: Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento – BIRD;
III – garantidor: República Federativa do Brasil;
IV – valor: de até US$17.270.000,00 (dezessete
milhões e duzentos e setenta mil dólares dos Estados
Unidos da América);
V – modalidade: Fixed Spread Loan (Margem
Fixa);
VI – prazo de desembolso: 5 anos;
VII – amortização: em 24 parcelas semestrais,
consecutivas, vencíveis a cada 15/mar e 15/set entre
15-9-2012 e 15-3-2024;
VIII – juros: exigidos semestralmente, em 15/mar
e 15/set, calculados sobre o saldo devedor periódico
do empréstimo, a uma taxa anual composta pela Libor semestral para dólar americano, acrescidos de um
spread a ser determinado pelo Bird a cada exercício
fiscal e fixado na data de assinatura do contrato;
IX – comissão de compromisso: 0,75% ao ano
sobre os saldos devedores não desembolsados, exigida semestralmente, nas mesmas datas de pagamento dos juros, entrando em vigor sessenta dias após a
assinatura do contrato;
X – comissão à vista (front-end fee): 1% sobre o
valor do empréstimo, a ser debitada na data em que o contrato entrar em efetividade, sendo que esta taxa está sujeita a um waiver (diminuição do percentual cobrado).
§ 1º A modalidade do empréstimo permite a conversão de taxa de juros aplicável a montante parcial ou
total do empréstimo, de flutuante para fixa e vice-versa;
o estabelecimento de tetos e bandas para flutuação da
taxa de juros; a alteração da moeda de referência da
operação de crédito para montante já desembolsado;
e alteração da moeda de referência da operação de
crédito para montante desembolsar.
§ 2º O exercício das opções referidas no parágrafo
anterior implica a cobrança dos custos eventualmen-
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te incorridos pelo Bird na realização das opções, e de
comissão de transação (transaction fee), que varia
de 0,125% até 0,25%.
Art. 3º Fica a União autorizada a conceder garantia ao Município de Uberaba (MG) na operação de
crédito externo referida nesta Resolução.
Parágrafo único. A autorização prevista no caput
fica condicionada a que o Município de Uberaba (MG)
celebre contrato com a União para a concessão de
contragarantias, sob a forma de vinculação dos direitos
e créditos relativos às quotas e às receitas tributárias
previstas nos arts. 156, 158 e 159, combinados com o
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art. 167, § 4º, todos da Constituição Federal, e outras
garantias em direito admitidas, podendo o Governo
Federal reter os recursos necessários para cobertura
dos compromissos honrados, diretamente das transferências constitucionais ou das contas centralizadoras
da arrecadação do município.
Art. 4º O prazo máximo para o exercício da presente autorização é de quinhentos e quarenta dias,
contados a partir de sua publicação.
Art. 5º Esta resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
Sala da Comissão, 4 de dezembro de 2007.
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PARECERES NºS 1.190 E 1.191, DE 2007
Sobre o Projeto de Resolução nº 27,
de 2007, de autoria do Senador Heráclito
Fortes, que “institui o grupo parlamentar Brasil-Panamá e dá outras providências”.
PARECER Nº 1.190, DE 2007
(Da Comissão de Relações Exteriores
e Defesa Nacional)
Relator: Senador Edison Lobão
I – Relatório
Vem a esta Comissão para exame, nos termos
do art. 103 do Regimento Interno do Senado Federal,
o Projeto de Resolução do Senado nº 27, de 2007.
A Proposição, de autoria do Senador Heráclito
Fortes, foi apresentada no dia 25 de maio de 2007 e
encaminhada à Comissão de Relações Exteriores e
Defesa Nacional na mesma data.

II – Análise
O Projeto em tela tem por escopo criar o Grupo
Parlamentar Brasil-Panamá, como serviço de cooperação interparlamentar, a ser integrado por membros do Congresso Nacional que a ele formalmente
aderirem.
O Grupo Parlamentar proposto deverá regerse por seu regulamento interno, forma comumente
adotada em grupos congêneres, no exercício cada
vez mais freqüente da diplomacia parlamentar. Com
efeito, cumpre destacar, da justificativa que acompanha a proposição legislativa, ser a chamada “diplomacia de cooperação interparlamentar” revestida
de acentuada importância no cenário internacional
globalizado, por promover o debate interparlamentar sobre determinados temas de grande interesse
dos países e por estimular uma produção legislativa
harmonizada.
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Da motivação do Autor, registre-se, ainda, a lembrança que em relação à América Central resta muito
a fazer pela diplomacia brasileira, para benefício das
pretensões externas brasileiras, de sua maior inserção comercial e reflexo na presença política do País
em fóruns e organizações internacionais, como na
Organização das Nações Unidas e na Organização
Mundial do Comércio.
O Panamá é uma democracia florescente e dinâmica, que se insere com competência na comunidade internacional. Ademais, demonstra ser um
aliado potencial do Brasil em incontáveis pleitos e
possui relações privilegiadas com os Estados Unidos, o que permite participar com vantagem no debate hemisférico.
A criação do Grupo Parlamentar colaborará para
a maior aproximação política dos dois países, demonstrando a importância da atitude do Congresso
Nacional, em busca de criar e dinamizar a atuação de
grupos parlamentares com nações amigas, fazendo
da diplomacia parlamentar uma importante ferramenta
da política externa.
A maior participação do Poder Legislativo na
condução da política externa, não apenas como controller das atividades do Executivo é tendência das
democracias modernas, que deve ser implementada
também em nossa cultura política.

III – Voto
Em face do exposto, somos pela aprovação do
Projeto de Resolução do Senado nº 27, de 2007, por
sua constitucionalidade, juridicidade, regimentalidade,
conveniência e oportunidade, sendo, ademais, versado
em boa técnica legislativa.
Sala da Comissão, 5 de julho de 2007.
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PARECER Nº 1.191, DE 2007
(Da Comissão Diretora)
Relator: Senador Alvaro Dias
I – Relatório
Vem à Mesa do Senado Federal, para efeitos
de exame, o Projeto de Resolução do Senado nº 27,
de 2007, de autoria do Senador Heráclito Fortes, que
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Institui o grupo parlamentar Brasil-Panamá e dá outras providências.
O Projeto de Resolução em análise se faz acompanhar de justificativa de seu autor, da qual cabe destacar o seguinte:
O Panamá é uma democracia florescente e que
se insere com competência e eficiência na comunidade internacional. Aliado potencial do Brasil em pleitos,
o país possui relações privilegiadas com os Estados
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Unidos da América, de quem obteve recentemente,
em 31 de dezembro de 1999, a devolução da soberania plena sobre o emblemático canal que lhe rasga o
território por 70Km, permitindo a navegação interoceânica Atlântico-Pacífico.
II – Análise
O Projeto corresponde à intenção de prover formas de dinamizar a presença brasileira em importante região do continente americano, como bem aduz a
justificativa supracitada, na qual estamos sub-representados, tanto no plano político, como no plano econômico e cultural.
A proposta legislativa em apreço de fato contribui
com o esforço que se deve empreender em prol de uma
diplomacia panamericanista proativa, de acordo com
o que se tem estipulado no art. 4º, parágrafo único, da
Constituição Federal.
Ademais, grupos interparlamentares, como aquele que ora se propõe, são importantes ferramentas de
aproximação e interlocução de Estados soberanos, sendo, hoje, a diplomacia parlamentar considerada como
forma das mais eficientes na construção de diálogo
político e de consolidação de relações bilaterais.
Por derradeiro, cabe enfatizar que o Panamá é uma
república centro-americana dinâmica e em destaque,
“bem mais que um canal”, como diz um de seus slogans
nacionais. O país, é verdade, está intimamente ligado à
obra e ao fato histórico que a mesma representa, com a
construção de uma das mais importantes vias de acesso
marítimo artificial concebida pelo gênio humano. Sobretudo, trata-se de uma Nação de grande importância, com
a qual o Brasil necessita estreitar suas relações.
III – Voto
Em face do exposto, por considerarmos conveniente e oportuno aos interesses nacionais, opinamos
pela aprovação do Projeto de Resolução do Senado
nº 27, de 2007.
Sala de Reuniões,

PARECERES NºS 1.192 E 1.193, DE 2007
Sobre o Projeto de Resolução nº 31,
de 2007, de autoria do Senador Tião Viana,
que “institui o Prêmio Senado Federal de
História do Brasil”.
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PARECER Nº 1.192, DE 2007
(Da Comissão de Educação)
I – Relatório
O Projeto de Resolução nº 31, de 2007, de autoria do Senador Tião Viana, cria o Prêmio Senado
Federal de História do Brasil, a ser conferido anualmente às obras que versem sobre aspectos políticos
da História do Brasil.
A proposição define as responsabilidades relativas à organização e ao assessoramento técnico da
Comissão Julgadora, requeridas para a seleção e a
premiação dos inscritos, ao tempo em que franqueia
aos concorrentes a possibilidade de utilização do Arquivo Histórico da Casa como fonte de pesquisa.
O art. 2º da proposição define os prazos de divulgação do edital e do regulamento, bem como os de
recebimento das obras e o da premiação.
O projeto trata, ainda, da composição da Comissão
Julgadora, a ser constituída por Ato da Mesa Diretora
do Senado Federal, que deverá contar com a presença
e atuação de senador e de historiadores de relevância
acadêmica reconhecida, indicados por entidades representativas da produção historiográfica nacional.
Encaminhado às Comissões de Educação e Diretora, o projeto não recebeu emendas no âmbito da
Comissão de Educação.
II – Análise
Uma das mais relevantes marcas do acelerado e
abrangente processo de incorporação de informações
observadas a partir das últimas décadas do século XX
é o distanciamento do cidadão em relação ao conhecimento historiográfico brasileiro. A convivência com
a política, as idéias, enfim, com a conjuntura histórica
nacional não integra as práticas de parcela majoritária
da sociedade brasileira.
A imprescindível reflexão sobre o fundamento dos
novos padrões culturais restringe-se, quase exclusivamente, à academia, que, graças a seus sensíveis avanços, tem contribuído para a diminuição desse lapso.
O projeto de resolução em exame, ao premiar
anualmente “autores de obras que enfatizem aspectos
políticos da História do Brasil”, resgata a possibilidade
de acesso do cidadão a essa reflexão e à conseqüente
compreensão de nosso País, ao tempo em que referenda a modernização e a transparência como marcas
desta Casa Legislativa.
Em sua justificação, a iniciativa destaca a importância da circulação do conhecimento histórico, por
intermédio do reconhecimento de autores e de obras.
O prêmio instituído pela proposição materializa esse
elevado intento, propiciando o fomento da produção
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acadêmica e o reforço da renovação observada na
vertente política da historiografia.
Destaque-se, ademais, o meritório propósito de
abertura do Arquivo Histórico do Senado aos pesquisadores, o que propiciará a efetiva utilização desse
importante acervo documental e, ao mesmo tempo,
alimentará o trabalho que vem sendo desenvolvido por
setores do Senado Federal, como a Universidade do
Legislativo Brasileiro (UNILEGIS), o programa Interlegis e o Instituto Legislativo Brasileiro (ILB).
Ao favorecer o desenvolvimento da pesquisa histórica e a convivência do cidadão com as obras dela
decorrentes, o Senado Federal consolida o almejado
comprometimento do Poder Legislativo com “a educação, a cultura e a ciência do País”, como bem enfatiza
a justificação do projeto.
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Nesse sentido, a proposição em análise ostenta indiscutíveis méritos, e demonstra sua oportunidade, e pertinência, em consonância com o Regimento Interno e com
o papel histórico, político e social do Senado Federal.
III – Voto
Pelo exposto, manifestamo-nos pela aprovação
do Projeto de Resolução nº 31, de 2007.
Sala da Comissão, 4 de setembro de 2007.
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PARECER Nº 1.193, DE 2007
(Da Comissão Diretora)
Relator: Senador Efraim Morais
I – Relatório
Em pauta o Projeto de Resolução nº 31, de
2007, de autoria do nobre Senador Tião Viana, institui o “Prêmio Senado Federal de História do Brasil”,
que será conferido anualmente a autores de obras
que enfatizem aspectos políticos da História do Brasil e que tenham sido classificados nos três primeiros lugares.
O projeto prevê que a Secretaria Geral da Mesa
do Senado Federal deverá organizar a premiação, com
o assessoramento técnico da Consultoria Legislativa e
do Arquivo do Senado Federal, cujo acesso será franqueado aos concorrentes interessados em utilizá-lo
como fonte de pesquisa.
A Comissão Julgadora dos trabalhos inscritos
será constituída por ato da Mesa Diretora do Senado
Federal e composta por historiadores de reconhecida
relevância acadêmica, indicados por entidades representativas da produção historiográfica brasileira, sendo
presidida por um Senador.
A entrega dos prêmios aos vencedores será
conferida em Sessão Especial do Senado Federal,
no mês de maio de cada ano, de forma a coincidir
com a celebração da data de instalação do Senado
brasileiro.
Inicialmente a matéria foi submetida à deliberação
da Comissão de Educação, que, em sessão do dia 4
de setembro do corrente, aprovou parecer favorável
da Senadora Maria do Carmo.
II – Voto
Considerando a inexistência de óbices regimentais
à aprovação da presente proposição e julgando seu
mérito de indiscutível relevância, estando em consonância com outras iniciativas do Senado Federal voltadas ao aprimoramento da história da política brasileira, manifestamos nosso voto favorável à aprovação
do Projeto de Resolução do Senado, nº 31 de 2007,
de autoria do Senador Tião Viana.
Sala de Reuniões,
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PARECER Nº 1.194, DE 2007
Da Mesa do Senado Federal, sobre o
Requerimento nº 396, de 2007, que requer
ao Ministro de Estado da Justiça informações sobre possíveis danos e prejuízos
causados às partes envolvidas, no caso de
modificações no Decreto s/nº, de 15 de abril
de 2005, relativas a procedimentos administrativos de demarcação da Terra Indígena
Raposa Serra do Sol, de forma a instruir a
tramitação do PLS nº 414, de 2005.
Relator: Senador Magno Malta
I – Relatório
Por intermédio do Requerimento nº 396, de 2007,
nos termos do art. 50, § 2º, da Constituição Federal,
combinado com os arts. 215, I, a, e 216 do Regimento Interno, o Senador Eduardo Suplicy solicita que se
requeira ao Excelentíssimo Sr. Ministro de Estado da
Justiça informações sobre “possíveis danos e prejuízos às partes envolvidas no caso de modificações
no Decreto s/nº de 15 de abril de 2005, homologado
pelo Senhor Presidente da República, no que tange
aos procedimentos administrativos de demarcação
da Terra Indígena Raposa Terra do Sol”. O objetivo do
pedido de informações é colher elementos para melhor instruir a tramitação do Projeto de Lei do Senado
(PLS) nº 414, de 2005, pelo qual são estabelecidos
limites perimetrais da sede e das vilas pertencentes
ao município de Uiramutã/RR.
II – Análise
A questão indígena é de suma relevância, em
especial na região em apreço. A terra habitada pelos
silvícolas, nas quais seus antepassados também viveram, é elemento relevante de sua identidade. Deve-se
zelar pela convivência pacífica entre populações nãoindígenas e indígenas, resguardando a cultura e as
tradições dessas últimas, sem desprezar a necessária atividade econômica das primeiras. O respeito aos
nossos índios deve ser acompanhado da preocupação
com o desenvolvimento da sociedade como um todo.
Em face da relevância da matéria, apoiamos o
requerimento.
III – Voto
À vista do exposto, o voto é favorável à aprovação
do Requerimento nº 396, de 2007, propugnando, de
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imediato, que a resposta encaminhada seja anexada
ao PLS nº414, de 2005.
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de

2007

13 de maio de 2004, o órgão destinatário enquadra-se
na dicção do art. 50 da Constituição Federal.
O pedido está dirigido à autoridade competente
e atende aos demais preceitos constitucionais e regimentais que regem as solicitações de informações a
autoridades do Poder Executivo, bem como às normas
de admissibilidade estabelecidas pelo Ato da Mesa nº
1, de 2001.
III – Voto

PARECER Nº 1.195, DE 2007

Em face do exposto, opinamos pela aprovação
do Requerimento nº 929, de 2007.
Sala das Reuniões,

Da Mesa do Senado Federal sobre o
Requerimento nº 929, de 2007, em que o
Senador Alvaro Dias solicita informações à
Ministra de Estado do Meio Ambiente.
Relator: Senador Magno Malta
I – Relatório
Trata-se do Requerimento nº 929, de 2007, mediante o qual o Senador Alvaro Dias solicita à Ministra
de Estado do Meio Ambiente providências no estrito
prazo constitucional, junto ao Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), para que sejam prestadas informações a respeito
do pagamento das indenizações referentes à desapropriação indireta de áreas rurais localizadas na área de
proteção ambiental das ilhas e várzeas do Rio Paraná,
os valores pagos, os beneficiários e, se for o caso, as
razões para o não-pagamento da obrigação.
O nobre autor justifica a proposição nos seguintes termos:
Em setembro de 1997, o Governo Federal criou
a Área de Proteção Ambiental das ilhas e várzeas do
Rio Paraná e o Parque Nacional da Ilha Grande. Aproximadamente 3.000 famílias tiveram seus terrenos
desapropriados.
O Ibama vem interpondo recursos na tentativa
de retardar o pagamento, deixando os desapropriados em difícil situação econômica. Este é o motivo
pelo qual é necessário conhecer os motivos do Ibama
em tomar essa atitude, que é a principal razão deste
requerimento.
II – Análise
Cabe à Mesa do Senado Federal examinar se o
pedido atende aos requisitos de admissibilidade previstos nas normas atinentes aos requerimentos de
informações.
Na conformidade do que dispõe a Lei nº 10.683,
de 28 de maio de 2003, alterada pela Lei nº 10.869,

PARECER Nº 1.196, DE 2007
Da Mesa do Senado Federal, sobre o
Requerimento nº 953, de 2007.
Relator: Senador César Borges
I – Relatório
A Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle (CMA), nos termos
do disposto no art. 50, § 2º, da Constituição Federal,
combinado com o art. 216 do Regimento Interno do
Senado Federal, apresentou o Requerimento nº 953,
de 2007, que solicita ao Ministro de Estado da Fazenda o encaminhamento àquela Comissão de relatório
detalhado sobre o histórico de inadimplência e a concentração do crédito, por município, por agência e por
perfil de mutuário, em cada linha de crédito que utiliza
ou utilizou recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE) a partir do ano 2000.
Trata-se de proposição originalmente apresentada perante a CMA pela Senadora Fátima Cleide e
que teve por fundamento Parecer sobre o Ofício S nº
6, de 2007, que encaminhou ao Senado Federal as
demonstrações contábeis do FNE. O referido parecer,
aprovado na CMA em 21 de agosto de 2007, concluiu
pelo conhecimento da matéria e seu encaminhamento ao arquivo.
Nos termos do art. 216, III, do Regimento Interno do Senado Federal e do art. 3º do Ato da Mesa nº
1, de 2001, a proposição foi despachada à Mesa para
decisão.
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II – Análise
Em sua parte analítica, o parecer sobre o Ofício
S nº 6, de 2007, apontou a ocorrência de concentração
atípica no crédito de custeio nos anos de 2001 a 2003
e a existência, em dezembro de 2005, de um saldo de
operações em atraso da ordem de 33,7% do total financiado. Assim, o requerimento em apreciação visa
obter novos dados para aprofundar o entendimento
das questões apontadas pelo parecer.
O art. 216 do Regimento Interno do Senado Federal, que regulamenta o pedido de informações, previsto no art. 50, § 2º, da Constituição Federal, no âmbito
desta Casa, assim reza:
Art. 216. Os requerimentos de informações estão sujeitos às seguintes normas:
I – serão admissíveis para esclarecimento
de qualquer assunto submetido à apreciação
do Senado Federal ou atinente a sua competência fiscalizadora;
II – não poderão conter pedido de providência, consulta, sugestão, conselho ou interrogação sobre propósito da autoridade a
quem se dirija;e
III – lidos na hora do expediente, serão
despachados à Mesa para decisão.
...............................................................
Nos termos da Lei Complementar nº 105, de 2001,
não foi formulado qualquer questionamento de caráter
sigiloso. Portanto, o Requerimento nº 953, de 2007,
enquadra-se no dispositivo acima citado, assim como
nos requisitos de admissibilidade dos requerimentos
de informações de que trata o Ato da Mesa nº 1, de
2001, cabendo a esta Mesa decidir terminativamente
sobre o mesmo.
III – Voto
Pelas razões acima expostas, manifesto-me pela
aprovação do Requerimento nº 953, de 2007.
Sala de Reuniões,   de novembro de 2007.
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PARECER Nº 1.197, DE 2007
Da Mesa do Senado Federal, sobre o
Requerimento nº 960, de 2007, relativo a
pedido de informação à Ministra de Estado
do Meio Ambiente sobre a real situação da
invasão da Reserva Extrativista Marinha de
Soure, no Arquipélago de Marajó, e solicitando providências.
Relator: Senador Magno Malta
I – Relatório
O Senador Mário Couto, com base no art. 50, §
2º, da Constituição Federal, e nos termos do art. 216
do Regimento Interno do Senado Federal, apresentou o Requerimento nº 960, de 2007, no qual solicita
informações à Ministra de Estado do Meio Ambiente
sobre a real situação da invasão da Reserva Extrativista Marinha de Soure, no Arquipélago de Marajó, e
solicitando providências.
O autor justifica o requerimento pela necessidade
de apurar denúncias de invasão da reserva extrativista
por pessoas oriundas de várias partes da costa atlântica para extração ilegal de caranguejo, utilizando-se
de “laço”, método que captura de forma indiscriminada
fêmeas, filhotes e espécimes com tamanho abaixo do
legalmente permitido.
Nos termos do art. 216, III, do Regimento Interno do Senado Federal e do art. 3º do Ato da Mesa nº
1, de 2001, a proposição foi despachada à Mesa para
decisão.
II – Análise
O art. 216 do Regimento Interno do Senado Federal, que regulamenta o pedido de informações, previsto
no art. 50, § 2º, da Constituição Federal, assim reza:
Art. 216. Os requerimentos de informações estão sujeitos às seguintes normas:
I – serão admissíveis para esclarecimento
de qualquer assunto submetido à apreciação
do Senado ou atinente a sua competência
fiscalizadora;
II – não poderão conter pedido de providência, consulta, sugestão, conselho ou interrogação sobre propósito da autoridade a
quem se dirija;
III – lidos no período do expediente, serão
despachados à Mesa para decisão;
...............................................................
O questionamento ora formulado não se refere a
qualquer informação de caráter sigiloso, nos termos da
Lei Complementar nº 105, de 2001. O Requerimento
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nº 960, de 2007, entretanto, embora atenda aos requisitos de admissibilidade de que trata o Ato da Mesa nº
1, de 2001, não se enquadra no disposto nas normas
regimentais, pois contém pedido de providência. É necessário, portanto, alterar o requerimento para suprimir
tal solicitação de providências.
III – Voto
Pelas razões acima expostas, somos pela aprovação do Requerimento nº 960, de 2007, na forma
seguinte:
Fulcrados no que preceitua o § 2º do art. 50 da
Constituição Federal, combinado com os arts. 215 e
216 do Regimento Interno do Senado Federal requeremos à Ministra de Estado do Meio Ambiente informações sobre a real situação da Reserva Extrativista
Marinha de Soure, no Arquipélago de Marajó, objeto
da invasão de pessoas no exercício da extração ilegal
de caranguejo.
Sala de Reuniões,
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2007

definidos pelo Banco Central para cada um
dos serviços bancários cuja cobrança e autorizada?
3) Existem taxas, tarifas ou outro tipo
de cobrança efetuada pelos Bancos aos seus
clientes ou usuários que não dependem de
autorização do Banco Central? Se a resposta
for positiva, quais são esses?
4) Qual o volume anual de recursos arrecadados por todos os Bancos Brasileiros com
a cobrança de taxas e tarifas bancárias?
Justifica o Autor que os enormes lucros auferidos
pelos bancos nos últimos exercícios indicam o grande volume de recursos que a sociedade transfere às
instituições financeiras sob a forma de taxas e tarifas
bancárias. Assim, encontra-se dentro das atribuições
do Senado Federal trazer o tema ao debate público,
particularmente no momento em que se encontra em
tramitação nesta Casa a proposta de emenda à Constituição que prorroga a cobrança da CPMF.
Nos termos do art. 216, III, do Regimento Interno do Senado Federal e do art. 3º do Ato da Mesa nº
1, de 2001, a proposição foi despachada a Mesa para
decisão.
II – Análise
O art. 216 do Regimento Interno do Senado Federal, que regulamenta o pedido de informações, previsto no art. 50, § 2º, da Constituição Federal, no âmbito
desta Casa, assim reza:

PARECER Nº 1.198, DE 2007
Da Mesa do Senado Federal, sobre o
Requerimento nº 996, de 2007.
Relator: Senador César Borges
I – Relatório
O Senador Cicero Lucena, nos termos do disposto no art. 50, § 2º, da Constituição Federal, combinado com os arts. 215, 1, a e 216 do Regimento
Interno do Senado Federal, apresentou o Requerimento nº 996, de 2007, para que sejam solicitadas
ao Presidente do Banco Central do Brasil as seguintes informações:
1) Quais são especificamente os serviços
bancários que o Banco Central autoriza que
os Bancos cobrem de seus clientes ou usuários, seja sob a denominação de taxa, tarifa
bancária outra denominação?
2) Quais são os valores máximos e mínimos ou percentuais máximos e mínimos

Art. 216. Os requerimentos de informações estão sujeitos às seguintes normas:
I – serão admissíveis para esclarecimento
de qualquer assunto submetido à apreciação
do Senado ou atinente a sua competência
fiscalizadora;
Il – não poderão conter pedido de providência, consulta, sugestão, conselho ou interrogação sobre propósito da autoridade a
quem se dirija;
III – lidos na Hora do Expediente, serão
despachados à Mesa para decisão;
...............................................................
As informações solicitadas não são de caráter
sigiloso, nos termos da Lei Complementar nº 105, de
2001. O Requerimento nº 996, de 2007, enquadrase, portanto, no dispositivo acima citado, assim como
nos requisitos de admissibilidade dos requerimentos
de informações de que trata o Ato da Mesa nº 1, de
2001, cabendo a esta Mesa decidir terminativamente
sobre o mesmo.
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III – Voto

III – Voto

Pelas razões acima expostas, manifesto-me pela
aprovação do Requerimento nº 996, de 2007.
Sala de Reuniões,  de  novembro de 2007.

Em face do exposto, opinamos pela aprovação
do Requerimento nº 1.019, de 2007.

PARECER Nº 1.200, DE 2007
PARECER Nº 1.199, DE 2007
Da Mesa do Senado Federal sobre o
Requerimento nº 1.019, de 2007, que requer informações ao Ministro de Estado da
Saúde a respeito da assistência prestada
no âmbito do Sistema Único de Saúde aos
portadores de glaucoma.
Relator: Senador Papaléo Paes
I – Relatório
Com fundamento no § 2º do art. 50 da Constituição Federal e no inciso I do art. 216 do Regimento
Interno do Senado Federal, o Senador Inácio Arruda
encaminhou a esta Mesa o Requerimento nº 1.019,
de 2007, no qual solicita informações ao Ministro de
Estado da Saúde sobre a assistência prestada aos
portadores de glaucoma no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre a existência e a adoção
de protocolos clínicos e a disponibilidade de medicamentos na rede.
II – Análise
A proposição encontra-se de acordo com os dispositivos constitucionais e regimentais que regem os
pedidos de informações a autoridades do Poder Executivo e respeita as normas de admissibilidade estabelecidas pelo Ato da Mesa nº 1, de 2001.
O requerimento também está consoante ao disposto no inciso X do art. 49 da Constituição Federal,
que estabelece como competência do Congresso Nacional fiscalizar os atos do Poder Executivo, incluídos
os da administração indireta.

Da Mesa do Senado Federal sobre o
Requerimento nº 1.020 (nº 64, de 2007, na
origem), que requer, nos termos previstos
no Regimento Interno do Senado Federal,
sejam solicitados ao Ministro de Estado
da Justiça esclarecimentos e providências
quanto ao ocorrido no último dia 2 de agosto de 2007, no Aeroporto Internacional dos
Guararapes, no Recife, onde Jaques Brotchi, Senador do Reino Belga e detentor de
passaporte diplomático, professor titular de
neurocirurgia da Universidade de Bruxelas
e atual presidente da WFNS – Federação
Mundial da Sociedade de Neurocirurgia,
sofreu constrangimento por funcionários
da Polícia Federal.
Relator: Senador Álvaro Dias
I – Relatório
Vem à Mesa do Senado Federal o Requerimento nº
1.020 (nº 64, de 2007, na origem), acima ementado.
II – Análise
Trata-se de Requerimento de autoria do Senador Heráclito Fortes, dando conta de grave truculência
policial que teria sido infligida a estrangeiro, de forma
incompatível com o ordenamento jurídico brasileiro, a
contrariar os padrões de cordialidade que tanto caracterizam o Brasil.
Se desmandos dessa natureza são muito comuns em diversos países do mundo, em nosso País
devemos procurar coibir tais ações, altamente nocivas
à nossa imagem.
O pedido de esclarecimento ao Ministério da Justiça parece apropriado, por tratar-se de ministério ao qual
a Polícia Federal está vinculada, inclusive para efeitos
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de disciplina e de correição. Agentes do Estado são
treinados para prover segurança pública, ao contrário
do que teria se verificado na infeliz ação policial.
É conveniente e oportuno aos interesses nacionais que os fatos que maculam a imagem do País
sejam esclarecidos, a bem do relacionamento construtivo e do respeito que devemos manter com toda a
comunidade internacional.
O art. 216, inciso II, do Regimento Interno do
Senado Federal estabelece que requerimentos não
poderão conter pedidos de providências, de consultas,
de sugestões ou de conselhos. Cumpre, portanto, readequar o requerimento sob exame, suprimindo seu
pedido de providências, porém, mantendo a solicitação
de esclarecimentos à autoridade competente.
III – Voto
Pelo exposto, somos pela aprovação do Requerimento nº 1.020, de 2007, com a seguinte redação:
REQUERIMENTO Nº 1.020, DE 2007 – CRE
Nos termos previstos no Regimento Interno do Senado Federal, sejam solicitados
ao Ministro de Estado da Justiça esclarecimentos quanto ao ocorrido no último dia 2 de
agosto de 2007, no Aeroporto Internacional
dos Guararapes, no Recife. Na ocasião, Jaques Brotchi, Senador do Reino da Bélgica e
detentor de passaporte diplomático, professor
titular de neurocirurgia da Universidade de
Bruxelas e atual presidente da WFNS – Federação Mundial da Sociedade de Neurocirurgia
sofreu constrangimentos por funcionários da
Polícia Federal.
Sala de Reuniões,

PARECER Nº 1.201, DE 2007
Da Mesa do Senado Federal, sobre o
Requerimento nº 1.021 (nº 57, de 2007, na
origem), que requer, nos termos previstos
no Regimento Interno do Senado Federal,
sejam solicitados ao Sr. Ministro de Estado
das Relações Exteriores esclarecimentos
e providências quanto ao ocorrido no últi-
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mo dia 2 de agasto de 2007, no Aeroporto
Internacional dos Guararapes, no Recife,
onde Jogues Brotechi Senador do Reino
Belga e detentor de passaporte diplomático,
professor titular de Neurocirurgia da Universidade de Bruxelas e atual presidente da
WFNS – Federação Mundial da Sociedade
de Neurocirurgia, sofreu constrangimento
por funcionários da Polícia Federal.
Relator: Senador Álvaro Dias
I – Relatório
Vem à Mesa do Senado Federal o Requerimento
nº 1.021 (nº 57, de 2007, na origem), acima ementado.
Aduz ainda o requerimento em apreço que o senador
foi isolado por mais de 45 minutos numa sala com
cinco policiais, mesmo tendo apresentado os documentos solicitados pela inspeção, além das credenciais especiais do evento e de presidente da referida
instituição internacional ligada a Organização Mundial
da Saúde. OMS.
II – Análise
Trata-se de Requerimento de autoria do Senador
Jarbas Vasconcelos, dando conta de grave truculência
policial que teria sido infligida a estrangeiro, autoridade
política e acadêmica da Bélgica, de forma incompatível
com o ordenamento jurídico brasileiro, com o direito
internacional brasileiro e com a tradição nacional de
hospitalidade e boa educação.
O pedido de esclarecimento ao Ministério de
Relações Exteriores parece apropriado, por tratar-se
de órgão do Governo Federal incumbido de cuidar da
relação da República com os demais países.
A serem comprovadas as violações trazidas ao
conhecimento congressual, medidas muito severas deverão ser tomadas, aptas a coibir futuros desmandos
de agentes do Estado, pagos para prover segurança
de nacionais e estrangeiros, ao contrário do que teria
se verificado.
O Brasil necessita cuidar de sua imagem internacional, solapada por campanhas urdidas por interesses menores, mas, também pela projeção que nós
mesmos fazemos dela.
Incumbe a esta Comissão cuidar de matérias
tanto de relações internacionais, como de segurança
nacional, pelo que consideramos a proposta legislativa
em apreço compatível com a competência regimental
que nos é atribuída. Ademais, é de todo conveniente e
oportuno aos interesses nacionais que o fato do qual
aqui se cuida seja esclarecido, a bem do relacionamento construtivo e de respeito que devemos manter
com todas as nações do mundo.
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O art. 216, inciso II, do Regimento Interno do
Senado Federal estabelece que requerimentos não
poderão conter pedidos de providências, de consultas,
de sugestões ou de conselhos. Cumpre, portanto, readequar o requerimento sob exame, suprimindo seu
pedido de providências, porém, mantendo a solicitação
de esclarecimentos à autoridade competente.
III – Voto
Pelo exposto, somos pela aprovação do Requerimento nº 1.021, de 2007, com a seguinte redação:
REQUERIMENTO Nº 1.021, DE 2007 – CRE
Nos termos previstos no Regimento Interno do Senado Federal, sejam solicitados
ao Ministro de Estado das Relações Exteriores esclarecimentos quanto ao ocorrido no
último dia 2 de agosto de 2007, no Aeroporto
Internacional dos Guararapes, no Recife. Na
ocasião, Jaques Brotchi, Senador do Reino
da Bélgica e detentor de passaporte diplomático, professor titular de neurocirurgia da
Universidade de Bruxelas e atual presidente
da WFNS – Federação Mundial da Sociedade
de Neurocirurgia, sofreu constrangimentos por
funcionários da Polícia Federal.
O Senador foi isolado por mais de 45 minutos em
sala com cinco policiais, mesmo tendo apresentado
os documentos solicitados pela inspeção, além das
credenciais especiais do evento e de presidente da
referida instituição internacional ligada à Organização
Mundial da Saúde (OMS).

PARECER Nº 1.202, DE 2007
Da Mesa do Senado Federal, ao Requerimento nº 1.027, de 2007, que requer, nos termos do § 2º do art. 50 da Constituição Federal
e do art. 215, inciso I, alínea a, do Regimento
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Interno do Senado Federal, ao Ministro de
Estado da Fazenda, informações acerca da
previsão dos gastos tributários para 2007 e
da realização dos mesmos nos exercícios
de 2003, 2004, 2005 e 2006, de alguns incentivos e benefícios tributários relativos
ao Imposto sobre a Renda e Proventos de
Qualquer Natureza, Pessoa Jurídica.
Relator: Senador Papaléo Paes
I – Relatório
O presente Requerimento, de autoria da ilustre
Senadora Lúcia Vânia, tem por objetivo solicitar ao
Ministro de Estado da Fazenda informações acerca
dos gastos tributários para 2007, e da realização dos
mesmos gastos efetuados de 2003 a 2006, quanto a
alguns incentivos e benefícios relativos ao Imposto
sobre a Renda de pessoas jurídicas.
Primeiramente, questiona qual a metodologia de
cálculo e dados utilizados para estimar, no Projeto de
Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2007, a previsão
de gastos para o mesmo ano, quanto aos incentivos
referidos e constantes do Anexo III, Quadro VI, totalizando o valor de R$4.521.940.133,00.
Em seguida, indaga sobre a realização dos mesmos gastos tributários realizados nos exercícios de
2003, 2004, 2005 e 2006.
Em terceiro lugar, deseja informações sobre a distribuição da utilização dos gastos tributários indicados
nos itens anteriores, previstos para 2007 e realizados
nos exercícios de 2003, 2004, 2005 e 2006, segundo
os tipos e modalidades de incentivos e benefícios fiscais e segundo as regiões geográficas do IBGE, unidades da Federação, ramos industriais, setor serviços
e atividades agropecuárias.
Finalmente, questiona quanto à distribuição dos
referidos gastos previstos para o ano corrente, e realizados nos exercícios de 2003 a 2006, segundo os
tipos e modalidades de incentivos e benefícios fiscais
e segundo o domicílio dos beneficiários, unidades da
Federação e regiões geográficas do IBGE.
Na sua justificação, a nobre autora do Requerimento começa por lembrar que compete a esta Casa
cuidar do equilíbrio do pacto federativo, assegurando,
especialmente, o cumprimento do princípio insculpido
no inciso III do art. 3º da Lei Maior, que impõe a erradicação da pobreza e da marginalização e a redução
das desigualdades sociais e regionais.
Relata, ainda, que desde a extinção da Sudene e
da Sudam, ocorridas em 2001, observa-se a ausência
da questão regional na agenda das prioridades nacio-
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nais. Inexistem investimentos que criem condições para
a atração de empreendimentos e para a promoção da
competitividade das principais atividades da Amazônia e do Nordeste. Por isso, e ainda pela ausência de
prioridade para a implantação de infra-estrutura social
e econômica nas citadas regiões, é preciso verificar o
efetivo alcance dos gastos tributários sob a gestão das
Agências de Desenvolvimento do Nordeste (ADENE)
e da Amazônia (ADA) e sob o patrocínio dos Fundos
de Investimentos do Nordeste (FINOR), da Amazônia
(FINAM) e de Recuperação Econômica do Espírito
Santo (FUNRES).
II – Análise
O Requerimento está em consonância com o §
2º do art. 50 da Constituição Federal, que autoriza as
Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal a encaminharem pedidos escritos de informação a Ministros de Estado ou a quaisquer titulares de
órgãos diretamente subordinados à Presidência da
República.
Atende, também, aos pressupostos consubstanciados nos incisos I e II do art. 216 do Regimento
Interno do Senado Federal que, respectivamente, admitem requerimentos para esclarecimento de qualquer
assunto submetido à apreciação desta Casa ou atinente a sua competência fiscalizadora, e vedam que os
mesmos contenham pedido de providência, consulta,
sugestão, conselho ou interrogação sobre propósito
da autoridade a quem se dirija.
Portanto, cremos que, do ponto de vista constitucional e regimental, o Requerimento pode seguir
seu curso, pois não há dúvida de que os pedidos de
informação nele contidos dizem respeito à missão do
Poder Legislativo de fiscalizar os atos do Poder Executivo, tarefa cuja importância, no Direito moderno,
faz parelha com sua função legiferante. Assim, a iniciativa se afina plenamente com o disposto no inciso
X do art. 49 da Constituição Federal, segundo o qual
é da competência exclusiva do Congresso Nacional
fiscalizar e controlar, diretamente ou por qualquer de
suas Casas, os atos do Poder Executivo, incluídos os
da administração indireta.
Esse preceito, a nosso ver, respalda o motivo
que fundamentou o presente Requerimento, dada a
importância de se averiguar de que maneira foram
e serão feitos aqueles gastos, e se eles vêm cumprindo a meta a que são destinados, sobretudo no
que se refere à redução das desigualdades sociais
e regionais, conforme estatui o inciso III do art. 3º
da Lei Maior.
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III – Voto
Ante o exposto, opinamos pela aprovação do
Requerimento nº 1.027, de 2007.
Sala de Reuniões.

PARECER Nº 1.203, DE 2007
Da Mesa do Senado Federal, sobre o
Requerimento nº 1.055, de 2007.
Relator: Senador César Borges
I – Relatório
O Senador Paulo Duque, nos termos do disposto
no art. 50, § 2º, da Constituição Federal, combinado
com os arts. 215, I, 216 e 217 do Regimento Interno do
Senado Federal, apresentou o Requerimento nº 1.055,
de 2007, para encaminhar ao Ministro de Estado da Fazenda pedido de informações sobre todos os contratos
celebrados pela Caixa Econômica Federal e atualmente
em vigor nas seguintes áreas: (i) serviços de segurança, (ii) transporte de valores, e (iii) seguros.
As informações requeridas devem conter: (a) o
nome das empresas contratadas para prestar os serviços mencionados, e (b) o objeto, valor e prazo de
vigência dos respectivos contratos.
Segundo a justificação do autor, o pedido encontra respaldo nas competências constitucionais do
Congresso Nacional para fiscalizar e controlar atos do
Poder Executivo, inclusive da administração indireta. No
caso em tela, entende o Senador que a Caixa Econômica Federal, dada sua importância como ativo social
e econômico do País precisa informar ao Poder Legislativo dados completos e confiáveis sobre suas áreas
de segurança, transporte de valores e seguros.
Nos termos do art. 216, III, do Regimento Interno do Senado Federal e do art. 3º do Ato da Mesa nº
1, de 2001, a proposição foi despachada à Mesa para
decisão.
II – Análise
O art. 216 do Regimento Interno do Senado Federal, que regulamenta o pedido de informações, previsto
no art. 50, § 2º, da Constituição Federal, assim reza:

Dezembro

de

2007

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Art. 216. Os requerimentos de informações estão sujeitos às seguintes normas:
I – serão admissíveis para esclarecimento
de qualquer assunto submetido à apreciação
do Senado ou atinente a sua competência
fiscalizadora;
II – não poderão conter pedido de providência, consulta, sugestão, conselho ou interrogação sobre propósito da autoridade a
quem se dirija;
III – lidos na hora do Expediente, serão
despachados à Mesa para decisão;
...............................................................
Nos termos da Lei Complementar no 105, de 2001,
não foi formulado qualquer questionamento de caráter
sigiloso. Portanto, o Requerimento nº 1.055, de 2007,
enquadra-se no dispositivo acima citado, assim como
nos requisitos de admissibilidade dos requerimentos
de informações de que trata o Ato da Mesa nº 1, de
2001, cabendo a esta Mesa decidir terminativamente
sobre o mesmo.
III – Voto
Pelas razões acima expostas, manifesto-me pela
aprovação do Requerimento nº 1.055, de 2007.
Sala de Reuniões,  de novembro de 2007. – Tião
Viana, Presidente – Senador César Borges, Relator.
PARECER Nº 1.204, DE 2007
Da Mesa do Senado Federal, ao Requerimento nº 1.087, de 2007, que requer,
nos termos do art. 50, § 2º, da Constituição Federal e do art. 216, do Regimento
Interno do Senado Federal, informações
ao Ministro de Estado da Defesa, quanto
às transferências de militares, de Brasília
para outros Estados, e de outros Estados
para Brasília, ocorrido nos últimos 10 anos,
por Comando Militar.
Relator: Senador Álvaro Dias
I – Relatório
O presente Requerimento, de autoria do ilustre
Senador Expedito Júnior, solicita informações ao Ministro da Defesa, Exmº Sr. Nelson Jobim, com o objetivo de subsidiar a instrução do Projeto de Lei nº 307,
de 2007, que ficará sobrestado até o recebimento da
resposta da referida autoridade.
Primeiramente, questiona-se qual o número de
transferências de militares, de Brasília para outros
Estados, e de outros Estados para Brasília, ocorridas
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nos últimos 10 anos, por Comando Militar, separadas
entre Oficiais e Graduados (perguntas 1 e 2).
O terceiro item indaga quantos imóveis funcionais administrados pelos Comandos Militares existem
em Brasília, separados por área militar e fora de área
militar, e separado entre oficiais e graduados.
Pela quarta pergunta, quer-se saber quanto aos
critérios utilizados para que um militar possa se habilitar a ocupar um imóvel funcional administrado pelo
respectivo Comando Militar.
A quinta pergunta indaga sobre o valor do auxíliomoradia concedido ao militar não ocupante de imóvel
funcional, separado por posto e graduação.
Finalmente, o item nº 6 questiona qual o valor ideal
de recursos orçamentários anuais para a manutenção
dos imóveis funcionais administrados pelos Comandos
Militares, e qual tem sido o valor anual efetivamente
executado em termos orçamentários.
O Projeto de Lei nº 307 de 2007, que deverá ser
subsidiado após o recebimento das informações, do
mesmo autor do Requerimento, altera o inciso I do § 2º
do art. 1º da Lei nº 8.025, de 12 de abril de 1990, que
dispõe sobre a alienação de bens imóveis residenciais
de propriedade da União, e dos vinculados ou incorporados ao FRHB, situados no Distrito Federal, e dá
outras providências.
O art. 1º da referida lei autoriza o Poder Executivo a alienar os imóveis citados na ementa mediante
concorrência pública e com observância do DecretoLei nº 2.300, de 21 de novembro de 1986. O § 2º do
dispositivo exclui alguns imóveis da autorização, entre
os quais os residenciais administrados pelas Forças
Armadas, destinados à ocupação de militares – inciso
I, que é alterado pelo Projeto, no sentido de excluir da
autorização apenas os imóveis administrados pelas
Forças Armadas que se situem em área militar.
O Requerimento não veio acompanhado de justificação, mas a sua razão de ser já consta de sua própria
ementa, ou seja, as informações requeridas têm por
finalidade subsidiar o PLS nº 307, de 2007.
II – Análise
O Requerimento mostra-se em consonância com
o § 2º do art. 50 da Constituição, que autoriza as Mesas
da Câmara dos Deputados e do Senado Federal encaminhar pedidos escritos de informação a Ministros de
Estado ou a quaisquer titulares de órgãos diretamente
subordinados à Presidência da República.
Ademais, afina-se com o teor dos incisos I e II
do art. 216 do Regimento Interno do Senado Federal.
Pelo inciso I, os requerimentos de informação podem
ser admitidos se tiverem por finalidade a obtenção
de esclarecimento de qualquer assunto submetido à
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apreciação do Senado ou atinente a sua competência
fiscalizadora, e, de acordo com o inciso II, eles não
poderão conter pedido de providência, consulta, sugestão, conselho ou interrogação sobre propósito da
autoridade a quem se dirija.
No caso do Requerimento em questão, as informações solicitadas dizem respeito a assunto sob apreciação nesta Casa, que é a tramitação do Projeto de
Lei nº 307, de 2007, e não se enquadram em nenhuma das proibições arroladas no inciso II. Portanto, do
ponto de vista constitucional e regimental, a iniciativa
pode seguir seu curso.
Entendemos que as informações requeridas
são importantes para instruir o referido projeto de lei,
que tenciona limitar o teor da redação do dispositivo
vigente da lei. Assim, pelo projeto, não são todos os
imóveis residenciais administrados pelas Forças Armadas destinados à ocupação de militares que deverão ficar livres de serem eventualmente alienados
pelo Poder Executivo, mas apenas os que se situem
em área militar. As indagações que o Requerimento
quer aprovar, a serem respondidas pelo Senhor Ministro, são fundamentais para a apreciação da proposição legislativa sob comento, e sua conseqüente
aprovação ou rejeição.
III – Voto
Ante o exposto, opinamos pela aprovação do
Requerimento nº 1.087, de 2007.
Sala de Reuniões,

PARECER Nº 1.205, DE 2007
Da Mesa do Senado Federal, sobre o
Requerimento n° 1.116, de 2007
Relator: Senador César Borges
I – Relatório
O Senador Paulo Paim, nos termos do disposto
no art. 50, § 2°, da Constituição Federal, combinado
com os arts. 215, I, 216 e 217 do Regimento Interno do
Senado Federal (RISF), apresentou o Requerimento n°
1.116, de 2007, solicitando do Ministro de Estado do
Planejamento, Orçamento e Gestão informações que

Dezembro

de

2007

esclareçam os motivos pelos quais não vêm sendo
cumpridos leis e decretos referentes às recontratações
dos anistiados trabalhistas.
O Autor baseia a proposição no fato de que, em
audiência pública realizada na Comissão de Direitos
Humanos e Legislação Participativa (CDH), no dia 27
de setembro de 2007, que contou com a participação
de representantes do Ministério do Planejamento, da
Advocacia-Geral da União, dos próprios anistiados e
de seu representante jurídico, foi constatado pelos
presentes que a efetiva aplicação da Lei n° 8.874, de
15 de maio de 1994, que concedeu anistia a servidores públicos civis e empregados da Administração
Pública Federal direta, autárquica e fundacional, bem
como aos empregados de empresas públicas e sociedades de economia mista sob controle da União,
demitidos durante o Governo Collor, vem sendo prejudicada pelo retardamento de providências administrativas a cargo do Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão.
Nos termos do art. 216, III, do Risf e do art. 3°
do Ato da Mesa n° 1, de 2001, a proposição foi despachada à Mesa para decisão.
II – Análise
O art. 216 do Risf, que regulamenta o pedido de
informações, previsto no art. 50, § 2°, da Constituição
Federal, no âmbito desta Casa, assim reza:
Art. 216. Os requerimentos de informações estão sujeitos às seguintes normas:
I – serão admissíveis para esclarecimento
de qualquer assunto submetido à apreciação
do Senado ou atinente a sua competência
fiscalizadora;
II – não poderão conter pedido de providência, consulta, sugestão, conselho ou interrogação sobre propósito da autoridade a
quem se dirija;
III – lidos na Hora do Expediente, serão
despachados à Mesa para decisão;
....................................................................................
Entendo que os termos em que se encontra redigida a solicitação podem levar ao entendimento de
que ela faz um questionamento sobre o propósito da
autoridade a que se dirige, em descumprimento ao
inciso II do art. 216 do Risf, acima transcrito. Assim,
sugiro uma reformulação do requerimento, de modo
a adequá-lo à citada norma.
Não foi formulada qualquer questão que envolva
informações de caráter sigiloso, de acordo com a Lei
Complementar n° 105, de 2001. Portanto, o Requeri-
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mento n° 1.116, de 2007, com as adequações propostas, enquadra-se no dispositivo acima citado, bem como
nos requisitos de admissibilidade dos requerimentos
de informações de que trata o Ato da Mesa n° 1, de
2001, cabendo a esta Mesa decidir terminativamente
sobre o mesmo.
III – Voto
Pelas razões acima expostas, manifesto-me pela
aprovação do Requerimento n° 1.116, de 2007, na
seguinte forma:
Nos termos do disposto no art. 50, § 2°, da Constituição Federal, combinado com os arts. 215, inciso
I, 216 e 217 do Regimento Interno do Senado Federal, regueiro seja solicitado ao Excelentíssimo Senhor
Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e
Gestão o encaminhamento de informações sobre todas as providências administrativas tomadas no âmbito de sua Pasta referentes ao cumprimento da Lei
n° 8.878, de 1994, e seus respectivos decretos regulamentadores.
Requeiro seja também informado se tais providências vêm sendo adotadas tempestivamente ou se
têm ocorrido retardamentos nas mesmas, com prejuízos para os beneficiários da anistia concedida pela
lei em tela.
Sala de Reuniões,   de   novembro de 2007.

PARECER Nº 1.206, DE 2007
Da Mesa do Senado Federal, sobre o
Requerimento n° 1.153, de 2007, em que
requer, nos termos do art. 50, § 2° da Constituição Federal e art. 2I6 do Regimento Interno do Senado Federal, seja encaminhado ao Ministro de Estado da Defesa, Exmo
Sr. Nelson Jobim, pedido [de] informações
sobre o contingente de tropas brasileiras
em missão de paz no exterior.
Relator: Senador Magno Malta

Sexta-feira 7

44201

I – Relatório
Subscrito pelo Senador João Durval, o Requerimento n° 1.153, de 2007, objetiva a solicitação de
informações ao Ministro de Estado da Defesa sobre o
tema acima epigrafado.
O pedido do Senador se resume a duas indagações, adiante reproduzidas:
1) Qual o atual contingente de tropas brasileiras em missão de paz no exterior?
2) Qual o custo anual para a manutenção
desse tipo de operação no exterior?
O Requerimento não contém justificação do pedido, o que é facultado pelo disposto no art. 238 do
Regimento Interno do Senado Federal (RISF).
A proposição veio a esta Mesa, com fulcro no art.
50, § 2° da Constituição Federal, combinado com o art.
216 do Regimento Interno do Senado Federal.
II – Análise
Cabe à Mesa examinar se o pedido atende aos
requisitos de admissibilidade previstos nas normas
atinentes aos requerimentos de informações.
O requerimento está de acordo com o disposto
no § 2° do art. 50 da Constituição Federal, que trata de pedidos escritos de informação a Ministros de
Estado, e tem por escopo atos do Poder Executivo
que se submetem à fiscalização e ao controle desta Casa, tendo em vista a competência exclusiva do
Congresso Nacional estabelecida no art. 49, X, da
Carta de 1988.
O Ato da Mesa n° 1, de 2001, que regulamenta o art. 216 do Risf, determina que as informações
solicitadas deverão ter relação estreita e direta com
o assunto que se procura esclarecer (art. 1°, § 2° do
Ato). Tal requisito foi atendido, uma vez que o autor
da proposição asseverou que seu intuito é subsidiar o
Senado Federal o acompanhamento do trabalho das
tropas brasileiras em missão de paz.
Por sua vez, o art. 2° do Ato da Mesa n° 1, de
2001, prevê que o requerimento de informações não
poderá conter pedido de providência, consulta, sugestão, conselho ou interrogação de caráter especulativo
ou sobre propósito da autoridade a quem é dirigido
(inciso I) e nem poderá se referir a mais de um Ministério (inciso II).
As duas indagações formuladas na proposição
atendem a esses preceitos.
Portanto, o pedido vai ao encontro da norma constitucional a respeito da competência fiscalizadora do
Congresso Nacional e está condizente com as normas
de admissibilidade estabelecidas pelo Ato da Mesa
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n° 1, de 2001, bem como com os demais dispositivos
regimentais que regem os pedidos de informações a
autoridades do Poder Executivo.
III – Voto
Em face do exposto, opinamos pela aprovação
do Requerimento n° 1.153, de 2007.
Sala de Reuniões,
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II – Análise
O Requerimento nº 1.200, de 2007, encontra respaldo no art. 50, § 2º, da Constituição Federal, combinado com o art. 216 do Regimento Interno do Senado
Federal. Está, igualmente, amparado no inciso X do
art. 49 da Constituição Federal, que dá ao Congresso
Nacional a prerrogativa de fiscalizar e controlar, diretamente, ou por qualquer de suas Casas, os atos do Poder
Executivo, incluídos os da administração indireta.
Ademais, a proposição está de acordo com os
dispositivos regimentais que tratam dos pedidos de
informações a autoridades do Poder Executivo, especialmente o que consigna o inciso IV do art. 216, e
com as normas de admissibilidade estabelecidas pelo
Ato da Mesa nº 1, de 2001.
III – Voto
À luz do exposto, voto favoravelmente à aprovação do Requerimento nº 1.200, de 2007.
Sala de Reuniões,

PARECER Nº 1.207, DE 2007
Da Mesa do Senado Federal, sobre o
Requerimento nº 1.200, de 2007, com solicitação de informações ao Sr. Ministro de
Estado dos Esportes sobre o aluguel de
salas em Centro Empresarial, destinadas
a alocar equipe para analisar a prestação
de contas de convênios do Programa Segundo Tempo.
Relator: Senador Magno Malta
I – Relatório
Trata-se de examinar o Requerimento nº 1.200,
de 2007, de autoria do Senador Arthur Virgílio, para
que seja encaminhado ao Senhor Ministro do Esporte
pedido de informações a respeito de questões relativas
a gastos com aluguel de salas comerciais, nos termos
em que especifica.
Em sua justificação, o autor refere-se à matéria
publicada pelo jornal Correio Braziliense que denuncia o aluguel, pelo Ministério do Esporte, de salas
comerciais da empresa “Aplauso Eventos”, que presta
serviços ao próprio órgão na organização e montagem
de eventos. Revela o diário que o aluguel foi feito sem
autorização prévia dos órgãos competentes do Ministério do Planejamento, o que poderia caracterizar
aplicação inadequada de recursos públicos.

PARECER Nº 1.208, DE 2007
Da Mesa do Senado Federal, sobre
Requerimento nº 1.201, de 2007
Relator: Senador Magno Malta
I – Relatório
O Senador Arthur Virgílio, com base no § 2º do
art. 50 da Constituição Federal, combinado com o art.
216, inciso I, do Regimento Interno do Senado Federal,
encaminhou a esta Mesa o Requerimento nº 1.201, de
2007, pelo qual solicita ao Sr. Ministro de Estado da
Fazenda as seguintes informações e documentos sobre a existência de proposta de renegociação da dívida
pública do Estado de Mato Grosso junto à Secretaria
do Tesouro Nacional (STN):
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1) Existe, na STN, alguma proposta em
andamento sobre renegociação da dívida pública do Estado de Mato Grosso?
2) Qual o valor atual da dívida pública
do Estado?
3) Quais são as condições estabelecidas
para essa renegociação?
4) Como essas negociações poderão
atender ao disposto na Lei de Responsabilidade Fiscal, que veda novas rolagens ou
acertos da dívida?
5) Anexar cópia integral da proposta,
protocolada pelo Estado de Mato Grosso
na STN, sobre a renegociação da dívida
pública.
O Senador, na justificativa da proposição, menciona matérias freqüentemente publicadas nos principais
jornais de Cuiabá nas quais constam provável pleito
de renegociação da dívida do Estado de Mato Grosso
perante à STN, estimada em R$5 bilhões.
Segundo os veículos de comunicação, tal renegociação se daria pela cessão da dívida com a União
à iniciativa privada, tendo como meta a rolagem da
amortização do passivo para o ano de 2027. Segundo
a justificação, instituições financeira privadas assumiriam o pagamento à União, configurando espécie de
“privatização da dívida”. A vantagem para o Estado
seria a carência de dois ou três anos para o início de
repasse ao banco credor.
O Senador Arthur Virgílio justifica, assim, seu
requerimento, pelo fato de que as condições que se
afiguram para a possível iniciativa de renegociação
poderiam servir de exemplo para que outros Estados
também busquem alternativa viáveis para reestruturar
seus passivos junto à União.
Nos termos do art. 216, III, do Regimento Interno do Senado Federal e do art. 3º do Ato da Mesa nº
1, de 2001, a proposição foi despachada à Mesa para
decisão.
II – Análise
O Requerimento nº 1.201, de 2007, deriva sua
fundamentação do § 2º do art. 50 da Constituição
Federal, que faculta às Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal o envio de pedidos de
informação aos Ministros de Estado e titulares de
órgãos diretamente subordinados à Presidência da
República. Subsidiariamente encontra suporte constitucional na atribuição ao Congresso Nacional ou de
qualquer de suas Casas da competência de fiscalizar
e controlar os atos do Poder Executivo, tarefa que
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requer amplo acesso a informações relacionadas a
esses atos.
As informações solicitadas, além de serem oportunas para o exercício da função fiscalizadora do Senado Federal, sem dúvida favorecerão o devido esclarecimento do conteúdo da matéria e as possíveis
implicações positivas para os Estados em dificuldade
de administrar suas respectivas dívidas junto à União,
o que, na verdade, poderá reverter-se em muitos benefícios para as respectivas populações.
A proposição, portanto, encontra-se de acordo
com os dispositivos regimentais que regulam o encaminhamento dos pedido de informações às autoridades
do Executivo, notadamente o art. 216 do Regimento
Interno, e o Ato da Mesa nº 1, de 2001.
III – Voto
Pelas razões acima expostas, manifesto-me pela
aprovação do Requerimento nº 1.201, de 2007.

PARECER Nº 1.209, DE 2007
Da Mesa do Senado Federal, sobre o
Requerimento nº 1.228, de 2007, que solicita informações ao Ministro de Estado
da Fazenda sobre os valores das receitas
de impostos da União repartidos com estados e municípios nos últimos 15 anos,
ano a ano.
Relator: Senador Alvaro Dias
I – Relatório
É submetido à apreciação da Mesa Diretora o
Requerimento nº 1.228, de 2007, de autoria do Senador Valter Pereira.
Pretende-se com o requerimento, dirigido ao
Ministro de Estado da Fazenda, que sejam prestadas informações relativas à partilha dos impostos
arrecadados pela União com os Estados e Municípios.
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As informações requeridas devem disponibilizar o valor das receitas de impostos repartidas, o
montante de renúncias tributárias envolvidas nessas
receitas, assim como seu impacto nos Fundos de
Participação dos Estados e dos Municípios, particularmente quanto às participações do Estado do Mato
Grosso do Sul.
Por fim, solicita que as informações refiram-se
às transferências anuais efetivadas nos últimos quinze anos.
Conforme justificação do requerimento, a União
tem concedido, ao longo dos últimos anos, grande
volume de benefícios de natureza tributária relativos
aos impostos de sua competência. Tais renúncias de
receitas prejudicam, obviamente, os estados e municípios, já que a arrecadação de diversos impostos é
repartida com os governos subnacionais.
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dições essas imprescindíveis à admissibilidade dos
requerimentos de informações.
Por outro lado, as informações solicitadas não
são passíveis de serem caracterizadas como operações ativas de instituições financeiras, que exigiria e envolveria discussão acerca de sua natureza
sigilosa.
Em suma, o requerimento está sob nossa compreensão, de acordo com as condições expressas no
Regimento Interno do Senado Federal quanto às hipóteses de cabimento da iniciativa.
III – Voto
Opinamos, assim, pela aprovação do Requerimento nº 1.228, de 2007, e seu encaminhamento ao
Ministro de Estado da Fazenda.

II – Análise
Inicialmente, cabe destacar que aos requerimentos de informações se aplicam as condições e as exigências definidas nos arts. 215 e 216 do Regimento
Interno do Senado Federal, complementadas pelo Ato
da Mesa nº 1, de 2001.
O Requerimento nº 1.228, de 2007, é dirigido
ao Ministro de Estado da Fazenda, atendendo, assim, o que preceitua o § 2º do art. 50 da Constituição
Federal.
O requerimento em exame está, também, de acordo com as condições expressas no Regimento Interno
do Senado Federal encontrando amparo, em particular,
em seu art. 216, inciso I, que exige seja observado,
entre outros requisitos para sua admissibilidade, sua
atinência com a competência legislativa e fiscalizadora
do Senado Federal.
As informações solicitadas visam conhecer a
evolução, nos últimos quinze anos, da repartição do
produto da arrecadação dos tributos entre os entes
federativos, e o impacto da política de renúncia fiscal
adulada pelo Governo Federal sobre as receitas disponíveis dos Estados e Municípios, especialmente sobre
as do Estado de Mato Grosso do Sul.
Com efeito, o acesso a informações como as
solicitadas pelo Requerimento em exame, conforme
destacado em sua justificação, permitirá a esta Casa
avaliar a real dimensão das perdas impostas a Estados
e Municípios pela renúncia fiscal, subsidiando os seus
debates sobre a matéria, e a proposição de medidas
corretivas, se necessárias.
Ficam evidenciados, portanto, o cumprimento e
o atendimento dessas formalidades preliminares, con-

PARECER Nº 1.210, DE 2007
Da Mesa do Senado Federal, sobre o
Requerimento nº 1.259, de 2007.
Relator: Senador Efraim Morais
I – Relatório
O Requerimento nº 1.259, de 2007, de autoria
do Senador Valdir Raupp, nos termos do art. 216,
inciso I, do Regimento Interno do Senado Federal,
solicita ao Senhor Ministro de Minas e Energia, informações acerca da agência Nacional de Energia
Elétrica – ANEEL, sobre os royalties e compensação
financeira de energia elétrica, gerada em 15 usinas,
inclusive Itaipu, decorrente do contrato nº 1/PGFN/
CAF, onde houve antecipação.
O nobre parlamentar objetiva esclarecer a antecipação de royalties e compensação financeira
por parte da Aneel, para apuração dos valores e
verificação de eventual crédito em favor do Estado
do Paraná.
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II – Voto
Considerando que a presente proposição inscreve-se na competência fiscalizadora do Congresso
Nacional, conforme dispõe o art. 49, X, da Constituição Federal, estando, de acordo com o Regimento
Interno do Senado Federal e com o Ato da Mesa nº
1, de 2001, somos favoráveis à aprovação do Requerimento nº 1.259, de 2007, de autoria do Senador
Valdir Raupp.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Duque. PMDB – MG)
– Os pareceres que acabam de ser lidos vão à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Duque. PMDB – MG)
– Foram lidos anteriormente os Pareceres nºs 1.188
e 1.189, de 2007, da Comissão de Assuntos Econômicos, concluindo pela apresentação dos seguintes
Projetos de Resolução:
– Nº 84, de 2007 (MSF nº 154/2000), que dispõe sobre
o limite global para o montante da dívida consolidada da União; e
– Nº 85, de 2007 (MSF nº 168/2007), que autoriza o
Município de Uberaba (MG) a contratar operação
de crédito externo, com garantia da União, junto
ao Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento – BIRD, no valor de até dezessete milhões e duzentos e setenta mil dólares dos
Estados Unidos da América, de principal, para
financiamento parcial do Projeto de Recuperação Ambiental da Bacia do Rio Uberaba e Revitalização do Sistema de Abastecimento de Água
– Projeto Água Viva.
As proposições ficarão perante a Mesa durante
cinco dias úteis a fim de receberem emendas, nos termos do art. 235, II, f, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Duque. PMDB – MG)
– Foram lidos anteriormente os Pareceres nºs. 1.190,
1.191, 1.192 e 1.193, de 2007, da Comissão de Rela-
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ções Exteriores e Defesa Nacional, da Comissão Diretora, da Comissão de Educação e da Comissão Diretora
sobre os Projetos de Resolução nºs 27 e 31, de 2007,
que, respectivamente, “institui o grupo parlamentar
Brasil-Panamá e dá outras providências” e “institui o
Prêmio Senado Federal de História do Brasil.”
As matérias ficarão perante a Mesa durante cinco
dias úteis a fim de receberem emendas, nos termos
do art. 235, II, “d”, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Duque. PMDB – MG)
– A Presidência comunica ao Plenário que a Mesa do
Senado Federal aprovou, em sua 18ª Reunião, realizada em 28 de novembro do corrente, os seguintes
Requerimentos de Informações, nos termos de seus
relatórios: nºs 396, 929, 953, 960, 996, 1.019, 1.020,
1.021, 1.027, 1.055, 1.087, 1.116, 1.153, 1.200, 1.201,
1.228 e 1.259, de 2007, cujos pareceres foram lidos
anteriormente.
Comunica, ainda, que foram aprovados pareceres aos seguintes Projetos de Resolução: PRS
nº 7, de 2007; PRS nº 27, de 2007 e PRS nº 31, de
2007.
Tendo em vista a aprovação dos Requerimentos
nºs 396 e 1.087, de 2007, fica interrompida a tramitação, respectivamente, do Projeto de Lei do Senado
nº 414, de 2005, e do Projeto de Lei do Senado nº
307, de 2007.
Serão cumpridas as decisões da Mesa.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Duque. PMDB – MG)
– Sobre a mesa, ofício que passo a ler.
É lido o seguinte:
Of. nº 607/2007-CN
Brasília, 6 de dezembro de 2007
Senhor Presidente,
Comunico a V. Exa e, por seu alto intermédio, ao
Senado Federal, que, no dia 4 do corrente, terminou
o prazo, sem interposição de recursos, para que os
Projetos de Decreto Legislativo nos 12, 13, 14 e 15, de
2007-CN, fossem apreciados 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 Projetos vão à promulgação.
Aproveito a oportunidade para renovar a V. Exa
protestos de estima e consideração. – Deputado Narcio
Rodrigues, 1º Vice-Presidente d Mesa do Congresso
Nacional, no exercício da Presidência.
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Duque. PMDB – MG)
– O ofício que acaba de ser lido vai à publicação.
Sobre a mesa, ofício que passo a ler.
É lido o seguinte:
OF. Nº 152/2007 – PRES/CAS
Brasília, 5 de dezembro de 2007
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que esta Comissão
aprovou o Substitutivo ao Projeto de Lei do Senado
nº 262, de 2003, de autoria do Senador Paulo Paim,
que “dispõe sobre a proibição do uso de métodos de
recrutamento de pessoal que possam causar dano a
honra e a dignidade do trabalhador”.
A matéria será incluída na pauta da próxima
reunião, para apreciação em turno suplementar, nos
termos do disposto no art. 282, combinado com o art.
92 do Regimento Interno do Senado Federal.
Atenciosamente, – Senadora Patrícia Saboya,
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Duque. PMDB – MG)
– Com referência ao expediente que acaba de ser lido,
a Presidência comunica ao Plenário que ao Substitutivo ao Projeto de Lei do Senado nº 262, de 2003,
poderão ser oferecidas emendas até o encerramento
da discussão, no turno suplementar, perante a Comissão de Assuntos Sociais.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Duque. PMDB – MG)
– Sobre a mesa, proposta de emenda à Constituição
que passo a ler.
É lida a seguinte:
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 99, DE 2007
Altera a redação dos incisos I e III do §
5º do art. 165 da Constituição Federal, para
dispor sobre a inclusão, nos Orçamentos
Fiscal e de Seguridade Social da União, das
entidades da administração indireta que
não recebem recursos do Tesouro.
As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do § 3º do art. 60 da Constituição Federal, promulgam a seguinte Emenda ao
texto constitucional:
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Art. 1º Os incisos I e III do § 5º do art. 165 da
Constituição Federal passam a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 165.................................................
...............................................................
§ 5º .......................................................
I – o orçamento fiscal referente aos Poderes da União, seus findos, órgãos e entidades
da administração direta e indireta, inclusive
fundações instituídas e mantidas pelo Poder
Público e entidades controladas que não recebem recursos do Tesouro;
...............................................................
III – o orçamento da seguridade social,
abrangendo todas as entidades e órgãos a ela
vinculados, da administração direta e indireta,
bem como os fundos e fundações instituídos
e mantidos pelo Poder Público e entidades
controladas que não recebam recursos do
Tesouro. (NR)”
Art. 2º Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação.
Justificação
O objetivo desta Proposta de Emenda à Constituição é ampliar o espectro das entidades públicas
federais cuja execução orçamentária, financeira e
contábil deve ser registrada nos sistema de administração financeira da União, contribuindo, assim, para
o aumento do grau de transparência da gestão dos
gastos públicos.
A alteração proposta atinge este objetivo ao esclarecer que até mesmo as entidades que não recebam
recursos do Tesouro deverão constar dos Orçamentos
Fiscal e de Seguridade Social da União.
Como o art. 6º da Lei de Diretrizes Orçamentárias em
vigor (Lei nº 11.439, de 29 de dezembro de 2006) estabelece que todos os órgãos e entidades constantes destes
orçamentos deverão ter sua execução orçamentária, financeira e contábil registrada no Sistema Integrado de Administração Financeira da Governo Federal (SIAFI), a medida
vem ampliar o alcance dos aludidos Orçamentos.
São essas as razões que nos levam a apresentar
a presente Proposta de Emenda à Constituição, para
cuja aprovação contamos com a sensibilidade e o espírito público dos nobres Pares.
Sala das Sessões, 6 de dezembro de 2007. – Senador Renato Casagrande.
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LEGISLAÇÃO CITADA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
TÍTULO IV
Da Organização dos Poderes
CAPÍTULO I
Do Poder Legislativo
SEÇÃO VIII
Do Processo Legislativo
....................................................................................
SUBSEÇÃO II
Da Emenda à Constituição
Art. 60. A Constituição poderá ser emendada
mediante proposta:
....................................................................................
§ 3º A emenda à Constituição será promulgada
pelas Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado
Federal, com o respectivo número de ordem.
....................................................................................
SEÇÃO II
Dos Orçamentos
Art. 165. Leis de iniciativa do Poder Executivo
estabelecerão:
I – o plano plurianual;
II – as diretrizes orçamentárias;
III – os orçamentos anuais.
§ 1º A lei que instituir o plano plurianual estabelecerá, de forma regionalizada, as diretrizes, objetivos
e metas da administração pública federal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as
relativas aos programas de duração continuada.
§ 2º A lei de diretrizes orçamentárias compreenderá as metas e prioridades da administração pública
federal, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subseqüente, orientará a elaboração da
lei orçamentária anual, disporá sobre as alterações na
legislação tributária e estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento.
§ 3º O Poder Executivo publicará, até trinta dias
após o encerramento de cada bimestre, relatório resumido da execução orçamentária.
§ 4º Os planos e programas nacionais, regionais e
setoriais previstos nesta Constituição serão elaborados
em consonância com o plano plurianual e apreciados
pelo Congresso Nacional.
§ 5º A lei orçamentária anual compreenderá:
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I – o orçamento fiscal referente aos Poderes da
União, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas
e mantidas pelo Poder Público;
II – o orçamento de investimento das empresas
em que a União, direta ou indiretamente, detenha a
maioria do capital social com direito a voto;
III – o orçamento da seguridade social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da
administração direta ou indireta, bem como os fundos e
fundações instituídos e mantidos pelo Poder Público.
§ 6º O projeto de lei orçamentária será acompanhado de demonstrativo regionalizado do efeito, sobre
as receitas e despesas, decorrente de isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza
financeira, tributária e creditícia.
§ 7º Os orçamentos previstos no § 5º, I e II, deste
artigo, compatibilizados com o plano plurianual, terão
entre suas funções a de reduzir desigualdades interregionais, segundo critério populacional.
§ 8º A lei orçamentária anual não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da
despesa, não se incluindo na proibição a autorização
para abertura de créditos suplementares e contratação
de operações de crédito, ainda que por antecipação
de receita, nos termos da lei.
§ 9º Cabe à lei complementar:
I – dispor sobre o exercício financeiro, a vigência, os prazos, a elaboração e a organização do plano
plurianual, da lei de diretrizes orçamentárias e da lei
orçamentária anual;
II – estabelecer normas de gestão financeira e
patrimonial da administração direta e indireta bem
como condições para a instituição e funcionamento
de fundos.
....................................................................................
LEI Nº 11.439, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2006
Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária de 2007 e dá
outras providências.
....................................................................................
CAPÍTULO II
Da Estrutura e Organização dos Orçamentos
....................................................................................
Art. 6º Os Orçamentos Fiscal e da Seguridade
Social compreenderão a programação dos Poderes da
União, seus fundos, órgãos, autarquias, inclusive especiais, e fundações instituídas e mantidas pelo Poder
Público, bem como das empresas públicas, sociedades de economia mista e demais entidades em que a
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União, direta ou indiretamente, detenha a maioria do
capital social com direito a voto e que dela recebam
recursos do Tesouro Nacional, devendo a correspondente execução orçamentária e financeira, da receita
e da despesa, ser registrada na modalidade total no
Sistema Integrado de Administração Financeira do
Governo Federal – SIAFI.
Parágrafo único. Excluem-se do disposto neste
artigo:
I – os fundos de incentivos fiscais, que figurarão
exclusivamente como informações complementares
ao Projeto de Lei Orçamentária;
II – os conselhos de fiscalização de profissões
regulamentadas, constituídos como autarquias; e
III – as empresas que recebam recursos da União
apenas sob a forma de:
a) participação acionária;
b) pagamento pelo fornecimento de bens e pela
prestação de serviços;
c) pagamento de empréstimos e financiamentos
concedidos; e
d) transferências para aplicação em programas de
financiamento, nos termos do disposto nos arts. 159,
inciso I, alínea c, e 239, § 1º, da Constituição.
....................................................................................
(À Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania.)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Duque. PMDB – MG)
– A Proposta de Emenda à Constituição que acaba de
ser lida está sujeita às disposições constantes dos art.
354 e seguintes do Regimento Interno.
A matéria vai à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
Sobre a mesa, projetos que passo a ler.
São lidos os seguintes:
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 699, DE 2007
Altera o art. 26 da Lei nº 11.457, de 16
de março de 2007, para permitir a compensação de débitos previdenciários com créditos referentes a outros tributos federais.
O Senado Federal resolve:
Art. 1º O art. 26 da Lei nº 11.457, de 16 de março
de 2007, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 26. O valor correspondente à compensação de débitos relativos às contribuições
de que trata o art. 2º desta Lei será repassa-
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do ao Fundo do Regime Geral de Previdência
Social no máximo 2 (dois) dias úteis após a
data em que ela for promovida de ofício, em
que for deferido o respectivo requerimento ou
em que for apresentada a declaração de que
trata do § 1º do art. 74 da Lei nº 9.430, de 27
de dezembro de 1996. (NR)”
Art. 2º Fica revogado o parágrafo único do art. 26
da Lei nº 11.457, de 16 de março de 2007.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor após decorridos
120 dias de sua publicação oficial.
Justificação
O art. 74 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro
de 1996, permitiu que os débitos relativos a imposto
ou contribuição administrados pela então Secretaria
da Receita Federal pudessem ser compensados com
créditos relativos a qualquer tributo sob administração
daquele órgão.
Esse mecanismo foi sendo aperfeiçoado e, com
a criação da declaração eletrônica de compensação,
tornou-se um instrumento ágil, racional e eficiente de
extinção de créditos tributários, que facilita a vida do
contribuinte e poupa recursos humanos e materiais da
Administração Tributária.
Com a criação da Secretaria da Receita Federal
do Brasil, unificou-se a administração dos tributos federais anteriormente, a cargo da Secretaria de Receita
Federal, e a das chamadas contribuições previdenciárias, cuja arrecadação e cobrança vinham sendo feitas
pela Secretaria da Receita Previdenciária, em nome
do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).
No entanto, contraditoriamente, o parágrafo único
do art. 26 da Lei nº 11.457, de 2007, chamada Lei da
Super-Receita, proibiu a compensação por declaração
de débitos relativos a contribuições previdenciárias com
créditos de outros tributos, a despeito de estarem, a
partir de então, sob a mesma administração fiscal.
A vedação cria obstáculo à extinção de créditos
tributários, especialmente das empresas exportadoras,
que acumulam créditos relativos a impostos e contribuições, mas não podem utilizá-los para pagar seus
débitos perante o INSS. Com isso, perdem os contribuintes, bem como o próprio órgão previdenciário, principal interessado na extinção de seus créditos.
A implantação da Super-Receita é um sucesso
absoluto, cujos frutos já são colhidos pelo Governo
Federal. Por isso, não é razoável que subsista a aludida vedação.
Sala das Sessões, 6 de dezembro de 2007. – Senador Renato Casagrande.
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LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 11.457, DE 16 DE MARCO DE 2007
Dispõe sobre a Administração Tributária Federal; altera as Leis nos 10.593, de 6 de
dezembro de 2002, 10.683, de 28 de maio de
2003, 8.212, de 24 de julho de 1991, 10.910,
de 15 de julho de 2004, o Decreto-Lei nº
5.452, de 1º de maio de 1943, e o Decreto nº
70.235, de 6 de março de 1972; revoga dispositivos das Leis nºs 8.212, de 24 de julho
de 1991, 10.593, de 6 de dezembro de 2002,
10.910, de 15 de julho de 2004, 11.098, de 13
de janeiro de 2005, e 9.317, de 5 de dezembro
de 1996; e dá outras providências.
....................................................................................
CAPÍTULO I
Da Secretaria da Receita Federal do Brasil
Art. 2º Além das competências atribuídas pela
legislação vigente à Secretaria da Receita Federal,
cabe à Secretaria da Receita Federal do Brasil planejar, executar, acompanhar e avaliar as atividades relativas a tributação, fiscalização, arrecadação, cobrança
e recolhimento das contribuições sociais previstas nas
alíneas a, b e c do parágrafo único do art. 11 da Lei
nº 8.212, de 24 de julho de 1991, e das contribuições
instituídas a título de substituição. (Vide Decreto nº
6.103, de 2007).
§ 1º O produto da arrecadação das contribuições
especificadas no caput deste artigo e acréscimos legais incidentes serão destinados, em caráter exclusivo, ao pagamento de benefícios do Regime Geral de
Previdência Social e creditados diretamente ao Fundo
do Regime Geral de Previdência Social, de que trata
o art. 68 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio
de 2000.
§ 2º Nos termos do art. 58 da Lei Complementar
nº 101, de 4 de maio de 2000, a Secretaria da Receita
Federal do Brasil prestará contas anualmente ao Conselho Nacional de Previdência Social dos resultados da
arrecadação das contribuições sociais destinadas ao
financiamento do Regime Geral de Previdência Social
e das compensações a elas referentes.
§ 3º As obrigações previstas na Lei nº 8.212, de
24 de julho de 1991, relativas às contribuições sociais
de que trata o caput deste artigo serão cumpridas perante a Secretaria da Receita Federal do Brasil.
§ 4o Fica extinta a Secretaria da Receita Previdenciária do Ministério da Previdência Social.
....................................................................................
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CAPÍTULO III
Do Processo Administrativo Fiscal
....................................................................................
Art. 26. O valor correspondente à compensação
de débitos relativos às contribuições de que trata o art.
2º desta Lei será repassado ao Fundo do Regime Geral de Previdência Social no máximo 2 (dois) dias úteis
após a data em que ela for promovida de ofício ou em
que for deferido o respectivo requerimento.
Parágrafo único. O disposto no art. 74 da Lei nº
9.430 de 27 de dezembro de 1996, não se aplica às contribuições sociais a que se refere o art. 2º desta Lei.
....................................................................................
LEI Nº 9.430, DE 30 DE 27
DE DEZEMBRO DE 1996
Dispõe sobre a legislação tributária
federal, as contribuições para a seguridade
social, o processo administrativo de consulta e dá outras providências.
....................................................................................
CAPÍTULO V
Disposições Gerais
....................................................................................
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em julgado, relativo a
tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos
próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.(Redação dada pela
Lei nº 10.637, de 2002)
§ 1o A compensação de que trata o caput será
efetuada mediante a entrega, pelo sujeito passivo,
de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e aos respectivos débitos
compensados.(Incluído pela Lei nº 10.637, de 2002)
....................................................................................
LEI Nº 8.212, DE 24 DE JULHO DE 1991
Dispõe sobre a organização da Seguridade Social, institui Plano de Custeio, e
dá outras providências
....................................................................................
TÍTULO VI
Do Financiamento Da Seguridade Social
INTRODUÇÃO
....................................................................................
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Art. 11. No âmbito federal, o orçamento da Seguridade Social é composto das seguintes receitas:
I – receitas da União;
II – receitas das contribuições sociais;
III – receitas de outras fontes.
Parágrafo único. Constituem contribuições sociais:
a) as das empresas, incidentes sobre a remuneração paga ou creditada aos segurados a seu serviço;
(Vide Lei nº 11.098, de 2005) (Vide Lei nº 11.196, de
2005) (Regulamento)
b) as dos empregadores domésticos;
c) as dos trabalhadores, incidentes sobre o seu
salário-de-contribuição; (Vide Lei nº 11.098, de 2005)
(Vide Lei nº 11.196, de 2005) (Regulamento)
d) as das empresas, incidentes sobre faturamento e lucro;
e) as incidentes sobre a receita de concursos de
prognósticos.
....................................................................................
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.
....................................................................................
SEÇÃO V
Das Prestações de Contas
....................................................................................
Art. 58. A prestação de contas evidenciará o
desempenho da arrecadação em relação à previsão,
destacando as providências adotadas no âmbito da
fiscalização das receitas e combate à sonegação, as
ações de recuperação de créditos nas instâncias administrativa e judicial, bem como as demais medidas
para incremento das receitas tributárias e de contribuições.
....................................................................................
CAPÍTULO X
Disposições Finais e Transitórias
....................................................................................
Art. 68. Na forma do art. 250 da Constituição,
é criado o Fundo do Regime Geral de Previdência
Social, vinculado ao Ministério da Previdência e Assistência Social, com a finalidade de prover recursos
para o pagamento dos benefícios do regime geral da
previdência social.
§ 1º O Fundo será constituído de:
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I – bens móveis e imóveis, valores e rendas do
Instituto Nacional do Seguro Social não utilizados na
operacionalização deste;
II – bens e direitos que, a qualquer título, lhe sejam adjudicados ou que lhe vierem a ser vinculados
por força de lei;
III – receita das contribuições sociais para a seguridade social, previstas na alínea a do inciso I e no
inciso II do art. 195 da Constituição;
IV – produto da liquidação de bens e ativos de
pessoa física ou jurídica em débito com a Previdência Social;
V – resultado da aplicação financeira de seus
ativos;
VI – recursos provenientes do orçamento da
União.
§ 2º  O Fundo será gerido pelo Instituto Nacional
do Seguro Social, na forma da lei.
....................................................................................
LEI Nº 11.098, DE 13 DE JANEIRO DE 2005
Atribui ao Ministério da Previdência
Social competências relativas à arrecadação, fiscalização, lançamento e normatização de receitas previdenciárias, autoriza
a criação da Secretaria da Receita Previdenciária no âmbito do referido Ministério;
altera as Leis nos 8.212, de 24 de julho de
1991, 10.480, de 2 de julho de 2002, 10.683,
de 28 de maio de 2003; e dá outras providências.
....................................................................................
LEI Nº 11.196, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2005
Institui o Regime Especial de Tributação para a Plataforma de Exportação de Serviços de Tecnologia da Informação – REPES,
o Regime Especial de Aquisição de Bens
de Capital para Empresas Exportadoras
– RECAP e o Programa de Inclusão Digital;
dispõe sobre incentivos fiscais para a inovação tecnológica; altera o Decreto-Lei nº
288, de 28 de fevereiro de 1967, o Decreto
nº 70.235, de 6 de março de 1972, o Decreto-Lei nº 2.287, de 23 de julho de 1986, as
Leis nos 4.502, de 30 de novembro de 1964,
8.212, de 24 de julho de 1991, 8.245, de 18
de outubro de 1991, 8.387, de 30 de dezembro de 1991, 8.666, de 21 de junho de 1993,
8.981, de 20 de janeiro de 1995, 8.987, de
13 de fevereiro de 1995, 8.989, de 24 de fevereiro de 1995, 9.249, de 26 de dezembro
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de 1995, 9.250, de 26 de dezembro de 1995,
9.311, de 24 de outubro de 1996, 9.317, de
5 de dezembro de 1996, 9.430, de 27 de dezembro de 1996, 9.718, de 27 de novembro
de 1998, 10.336, de 19 de dezembro de 2001,
10.438, de 26 de abril de 2002, 10.485, de 3
de julho de 2002, 10.637, de 30 de dezembro de 2002, 10.755, de 3 de novembro de
2003, 10.833, de 29 de dezembro de 2003,
10.865, de 30 de abril de 2004, 10.925, de 23
de julho de 2004, 10.931, de 2 de agosto de
2004, 11.033, de 21 de dezembro de 2004,
11.051, de 29 de dezembro de 2004, 11.053,
de 29 de dezembro de 2004, 11.101, de 9 de
fevereiro de 2005, 11.128, de 28 de junho de
2005, e a Medida Provisória nº 2.199-14, de
24 de agosto de 2001; revoga a Lei nº 8.661,
de 2 de junho de 1993, e dispositivos das
Leis nos 8.668, de 25 de junho de 1993, 8.981,
de 20 de janeiro de 1995, 10.637, de 30 de
dezembro de 2002, 10.755, de 3 de novembro de 2003, 10.865, de 30 de abril de 2004,
10.931, de 2 de agosto de 2004, e da Medida
Provisória nº 2.158-35, de 24 de agosto de
2001; e dá outras providências.
....................................................................................
DECRETO Nº 6.103, DE 30 DE ABRIL DE 2007
Antecipa para 2 de maio de 2007 a
aplicação do Decreto nº 70.235, de 6 de
março de 1972, relativamente aos prazos
processuais e à competência para julgamento em primeira instância, de processos
administrativo-fiscais relativos às contribuições de que tratam os arts. 2º e 3º da
Lei nº 11.457, de 16 de março de 2007, e dá
outras providências.
....................................................................................
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 700, DE 2007
Modifica a Lei nº 8.069, de 13 de julho
de 1990 “Estatuto da Criança e do Adolescente” para caracterizar o abandono moral
como ilícito civil e penal, e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 4º da Lei nº 8.069, de 13 de julho de
1990, passa a vigorar acrescido dos seguintes §§ 2º e
3º, renumerado o atual parágrafo único como § 1º:
“Art. 4º ...................................................
§ 1º .......................................................
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§ 2º Compete aos pais, além de zelar
pelos direitos de que trata o art. 3º desta Lei,
prestar aos filhos assistência moral, seja por
convívio, seja por visitação periódica, que permitam o acompanhamento da formação psicológica, moral e social da pessoa em desenvolvimento.
§ 3º Para efeitos desta Lei, compreende-se por assistência moral devida aos filhos
menores de dezoito anos:
I – a orientação quanto às principais escolhas e oportunidades profissionais, educacionais e culturais;
II – a solidariedade e apoio nos momentos
de intenso sofrimento ou dificuldade;
III – a presença física espontaneamente
solicitada pela criança ou adolescente e possível de ser atendida. (NR)”
Art. 2º Os arts. 5º, 22, 24, 56, 58, 129 e 130 da
Lei nº. 8.069, de 13 de julho de 1990, passam a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 5º ...................................................
Parágrafo único. Considera-se conduta
ilícita, sujeita a reparação de danos, sem prejuízo de outras sanções cabíveis, a ação ou
a omissão que ofenda direito fundamental de
criança ou adolescente previsto nesta Lei, incluindo os casos de abandono moral. (NR)”
“Art. 22. Aos pais incumbe o dever de
sustento, guarda, convivência, assistência material e moral e educação dos filhos menores,
cabendo-lhes ainda, no interesse destes, a
obrigação de cumprir e fazer cumprir as determinações judiciais. (NR)”
“Art. 24. A perda e a suspensão do pátrio
poder serão decretadas judicialmente, em procedimento contraditório, nos casos previstos
na legislação civil, bem como na hipótese de
descumprimento injustificado dos deveres e
obrigações a que aludem o art. 22. (NR)”
“Art. 56. .................................................
...............................................................
IV – negligência, abuso ou abandono
na forma prevista nos arts. 4º e 5º desta Lei.
(NR)”
“Art. 58. No processo educacional respeitar-se-ão os valores culturais, morais, éticos,
artísticos e históricos próprios do contexto social da criança e do adolescente, garantindose a estes a liberdade da criação e o acesso
às fontes de cultura. (NR)”
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“Art. 129. São medidas aplicáveis aos
pais ou responsável:
Parágrafo único. Na aplicação das medidas previstas nos incisos IX e X deste artigo, observar-se-á o disposto nos arts. 22, 23
e 24. (NR)”
“Art. 130. Verificada a hipótese de maustratos, negligência, opressão ou abuso sexual
impostos pelos pais ou responsável, a autoridade judiciária poderá determinar, como medida cautelar, o afastamento do agressor ou
responsável da moradia comum. (NR)”
Art. 3º A Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990,
passa a vigorar acrescida do seguinte art. 232-A:
“Art. 232-A. Deixar, sem justa causa, de
prestar assistência moral ao filho menor de dezoito anos, nos termos dos §§ 2º e 3º do art. 4º
desta Lei, prejudicando-lhe o desenvolvimento
psicológico e social.
Pena – detenção, de um a seis meses.”
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justificação
A Lei não tem o poder de alterar a consciência
dos pais, mas pode prevenir e solucionar os casos
intoleráveis de negligência para com os filhos. Eis a
finalidade desta proposta, e fundamenta-se na Constituição Federal, que, no seu art. 227, estabelece, entre os deveres e objetivos do Estado, juntamente com
a sociedade e a família, o de assegurar a crianças e
adolescentes – além do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer – o direito à dignidade
e ao respeito.
Mas como conferir dignidade e respeito às crianças e adolescentes, se estes não receberem a presença
acolhedora dos genitores? Se os pais não lhes transmitem segurança, senão silêncio e desdém? Podem
a indiferença e a distância suprir as necessidades da
pessoa em desenvolvimento? Pode o pai ausente – ou
a mãe omissa – atender aos desejos de proximidade,
de segurança e de agregação familiar reclamados pelos
jovens no momento mais delicado de sua formação?
São óbvias as respostas a tais questionamentos.
Ninguém está em condições de duvidar que o
abandono moral por parte dos pais produz sérias e
indeléveis conseqüências sobre a formação psicológica e social dos filhos.
Amor e afeto não se impõem por lei! Nossa iniciativa não tem essa pretensão. Queremos, tão-somente,
esclarecer, de uma vez por todas, que os pais têm o
dever de acompanhar a formação dos filhos, orientá-
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los nos momentos mais importantes, prestar-lhes solidariedade e apoio nas situações de sofrimento e, na
medida do possível, fazerem-se presentes quando o
menor reclama espontaneamente a sua companhia.
Algumas decisões judiciais começam a perceber
que a negligência ou sumiço dos pais são condutas inaceitáveis à luz do ordenamento jurídico brasileiro. Por
exemplo, o caso julgado pela Juíza Simone Ramalho
Novaes, da 1ª Vara Cível de São Gonçalo, região metropolitana do Rio de Janeiro, que condenou um pai a
indenizar seu filho, um adolescente de treze anos, por
abandono afetivo. Nas palavras da ilustre magistrada,
“se o pai não tem culpa por não amar o filho, a tem por
negligenciá-lo. O pai deve arcar com a responsabilidade
de tê-lo abandonado, por não ter cumprido com o seu
dever de assistência moral, por não ter convivido com o
filho, por não tê-lo educado, enfim, todos esses direitos
impostos pela Lei”. E mais: “O poder familiar foi instituído
visando à proteção dos filhos menores, por seus pais, na
salvaguarda de seus direitos e deveres. Sendo assim,
chega-se à conclusão de ser perfeitamente possível a
condenação por abandono moral de filho com amparo
em nossa legislação.”
Por outro lado, a Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça não demonstrou a mesma sensibilidade,
como deixa ver a ementa da seguinte decisão: “Responsabilidade civil. Abandono moral. Reparação. Danos
morais. Impossibilidade. 1. A indenização por dano moral
pressupõe a prática de ato ilícito, não rendendo ensejo
à aplicabilidade da norma do art. 159 do Código Civil de
1916 o abandono afetivo, incapaz de reparação pecuniária.” (Recurso Especial nº 757.411/MG, Relator Ministro
Fernando Gonçalves, julgamento em 29-11-2005).
Entretanto, com o devido respeito à cultura jurídica
dos eminentes magistrados que proferiram tal decisão,
como conjugá-la com o comando do predito art. 227 da
Constituição?
“Art. 227. É dever da família, da sociedade
e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida,
à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer,
à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao
respeito, à liberdade e convivência familiar e
comunitária, além de colocá-los a salvo de toda
forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.”
Ou, ainda, com o que determina o Código Civil:
LEI Nº 10.406, DE 10 DE JANEIRO DE
2002
Institui o Código Civil.
“Art. 1.579. O divórcio não modificará os
direitos dos pais em relação aos filhos.
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Parágrafo único. Novo casamento de
qualquer dos pais, ou de ambos, não poderá
importar em restrição aos direitos e deveres
previstos neste artigo.
...............................................................
Art. 1.632. A separação judicial, o divórcio
e a dissolução da união estável não alteram
as relações entre pais e filhos senão quando
ao direito, que aos primeiros cabe, de terem
em sua companhia os segundos.
...............................................................
Art. 1.634. Compete aos pais, quanto à
pessoa dos filhos menores:
...............................................................
II – tê-los em sua companhia e guarda;”
Portanto, embora consideremos que a Constituição Federal de 1988, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e o Código Civil contemplem a assistência moral, entendemos por bem estabelecer uma
regra inequívoca que caracterize o abandono moral
como conduta ilícita passível de reparação civil, além
de repercussão penal.
Fique claro que a pensão alimentícia não esgota
os deveres dos pais em relação a seus filhos. Seria
uma leitura muito pobre da Constituição e do ECA. A
relação entre pais e filhos não pode ser reduzida a uma
dimensão monetária, de cifras. Os cuidados devidos
às crianças e adolescentes compreendem atenção,
presença e orientação.
É verdade que a lei assegura o poder familiar
aos pais que não tenham condições materiais ideais.
Mas a mesma lei não absolve a negligência e o abandono de menores, pessoas em formação de caráter,
desprovidas, ainda, de completo discernimento e que
não podem enfrentar, como adultos, as dificuldades da
vida. Portanto, aceitam-se as limitações materiais, mas
não a omissão na formação da personalidade.
Diante dessas considerações, propusemos modificações em diversos dispositivos do ECA, no sentido
de aperfeiçoá-lo em suas diretrizes originais. Ao formular o tipo penal do art. 232-A, tivemos a preocupação de dar contornos objetivos ao problema, exigindo
o efetivo prejuízo de ordem psicológica e social para
efeito de consumação.
Lembramos que compromissos firmados por consenso internacional, e ratificados pelo Brasil, também
apontam para a necessidade de aprimoramento das
normas legais assecuratórias dos direitos das nossas
crianças e adolescentes, vejamos:
Declaração dos Direitos da Criança
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Adotada pela Assembléia das Nações
Unidas de 20 de novembro de 1959 e ratificada
pelo Brasil pelo Decreto nº 99.710/1990.
Princípio 2º
A criança gozará proteção social e serlhe-ão proporcionadas oportunidade e facilidades, por lei e por outros meios, a fim de
lhe facultar o desenvolvimento físico, mental,
moral, espiritual e
social, de forma sadia e normal e em
condições de liberdade e dignidade. Na instituição das leis visando este objetivo levar-se-ão
em conta sobretudo, os melhores interesses
da criança.
...............................................................
Princípio 6º
Para o desenvolvimento completo e harmonioso de sua personalidade, a criança precisa de amor e compreensão. Criar-se-á, sempre
que possível, aos cuidados e sob a responsabilidade dos pais e, em qualquer hipótese,
num ambiente de afeto e de segurança moral
e material, salvo circunstâncias excepcionais,
a criança da tenra idade não será apartada
da mãe. (...)
Princípio 7º
(...)
Ser-lhe-á propiciada uma educação capaz de promover a sua cultura geral e capacitá-la a, em condições de iguais oportunidades,
desenvolver as suas aptidões, sua capacidade
de emitir juízo e seu senso de responsabilidade moral e social, e a tornar-se um membro
útil da sociedade.
Os melhores interesses da criança serão
a diretriz a nortear os responsáveis pela sua
educação e orientação; esta responsabilidade
cabe, em primeiro lugar, aos pais.
Convenção da Onu Sobre os Direitos
da Criança
Adotada pela Assembléia Geral das Nações Unidas em 20 de novembro de 1989 e
ratificada pelo Brasil em 1990
...............................................................
Artigo 9
3. Os Estados Partes respeitarão o direito
da criança que esteja separada de um ou de
ambos os pais de manter regularmente relações pessoais e contato direto com ambos,
a menos que isso seja contrário ao interesse
maior da criança.
Assim, crendo que a presente proposição, além
de estabelecer uma regra inequívoca que permita a
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caracterização do abandono moral como conduta ilícita, também irá orientar as decisões judiciais sobre
o tema, superando o atual estágio de insegurança
jurídica criado por divergências em várias dessas decisões, é que confiamos em seu acolhimento pelos
nobres Congressistas, de sorte a permitir a sua rápida aprovação.
Sala das Sessões, 6 de dezembro de 2007. – Senador Marcelo Crivella.
LEGISLAÇÃO CITADA
“Art. 227. É dever da família, da sociedade
e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida,
à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer,
à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao
respeito, à liberdade e à convivência familiar e
comunitária, além de colocá-los a salvo de toda
forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.”
LEI Nº 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990
Dispõe sobre o Estatuto da Criança e
do Adolescente e dá outras providências.
....................................................................................
Art. 3º A criança e o adolescente gozam de todos
os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana,
sem prejuízo da proteção integral de que trata esta lei,
assegurando-se-lhes, por lei ou por outros meios, todas
as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o
desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade.
Art. 4º É dever da família, da comunidade, da
sociedade em geral e do poder público assegurar,
com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, a saúde, à alimentação, educação,
ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura,
dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência
familiar e comunitária.
Parágrafo único. A garantia de prioridade compreende:
a) primazia de receber proteção e socorro em
quaisquer circunstâncias;
b) precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública;
c) preferência na formulação e na execução das
políticas sociais públicas;
d) destinação privilegiada de recursos públicos
nas áreas relacionadas com a proteção à infância e
à juventude.
Art. 5º Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligencia, discriminação,
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exploração, violência, crueldade e opressão, punido na
forma da lei qualquer atentado, por ação ou omissão,
aos seus direitos fundamentais.
....................................................................................
Art. 22. Aos pais incumbe o dever de sustento,
guarda e educação dos filhos menores, cabendo-lhes
ainda, no interesse destes, a obrigação de cumprir e
fazer cumprir as determinações judiciais.
....................................................................................
Art. 24. A perda e a suspensão do pátrio poder
serão decretadas judicialmente, em procedimento contraditório, nos casos previstos na legislação civil, bem
como na hipótese de descumprimento injustificado dos
deveres e obrigações a que alude o art. 22.
....................................................................................
Art. 56. Os dirigentes de estabelecimentos de
ensino fundamental comunicarão ao Conselho Tutelar os casos de:
I – maus-tratos envolvendo seus alunos;
II – reiteração de faltas injustificadas e de evasão
escolar, esgotados os recursos escolares;
III – elevados níveis de repetência.
Art. 58. No processo educacional respeitar-se-ão
os valores culturais, artísticos e históricos próprios do
contexto social da criança e do adolescente, garantindo-se a estes a liberdade da criação e o acesso ás
fontes de cultura.
....................................................................................
Art. 129. São medidas aplicáveis aos pais ou
responsável:
I – encaminhamento a programa oficial ou comunitário de proteção à família;
II – inclusão em programa oficial ou comunitário
de auxílio, orientação e tratamento a alcoólatras e toxicômanos;
III – encaminhamento a tratamento psicológico
ou psiquiátrico;
IV – encaminhamento a cursos ou programas
de orientação;
V – obrigação de matricular o filho ou pupilo e acompanhar sua freqüência e aproveitamento escolar;
VI – obrigação de encaminhar a criança ou adolescente a tratamento especializado;
VII – advertência;
VIII – perda da guarda;
IX – destituição da tutela;
X – suspensão ou destituição do pátrio poder.
Parágrafo único. Na aplicação das medidas previstas nos incisos IX e X deste artigo, observar-se-á o
disposto nos arts. 23 e 24.
Art. 130. Verificada a hipótese de maus-tratos,
opressão ou abuso sexual impostos pelos pais ou responsável, a autoridade judiciária poderá determinar,
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como medida cautelar, o afastamento do agressor da
moradia comum.
....................................................................................
Art. 232. Submeter criança ou adolescente sob
sua autoridade, guarda ou vigilância a vexame ou a
constrangimento:
Pena – detenção de seis meses a dois anos.
....................................................................................
LEI Nº 10.406, DE 10 DE JANEIRO DE 2002
Institui o Código Civil.
Art. 1.579. O divórcio não modificará os direitos
dos pais em relação aos filhos.
Parágrafo único. Novo casamento de qualquer dos
pais, ou de ambos, não poderá importar em restrição
aos direitos e deveres previstos neste artigo.
....................................................................................
Art. 1.632. A separação judicial, o divórcio e a dissolução da união estável não alteram as relações entre
pais e filhos senão quando ao direito, que aos primeiros
cabe, de terem em sua companhia os segundos.
....................................................................................
Art. 1.634. Compete aos pais, quanto à pessoa
dos filhos menores:
....................................................................................
II – tê-los em sua companhia e guarda;
....................................................................................
(Às Comissões de Constituição, Justiça
e Cidadania: e de Direitos Humanos e Legislação Participativa, cabendo à última a decisão
terminativa.)
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 701, DE 2007
(Complementar)
Altera o § 1º do art. 17 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006,
para incluir a atividade de corretagem de
seguros no Simples Nacional.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Os arts. 17 e 18 da Lei Complementar nº
123, de 14 de dezembro de 2006, passam a vigorar
com a seguinte redação:
“Art. 17. .................................................
...............................................................
§ 1º .......................................................
...............................................................
XXIX – corretoras de seguros.
..................................................... (NR)”
“Art. 18. .................................................
...............................................................

Dezembro

de

2007

§ 5º .......................................................
...............................................................
V – as atividades de prestação de serviços previstas nos incisos XIX a XXIX do
§ 1º do art. 17 desta Lei Complementar serão tributadas na forma do Anexo V desta Lei
Complementar, hipótese em que não estará
incluída no Simples Nacional a contribuição
prevista no inciso VI do caput do art. 13 desta
Lei Complementar, devendo ela ser recolhida
segundo a legislação prevista para os demais
contribuintes ou responsáveis;
..................................................... (NR)”
Art. 2º Esta Lei Complementar entra em vigor na
data de sua publicação.
Justificação
Este projeto tem como objetivo corrigir uma falha
institucionalizada pela Lei nº 9.317, de 5 de dezembro
de 1996, que regulava o antigo Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (SIMPLES),
a qual foi mantida pela Lei Complementar (LCP) nº
123, de 14 de dezembro de 2006, que instituiu o atual
Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional). Trata-se da exclusão, desses sistemas simplificados, das
atividades de corretagem de seguros.
As pequenas corretoras de seguro não podem
ter o mesmo tratamento dado às grandes instituições.
Nada justifica que, estando nos limites de receita bruta definidos na LCP nº 123, de 2006, sejam afastadas
do regime simplificado, que representa um imenso
avanço do nosso Sistema Tributário e possibilita a
manutenção de empresas que são fonte de sustento
de inúmeras famílias.
Além disso, as pequenas corretoras de seguros
geram vários empregos, contribuindo para reduzir um
dos mais relevantes problemas sociais atuais. A simples
possibilidade de proteção desses empregos justifica
plenamente a extensão do tratamento favorecido.
Assim, visando à desoneração de parte da carga
tributária de instituições de tamanha importância para
o País, propomos este projeto de lei, esperando a sua
acolhida e aprovação por parte de nossos nobres Pares nesta Casa.
Sala das Sessões, 6 de dezembro de 2007. – Senador Arthur Virgílio.
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Duque. PMDB – MG)
– Os projetos que acabam de ser lidos serão publicados e remetidos às Comissões competentes.
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 1.423, DE 2007
Requer Voto de Aplauso pelo transcurso do cinqüentenário do maior movimento
de jovens do mundo, o Movimento Leo de
Liderança – Experiência e Oportunidade,
Leo Clube.
Requeiro, nos termos do art. 222, do Regimento
Interno, e ouvido o Plenário, que seja consignado,
nos Anais do Senado, Voto de Aplauso ao Movimento Internacional Leo Clube, criado no Estado
da Pensilvânia, EUA, em 1957 e que no Brasil conta com 10 mil associados, pelo transcurso do seu
cinqüentenário.
Requeiro, ademais, que o Voto de Aplauso do
Senado Federal seja levado ao conhecimento do movimento homenageado e, por seu intermédio, aos mais
de 10.000 associados do clube.
Justificação
Em 5 de dezembro de 1957, o treinador do time
de Baseball da Abington High School, Pensilvânia, EUA,
Jim Graver, juntamente com seu amigo Leão, William
Ernest, constituíram o primeiro clube de serviços para
estudantes do ginásio, o Leo Clube da Abington High
School, cujos sócios eram quase todos integrantes
do time de baseball. A idéia expandiu-se e hoje o movimento conta com diversos núcleos no Brasil, integrados por mais de 10 mil associados. O Leo Clube
desenvolve trabalhos em favor das comunidades em
que se localizam, sendo, por isso, merecedor do Voto
de Aplauso proposto, com o qual saúdo toda a comunidade integrante do Leo Clube Brasil.
Sala das Sessões, 6 de dezembro de 2007. – Senador Arthur Virgílio, Líder do PSDB.
(À Comissão de Relações Exteriores e
Defesa Nacional.)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Duque. PMDB – MG)
– Nos termos do art. 222, § 1º, do Regimento Interno,
o requerimento que acaba de ser lido será despachado à Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional.
Sobre a mesa, requerimentos que passo a ler.
São lidos os seguintes:
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REQUERIMENTO Nº 1.424, 2007
Requer Voto de Pesar pelo falecimento,
em Parintins, de José Pedro Farias, ex-Vereador e ex-Presidente da Câmara Municipal
daquele município amazonense.
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, em Parintins,
de José Pedro Farias, ex-Vereador e ex-Presidente da
Câmara Municipal daquela cidade amazonense.
Requeiro, ainda, que o Voto de Pesar seja levado
ao conhecimento da sua família.
Justificação
O Sr. José Pedro Farias, há pouco falecido, era
figura muito conhecida e querida na bela cidade amazonense de Parintins. Exerceu atividade política, tendo
sido Vereador e Presidente da Câmara Municipal e, como
tal, chegou a assumir, algumas vezes, interinamente, o
cargo de Prefeito. Era pai do ex-Deputado Estadual do
Amazonas Zezinho Farias. E foi também incentivador
das atividades esportivas e culturais, tendo sido um dos
fundadores do Sul América, clube de futebol que é um
dos orgulhos da cidade. E era um dos grandes apoiadores do Garantido, um dos dois bois-bumbás que fazem uma das maiores festividades folclóricas do País,
atraindo, todos os anos, milhares de turistas a Parintins.
Por tudo que representou, no município, ele faz jus à
homenagem póstuma que ora proponho.
Sala das Sessões, 6 de dezembro de 2007. – Senador Arthur Virgílio, Líder do PSDB.
REQUERIMENTO Nº 1.425, DE 2007
Requer Voto de Pesar pelo falecimento, em Parintins, de Lino Teixeira Rodrigues,
figura muito conhecida e querida naquela
cidade amazonense.
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, em
Parintins, de Lino Teixeira Farias, figura muito conhecida e querida naquela cidade amazonense.
Requeiro, ainda, que o Voto de Pesar seja levado
ao conhecimento da sua família.
Justificação
Faleceu há poucos dias, em Parintins, uma de
suas figuras mais conhecidas e queridas: o Sr. Lino
Teixeira Rodrigues. Ele que foi, na juventude, trabalhador rural, estabeleceu-se depois como comerciante
no Mercado de Parintins, onde foi, por décadas, uma
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liderança natural. A cidade de Parintins, nacionalmente conhecida pelo seu tradicional festival folclórico do
Boi-Bumbá, perdeu um dos seus notáveis cidadãos,
que, pelo que representava na cidade, faz jus à homenagem póstuma que ora proponho.
Sala das Sessões, 6 de dezembro de 2007. – Senador Arthur Virgílio, Líder do PSDB.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Duque. PMDB – MG)
– A Presidência encaminhará o 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 1.426, DE 2007
Requeiro, nos termos do art. 75 do Regimento
Interno do Senado Federal, a criação de Comissão
Temporária Externa do Senado Federal, composta
por, no mínimo, dois membros da Comissão de Meio
Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e
Controle e dois membros da Comissão de Agricultura
e Reforma Agrária, e pelos senadores do Estado do
Amazonas, com o objetivo de visitar as instalações da
empresa Mil Madeireira Itacoatiara Ltda., localizada no
Município de Itacoatiara, Estado do Amazonas, para
avaliar a tecnologia empregada no manejo florestal de
área de 456 mil hectares situada à margem da estrada
AM-10 e certificada pelo Conselho Brasileiro de Manejo
Florestal (Forest Stewardship Council – FSC).
Sala das Sessões, 6 de dezembro de 2007. – Senador João Pedro.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Duque. PMDB – MG)
– O requerimento que acaba de ser lido será incluído em
Ordem do Dia oportunamente, nos termos do disposto
no art. 255, inciso II, c, item 6, do Regimento Interno.
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 1.427, DE 2007
Requer Voto de Aplauso aos jornalistas
Roberto Stuckert Filho, Alan Gripp e Francisco Leali, por terem conquistado o prêmio
principal do 52º Prêmio Esso de Jornalismo,
e Christiane Samarco, por ter conquistado
um dos três prêmios regionais.
Requeiro, nos termos do art. 222, do Regimento
Interno, e ouvido o Plenário, que seja consignado, nos
Anais do Senado, Voto de Aplauso aos jornalistas Rober-
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to Stuckert Filho, Alan Gripp e Francisco Leali, por terem
conquistado, no dia 4 deste mês de dezembro de 2007, o
prêmio principal do 52° Prêmio Esso de Jornalismo, com
matéria publicada em O Globo, e Christiane Samarco,
por ter conquistado um dos três prêmios regionais, com
reportagem publicada em O Estado de S. Paulo.
Requeiro, ainda, que o Voto de Aplauso seja levado ao conhecimento dos homenageados, bem como
dos jornais O Globo e O Estado de S. Paulo.
Justificação
Em cerimônia realizada no dia 4 deste mês de
dezembro de 2007, no Hotel Copacabana Palace, Rio
de Janeiro – RJ, foram anunciados os nomes dos vencedores do 52° Prêmio Esso de Jornalismo. O prêmio
principal coube a uma equipe de Brasília, composta
por Roberto Stuckert Filho, Alan Gripp e Francisco Leali, autores da reportagem “Voto combinado na Corte
Suprema”, publicada no jornal O Globo, edição do dia
23 de agosto. A matéria era sobre troca de mensagens
eletrônicas entre Ministros do STF durante o julgamento
da denúncia sobre o “mensalão”. Um dos três prêmios
regionais coube a uma jornalista também de Brasília,
Christiane Samarco, conhecida de todos nós por atuar
principalmente na área política. Christiane conquistou
o prêmio com a excelente matéria intitulada “Golpe
nas vítimas da Gol”, publicada no jornal O Estado de
S. Paulo, edição do dia 5 de agosto. A jornalista revelava que corpos das vítimas do acidente de 29 de
setembro de 2006 haviam sido pilhados e documentos
importantes de alguns dos 154 mortos estavam sendo
usados por falsários. Por terem sido vencedores desse importante prêmio de jornalismo, esses repórteres
fazem jus à homenagem que ora proponho.
Sala das Sessões, 6 de dezembro de 2007. – Senador Arthur Virgílio, Líder do PSDB.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Duque. PMDB – MG)
– A Presidência encaminhará o voto de aplauso solicitado.
O requerimento que acaba de ser lido vai ao
Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Duque. PMDB – MG)
– A Presidência comunica ao Plenário que recebeu
Relatório Final nº 4, de 2007, da Comissão Parlamentar de Inquérito, criada pelo Requerimento nº 401,
de 2007, destinada a 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
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de vôo ocorrido em 30 de março de 2007, com apresentação de proposições e recomendações que serão
encaminhadas aos órgãos competentes.
O Relatório vai à publicação em Suplemento a
este Diário do Senado Federal.
As proposições apresentadas foram autuadas como
Projetos de Lei do Senado nºs 702 a 705, de 2007.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Duque. PMDB – MG)
– Sobre a mesa, projetos que passo a ler.
São lidos os seguintes:
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 702, DE 2007
Altera a Lei nº 7.565/86, Código Brasileiro de Aeronáutica para prever a divulga-
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ção da lista de passageiros nos casos de
acidentes aéreos.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° O art. 88 da Lei nº 7.565, de 19 de novembro de 1986, passa a vigorar acrescido de § 2°, remunerado o parágrafo único, com a seguinte redação:
“Art. 88. .................................................
...............................................................
§ 2º  Em caso de acidente aéreo, com ou
sem vítimas, a lista de passageiros e tripulantes embarcados será imediatamente disponibilizada pela empresa transportadora, tão logo
o acidente seja oficialmente confirmado pela
Aeronáutica.” (NR)
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LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
LEI N° 7.565, DE 19 DE DEZEMBRO DE 1986
Mensagem de veto
Código Brasileiro de Aeronáutica.
(Substitui o Código Brasileiro do Ar)
....................................................................................
Art. 88. Toda pessoa que tiver conhecimento de qualquer acidente de aviação ou da existência de restos ou
despojos de aeronave tem o dever de comunicá-lo à autoridade pública mais próxima e pelo meio mais rápido.
Parágrafo único. A autoridade pública que tiver conhecimento do fato ou nele intervier, comunicá-lo-á imediatamente, sob pena de responsabilidade por negligência,
à autoridade aeronáutica mais próxima do acidente.
....................................................................................
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 703, DE 2007
Altera a Lei nº 7.565, de 19 de dezembro de 1986 (Código Brasileiro de Aeronáutica), para dispor sobre a distribuição
de horários de pouso e decolagem (slots)
em aeroportos congestionados.
O Congresso Nacional decreta:
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Art. 1° A Lei n° 7.565, de 19 de dezembro de 1986,
passa a vigorar acrescida do seguinte artigo:
“Art. 37-A. O operador de aeroporto congestionado poderá, após autorização da autoridade de aviação civil, alienar, mediante leilão,
direitos de pouso ou decolagem em datas e
horários específicos (slots), que apresentem
alta densidade de tráfego aéreo.
§ 1° Os slots integrarão o patrimônio de
seus titulares e poderão ser livremente negociados em mercado secundário.
§ 2° No período abrangido por slots,
somente serão autorizados, a aeronaves que
não sejam titulares dos respectivos direitos,
pousos de emergência.
§ 3°  As autoridades de aviação civil e de
controle do tráfego aéreo poderão, independentemente da existência de slots, limitar ou
reduzir temporariamente os pousos e decolagens em determinados aeroportos, a fim de
promover a segurança da aviação civil ou da
infra-estrutura aeroportuária.”
Art. 2° Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
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LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
LEI N° 7.565 DE 19 DE DEZEMBRO DE 1986
Mensagem de veto

Código Brasileiro de Aeronáutica.
(Substitui o Código Brasileiro do Ar)
....................................................................................
Art. 37. Os aeródromos públicos poderão ser
usados por quaisquer aeronaves, sem distinção de
propriedade ou nacionalidade, mediante o ônus da
utilização, salvo se, por motivo operacional ou de segurança, houver restrição de uso por determinados
tipos de aeronaves ou serviços aéreos.
Parágrafo único. Os preços de utilização serão
fixados em tabelas aprovadas pela autoridade aeronáutica, tendo em vista as facilidades colocadas à disposição das aeronaves, dos passageiros ou da carga,
e o custo operacional do aeroporto.
....................................................................................
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 704, DE 2007
Altera a Lei 6.009, de 26 de dezembro de 1973, que dispõe sobre a utilização e a exploração dos aeroportos, das
facilidades à navegação aérea e dá outras
providências, e o Decreto-lei n° 1.896, de
17 de dezembro de 1981, que dispõe sobre a utilização de instalações e serviços
destinados a apoiar e tomar segura a navegação aérea, e revoga a Lei n° 7.920, de
12 de dezembro de 1989, a Lei n° 8.399,
de 7 de janeiro de 1992 e a Lei n° 9.825,
de 23 de agosto de 1999, para desonerar
as tarifas aeroportuárias e aeronáuticas e
autorizar a sua gradação conforme o grau
de saturação e o horário de utilização dos
respectivos serviços.
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O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Os arts. 2°, 4° e 5° da Lei nº 6.009, de 26
de dezembro de 1973, passam a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 2° A utilização de áreas, edifícios,
instalações, equipamentos, facilidades e serviços de cada aeroporto está sujeita ao pagamento de tarifas ao órgão, entidade ou empresa
responsável pela sua administração.
Parágrafo único. As tarifas aeroportuárias
serão aprovadas pela Agência Nacional de
Aviação Civil, tendo em vista o grau de saturação de cada aeroporto, conforme a época
do ano e o horário de utilização. (NR)”
“Art. 4° O responsável pela administração
do aeroporto poderá cobrar preços específicos
pela utilização de áreas civis, edifícios, instalações, equipamentos, facilidades e serviços,
não abrangidos pelas tarifas aeroportuárias.
(NR)”
“Art. 5° No caso dos aeroportos diretamente administrados pelo Comando da Aeronáutica, os recursos provenientes do pagamento da tarifas e preços a que se referem
os arts. 2° e 4° constituirão receita própria do
Fundo Aeronáutico. (NR)”
Art. 2° 0 § 2° do. art. 1 ° do Decreto-Lei n° 1.896,
de 17 de dezembro de 1981 passa a vigorar com a
seguinte redação:
“Art. 1° . .................................................
§ 2° As tarifas referidas neste artigo serão graduadas conforme a saturação da infra-estrutura aeronáutica, tendo em vista a
época do ano e o horário de utilização dos
serviços. (NR)”
Art. 3° Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 4° Revoga-se a Lei n° 7.920, de 12 de dezembro de 1989, a Lei n° 8.399, de 7 de janeiro de
1992 e a Lei n° 9.825, de 23 de agosto de 1999, e o
parágrafo único do art. 37 da Lei n° 7.565, de 19 de
dezembro de 1986. – Renato Casagrande.
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LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
LEI N° 6.009, DE 26 DEZEMBRO DE 1973
Dispõe sobre a utilização e a exploração dos aeroportos, das facilidades á navegação aérea e dá outras providências.
....................................................................................
Art. 2° A efetiva utilização de áreas, edifícios,
instalações, equipamentos, facilidades e serviços de
um aeroporto está sujeita ao pagamento referente aos
preços que incidirem sobre a parte utilizada.
Parágrafo único. Os preços de que trata este artigo serão pagos ao Ministério da Aeronáutica ou ás
entidades de Administração Federal Indireta responsáveis pela administração dos aeroportos, e serão
representados:
a) por tarifas aeroportuárias, aprovadas pela
Agência Nacional de Aviação Civil, para aplicação em
todo o território nacional. (Redação dada pela Lei n°
11.182. de 2005)
b) por preços específicos estabelecidos, para as
áreas civis de cada aeroporto, pelo órgão ou entidade
responsável pela administração do aeroporto.
....................................................................................
Art. 4° Os preços específicos a que se refere a
letra b, do parágrafo único, do artigo 2°, não devidos
pela utilização de áreas, edifícios, instalações, equipamentos, facilidades e serviços, não abrangidos pelas
tarifas aeroportuárias; incide sobre o usuário ou concessionário dos mesmos.
Art. 5° Os recursos provenientes dos pagamentos
a que se refere o artigo 2° desta Lei, inclusive de multas contratuais, correção monetária e juros de mora,
constituirão receita própria:
I – do Fundo Aeronáutico, nos casos dos aeroportos diretamente administrados pelo Comando da
Aeronáutica; ou (Redação dada pela Lei n° 11.182.
de 2005)
II – Das entidades da Administração Federal
Indireta, no caso dos aeroportos por estas administradas.
....................................................................................
LEI N° 7.920, DE 12 DE DEZEMBRO DE 1989
Cria o Adicional de Tarifa Aeroportuária, e dá outras providências.
....................................................................................
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LEI N° 8.399, DE 7 DE JANEIRO DE 1992
Especifica a destinação dos recursos
originados por adicional tarifário criado pela
Lei n° 7. 920, de 12 de dezembro de 1989,
que “cria o Adicional de Tarifa Aeroportuária e dá outras providências”.
....................................................................................
LEI N° 9.825, DE 23 DE AGOSTO DE 1999
Dispõe sobre o recolhimento ao Tesouro Nacional de Conversão da MPv n° 1.9038, de 1999 parcela da Tarifa de Embarque
Internacional, e dá outras providências.
....................................................................................
LEI N° 7.565, DE 19 DE DEZEMBRO DE 1986
Mensagem de veto
Código Brasileiro de Aeronáutica.
(Substitui o Código Brasileiro do Ar)
....................................................................................
Art. 37. Os aeródromos públicos poderão ser
usados por quaisquer aeronaves, sem distinção de
propriedade ou nacionalidade, mediante o ônus da
utilização, salvo se, por motivo operacional ou de segurança, houve restrição de uso por determinados tipos de aeronaves ou serviços aéreos.
Parágrafo único. Os preços de utilização serão
fixados em tabelas aprovadas pela autoridade aeronáutica, tendo em vista as facilidades colocadas à disposição das aeronaves, dos passageiros ou da carga,
e o custo operacional do aeroporto.
....................................................................................
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 705, DE 2007
Altera a Lei nº 11.182, de 27 de setembro de 2005, que cria a Agência Nacional
de Aviação Civil, para prever nova hipótese
de perda de mandato de diretor, e dá outras
providencias.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 14 da Lei nº 11.182, de 27 de setembro de 2005, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 14...................................................
...............................................................
§ 3° Sem prejuízo do que prevêem a lei penal
e a lei de improbidade administrativa, será causa da
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perda do mandato, por iniciativa do Senado Federal
e mediante votação em plenário, a inobservância por
diretor das políticas estabelecidas para a aviação civil
pelos Poderes Executivo e Legislativo.

LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
LEI Nº 11.182, DE 27 DE SETEMBRO DE 2005
Mensagem de veto
Cria a Agência Nacional de Aviação
Civil – ANAC, e dá outras providências.
....................................................................................
Art. 14. Os diretores somente perderão o mandato
em virtude de renúncia, de condenação judicial tran-
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§ 4° O Diretor-Presidente da ANAC prestará contas das atividades da Agência, anualmente, perante o
Senado Federal. (NR)”
Art. 2º Esta Lei entrará em vigor trinta dias após
a data de sua publicação.

sitada em julgado ou de pena demissória decorrente
de processo administrativo disciplinar.
§ lº (VETADO)
§ 2° Cabe ao Ministro de Estado da Defesa instaurar o processo administrativo disciplinar, que será
conduzido por comissão especial constituída por servidores públicos federais estáveis, competindo ao Presidente da República determinar o afastamento preventivo, quando for o caso, e proferir julgamento.
....................................................................................
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Duque. PMDB – RJ)
– A Presidência comunica ao Plenário a abertura de
prazo de cinco dias úteis para recebimento de emendas perante a Mesa, aos Projetos de Lei do Senado
nº 702 a 705, de 2007, nos termos do art. 235, II, f, do
Regimento Interno do Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Duque. PMDB – RJ)
– Pela ordem, tem a palavra o Senador Mão Santa.
O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Duque. PMDB – RJ) –
Pela ordem, já dei a palavra ao Senador Mão Santa.
O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Sr. Presidente, reconheço que ele chegou primeiro. Então, por
praxe, o que chegou primeiro, pela ordem, fica inscrito
em primeiro lugar.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Duque. PMDB – RJ)
– Senador Flávio Arns.
Senador Osmar Dias, representante do Estado
do Paraná.
O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Creio até que falarei em
nome do próprio Senador Flávio Arns, mas quero pedir
em nome da Liderança do PDT e gostaria que V. Exª
me inscrevesse logo que possível, porque tenho um
compromisso inadiável daqui a pouco. Então, gostaria
de falar como Líder. Assim, libero os outros três para
falarem em comunicação inadiável.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Duque. PMDB – RJ)
– V. Exª está inscrito como Líder.
O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Pela ordem.
Queria ser inscrito em comunicação inadiável. Mas
gostaria de explicar que foi tudo certo como Deus quis.
Ali Pai, Filho e Espírito Santo, três pessoas numa só.
Assim são os extraordinários Senadores do Paraná:
o Osmar Dias, o Alvaro Dias e outro irmão, por regionalismo, que é o Flávio Arns. Três pessoas numa só
defendendo o Paraná e o Brasil.
O SR. RAIMUNDO COLOMBO (DEM – SC) – Sr.
Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Duque. PMDB – RJ)
– Com a palavra o Senador Raimundo Colombo.
O SR. RAIMUNDO COLOMBO (DEM – SC. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Eu gostaria de me
inscrever para uma comunicação inadiável.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Duque – PMDB
– RJ) – V.Exª está inscrito para uma comunicação
inadiável.
O SR. RAIMUNDO COLOMBO (DEM – SC)
– Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Duque. PMDB – RJ)
– Sr. Senador Paulo Paim, V.Exª solicita a palavra pela
ordem?
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, peço
a palavra para uma comunicação inadiável, respeitando a ordem de chegada ao plenário. Já que todos
os Srs. Senadores vão ter que viajar – eu não vou ter
que viajar. Então, não há problema, eu posso ser o
terceiro inscrito.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Duque – PMDB – RJ)
– Agradeço a paciência de V.Exª
Concedo a palavra, então, pela Liderança, ao Senador Osmar Dias. V.Exª dispõe de cinco minutos.
O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR. Pela Liderança
do PDT. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs
e Srs. Senadores, agradecendo a compreensão dos
demais Senadores, uso esse tempo da Liderança do
PDT para tratar de dois temas de muito interesse para
o meu Estado do Paraná. E faço isso num final de ano
muito turbulento neste Senado Federal. Devo dizer que
eu não concordo com aqueles que dizem que, depois
de todos os acontecimentos, o Senado Federal está
com seu moral no chão. Eu acho que compete aos
Senadores recuperar a credibilidade perdida. Compete ao nosso trabalho, à nossa postura, à nossa disposição recuperar a tradição do Senado, a história do
Senado e, sobretudo, a credibilidade perdida junto à
população. Não adiante ficar reclamando. Nós temos
é que trabalhar.
E é por esse motivo e sendo repetitivo mesmo,
porque, com o atual Governo, a gente tem de repetir
as coisas muitas vezes para que elas encontrem eco
no Governo. Eu volto a falar da crise do Hospital de
Clínicas, mas quero falar de um outro assunto que
também interessa ao Paraná.
Rapidamente, falarei sobre a crise do Hospital
de Clínicas de Curitiba que atende a todo o Paraná.
Estive com os Ministros da Saúde e da Educação, e
vou defender o Ministro da Saúde. Houve quem interpretasse equivocadamente o que o Ministro da Saúde
me disse naquela oportunidade. O Ministro da Saúde
não me disse: “Ou você vota na CPMF ou não vou liberar o dinheiro para o Hospital de Clínicas.” Ele disse
que para liberar o dinheiro para o Hospital de Clínicas,
é preciso que a CPMF seja aprovada. É diferente. O
que ele disse é que, sem a CPMF, ele não vai ter o
dinheiro para atender aos hospitais, entre eles o de
Clínicas do Paraná.
Então, só para ser justo com o Ministro, que me
atendeu muito bem, foi objetivo, e assumiu um compromisso. E faço esse registro aqui para que nem o
Ministro, nem o Presidente da República, nem o Para-
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ná inteiro se esqueçam do compromisso que assumiu
o Ministro da Saúde: aprovada a CPMF, o Hospital de
Clínicas do Paraná terá os recursos necessários para
sair da crise, para voltar a funcionar com a mesma
eficiência que sempre funcionou.
Registro, Sr. Presidente, para que ninguém se
esqueça, mas sou justo com o Ministro, que S. Exª não
condicionou o meu voto ao dinheiro para o Hospital de
Clínicas, mas, sim, à aprovação da CPMF. Claro que,
neste contexto, o meu voto seria importante.
Além disso, vamos conversar sobre outro assunto
que quero registrar. Disputei as eleições contra o atual
Governador do Paraná. Foi uma disputa dura, talvez a
mais dura da história do Paraná, tanto que a menor diferença de votos ocorreu nessa eleição que passou.
Disputamos, palmo a palmo, as eleições. Como
adversário, deixei bem claro que penso diferente, em
muitas questões, do Governador. Mas não posso,
como Senador pelo Paraná, deixar de defender aqui
o meu Estado.
Se o adversário está governando, tenho de entender – e entendo assim – que os paranaenses que me
mandaram para cá desejam que eu defenda o Estado
do Paraná em qualquer circunstância, Senador Paulo
Paim, esteja lá governando um adversário ou um companheiro. É um adversário que governa o Paraná, mas
não sou contra o Paraná. Pelo contrário, eu sou radicalmente a favor do Paraná, defendo tudo que envolve
o Paraná, aqui desta tribuna, com muito vigor.
Então, não posso, neste momento, deixar de falar que o Governo Federal não pode mais continuar
adiando uma solução para o caso da multa que vem
sendo aplicada não ao Governo do Paraná, mas aos
paranaenses que estão pagando essa multa. Explico:
por ocasião da emissão de precatórios, o Banco do
Estado do Paraná, que foi privatizado, comprou precatórios que foram emitidos por alguns Estados e alguns
Municípios. Esses precatórios não foram considerados
nulos pela CPI que aqui se realizou e que teve como
relator o atual Governador do Paraná. Se não foram
considerados nulos, eles deveriam ser resgatados,
pagos por alguém.
O que fez o Governo Federal para privatizar o
Banco do Estado? Colocou na carteira do Banco do
Estado e fez com que o Tesouro do Estado assumisse
esses precatórios. O Tesouro do Estado ficou, então,
devedor ao Banco Itaú, que comprou o Banco do Estado. Como o Governo do Paraná...
(Interrupção do som.)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Duque. PMDB – RJ)
– V. Exª tem o tempo prorrogado por mais cinco minutos.
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O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – Obrigado,
Sr. Presidente.
Como o Governo do Paraná não pagou as parcelas devidas ao Banco Itaú, por uma decisão do Governador, gerou-se, pelo contrato existente, uma multa
que tem de ser paga à União. Mas existe uma ação no
Supremo que não foi julgada, em que o Governo do
Paraná reclama exatamente que não é devedor dessas parcelas ou não é devedor dessa multa. Por que o
Governo Federal, que está arrecadando este ano R$60
bilhões a mais do que arrecadou no ano passado e que
quer a prorrogação da CPMF (R$40 bilhões) – que o
Senado vai aprovar, se aprovar –, não acerta essa multa? E não é pelo valor que essa multa traz problemas
ao Estado. O valor é de R$5 milhões por mês. É claro
que é importante, dá para construir 500 casas populares por mês, dá para fazer algumas escolas, creches.
Mas, Sr. Presidente, o que estou aqui dizendo é que,
não sendo paga essa multa que se aplica ao Paraná
– porque entende o Governo do Estado que dela não
é devedor –, fica o Estado inadimplente, e quem paga
é toda a população do Paraná.
Fui convidado a participar de uma reunião de
bancada com o Governador e com os Deputados. E fui,
sendo adversário. Fui a várias reuniões para tentar resolver esse problema, mas vejo que não há disposição
das pessoas que têm o poder de resolver pelo Governo
Federal este problema. O Paraná já está inadimplente
por não ter resolvido essa questão, e a inadimplência
só salva os recursos da educação e para a área social;
os outros ficam retidos. Quantos prejuízos nós vamos
acumular se esse impasse continuar?
Quero recordar que apresentei aqui uma emenda
a uma medida provisória, que resolveria o problema
da multa do Paraná; anulava, cancelava, porque a Medida Provisória, todos sabem, tem efeito de lei. Mas o
Líder do Governo, o Senador Romero Jucá, acabou
por encaminhar contrariamente a minha emenda, ela
foi derrubada, e nós continuamos com o impasse. Isso
aconteceu em agosto deste ano. Portanto, o tempo
vai-se arrastando, a multa vai crescendo – já passa
de R$200 milhões o valor acumulado – e, muito mais
do que esses R$200 milhões, o Paraná perde quase
isso por mês porque o bloqueio dos recursos está
ocorrendo.
Falta, de um lado, disposição para resolver o
problema e, de outro, um pouco mais de tranqüilidade para negociar, a fim de que esse problema seja
resolvido, um pouco mais de diplomacia, um pouco
mais de jeito, de conversa, de diálogo, de colocar na
mesa os fatos, para que os dois lados possam encontrar uma solução que seja boa para o Paraná e para
os paranaenses.
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Quero, aqui, dizer ao Governo Federal que sei que
estão pedindo aqui o meu voto para a CPMF, todos os
dias. Recebo pressão contra e a favor. Até agora, duvido que alguém tenha ouvido de minha parte qualquer
pedido que seja de interesse pessoal, mas fico pensando: será que os paranaenses gostariam de me ver
votando a favor da CPMF, se não houver uma solução
para esses dois problemas, pelo menos, que o Paraná
vive – o Hospital de Clínicas e essa maldita multa que
está bloqueando os recursos do Paraná?
Não estou fazendo barganha. Não estou fazendo negócio. Sou paranaense. Se o Governo quer arrecadar mais, tem de dividir com os Estados. E o que
é direito do meu Estado vou cobrar aqui desta tribuna
todos os dias, Sr. Presidente, para que fique claro: não
é troca de voto...
(Interrupção do som.)
O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – ...mas é o
mínimo que posso fazer para defender o meu Estado.
O Paraná não merece ser tratado dessa forma.
Precisamos dos recursos para o Hospital de Clínicas e precisamos da solução para a multa que hoje
deixa o Paraná sem receber recursos.
É difícil, Sr. Presidente, chegar aqui e aceitar tudo
o que o Governo quer, e o Governo não atender a nenhum pleito feito pelos representantes dos Estados.
Estou falando como Líder, mas, se o Presidente permitir, concederei um aparte ao Senador Mão
Santa.
Já está permitido.
O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – Já está permitido. Senador Osmar Dias, pelo contrário, eu acho
que nós, V. Exª principalmente... Aliás, o nosso caso é
semelhante, o Partido de V. Exª está coligado, o meu
também está, mas nós temos de estar coligados com
nossa consciência, com nossa mente e com nossa
causa, que é o povo. Nós não podemos estar dissociados do povo...
(Interrupção do som.)
O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – ...,que é diminuir
a carga tributária. Pelo contrário! Nós estamos fazendo
um bem tão grande ao Luiz Inácio... E eu estava lendo
aqui “A Guerra Civil Inglesa”, no livro História del Mundo. “O Rei Carlos I foi executado em Londres, em 31
de janeiro de 1649, porque a carga tributária estava
muito grande”. Eu pensei, nós pensávamos que era
só Tiradentes naquela luta do pescoço... O pescoço,
Luiz Inácio, de Carlos I foi decapitado na Revolução,
na Guerra Civil Inglesa, pela carga tributária. Nós queremos poupar essa degola, no futuro, do pescoço de
Luiz Inácio, porque está demais a carga tributária.
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O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – Sr. Presidente,
peço só mais um minuto para encerrar. Normalmente,
as pessoas acham que quem é do Governo tem de
votar a favor de tudo o que o Governo quer e quem é
da Oposição tem de votar contra tudo o que o Governo
quer. Não é assim. Nós temos de votar de acordo com a
nossa consciência, vendo o que é melhor para o nosso
País e vendo o que é melhor para o nosso Estado. V. Exª
representa o Mato Grosso do Sul e é cobrado por seus
conterrâneos. Eu também sou cobrado. Como posso ver
o meu Estado sofrendo para resolver um problema tão
simples, como é o caso do Hospital de Clínicas, sem
esse atendimento pelo Governo Federal?
Esse problema da multa já cansou, já encheu
a paciência dos paranaenses. Está na hora de se resolver.
Não estou trocando voto, não; apenas estou deixando aqui o meu registro.
Durante o discurso do Sr. Osmar Dias o
Sr. Paulo Duque, deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Delcídio Amaral.
O SR. PRESIDENTE (Delcídio Amaral. Bloco/PT
– MS) – Muito obrigado, Senador Osmar Dias.
O próximo orador inscrito é o Senador Paulo Duque, que terá, regimentalmente, meu caro Presidente
Senador Mão Santa, dez minutos.
O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Aceito sua
fala como lançamento de candidatura para Presidente do Senado.
O SR. PAULO DUQUE (PMDB – RJ. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srs. Senadores dos vários Estados da Federação, os senhores sabem muito bem que a Capital do
Brasil, minha cidade do Rio de Janeiro, no Estado da
Guanabara, mudou com a fusão.
Quando Brasília foi criada, uniu-se a Guanabara
com o antigo Estado do Rio de Janeiro. V. Exªs sabem
também que a Capital do Brasil foi transferida para
Brasília no dia 21 de abril de 1960. Foi uma mudança
radical, uma mudança primorosa. Realizou-se o sonho
dos Constituintes de 1891. Desde esse tempo que havia uma preocupação dos políticos em transferir para
a área central, para o interior do País a Capital. Não
havia uma política de interiorização.
Pois bem, estou falando de meio século. A Capital
já está aqui há quarenta anos. Os funcionários vieram do
Distrito Federal, da Guanabara. E a lei que criou a fusão
é objeto de uma Mensagem do Presidente Geisel. Ele
diz, claramente, que foi responsável pela transferência
da Capital, só ele, o ex-Ministro da Justiça Armando
Falcão e o seu assessor especial Heitor Aquino. Isso
está lá, muito bem escrito e gravado no seu livro auto-
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biográfico, publicado recentemente e que hoje explica
muita coisa que aconteceu no seu governo.
Mas o que quero falar é que tenho um enorme
compromisso com o novo Estado do Rio de Janeiro,
oriundo da fusão entre o antigo Estado da Guanabara
e o antigo Estado do Rio de Janeiro, que ocorreu em
1975. Meu compromisso é com o Rio de Janeiro, e
sério, porque o Senado, com as eventuais falhas que
pode haver em qualquer casa legislativa, é o grande
fórum da República. Não tenho dúvida disso. Mas é
a primeira vez que se muda uma capital. Criaram-se
Estados, mas mudança da Capital só ocorreu quando
a sede ainda da colônia, a sede principal foi da Bahia
para o Rio de Janeiro e lá ficou durante muitos e muitos
anos, décadas. E o que fazer com o Rio de Janeiro?
– pensaram, na época, os Deputados e Senadores que
já estavam aqui, nesta sala, neste plenário.
O que fazer com o que ficou no Rio de Janeiro?
O que fazer, por exemplo, com o edifício do Ministério
da Educação, que é uma obra primorosa, uma obraprima?
Aquele ministério levou dez anos para ser construído. É um palácio que é uma marca de arte internacional, o Ministério da Educação. É o Palácio Gustavo Capanema. Quando foi construído e quando foi
mobiliado, foram convocados os maiores arquitetos
do País daquela época. E até alguns estrangeiros vieram aqui, ganharam dinheiro, deram palpite e pouco
fizeram. Os principais responsáveis foram cariocas. O
principal responsável foi Lúcio Costa. O principal responsável foi Oscar Niemeyer, que está completando
cem anos e vai ser homenageado daqui a uns dias.
Ele criou uma cidade.
Foram eles que, com prestígio total e a força bruta que lhes deu Gustavo Capanema, com sua equipe,
que, na época, era constituída por Carlos Leão Veloso,
Affonso Reidy, Jorge Moreira e Ernani Vasconcellos,
um grupo jovem e de sábios arquitetos, que construíram e inovaram no Palácio da Educação.
Além de ser um monumento reconhecido internacionalmente pelas novidades, pelas inovações que
trouxe – na época ninguém pensava que fosse realmente haver uma mudança da Capital –, o Ministério
levou dez anos para ser construído, aquele Palácio.
Inovou em tudo, na iluminação, na sustentação... São
dezesseis andares, com 27 mil metros quadrados de
construção. E foram chamados para decorar aquele
Palácio os maiores artistas, os maiores pintores da
época, a maior parte brasileiros. Portinari, por exemplo, foi chamado para pintar os murais. Guignard, outro exemplo de pintor imortal, tem diversas obras. Foi
construído ali o melhor e o maior auditório para conferências e representações.
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É considerado o melhor porque tem a melhor
acústica talvez do Brasil. Não há auditório melhor, mais
amplo, mais consentâneo com as conferências, com
os debates e com as atividades artísticas.
Por isso, quando a capital veio para cá, quando
eu assumi o mandato de Senador, um dos primeiros
projetos que apresentei foi para o Governo Federal
doar ao novo Estado do Rio de Janeiro aquele prédio,
que está sem serventia, está subcuidado, está-se deteriorando, com todas aquelas obras que eu poderia
nomear a V. Exª de artistas primorosos brasileiros. Não
tem sentido haver um prédio do Ministério da Educação
aí perto e haver outro prédio do Ministério da Educação antigo lá na cidade do Rio de Janeiro.
Assim, Sr. Presidente, como este assunto é delicado, mas importantíssimo para a minha cidade do
Rio de Janeiro, apresentei o Projeto de Lei do Senado
nº 107, de 2007. Espero vê-lo discutido e aprovado, já
não direi este ano, mas numa próxima sessão legislativa do Senado Federal.
Quero deixar registrado que esta foi uma das
minhas iniciativas a favor do Estado que represento,
com quem tenho responsabilidade.
O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – Senador Paulo
Duque?
O SR. PAULO DUQUE (PMDB – RJ) – Se o
Presidente permitir, concedo o aparte ao Senador
Mão Santa.
O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – Permite, porque
eu queria trazer aqui a voz rouca das ruas. Todo mundo
participou da sessão em que era julgado o Presidente
desta Casa. Mas quero lhe dizer o testemunho da verdade. Olha, a minha esposa Adalgisa – aqui a gente vê,
cansa, vai lá fora – ouviu a sessão. Quando cheguei lá,
ela disse que V. Exª foi o mais vibrante e contundente
de todos os oradores daquela sessão solene. Então, V.
Exª é o Senador Paulo Duque. E agora, depois dessa
vitória, V. Exª não é mais duque, é arquiduque.
O SR. PAULO DUQUE (PMDB – RJ) – Eu agradeço essa promoção de última hora, aqui em pleno
plenário, perante pessoas tão importantes e célebres,
estando na Presidência um grande líder do Paraná,
que todos conhecemos e respeitamos.
Proximamente, volto a este assunto para conversarmos, dessa vez sobre a arte que existe no Palácio
Gustavo Capanema e que precisa ser preservada e
bem cuidada, porque aquilo representa meio século
de cultura.
Muito obrigado, Sr. Presidente, pela prorrogação.
Durante o discurso do Sr. Paulo Duque
o Sr. Delcídio Amaral, deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Alvaro Dias,
2º Vice-Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR)
– Muito obrigado, Senador Paulo Duque. Meus cumprimentos a V. Exª.
A Presidência tem a honra de anunciar a presença das integrantes da nova Diretoria da Associação
Brasileira de Enfermagem.
Registramos e agradecemos a todas a presença:
à Presidente Maria Goretti David Lopes, do Paraná; à
Vice-Presidente Maria Salete Nascimento, de Goiás;
à Secretária-Geral Simone Aparecida Peruzzo, do Paraná; à Primeira-Secretária Telma Ribeiro Garcia, da
Paraíba; à Primeira-Tesoureira Maria Goreti Lima, do
Distrito Federal; à Segunda-Tesoureira Regina Nascimento de Souza, do Pará; à Diretora de Educação Maria Madalena Januário Leite, de São Paulo; à Diretora
Científico-Cultural Rosalina Sudo, do Distrito Federal; à
Diretora de Assuntos Profissionais Maria José Moraes
Antunes, de Minas Gerais; à Diretora de Publicações
e Comunicação Social Jussara Gue Martini, de Santa
Catarina; à Diretora do CEPEn Ivone Evangelista Cabral, do Rio de Janeiro.
A ABEn realiza nesta semana em Brasília o 59º
Congresso Brasileiro de Enfermagem e, entre todas as
atividades, está a posse dessa nova Diretoria, que estará
à frente da entidade entre os anos de 2007 e 2010.
Desejamos sucesso à nova Diretoria e agradecemos a presença no Senado Federal.
O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR)
– Pela ordem, o Senador Mão Santa.
O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Como médico, fazendo parte
da categoria de Ciências da Saúde – entendo que ela
constitui a mais humana das Ciências e de benfeitores
da humanidade –, eu não poderia deixar passar esta
oportunidade de manifestar o sentimento do Senado
da República.
Das enfermeiras que ficaram na história do mundo, a primeira viveu na Inglaterra, na época Guerra da
Criméia, Florence Nightingale; e, no Brasil, tivemos, na
Guerra do Paraguai, Ana Néri. Então, há esse simbolismo, e nós não lhes prestamos homenagem. Ninguém
rende homenagem às enfermeiras. Ninguém promove
desfiles. Nunca vi o Senado convidá-las para dar uma
outorga, um título. São esquecidas. Só são lembradas
mesmo na hora do sofrimento e da dor. E elas nunca
faltam. Apesar dessa catástrofe, desse caos na saúde
do Brasil nunca dantes visto, nós temos esse sorriso,
a confiança, a solidariedade e o amor das enfermeiras brasileiras.
Recebam, com muita firmeza, de mim, que represento com muita firmeza os Senadores médicos desta
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Casa, os aplausos e a gratidão do povo do Brasil às
nossas valorosas enfermeiras.
O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR)
– V. Exª, Senador Mão Santa, falou em nome de todos
os seus colegas Senadores e Senadoras.
Concedo a palavra, para uma comunicação inadiável, ao Senador Raimundo Colombo, por cinco minutos.
O SR. RAIMUNDO COLOMBO (DEM – SC. Para
uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador)
– Sr. Presidente, Senador Alvaro Dias, Srªs e Srs. Senadores, esta é uma Casa de representação, representamos o povo, fomos eleitos com essa missão. Tudo
aquilo que acontece na sociedade brasileira que causa
impacto, que se torna uma referência, que merece ser
debatido é nosso dever trazer aqui. É importante que
a gente seja a voz de quem não tem voz, a oportunidade para quem não a tenha, a esperança para quem
não acredita.
Quero trazer um assunto que me impacta diretamente, que é a greve de fome do Bispo Dom Luiz Flávio
Cappio. Não dou sustentação ao meu discurso com uma
posição de Oposição, nem mesmo de Governo, muito
menos sobre a voz da política. Este é um assunto que
está acima disso tudo, que não deve se envolver por
isso. Não é uma questão do mérito da obra, porque
não tenho conhecimentos profundos para discutir se
essa obra deve ser feita da forma proposta ou de outra
forma. Mas é meu dever – e o faço com muito orgulho
– falar um pouco da figura do Frei Luiz Flávio Cappio,
porque o conheço e o conheço bem.
Quando jovem, ali por 1975, com bastante atuação no campo religioso – eu era Presidente do Movimento de Encontros, do Emaús –, eu o conheci como
orientador religioso, como orientador espiritual. Convivi
com ele alguns anos e procuro sempre buscar os seus
ensinamentos, até hoje. É uma das pessoas mais especiais, ou, senão, a mais especial que conheci ao longo
de toda minha vida. É um homem com força espiritual
de remover montanhas, é um idealista, é um homem
determinado a cumprir bem a sua missão de servir e
que encontrou, na força da sua ação no sacerdócio, a
razão de vida, e a ela se entregou totalmente.
Lembro, no início, quando realizávamos retiros:
nós íamos de carro e ele ia a pé, porque entendia que
aquela era uma doação necessária para ele ter a inspiração e a sustentação para nos transmitir os seus
ensinamentos.
Ao longo do tempo, aprendi a admirá-lo e procurei sempre o seu convívio, por ser ele uma referência
daquilo que há de melhor no ser humano. A atitude
extrema de fazer uma greve de fome, desafiando tudo
que ele está desafiando: interesses, contestações, sub-
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metendo-se a julgamentos, numa atitude extrema... Ele
não é um homem qualquer. As autoridades e o Governo precisam tratá-lo como ele merece, com o respeito
que ele precisa ter. O seu gesto, sobretudo, precisa ser
respeitado e compreendido. Se ele se opõe, há razões
fortes. Esse é o único instrumento que ele tem para
fazer com que aqueles que são responsáveis parem
um pouco, pensem se realmente este é o caminho e
ouçam os seus argumentos.
Quero ler a carta que Dom Luiz, agora Bispo,
fez antes de iniciar a greve de fome. É endereçada ao
Senhor Presidente da República:
Senhor Presidente,
Paz e Bem!
No dia 6-10-2005, em Cabrobó, Pernambuco, assumimos juntos um compromisso: o
de suspender o processo de Transposição de
Águas do Rio São Francisco e iniciar um amplo
diálogo, governo e sociedade civil brasileira, na
busca de alternativas para o desenvolvimento sustentável para todo o semi-árido. Diante
disso, suspendi o jejum e acreditei no pacto e
no entendimento.
Dois anos se passaram, o diálogo foi
apenas iniciado e logo interrompido. Já existem propostas concretas para garantir o abastecimento de água para toda a população do
Semi-Árido: as ações previstas no Atlas do
Nordeste, apresentadas pela Agência Nacional de Águas (ANA), e as ações desenvolvidas
pela articulação do Semi-Árido (ASA).
No dia 22 de fevereiro de 2007, protocolei
no Palácio do Planalto documento solicitando
a reabertura e a continuidade do diálogo e que
fosse verdadeiro, transparente e participativo.
Sua resposta foi o início das obras de transposição pelo Exército Brasileiro.
O senhor não cumpriu sua palavra. O senhor não honrou o nosso compromisso. Enganou a mim e a toda a sociedade brasileira.
Uma nação só se constrói com um povo
que seja sério, a partir de seus dirigentes. A
dignidade e a honradez são requisitos indispensáveis para a cidadania.
Portanto, retomo o meu jejum e oração.
E só será suspenso com a retirada do Exército das obras do eixo norte e do eixo leste e o
arquivamento definitivo do Projeto de Transposição de Águas do Rio São Francisco. Não
existe outra alternativa.
Acredito que as forças interessadas no
projeto usarão de todos os meios para desmoralizar nossa luta e confundir a opinião pública.
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Mas, quando Jesus se dispôs a doar a vida,
não teve medo da cruz. Aceitou ser crucificado,
pois este seria o preço a ser pago.
A vida do rio e do seu povo ou a morte
de um cidadão brasileiro.
‘Quando a razão se extingue, a loucura
é o caminho.’
Que o Deus da Vida seja penhor de Vida
Plena.
O Brasil é uma terra de grandezas. Terá
dirigentes com a mesma grandeza?
Eu lembro essa época, quando nós nos reuníamos e Frei Luiz nos comunicou que iria desenvolver a
sua missão no interior da Bahia, por ser aquela a região mais pobre do nosso País. E lá foi ele, Mão Santa,
com uma sandália e uma muda de roupa, dormindo ao
lado do rio. E essa experiência, essa sua vida, essa
sua determinação, lá se vão mais de trinta anos.
Esse é um homem que merece respeito, esse é
um homem que é um exemplo de vida, de determinação e de idealismo. Greve de fome não é para covarde; é para quem tem coragem. Greve de fome não é,
como disse o Ministro Geddel Vieira Lima, um ato de
populismo. Ele não precisa de popularidade. Greve de
fome não é chantagem, greve de fome não é ação política; é o alimento dos ideais dos homens de bem, que,
com esse ideal, se tornam exemplo e são elementos
e causa de transformação.
É necessário dar a ele a oportunidade de fazer
ouvir a sua voz, é necessário respeitar a coragem e
a determinação de um homem de bem que dedicou
e entregou a sua vida a servir as pessoas, sobretudo
as mais pobres. Ninguém, neste País, tem o direito de
desrespeitar uma atitude como essa, de tentar humilhar um homem como esse.
Esta é a hora de os grandes ouvirem e fazeremse respeitar, de dar a uma pessoa com essa qualidade humana e com essa determinação o direito de ser
ouvida e fazer com ele o convencimento para, juntos,
acharem a melhor causa. Ninguém tem o direito de
virar as costas a uma ação como essa, que não é populista, que não é demagógica, que não é pobre, mas
rica na sua essência.
É necessário que esta Casa se posicione, seja a
voz desse homem determinado que quer o debate sobre uma ação importante para o nosso País. Ninguém
tem o direito de se calar numa hora como esta. O seu
exemplo deve ecoar no coração de todos os homens
de bem. Vamos dar a ele a oportunidade de se fazer
ouvir e de promover um debate.
O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – Senador Colombo só para...
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O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR)
– Senador Mão Santa, em cinco minutos não cabe
aparte.
O Sr. Mão Santa (PMDB–PI) – Mas em cinco segundos cabe. Só quero relembrar que Luiz Inácio fez
greve de fome, o Paim fez greve de fome...
O SR. ROMEU TUMA (PTB–SP) – Sr. Presidente,
eu pediria licença porque o Senador...
O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR)
– Senador Tuma, causa constrangimento para quem
preside a sessão anunciar que o Regimento diz uma
coisa, e nunca praticar o Regimento.
V. Exª pode pedir pela ordem em seguida.
O Sr. Romeu Tuma (PTB – SP) – Peço desculpas, mas não estou fazendo um aparte. Farei pela ordem o relato da greve de fome, que estava sob minha
custódia. Tenho o direito de esclarecer historicamente
o passado.
O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias.PSDB – PR) – V.
Exª terá a palavra pela ordem, logo após o orador.
O SR. RAIMUNDO COLOMBO (DEM – SC) – Sr.
Presidente, vou encerrar, está terminando o meu tempo,
mas queria chamar a atenção de todos os Senadores,
do Senado Federal, para darmos espaço a Dom Luiz
Flávio Cappio – que a Igreja, a CNBB, se posicione
e também lhe dê – para que o seu gesto tenha a repercussão necessária, que de fato esse assunto seja
ouvido e que se lhe dêem as conseqüências necessárias. Não é um ato de covardia; é um ato de coragem.
Não é um ato de populismo; é um ato de idealismo. E
é assim que precisa ser compreendido. Não falo sobre
o aspecto político, de forma alguma, mas como uma
pessoa que aprendeu, na convivência, a admirar de
forma profunda o líder religioso.
Convivo muito com a Igreja brasileira e respeito a
todos, mas não conheço ninguém .que tenha a condição espiritual, a força e a formação de Frei Luiz Flávio
Cappio, Bispo da Barra, na Bahia, por seu exemplo de
vida de longo tempo. Esse homem merece ser ouvido.
Ele é um exemplo e precisa ter a compreensão das
pessoas, porque é um homem acima, mas muito acima da média. É importante que todos tenham consciência disso.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR)
– Concedo a palavra, pela ordem, ao Senador Romeu
Tuma, para que apresente as explicações.
O SR. ROMEU TUMA (PTB – SP. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Eu pediria desculpas a V.
Exª, mas o Senador Mão Santa trouxe um fato histórico, Senador Colombo.
Em respeito à palavra de V. Exª, entendo que cada
cidadão tem independência para tomar as suas deci-
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sões na busca daquilo que é do seu interesse, principalmente um bispo que representa uma coletividade.
O Senador Mão Santa referiu-se a uma greve de
fome do então líder operário Luiz Inácio da Silva, Lula.
E havia, por determinação da Justiça Militar – este é
um fato histórico que estou relatando –, a prisão preventiva do Lula e de mais vinte e poucos líderes trabalhistas das grandes greves que houve na década
de setenta.
No dia seguinte, eles ficaram comigo, na minha
sala, todos eles. E havia o Alemãozinho, que hoje faz
oposição ao Lula, que foi detido em Santo André e não
queriam que ele se apresentasse. Ficou na Prefeitura,
quando o Prefeito Tito Costa ‑ do PMDB, se não me
engano ‑ o abrigou.
Lá se encontravam Montoro, Quércia. Uma série de Parlamentares entraram em contato comigo.
Havia uma ordem de prisão contra o Alemãozinho.
Havia outras coisas que a área militar queria. Eu não
permiti que houvesse violência alguma. E pedi que
ele se apresentasse junto com os representantes que
o quisessem.
Ele chegou, não estava bem, houve uma discussão muito forte entre ele e o Lula e outros membros
que estavam lá. Expliquei, então, que eu tinha que
suspender; não podiam ficar na minha sala, no meu
gabinete. Recolhi-os ao xadrez para evitar um confronto físico.
No dia seguinte, o advogado Greenhalgh – ele foi
deputado, todos o conhecem – veio me comunicar que
eles tinham decretado uma greve de fome em protesto
à prisão. Eu fiz um apelo a ele: “Não são criminosos; é
um problema de ordem praticamente trabalhista; a Justiça Militar poderá rever isso, vai recorrer para que eles
fiquem em liberdade”. Mas disseram: “Está decidido”.
Eu desci ao xadrez, fechei-me lá com eles e
conversei:”Vocês não são terroristas. Por que essa greve de fome? Vou dar três dias como se fosse o jejum
muçulmano. Se vocês fizerem greve por três dias, vou
chamar os médicos, porque aqui ninguém vai morrer
nem sofrer alguma conseqüência por essa greve”.
No dia seguinte, o Lula pediu-me que fosse ao xadrez. Fui. Ele disse: “Não vamos fazer greve de fome, não
há nenhum sentido nisso aqui. Nós queremos comer”.
O que fiz? Fui a um restaurante grego, encomendei lula
à doré e servi aos vinte e poucos. E eles quebraram a
greve de fome. Mas eles decidiram por ela por uma decisão do então advogado Greenhalgh. Era um direito
deles. Eu não podia escamotear esse direito, mesmo
sendo presos. Mas eu tinha que tomar outras providências de ordem médica, porque V. Exª sabe que, se uma
pessoa ficar dez, quinze dias sem comer...
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Quanto ao sacrifício que o bispo está fazendo,
a conseqüência física é só dele. Mas como é que ele
chegou a ter conhecimento público do protesto? Pela
greve de fome, que ele já tinha feito anteriormente. Ele
foi chamado, fizeram o acordo, e ele suspendeu a greve.
E há quanto tempo isso está paralisado? Ele voltou à
greve, dizendo: “Já que não me atenderam e não têm
consideração pelo que faço, tenho que chamar a atenção outra vez para aquilo que me propus a fazer.”
Não sei se fui claro, Senador. Peço desculpas ao
senhor, mas acho que são fatos que a gente viveu e
que não se pode deixar no ostracismo.
O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR) –
A Presidência agradece a V. Exª o registro histórico.
Com a palavra a Senadora Kátia Abreu. (Pausa.)
Com a palavra o Senador Eduardo Suplicy.
V. Exª dispõe de dez minutos para o seu pronunciamento.
A SRA. LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO) – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR)
– Pela ordem, a Senadora Lúcia Vânia.
A SRA. LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO. Pela ordem.
Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, gostaria de me inscrever como Líder da
Minoria.
O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR)
– V. Exª fica inscrita como Líder da Minoria, logo após
os Senadores Delcídio Amaral e Euclydes Mello.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Senador Alvaro Dias; Srªs e Srs. Senadores, quero falar de um franciscano, Frei Luiz Flávio
Cappio, agora referido pelo Senador Raimundo Colombo. Já o fiz quando da greve de fome que ele realizou
em 2005. E agora, passados dois anos, conforme S.
Exª assinalou em carta que aqui registrou, se tem em
conta que não foi cumprido o acordo exatamente como
havia o então Ministro Jaques Wagner, hoje Governador do Estado da Bahia, assumido com ele junto ao
Presidente da República, de que haveria a suspensão
das obras de transposição das águas do rio São Francisco tal como estava planejado e que haveria, antes
de ser iniciada a obra, um profundo diálogo e debate
a respeito. O diálogo não se realizou na forma como
ele havia proposto.
Inclusive, certa vez, o Ministro Geddel Vieira veio
ao Senado, e transmiti-lhe a preocupação de Dom Luiz
Flávio Cappio. Ele me disse que, afinal de contas, o
Presidente Lula havia vencido as eleições, tinha na
sua plataforma que iria realizar a transposição e que,
embora ele até tivesse reservas originalmente em
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relação ao projeto, se sentia com o compromisso de
defender a transposição.
Mas avalio ainda ser importante que o Presidente Lula responda a esta carta, e espero que o faça,
porque Sua Excelência sempre teve o maior respeito
por pessoas com a história de Dom Luiz Flávio Cappio. E, como V. Exª aqui registrou a carta, escrita em
29 de novembro de 2007, ali em Sobradinho, dirigida
ao povo do Nordeste, eu gostaria, então, de registrar
esta carta, um pouco mais longa, pedindo que seja
transcrita na íntegra.
E quero também assinalar que, ainda hoje, um
outro amigo do Presidente Lula, o economista e professor Paulo Nogueira Batista Júnior, recém-designado
Diretor Executivo no Fundo Monetário Internacional,
representando um grupo de nove países (Brasil, Colômbia, Equador, Guiana, Haiti, Panamá, República
Dominicana, Suriname, Trinidad e Tobago), escreve
um artigo, Dom Luiz não pode morrer, onde ele relembra essa história e, inclusive, as palavras de Dom
Luiz Flávio Cappio na revista Estudos Avançados da
USP ou São Francisco, a Razão e a Loucura, onde
ele descreve o que é a greve de fome para quem a
assume:
É uma agressão tremenda, já que faz parte do instinto humano a preservação da vida.
Só tendo uma convicção espiritual muito forte
podemos vencer o instinto. Os quatro primeiros
dias são insuportáveis e muito dolorosos, porque se tem a expectativa do organismo pelo
alimento que deve receber, que vem de fora.
Depois disso, o organismo está psicologicamente preparado, pois sabe que não vai receber nada, e passa a se autoconsumir. Você não
sente tanto a necessidade do alimento, mas o
enfraquecimento é visível. Cada vez mais, você
percebe a debilidade em seu corpo. Começa
a faltar a memória, e aparecem as dificuldades de se locomover. Depois, fiquei sabendo
que, pelas previsões médicas, eu agüentaria
apenas mais dez dias.
“Ora, hoje são dez dias já da greve de fome”,
lembra Paulo Nogueira Batista as palavras de Leonardo Boff, que conhece Dom Luiz há muitos anos e
que já advertira que, se o Governo implementasse o
projeto sem levar em conta a existência de alternativas
que muitos especialistas consideram mais baratas e
socialmente mais eficazes, podemos contar com uma
nova greve de fome do bispo. E, ainda, entre o povo
que não quer a transposição e as pressões de autoridades civis e eclesiásticas, Dom Luiz ficará do lado do
povo e irá até o fim. Então, a transposição será aquela
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da maldição, feita à custa da vida de um bispo santo
e evangélico.
Estará o Governo disposto a carregar essa pecha
pelo futuro afora?
Eu tenho a convicção de que o Presidente Lula
vai pensar, vai refletir, ainda mais dadas as repercussões que estão ocorrendo neste horário, a partir das
16 horas. Ali na Catedral da Sé, em São Paulo, haverá
um momento de reflexão e solidariedade a Dom Luiz
Flávio Cappio.
Eu não sou do Nordeste. Tenho procurado ouvir
inclusive meus colegas do Senado – aqui muitos são
favoráveis à transposição; outros são críticos, como
D. Luiz Flávio. Mas avalio que assunto tão sério, que
leva pessoas da seriedade e da história de D. Luiz
Flávio Cappio a externarem sua posição, merece ser
mais bem discutido. E faço aqui um apelo de amizade
ao Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no sentido de
que possa ouvir, com muito respeito, a palavra de D.
Luiz Flávio Cappio.
Mas quero agora falar de outro franciscano e
sobre os destinos do Senado Federal, pois recebi um
apelo de minha Líder, a Senadora Ideli Salvatti, e da
Líder do Governo, Senadora Roseana Sarney. Há um
abaixo-assinado, que muitos Senadores já assinaram
e tantos outros estariam e estão dispostos a assinar.
Talvez esse abaixo-assinado ‑ quem sabe? ‑ pudesse
significar, como é uma carta aos Senadores e Senadoras do PMDB, algum tipo de constrangimento. A outra
coisa seria se fizéssemos esse apelo oralmente. Então,
vou atender o apelo de ambas Senadoras, queridas,
companheiras, para fazer o pedido ao Senado, aos
Senadores, sobretudo aos Senadores do PMDB, para
que possam ouvir o sentimento de tantos de nós.
O apelo tem o seguinte sentido: nesta próxima
quarta-feira, todos nós, os 81 Senadores e Senadoras, teremos uma decisão de enorme responsabilidade
com respeito ao destino de nossa Instituição. Diversas
pesquisas de opinião denotam que a imagem do Senado está muito baixa perante a opinião pública. A eleição do Presidente do Senado é importantíssima para
resgatar a credibilidade desta Casa. Cabe ao PMDB,
regimentalmente, como partido maior no Senado, a
responsabilidade pela escolha do candidato prioritário.
Temos a maior consideração e o maior respeito por
todos os Senadores do PMDB, alguns dos quais já se
apresentaram como candidatos – Senador Mão Santa,
Senador Leomar Quintanilha, Senador Garibaldi Alves,
Senador Neuto de Conto.
Percebo, pelo noticiário, que há inclusive um movimento no sentido de que possa o Senador...
Só um momentinho, Senador Mão Santa, eu me
enganei se, por acaso, V. Exª não se apresentou.
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O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – Pelo contrário.
Eu lancei, no encontro do PMDB, o nome de Pedro
Simon.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP)
– Sei. Mas, então, agora...
O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – Os outros, cada
um, lançaram-se candidatos.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP)
– Muito bem.
O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – Eu lancei o nome
de Pedro Simon no encontro. É diferente.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP)
– Muito bem.
O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – Acho que V. Exª
está fazendo um trabalho extraordinário e não pode
ser inibido nem por Ideli nem por Roseana. V. Exª
está acima, está representando, digamos, o desejo do
povo brasileiro.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP)
– Bem... Agradeço a V. Exª pela informação, Senador
Mão Santa.
Prosseguindo: todos nós estamos conscientes
do extraordinário valor que esses Senadores que se
apresentaram como candidatos têm e de quão bom
pode ser o trabalho deles para o Senado à frente da
Presidência. Mas gostaríamos de expressar um sentimento consensual que eu percebo ser de Senadores
de todos os partidos, e é meu sentimento.
O Sr. Cícero Lucena (PSDB – PB) – Senador
Eduardo Suplicy...
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP)
– Permita-me só concluir, e, com muita honra, concederei o aparte a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP)
– Senador Eduardo Suplicy, o tempo de V. Exª já se
esgotou. Mas, pela importância do assunto...
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Sim. Permita-me só concluir, dada a relevância deste
tema, Sr. Presidente e caro Senador Romeu Tuma.
O Sr. Mário Couto (PSDB – PA) – Quero fazerlhe um agradecimento. Por isso, queria um aparte.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP)
– Mas eu darei o aparte.
Há um Senador do PMDB, que tem uma história política formidável: foi Governador do Rio Grande
do Sul, Prefeito de Caxias do Sul, está em seu quarto
mandato de Senador e sempre dignificou seu mandato.
Desde a fundação do MDB, ao lado das figuras maiores
da história do Partido, como Ulysses Guimarães, Teotônio Vilela, com quem morou, Severo Gomes, Mário
Covas, Franco Montoro ‑ estes dois eram também do
PMDB ‑ e tantas outras, foi um grande companheiro
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nas lutas pela democratização das Diretas Já e por
ética na política em nosso País.
Nos diálogos informais que temos tido nesses
últimos dias, pudemos detectar que o Senador Pedro Simon é a pessoa que poderá unificar, com todo
entusiasmo, praticamente todos os Senadores, com
vistas ao fortalecimento da democracia, ao aperfeiçoamento das relações entre o Congresso Nacional e o
Poder Executivo.
É certo que o Senador Pedro Simon, por vezes,
tem feito críticas ao Governo do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, como fazia sobre os Governos dos
Presidentes Fernando Henrique, do Presidente Collor
– no Governo do Presidente Itamar Franco, ele foi o
Líder do Governo –, dos mais diversos Governos quando na Oposição. Somos testemunha, entretanto, de
como sempre soube manter uma relação construtiva
de respeito e amizade com os Presidentes, em especial com o Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, com
quem, inclusive, ele esteve ontem conversando sobre
os problemas do Rio Grande do Sul.
Ali, esteve com os Senadores Sérgio Zambiasi e
Paulo Paim, que me contaram da excelente conversa,
do mais alto nível, inclusive de amizade, com o Presidente Lula. Quando faleceu o Senador Ramez Tebet,
o Presidente Lula convidou o Senador Pedro Simon e
outros para, no avião, voltarem com ele para Brasília.
E, logo depois, marcaram um diálogo, para falar de tantas coisas importantes. E eu próprio sou testemunha
da amizade que existe entre o Senador Pedro Simon
e o Presidente Lula.
Daí por que gostaríamos de, respeitosamente,
sugerir a consideração dos Senadores e das Senadoras do PMDB, como o Senador Wellington Salgado
e Mão Santa, que aqui se encontram, para que considerem a possibilidade de também o Senador Pedro
Simon estar entre as escolhas.
V. Exªs, felizmente, têm excelentes valores, mas
avalio que, se for ouvida a voz de todos nós, vamos
concluir, e o PMDB também, que o Senador Pedro Simon merece ser Presidente do Senado.
O Senador José Sarney, por quem tenho o maior
carinho e respeito, já foi Presidente do Senado, foi Presidente da República. E, para nós, que estamos tantas
vezes aqui dizendo que ninguém é insubstituível, claro
que está na hora, por seu merecimento, por sua história,
por sua grandeza, por sua nitidez em sempre defender
a ética, a democracia, o respeito por todos: o Senador
Pedro Simon será um excelente Presidente.
Concedo os apartes aos Senadores Cícero Lucena e Mário Couto, com muita honra.
O Sr. Cícero Lucena (PSDB – PB) – Senador
Eduardo Suplicy, quero me somar às suas palavras e
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dizer que, ao ser procurado por V. Exª hoje, pela manhã, logo cedo, fiz questão de colocar minha assinatura, dando meu testemunho à história, à prática e ao
procedimento do Senador Pedro Simon, que, além da
sua formação religiosa, sem dúvida contribuiu muito
para o processo democrático no País. Lamento profundamente o que ocorreu com tão boa iniciativa de
V. Exª, não com o direito de interferir em outro partido,
que não foi a sua intenção nem a minha, mas de dizer
ao PMDB que era o momento oportuno para o reconhecimento de uma história. Posso dar o testemunho,
inclusive, da relação que o Senador Pedro Simon tinha
com o então Senador Humberto Lucena, do envolvimento, do comprometimento pela justiça social do País
e pelo processo democrático.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP)
– Mas V. Exª continua com a liberdade de aqui expressar o sentimento.
O Sr. Cícero Lucena (PSDB – PB) – E é isso
que estou fazendo.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – E
as Senadoras Ideli Salvatti e Roseana Sarney disseram: que todos expressem seu sentimento oralmente
– tudo bem – para, inclusive, demonstrarmos o nosso
respeito à Bancada do PMDB.
O Sr. Cícero Lucena (PSDB – PB) – Exatamente.
É o que estou fazendo, somando-me às palavras de V.
Exª e reconhecendo, inclusive, o valor da sua iniciativa.
Esse não é um sentimento só meu, como também de
outros companheiros do Partido que, se tiverem oportunidade, vão se expressar. Lamentamos esse pedido
de retirar a assinatura, mas ninguém consegue retirar
o eco da voz.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP)
– Não há pedido para retirar a assinatura, mas para
que o apelo seja oral. Então, façamos o apelo oral,
inclusive ao Senador Pedro Simon, para dizer à sua
Bancada que, se é vontade de todos os Senadores e
tantos Senadores, ele aceita.
Então, esse é o meu apelo ao Senador Pedro
Simon: se apresente a sua Bancada também.
O Sr. Cícero Lucena (PSDB – PB) – Me somo
ao seu apelo.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP)
– Senador Mário Couto.
O Sr. Mário Couto (PSDB – PA) – Senador Suplicy, são muitos, logicamente, os nomes simpáticos
dentro do PMDB: Sarney, Pedro Simon, Garibaldi,
Wellington Salgado... São muitos os nomes. Mas deixe
eu lhe fazer um agradecimento. São trinta segundos,
Presidente, para fazer um agradecimento ao Senador.
Às vezes a gente discute, as idéias são diferentes,
como no caso da CPMF. Mas V. Exª me ajudou num
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problema crucial no meu Estado. V. Exª me disse uma
vez que o Presidente Lula ou tinha informações da
TV Senado ou via a TV Senado. E, logo que eu cheguei aqui, um dos primeiros pronunciamentos que fiz
foi em relação ao Hospital Sarah. Mostrei a fotografia
do hospital, mostrei como se encontrava, faltava bem
pouca coisa para terminar, estava há quatro anos parado. E V. Exª imediatamente telefonou para Drª Lúcia,
não é isso?
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP)
– Drª Lúcia Braga, presidente da...
O Sr. Mário Couto (PSDB – PA) – E aí então
começaram as ações para, hoje, finalmente, graças
a Deus, o Presidente da República estar inaugurando no meu Estado o Hospital Sarah. Eu sempre disse
dessa tribuna, Senador, que não interessava quem
pediu, quem não pediu, quem fez, não interessava a
mim, inclusive, estar no palanque com o Presidente,
hoje, festejando. Não interessava para mim. O que
interessava, fundamentalmente, era que o hospital
viesse a funcionar no meu Estado. Então, eu queria
lhe agradecer, hoje, pela sua ação. E não foi só uma
vez, não; V. Exª fez junto comigo várias ações, como
também fez o Senador Paim e outros Senadores. Então, eu quero agradecer a V. Exª neste momento e
dizer a V. Exª que eu não tenho nenhuma dúvida de
que o povo paraense está agradecido àqueles que
se esforçaram para que o Hospital Sarah Kubitschek
pudesse funcionar na cidade de Belém, no Estado do
Pará. Obrigado, Senador.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP)
– Muito obrigado, Senador Mário Couto.
O Sr. Wellington Salgado de Oliveira (PMDB
– MG) – V. Exª me concede um aparte?
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP)
– Concedo o aparte ao Senador Wellington Salgado
com muita honra.
O Sr. Wellington Salgado de Oliveira (PMDB
– MG) – Senador Suplicy, eu costumo dizer que V. Exª
é um dos Senadores mais educados desta Casa e,
ao mesmo tempo, muito inteligente, pois sempre tem
uma percepção do que acontece. O Senador Pedro
Simon, como foi bem colocado, não é um Senador do
Rio Grande do Sul, é um Senador do Brasil.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP)
– Sem dúvida.
O Sr. Wellington Salgado de Oliveira (PMDB
– MG) – Isso foi dito na Bancada do PMDB quando
houve aquele incidente junto à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Ali foi decidido que o Senador Pedro Simon é um Senador do Brasil, não é do
PMDB. Agora, o PMDB é um partido que tem regras,
em que tudo é decidido no voto, é um partido que não
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tem dono. Todo mundo fala que o PMDB é uma confusão danada, mas é porque não tem dono. Não é
isso, Mão Santa? O Mão Santa, inclusive, na reunião,
já tinha lançado o Senador Pedro Simon, na primeira
reunião que nós tivemos. Agora, é preciso colocar o
nome na lista. A lista está em aberto. Hoje, para mim,
só existem quatro candidatos: Valter Pereira, Garibaldi, Quintanilha e Neuto de Conto. Por que os quatro?
Porque os quatro colocaram o seu prestígio pessoal
a serviço do partido e mostraram a cara dizendo: “Eu
quero ser o Presidente do Senado”. Aí a lista não foi
fechada. O Senador Garibaldi falou: Vamos fechar a
lista? Não, não fechem a lista. Eu disse: Bom, vem alguma coisa por aí.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP)
– Está aberta então?
O Sr. Wellington Salgado de Oliveira (PMDB
– MG) – A lista ainda está aberta. Então, é só se inscrever para, terça-feira, nós decidirmos. Eu fico em
uma situação... Como V. Exª bem colocou: o Senador
Pedro Simon foi recebido pelo Lula, que viaja hoje com
o Senador Sarney. Quer dizer, o PMDB é assim: você
só sabe o que vai acontecer na hora e no voto. Não é,
Senador Mão Santa? Vai ser no voto. Mas se o Senador Pedro Simon colocar o nome, com a história que
ele tem, é um nome forte.
É um nome forte dentro do partido e para o Senado Federal. V. Exª está de parabéns porque V. Exª
vem, assume a posição e diz: olha, eu acredito nisso.
E hoje V. Exª colocou uma idéia muito boa e para um
homem que merece todo o nosso carinho. Obrigado,
Sr. Presidente.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP)
– Obrigado, Senador Wellington Salgado. Espero que
o Senador Pedro Simon, estando aberta a possibilidade de ele inclusive se colocar perante o partido... Mas
eu ouvi a notícia de que o Presidente Tião Viana ficou
um pouco preocupado de o Presidente Lula manifestar preferência pelo Senador José Sarney, porque ele
acha que a escolha deveria ser feita pelo Senado, pelos Senadores. Então, muito bem. A escolha deve ser
feita pelos Senadores, e o Presidente Lula obviamente
tem a possibilidade de opinar que ele gosta muito de
um Senador que se dá muito bem com outro, e assim
por diante; que seria ótimo que o Senador José Sarney fosse. Mas eu quero aqui dizer que é mais que legítimo que todos os 81 Senadores, que somos quem
vamos votar, possamos nos expressar, da maneira
mais livre, com a maior liberdade democrática, aquele
nosso sentimento.
Então, quero dizer, Senador Mão Santa, que estou
falando como um amigo dos Senadores do PMDB e das
Senadoras do PMDB, inclusive da Senadora Roseana
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Sarney, filha do Senador José Sarney. Eu transmiti a
ela... Aliás, um sentimento que ela própria há cerca de
um mês expressou na coluna do Ilimar Franco e Tereza Cruvinel, acho que ainda estava lá, que ela acharia
ótimo e a preferência dela era o Senador Pedro Simon.
Eu, aquele dia, até vim cumprimentá-la.
Senador Romeu Tuma, também o Senador Cristovam gostaria de expressar o seu sentimento, importante, importantíssimo neste momento.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP)
– Eu só me acautelo, porque V. Exª está em campanha
eleitoral. Então, claro que é uma honra ouvir o Senador
Cristovam. E V. Exª está com a coragem de expor o seu
pensamento em favor do Senador Pedro Simon.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP)
– Senador Cristovam Buarque.
O Sr. Cristovam Buarque (PDT – DF) – Senador Suplicy, estou inscrito para falar hoje se houver
tempo, porque a gente nunca sabe. Eu vou tocar nesse assunto também, provocado pelo senhor. Mas fico
feliz que possa incluir no seu discurso um aparte em
que eu me manifesto solidário com a sua preocupação
com a democracia e com o Senado, porque essa é a
preocupação. E nunca, talvez, desde o regime militar,
a democracia esteve tão nas mãos do MDB – como o
Senador Pedro Simon gosta de citar: MDB – quanto
agora, porque a democracia depende da credibilidade
e do prestígio desta Casa. E o prestígio desta Casa
sempre depende do Presidente, mas agora, nas próximas semanas, muito mais do que em qualquer outro tempo. Então, congratulo-me com V. Exª por sua
preocupação e quero ver se consigo tempo para falar
também sobre esse assunto.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP)
– E a sua conclusão, então, de apelo ao PMDB, permita que...
O Sr. Cristovam Buarque (PDT – DF) – Totalmente. De apelo ao PMDB. E vou acrescentar mais
um apelo.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP)
– É necessário mais um apelo: que o Senador Pedro
Simon se disponha...
O Sr. Cristovam Buarque (PDT – DF) – Não.
Dois apelos, eu acho.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP)
– ... a se colocar como candidato. Isso também é importante.
O Sr. Cristovam Buarque (PDT – DF) – Eu
quero fazer dois apelos mais. Um, ao Senador Pedro
Simon, para que aceite essa tarefa de que a Nação
brasileira necessita.
Mas vou fazer um apelo também ao Senador Sarney para que ele entenda que o cargo de Presidente
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aqui não vai lhe acrescentar uma linha no currículo e
pode até diminuir algumas páginas na biografia dele.
Muito mais interessante seria ele próprio apoiar o Pedro Simon para Presidente do Senado.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP)
– Eu agradeço. O Senador José Sarney tem muito
para acrescentar à sua biografia, mas é uma questão
de reconhecimento a uma pessoa que tanto serviço
prestou a este País, e que, na minha avaliação, merece, sim, ser Presidente do Senado.
Senador Mão Santa é o último, então.
O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – É muito importante. Todo mundo está refletindo. Ontem eu falei com
um extraordinário Líder do PT, o Mercadante. Eu dei
a minha preferência e expliquei por quê. Ele falava em
Sarney. E quero dizer por que, professor Cristovam.
Ninguém melhor do que o professor Cristovam nesta
hora. Este drama do Senado já era esperado. Recentemente, lá no Piauí, que é o povo mais bravo deste
Brasil, mais livre, mais independente, é o Piauí – a
Paraíba vem depois. Eu estava num meio estudantil,
numa universidade. Eles fizeram essa pergunta. Eu
esclareci que a tendência, que a praxe é o partido
majoritário. E que temos grandes nomes. Citei alguns
nomes, lá no Piauí. Eles podiam ter me aclamado, era
lá no meu terreiro! Atentai bem. Mas, quando eu falei
“Pedro Simon”, os estudantes todos se levantaram e
aclamaram. V. Exª entendeu?
Ouça a voz rouca. Eram estudantes universitários. Platão disse: seja ousado, cada vez mais, com
prudência. Eu tive a coragem na reunião. E ele saiu o
candidato mais forte. Vamos analisar. Quatro se lançaram: Valter Pereira; depois, o meu irmão, camarada
do Rio Grande do Norte, Garibaldi, Neuto de Conto,
e Leomar Quintanilha. Cada um se lançou. Eu lancei
o Pedro Simon. Então ele já partiu na frente. São dois
votos, dez por cento. Então ele já partiu, e com V. Exª,
liderando esse processo... Eu me lembro do Napoleão, o líder francês que disse que francês é tímido,
mas quando tem um grande comandante, ele vale por
cem. E V. Exª é um grande comandante, acompanhado – pois não posso dizer que é só – pelo Cristovam
Buarque e por todos nós, como Cícero Lucena, que
nos manifestamos. Então, neste instante, Deus não iria
abandonar o Senado. Deus não abandonou o seu povo.
Havia Golias, e Ele disse: vai lá, David, e mate o Golias.
Havia o povo escravo e ele disse: vai lá, Moisés; e o
Senado, desmoralizado, está aí o homem, a história,
a virtude, o nosso próximo Presidente se nós quisermos virtude nesta Casa e que ela possa falar como o
Senado Romano, o Senado e o povo de Roma, e nós
possamos dizer o Senado e o povo do Brasil. E, para
isso, a eleição de Pedro Simon é necessária.
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O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP)
– Presidente Romeu Tuma, muito obrigado pela tolerância. Eu quero aqui transmitir a todos os Senadores
e Senadoras, ao Presidente Lula, e aos Senadores
José Sarney, Garibaldi Alves, Neuto de Conto, Valter
Pereira e Senador Leomar Quintanilha, tenho o maior
respeito por todos.
Mas, hoje, tenho uma convicção fortíssima de
que, se viermos a escolher o Senador Pedro Simon
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para Presidente do Senado Federal, iremos fortalecer
extraordinariamente a nossa instituição e caminharemos
passos largos na direção do que tanto desejamos.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR EDUARDO SUPLICY EM SEU
PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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Durante o discurso do Sr. Eduardo Suplicy, o Sr. Alvaro Dias, 2º Vice-Presidente,
deixa a cadeira da presidência, que é ocupada
pelo Sr. Romeu Tuma.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP)
– Obrigado a V.Exª.
Senador Delcídio Amaral...
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr.
Presidente!
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP)
– Pois não, Senador.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Peço minha inscrição
para falar como Líder do PSDB.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP) –
Permita V. Exª que o Senador Delcídio Amaral fale para,
logo em seguida, V. Exª ter a palavra como líder.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Claro,
com muito prazer. Com muito prazer.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP)
– Agradeço a sensibilidade de V. Exª.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP)
– Senador Alvaro Dias, pela ordem.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, enquanto o
Senador Delcídio Amaral não chega à tribuna, encaminho à Mesa – e peço a V. Exª que registre nos Anais
da Casa – pronunciamento comemorando o Dia do
Advogado Criminalista. Os advogados que militam na
área criminal exercem uma nobre missão, são defensores da liberdade do cidadão, em alguma medida, das
garantias processuais e constitucionais dos indiciados
ou acusados. Nossas homenagens aos advogados
criminalistas de todo o Brasil.
Encaminho a V. Exª, Sr. Presidente, o
pronunciamento por escrito.
Obrigado.
SEGUE, NA INTEGRA, O DISCURSO
DO SR. SENADOR ALVARO DIAS.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, no último dia 02 de dezembro foi comemorado o dia do Advogado Criminalista. Eu não poderia
deixar de registrar desta tribuna do Senado da República o papel relevante desempenhado pelo profissional que atua em nossa sociedade como um defensor
do direito de ser.
É mister destacar que o direito de defesa é facultado a todo aquele que é acusado de prática de ilícito,
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conforme preceitua o art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal.
Os advogados que militam na área criminal exercem uma nobre missão: são defensores das liberdades dos cidadãos e, em alguma medida, das garantias processuais e constitucionais dos indiciados ou
acusados.
O advogado criminal é norteado pelo princípio
da legalidade e do contraditório, pautando sua atuação de modo que os referidos princípios se façam
presentes na plenitude em todo o curso do inquérito
ou da Ação Penal.
Uma lição lapidar proferida por Ribeiro da Costa,
ex-Ministro do Supremo Tribunal Federal, traduz com
fidelidade a nossa percepção sobre o papel do advogado criminalista no exercício do sagrado direito de
defesa: “Só uma luz nesta sombra, nesta treva, brilha
intensa no seio dos autos. É a voz da defesa, a palavra
candente do advogado, a sua lógica, a sua dedicação, o
seu cabedal de estudo, de análise e de dialética. Onde
for ausente a sua palavra, não haverá justiça, nem lei,
nem liberdade, nem honra, nem vida”.
Nesse contexto, valho-me ainda de parecer do
Ministro do Supremo Tribunal Federal, explicitando e
balizando de forma brilhante a atuação do profissional em tela: “Qualquer que seja o espaço institucional
de sua atuação, ao advogado incumbe neutralizar os
abusos, fazer cessar o arbítrio, exigir respeito ao ordenamento jurídico e velar pela integridade das garantias
jurídicas, legais ou constitucionais, outorgadas àqueles que lhe confiaram a proteção de sua liberdade e
de seus direitos”.
Em síntese, sua atribuição pode ser resumida no
empenho em prol da elucidação dos fatos que traduzem
a verdade e permitem que a justiça seja alcançada de
forma efetiva.
Como nos ensina Fernando Augusto Fernandes,
Mestre em criminologia, direito e processo penal pela
Universidade Cândido Mendes e Diretor Secretário da
Association Internationale de Droit Penal, faz-se necessário “entender as garantias do acusado para se
compreender a ética da advocacia criminal”.
Por fim, Sr. Presidente, gostaria de destacar alguns aspectos da militância profissional que atua na
defesa do cidadão. Em que pese o advogado criminalista ter figurado no epicentro de inúmeras polêmicas
recentes, me refiro ao patrocínio de causas e clientes
controversos, o direito de defesa não pode ser subtraído nem negado a quem quer que seja.
Ademais, somada a garantia de inviolabilidade da
intimidade, da vida privada, da residência, do sigilo das
correspondências, comunicações e dados, exceto mediante ordem judicial, existe a garantia do juiz natural,
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bem como a garantia de que ninguém será obrigado
a produzir prova contra si mesmo. O rol de previsões
constitucionais é a garantia de que todos estão ao
abrigo da Lei Maior.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP)
– V. Exª será atendido nos termos regimentais.
Senador, permita-me que eu me associe às homenagens que V. Exª presta a um segmento tão importante para a sociedade.
Tem a palavra o Senador Delcídio Amaral.
O SR. DELCÍDIO AMARAL (Bloco/PT – MS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, primeiro, eu gostaria de fazer minhas
as palavras do Senador Eduardo Suplicy, lembrando
aqui essa figura ilustre, esse Senador do Brasil que é
o Senador Pedro Simon, mas também registrando os
demais Senadores que apresentaram seus nomes ao
PMDB. O PMDB, que é um grande Partido, que tem
uma grande história, não tenho dúvida nenhuma, escolherá aquele que não só bem o representará, mas
também conduzirá os destinos do Senado Federal
pelo próximo ano com competência, com brasilidade.
Acima de tudo, ajudará o Senado Federal a discutir,
debater aquelas matérias e aprovar aqueles projetos
que vão ser fundamentais para o crescimento do País,
pela cidadania que, mais do que nunca, todos nós esperamos na nossa terra, especialmente com relação
ao nosso povo.
Sr. Presidente, venho falar de um assunto que
não foi discutido aqui no Congresso Nacional e, a meu
ver, é um dos assuntos mais importantes no País, sob
o ponto de vista empresarial. Quero falar aqui sobre o
setor petroquímico brasileiro.
Nós tivemos, há cerca de um mês e meio, dois
meses, esta notícia de uma possível aquisição da Suzano pela Petrobras. Houve questionamentos com relação ao valor dessa operação. Eu não vou entrar no
mérito dos valores associados a essa operação, até
porque sei que a Petrobras tem gente muito competente que fez essa avaliação, inclusive respaldada por
empresas de auditoria, empresas competentes nesse
tipo de operação.
Mas eu gostaria, Sr. Presidente, de registrar que,
desde a criação da petroquímica no Brasil, pela PQU,
em 1972, em São Paulo, seguida depois pela Copene,
no Nordeste e, posteriormente, pela Copesul, no Rio
Grande do Sul. Entre 1972 e 1982, esse setor adotava
um modelo tripartite em que havia a participação da
Petroquisa, empresários privados e o Governo. Esse
modelo, com o passar do tempo, mostrou-se inade-
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quado à realidade do setor petroquímico no Brasil, o
primeiro a ser privatizado, nos idos de 1993 e 1994.
Sr. Presidente, na época, quando eu era um dos
diretores da Petrobras, esse assunto mereceu um estudo profundo da minha assessoria, demonstrando
claramente que a Petrobras, na forma como passou a
participar desses projetos, principalmente nas centrais
petroquímicas, teria um papel absolutamente secundário porque não participava da gestão dessas empresas,
entregue a empresas privadas.
Sr. Presidente, esse modelo foi implantado, mas
para a Petrobras esse modelo não representava os interesses da companhia. Ao mesmo tempo, nesse modelo
o comando era fragmentado por empresas privadas,
criando dificuldades na gestão, da qual a Petrobras
não participava, e evitando aquilo que é fundamental
na indústria petroquímica que é a escala.
Portanto, esse setor vinha capengando, ao contrário do que acontece em outros continentes, em outros
países, onde a verticalização efetivamente existe, onde
outras companhias de petróleo também têm seu braço
petroquímico, como a Exxon, como a Shell.
Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores,
essa operação, que teve início alguns meses atrás, de
rearrumação da estrutura societária dos pólos petroquímicos brasileiros, vai efetivamente conduzir a uma
nova realidade no Brasil. E essa redistribuição ficou
muito bem definida.
O pólo do Sul com a Braskem, o pólo do Nordeste com a Braskem, que se preparou para esse novo
momento de forma competente, e o pólo do Sudeste
com a Unipar e a Petrobras, a partir do momento em
que a Petrobras comprou a participação da Suzano nos
pólos do Sudeste, inclusive na Rio Polímeros.
Sr. Presidente, há, efetivamente, outro desenho
empresarial na área petroquímica brasileira, em função
dos movimentos da Petrobras com a Suzano, dos movimentos da Unipar e dos movimentos da Braskem.
A nossa petroquímica passa a ter escala, ela
passa a ser ainda mais competitiva. Isso é de extrema
relevância, de extrema importância. Não só é importante a petroquímica a partir da nafta, que é obtida nas
refinarias – nós não somos auto-suficientes em nafta. Por isso, importamos por volta de três milhões de
metros cúbicos/ano de nafta, mas já se abrem outras
perspectivas –, como é importante registrar o primeiro
modelo surgido após a privatização, que dá outro desenho à petroquímica nacional. Refiro-me ao pólo de
gás químico do Rio, o primeiro projeto petroquímico a
partir do gás natural da Bacia de Campos.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP)
– Senador, V. Exª me permite? Fico encantado com os
seus depoimentos a respeito de energia e tanta dificul-
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dade... Sei que não poderia falar por presidir a Mesa,
mas o caso da Unipar e da Petrobras foi sacramentado
com definição. Acho que havia sido suspenso.
O SR. DELCÍCIO AMARAL (Bloco/PT – MS) – Já
foi sacramentado.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP)
– Como V. Exª insere em todo o sistema, para um
aproveitamento melhor, uma subdivisão das grandes
empresas para não haver conflito e cada uma crescer
mais, admiro o compasso que V. Exª está dando ao
seu discurso e lhe peço que não se esqueça de mim,
porque vou precisar das informações.
O SR. DELCÍDIO AMARAL (Bloco/PT – MS)
– Com certeza, meu caro Presidente Senador Romeu
Tuma, e com muita honra.
Sr. Presidente, o primeiro grande modelo do setor
petroquímico, diferente do modelo que passou a viger
no País após a privatização das centrais, foi o pólo de
gás químico do Rio. Na época em que foi estruturado,
tive a honra de participar dessa estruturação na Petrobrás – era 33% Suzano, 33% Unipar e o restante
BNDES e Petrobras. Foi a primeira operação em que
a Petrobras entrou na segunda geração.
O que é a primeira geração? É a produção de
eteno, a partir da nafta ou do gás. A segunda geração
é produção de polietileno e de polipropileno, que representam as matérias-primas da indústria de plásticos
– pára-choque de plástico para automóvel, painel, copo,
mesa, cadeira, enfim, toda a indústria de transformação que se junta a essas centrais exatamente com o
intuito de produzir todos esses bens.
A partir desse momento, a Petrobras começou a
enxergar que estaríamos diante de um novo modelo,
entrando na segunda geração e, mais, tendo participação no núcleo duro de controle na gestão dessas
centrais. O que está acontecendo agora é exatamente
o reflexo, com uma nova distribuição daquele modelo
que começou no pólo de gás químico e – importante – que levou efetivamente a indústria petroquímica
brasileira a uma reconcentração não só nas estruturas do Nordeste, do Sudeste e do Sul, mas, acima de
tudo, a partir do momento em que ocorreram essas
fusões, a uma gestão muito mais fácil, pois, inegavelmente, os custos operacionais diminuíram e a carga
tributária também.
Portanto, é uma operação de extrema relevância,
e poucas pessoas no Brasil atentaram para o que isso
representa na indústria petroquímica brasileira.
Sr. Presidente, espero que, dentro dessa nova
modelagem, nós tenhamos condições agora de desenvolver o futuro pólo petroquímico do Rio. E, Senador
Alvaro Dias, o que é importante, um pólo petroquímico
com uma nova tecnologia, usando óleo pesado. Não
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usando nafta e nem gás natural; usando óleo pesado,
graças aos estudos do Cenpes – Centro de Pesquisa
da Petrobras, um dos centros de excelência do País e
do mundo, que agora vai levar o Brasil a produzir matérias-primas para a indústria petroquímica a partir do
óleo pesado. É importante registrar que hoje importamos nafta para atender o pólo petroquímico.
É importante, Sr. Presidente, meu caro Senador
Gerson Camata, que também agora, a partir do Rio de
Janeiro, da Riopol, tenhamos de olhar os pólos a gás
natural. Já está funcionando o pólo do Rio. Futuramente, não tenho duvida alguma, com uma separadora de
gás, vamos produzir a partir do gás natural também
o eteno, que é a matéria-prima do polietileno, que é a
matéria-prima das grandes indústrias de transformação, sendo que essas separadoras a partir do gás e
esse projeto petroquímico vão produzir amônia e uréia,
que são a matéria-prima dos fertilizantes. Assim, uma
região como o Centro-Oeste, como a minha Corumbá,
como o meu Mato Grosso do Sul, vai-se utilizar desses
produtos e deixar de trazer de outras regiões do País,
e mesmo importar, fertilizantes para atender às suas
necessidades locais.
Esse é o grande desafio, Sr. Presidente, Senador
Tião Viana, que se apresenta a partir de uma operação que – volto a insistir e destacar – é de extrema
relevância e importância para o setor petroquímico no
Brasil, recentemente, delineada pela Petrobras, pela
Unipar e pela Braskem.
Com muita honra, Senador Gerson Camata.
O Sr. Gerson Camata (PMDB – ES) – A gente não
poderia aparteá-lo devido ao disposto no Regimento
Interno, mas faltam ainda dois minutos para a Ordem
do Dia. Eu vou me permitir aparteá-lo, cumprimentando-o, porque, mais uma vez, V. Exª dá aula, de cátedra,
sobre energia e fala com conhecimento, porque atuou
na área há tantos anos, para dar uma boa notícia. Eu
disse, outro dia, que está pronto, está funcionando, o
gasoduto de Cacimbas a Vitória, o segundo. No próximo dia 15 de janeiro, o Presidente Lula vai inaugurar
Cacimbas–Vitória–Cabiúnas,...
(Interrupção do som.)
O Sr. Gerson Camata (PMDB – ES) –...um grande
poço de gás, lá no Espírito Santo. Nós vamos fornecer
vinte milhões de metros cúbicos de gás para o Rio de
Janeiro, brevemente, metade ou um pouco mais da
metade daquilo que a Bolívia fornece hoje ao Brasil. É
por isso que o Paulo Hartung, sempre que se refere ao
Espírito Santo, diz assim: “A boa Bolívia é aqui”, para
que a Petrobras aumente os investimentos a fim de que
possamos superar, inclusive, a produção daquele país,
fornecendo o gás e a energia para o Brasil.
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O SR. DELCÍDIO AMARAL (Bloco/PT – MS) –
Muito obrigado, Senador Gerson Camata. Nunca tive
dúvidas com relação ao potencial que o Espírito Santo
sempre teve na produção de gás natural para o Brasil.
O que Campos representa para o Rio de Janeiro, não
tenho dúvida nenhuma, Peroá-Cangoá vai representar
para o Espírito Santo, pois vai ter extrema relevância
na produção de petróleo e gás no Brasil.
Sr. Presidente, agora, mais do que nunca, só quero mais uma vez destacar que presenciamos uma das
operações mais relevantes na área petroquímica do
País, ao longo de toda a existência da indústria petroquímica brasileira. E temos que apostar nesse modelo.
Não tenho dúvida nenhuma de que esse modelo dará
certo e realmente corresponderá àquilo que o mercado
brasileiro espera da nossa indústria petroquímica.
Muito obrigado, Sr. Presidente, pela paciência e
pela tolerância.
Durante o discurso do Sr. Delcídio Amaral, o Sr. Romeu Tuma, deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Tião Viana,
Presidente interino.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– Cumprimento V. Exª, Senador Delcídio Amaral.
Concedo a palavra ao Senador Euclydes Mello,
que falará pela Liderança do PRB.
S. Exª dispõe de cinco minutos.
O SR. EUCLYDES MELLO (Bloco/PRB – AL.
Pela Liderança do PRB. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, no último dia 29 de
novembro apresentei nesta Casa o Projeto de Lei do
Senado nº 681, de 2007, que acrescenta dispositivo à
Lei nº 9.250, de 2 de dezembro de 1995, com o intuito
de autorizar a dedução da base de cálculo do Imposto
de Renda das despesas do contribuinte pessoa física
com impostos estaduais e municipais.
A idéia central é permitir que o cidadão possa
abater na declaração do ajuste anual do Imposto de
Renda os valores pagos com tributos como o IPTU, o
IPVA e o ISS, já que na prática a metodologia da cobrança e seus respectivos descontos configuram uma
bitributação a que está sujeito o contribuinte.
A proposta vem no esteio de tão comentada e reconhecida necessidade de uma reforma tributária que
toda a sociedade brasileira há muito demanda não só
do Governo Federal, mas também de nós legisladores
e representantes da população.
Acredito até, Sr. Presidente, que se aqui já estivéssemos debatendo e votando uma verdadeira e
consistente reforma nos campos tributário e fiscal,
amparada por um largo consenso entre Governo e sociedade, inclusive quanto à efetiva implantação, talvez
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não teríamos a necessidade de procurar amenizar a
situação do contribuinte com propostas isoladas e específicas que permitam a redução da pesada carga de
impostos com a qual todos temos de conviver.
Por outro lado, tenho consciência de que o Governo está empenhado no envio dessa reforma ao
Legislativo. Mas não podemos nos iludir de que a solução definitiva, concreta e ideal para todos acontecerá
num curto prazo. Sabemos das dificuldades que uma
profunda mudança enfrenta, seja em qualquer área
de nossas estruturas e instituições, tão logo começa
a tramitar aqui no Congresso Nacional.
Por isso, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
certo de que se trata de medida de justo alcance para
nossa gente, apresentei este projeto de lei como forma,
inclusive, de contribuir para o debate e o aperfeiçoamento de uma futura reforma no campo tributário.
Quanto ao teor e mérito da proposição, quero aqui
justificar, observando que o Sistema Tributário Nacional
discrimina, de maneira exaustiva e minuciosa, os fatos
econômicos sobre os quais cada ente de direito público interno pode direcionar seu poder tributante. Esse
sistema, tal qual foi concebido, impede, por exemplo,
que o Município extravase sua competência e tribute
fatos reservados ao âmbito da União.
Ao demonstrar sua intolerância com o que a doutrina denomina bitributação, o art. 154, inciso I, da Constituição Federal, estabelece que a União até poderá
criar novos impostos, desde que tenham fato gerador
e base de cálculo distintos dos já existentes.
No entanto, em muitos pontos, a legislação infraconstitucional não foi tão ciosa dos limites impostos
pela Constituição. A legislação do Imposto de Renda
das pessoas físicas, ao tributar os rendimentos que, ao
longo do ano-calendário, são usados para o pagamento de outros impostos, vai além de sua competência
tributária, alcançando parcela do patrimônio do contribuinte já reservado a outros impostos.
Trata-se de procedimento economicamente iníquo:
obriga-se o contribuinte a pagar impostos que incidem
sobre propriedade de seus bens com o dinheiro que
já sofreu incidência do Imposto de Renda.
Assim, Sr. Presidente, propomos, como forma
de corrigir o equívoco do legislador, retirar da base de
cálculo do Imposto de Renda a parcela de rendimentos destinada ao pagamento de tributos estaduais e
municipais que incidem sobre o patrimônio, além daquele referente aos valores pagos pela prestação de
serviços.
O Sr. Marcelo Crivella (Bloco/PRB – RJ) – Senador Euclydes Mello, V. Exª me concede um aparte?
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O SR. EUCLYDES MELLO (Bloco/PRB – AL)
– Pois não, com muito prazer, Senador Marcelo Crivella.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– Infelizmente, trata-se de breve comunicação. Não
compete aparte, Senador Marcelo Crivella.
O Sr. Marcelo Crivella (Bloco/PRB – RJ) – Sr.
Presidente, esta será apenas a primeira oportunidade
que vou ter de saudar o meu companheiro de tribuna
e de Partido. Pediria a V. Exª que apenas registrasse
nos Anais desta Casa os meus cumprimentos por um
pronunciamento tão brilhante. Este, sim, é o imposto
que deveríamos discutir, diminuir; este, sim, é regressivo, tira do pobre; este, sim, seria uma grande contribuição ao Sistema Tributário Nacional. V. Exª está de
parabéns por este pronunciamento.
O SR. EUCLYDES MELLO (Bloco/PRB – AL) –
Muito obrigado, Senador Marcelo Crivella. Espero que
o Governo e nós, Senadores, tenhamos sensibilidade
para apreciar com carinho essa matéria.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PTB
– AC) – Interrompo V. Exª, somente por alguns segundos, para uma comunicação urgente.
O Sr. Heráclito Fortes (DEM – PI) – Sr. Presidente, eu queria pedir permissão ao orador e a V. Exª
para registrar a presença, aqui neste plenário, em
visita que nos faz, do Vice-Ministro de Negócios Estrangeiros de Israel, Wuhaba Magali; da Embaixadora
Tzipora Rimon, que todos aqui já conhecem; e da Srª
Dorit Shavit, do Departamento de América Latina do
Ministério do Exterior. (Palmas.) Srs. visitantes, queremos, com a maior alegria, fazer este registro e desejar
uma estadia proveitosa no País. Que nós possamos,
cada dia mais, estreitar as nossas relações.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– A Presidência compartilha com o Presidente da Comissão de Relações Exteriores as boas-vindas.
O Senador Euclydes Mello tem mais três minutos
para concluir o seu pronunciamento.
O SR. EUCLYDES MELLO (Bloco/PRB – AL)
– Além disso, temos certeza de que a proposição, se
convertida em lei, e dado seu caráter incentivador com
o abatimento no Imposto de Renda, reduzirá de forma
substancial a inadimplência desses tributos no âmbito
estadual e municipal. Conseqüentemente, permitirá
um aumento imediato de arrecadação na receita de
Estados e Municípios, além de evitar que tais entes da
Federação recorram sistematicamente ao instrumento
da dívida ativa, como é de praxe, para viabilizar a cobrança daqueles impostos.
Por fim, eu gostaria de poder contar com o imprescindível apoio dos nobres Pares desta Casa na
aprovação da matéria e, ao mesmo tempo, pleitear ao
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Executivo que proceda ao devido e apurado exame da
proposta. Contudo, peço que essa análise se dê, de
preferência, com os olhos voltados para os benefícios
que a medida trará não só para os Estados e Municípios, mas, principalmente, ao já sobrecarregado contribuinte brasileiro.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– Concedo a palavra ao Senador Mário Couto, por cessão do Senador Flexa Ribeiro, por dez minutos.
A seguir, Ordem do Dia.
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores.
Sr. Presidente, primeiro eu quero agradecer o
Senador Flexa Ribeiro pela cessão do horário. Muito
obrigado, Senador.
Senador Presidente, quero, na tarde de hoje, também dizer a V. Exª: muito obrigado. Porque, exatamente
no dia de hoje, a esta hora, estamos inaugurando o
Hospital Sara Kubitscheck. Um hospital pelo qual, por
várias vezes – e V. Exª sabe disso –, eu pedi desta
tribuna, para que todos me ajudassem para que o Estado do Pará pudesse ter um hospital de referência. E
V. Exª, por várias vezes, fez contato com a Drª Lúcia,
juntamente com o Senador Suplicy e o Senador Paim.
Eu quero dizer a V. Exª, Presidente, e Senador Flexa
Ribeiro, que nós do Estado do Pará, tanto eu como V.
Exª, que somos Oposição declarada, aqui neste Senado, ao Governo Federal e ao Governo do Estado
do Pará, não fazemos política com ódio. Na hora que
temos de elogiar e agradecer, nós temos humildade
para fazê-lo. E é exatamente isto, Senador Flexa Ribeiro, que nós estamos fazendo hoje aqui, agradecendo
as providências e a atenção que nos deram. Senador
Camata, V. Exª ouviu, por várias vezes, eu pedir energia
para o Marajó, eu falar do Hospital Sara Kubitschek,
pedir a transamazônica, pedir as eclusas de Tucuruí
para o meu Estado.
V. Exª também me ajudou Exª, fazendo apartes
e solicitando providências em caráter imediato. Hoje
estamos festejando esse fato, mostrando que, na hora
do agradecimento, sabemos fazê-lo. Tenho feito, e vou
continuar fazendo, aqui desta tribuna, uma Oposição
dura, muito dura. Não pouparei críticas, mas na hora
de agradecer, temos a humildade para saber fazê-lo.
Não torcemos pela desgraça. Não torcemos para
não dar certo, principalmente no que se refere ao Estado do Pará, que tanto amamos. Hoje quero festejar
a inauguração de um hospital que, há muito tempo,
estava fechado, um hospital de suma importância para
o Pará, o Hospital de Reabilitação Infantil, que o povo
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paraense desejava, que servirá às crianças do meu
Estado, que não podia mais ficar dependendo apenas
dos seus equipamentos para funcionar. Valeu a nossa
luta, valeu a luta de vários Senadores.
Quero dizer, agradecendo, ao Presidente Lula que
ele não fez mais do que a obrigação. O povo paraense
está agradecendo, mas é obrigação do Governo Federal
fazer o que fez. Sua Excelência vai ao Marajó.
Infelizmente vai conhecer só uma parte do Marajó amanhã, só uma parte, porque a parte de Campos,
Soure, Salvaterra, Cachoeira, Santa Cruz, na parte
mais sofrida o Presidente não vai.
Mas queremos agradecer, porque vai resolver o
problema de energia elétrica no Marajó, por que tanto
clamamos aqui desta tribuna, por que tanto pedimos,
eu e o Senador Flexa Ribeiro.
Aquilo que o Suplicy fala – e é bom que isso
exista, Suplicy – é que o Presidente Lula nos escuta
pela TV Senado, V. Exª me falou isso uma vez. E é
bom que ele nos escute. E parece que ele nos escutou agora, levando o Sarah e a energia elétrica para
a Ilha do Marajó.
Oxalá! Tomara que a assinatura dos convênios,
hoje, seja realidade e que o Marajó saia da escuridão, que o Marajó saia daquilo de que sempre padece, há muitos e muitos anos, que é a falta de energia
elétrica.
Tomara que Nossa Senhora de Nazaré possa
iluminar a cabeça do Presidente Lula e, lá, ele possa
resolver também os problemas de transporte no Marajó. Não é só energia, Senador Flexa Ribeiro, que
precisamos; precisamos, urgentemente, resolver, Senador Alvaro Dias, o nosso problema de transporte
no Marajó.
Espero que o Presidente tenha essa consciência
de resolver os problemas de infra-estrutura no Marajó.
Um Marajó tão abandonado, um Marajó tão desprezado, um Marajó para o qual ninguém olha, um Marajó em que existem milhares e milhares e milhares de
cidadãos passando alta necessidade, com a falta de
transporte, com a falta de energia.
Oxalá, tomara, Senador Flexa Ribeiro, que o Presidente Lula, que já deu tanto dinheiro para a África e
a Colômbia, tenha a sensibilidade de fazer o que fez
em Angola, ou seja, liberar R$2 bilhões para investimento no turismo na Ilha do Marajó, colocar transporte. Ele vai ver agora que o Marajó é muito mais pobre
que Angola. Em vez de dar dinheiro para Angola, ele
deveria estar protegendo os cidadãos brasileiros que
necessitam da proteção do Governo Federal.
É com muita honra que concedo um aparte a V.
Exª, Senador Flexa Ribeiro.
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O Sr. Flexa Ribeiro (PSDB – PA) – Senador Mário Couto, V. Exª tem toda a razão de hoje festejar a
abertura da Rede Sarah e todos esses benefícios que
o Presidente Lula leva ao Pará. Eu gostaria que Sua
Excelência fosse ao Pará todas as semanas e pudesse
atender o Pará em todas as suas necessidades. Para
mim, inauguração tem menor importância. O importante
é atender à população tanto que V. Exª e eu dissemos
que queríamos estar lá. Ainda ontem recebi um convite
do coordenador da Bancada, Deputado Paulo Rocha,
para acompanhar a comitiva e disse a S. Exª que não,
que eu fazia questão de estar aqui, até porque espero
votar a CPMF na sessão de hoje, e que a minha satisfação é ver o Rede Sarah funcionando.
Mas quero dizer a V. Exª que tive informação de
que o nosso amigo, defensor desta causa ao longo de
todos esses cinco anos que o hospital ficou pronto e
paralisado, o Agostinho Monteiro, foi barrado pela Governadora, que não lhe deu acesso ao prédio, autorizando apenas a entrada da Deputado Regina Barata
para representar os deficientes. Eu não aceito uma
coisa dessa. Quero trazer aqui, interrompendo o pronunciamento de V. Exª, a informação que tive ao sair
do gabinete agora. Então, quero prestar minha solidariedade não só a Agostinho Monteiro, mas também a
todos aqueles que lutaram bravamente para que o Sarah fosse realmente entregue àqueles que necessitam,
que são os deficientes lá do nosso Estado do Pará.
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Senador
Flexa, nós dissemos várias aqui, eu e V. Exª, que nós
não precisávamos estar na inauguração e que nós
entendíamos e entendemos que o importante é que
as obras sejam realizadas. Não cabe a nós, Senador
Flexa Ribeito, ter só o interesse de estar em cima de
um palanque, Senador. Cabe a nós nos interessarmos
e lutarmos para que as obras que hoje estão sendo
inauguradas sirvam ao povo do Estado do Pará. Isso
é que é importante. Não queremos exibição política.
Não somos disso, Senador, tanto que não estamos no
Pará hoje. Estamos aqui, loucos para votar a CPMF,
mas parece que isso não vai acontecer, Senador Arthur Virgílio.
O Governo quer mais um final de semana. Não
importa, Senador, mais um, dois ou três finais de semana, vamos sair vitoriosos dessa luta que o nosso
partido e o DEM tomaram a liderança, juntamente com
companheiros de outros partidos. Temos a certeza que
o povo paraense estará torcendo, e iremos festejar
essa grande vitória na próxima terça-feira.
Esperem, povo do nosso querido Brasil!
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– Cumprimento V. Exª e o povo do Pará pela grande
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conquista na área de saúde, que é a inauguração da
Rede Sarah no Estado do Pará, na cidade de Belém.
Concedo a palavra ao Senador Arthur Virgílio,
como líder.
A Presidência lembra que não cabem apartes
nessa fase.
A seguir, passaremos à Ordem do Dia.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Como
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, o Brasil hoje vive uma hora bastante
estranha, Senador Jarbas Vasconcelos, mas de enorme evocação histórica, porque, se nos recordarmos
da atuação do bravo líder sindical que foi Luiz Inácio
Lula da Silva, vamos perceber que Lula liderou, dando
início ao que foi, à época, o novo sindicalismo. Lula liderou greves memoráveis por liberdade e por melhores
condições de vida e salário para os trabalhadores na
região do ABC paulista. E foi assim que se notabilizou
e se credenciou ao nosso respeito, ao respeito dos
democratas brasileiros.
Hoje é uma data significativa porque o Presidente
realiza, na mais alta magistratura da Nação, algo que
nem como o líder sindical que ele foi chegou a obter
décadas atrás. Senão vejamos, Senador Jarbas Vasconcelos. A Câmara, apesar da maioria acachapante de
que dispõe o Governo, a Câmara não vota nada para
supostamente facilitar os caminhos da CPMF aqui no
Senado Federal. Ou seja, pela maioria, em cima e por
cima da vontade dos opositores que querem trabalhar,
a Câmara está em greve.
Hoje, percebemos nenhuma vontade do Governo de terçar as armas do voto, colocando, para valer,
a aferição do pensamento de cada Senador em relação a esse chamado imposto do cheque, ou seja,
por ação do Governo e de sua escassa maioria nesta
Casa, o Senado está em greve. E, se não votarmos a
CPMF, não votaremos outra matéria, porque esta é a
matéria nobre, esta é a matéria mãe, esta é a matéria
fundamental, mas a Câmara está em greve, o Senado
está em greve, 38 ministérios, a maioria dos quais não
operacional. O Governo administrativamente está em
greve, ou seja, o líder sindical Luiz Inácio Lula da Silva
jamais logrou decretar uma greve geral sobre o País,
e agora, como Presidente, ele realiza o ápice do que
seria um governo sindicalista: o Brasil está em greve
geral; greve na Câmara, greve no Senado, greve nos
ministérios.
Sr. Presidente, peço a V. Exª a inclusão, nos Anais
da Casa, de texto assinado pelo Presidente Jorge Carlos Machado Curi, da Associação Paulista de Medicina.
Esse texto, hoje, foi repassado ao Presidente do meu
Partido, Senador Sérgio Guerra. O título é: “A Saúde
do Brasil e a CPMF”. Diz o Sr. Curi:
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Faz algum tempo a Contribuição Provisória Sobre Movimentação Financeira, a CPMF,
perdeu o motivo de existir. Criada em 1996
[aí ele traz certa imprecisão, porque foi criada em 1993, com o nome de Imposto; depois,
em 1996, ganhou o contorno de contribuição.
Mas, muito bem.] com o intuito de garantir mais
investimentos em saúde, foi pouco a pouco
tendo seu fim desvirtuado.
A despeito de tal distorção, o Governo
busca aprovar sua prorrogação com uma tática
no mínimo questionável. Consciente de que o
Sistema Único de Saúde cada vez mais beira
o caos e precisa de socorro imediato, faz da
necessidade da população uma moeda de
troca e anuncia, por mais de um interlocutor,
que só permitirá que a sua bancada aprove a
Emenda Constitucional nº 29 se o Congresso Nacional lhe der, em troca, a continuidade
da CPMF.
Infelizmente a saúde do cidadão brasileiro é usada para chantagear os parlamentares,
forçando-os a votar contra suas consciências.
A CPMF, que era provisória, não pode mais
ser prorrogada. Estamos sob a ameaça de
que se torne definitiva, na contramão do que
a sociedade pretende, que é ser desonerada,
para diminuir o custo Brasil, aumentar a competitividade, abaixar preços, produzir e gerar
novos empregos.
Reduzir impostos é possível, como demonstram estudos técnicos desenvolvidos por
inúmeras entidades da sociedade civil brasileira, apresentados ao Governo, à Câmara dos
Deputados e ao Senado – uma forma de contribuir para a conscientização da importância
de se cumprir a lei e a CPMF acabar no dia
31 de dezembro deste ano.
A Saúde Pública não depende da CPMF.
De fato precisa é da aprovação imediata da
Emenda 29, que destinará recursos importantes ao SUS e também determinará legalmente
quais gastos poderão ser considerados efetivamente investimento na área.
Nossa entidade defende os direitos e os
interesses dos pacientes há 77 anos. Diante
dessa situação, não poderíamos deixar de
expressar a nossa solidariedade à população
brasileira, na luta por uma atenção de qualidade à saúde e pelo acesso a uma medicina
de excelência.
São Paulo, 6 de dezembro de 2007.
Associação Paulista de Medicina.
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José Carlos Machado Curi.
Presidente
Sr. Presidente, peço que seja parte integrante
deste pronunciamento de Liderança a matéria, a nota
pública, a nota à Nação brasileira assinada pelo Presidente da Associação Paulista de Medicina, Dr. José
Carlos Machado Curi.
E digo a V. Exª que nós discutiremos daqui a
pouco a proposta nossa de inversão de pauta, por
entendermos que, após todas as idas e vindas, aceitamos votar. E, se aceitamos votar, é de se supor que
o Governo esteja pronto para pensar as armas do
voto conosco.
Portanto, proporemos a inversão de pauta, Sr.
Presidente, e nos colocaremos, caso não haja a concordância do Governo com votar a CPMF agora, nos
colocaremos em obstrução em relação às demais matérias, por entender que esta é a matéria mãe, esta
é a matéria rainha, esta é a matéria mater, esta é a
matéria nobre, esta é a matéria sobre a qual os olhos
da Nação estão todos eles lançados. Que, portanto,
cumpramos hoje com o nosso dever.
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A Oposição está a postos. Imagino que o Governo
certamente haverá de defender os seus pontos de vista,
e haverá de estar, ele também, a postos, sustentando ser
bom para o País a prorrogação do Imposto do Cheque,
nós sustentando a posição contrária, e a democracia
brasileira se fortalecendo nessa contradição.
Mas que se vote hoje a CPMF. É o apelo muito claro que faço. E digo mais: a nossa disposição é
de cumprir o compromisso de votar no momento em
que o Governo se disponha a fazê-lo. Que seja hoje.
Estamos aqui prontos para nenhuma matéria outra
examinarmos, para examinarmos a matéria principal,
a matéria mater, a matéria mãe, a matéria essencial,
que é a proposta de prorrogação da Contribuição sobre
Movimentação Financeira, Sr. Presidente.
Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado.
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. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Sr. Presidente, peço a palavra pela Liderança do Governo, a
respeito da matéria.
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– Pela Liderança do Governo, ouço o Senador Romero
Jucá. A seguir, o Senador Flexa Ribeiro.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Como Líder.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, eu gostaria de registrar a nossa posição
a respeito do que levantou o Senador Arthur Virgílio.
Nós temos procurado caminhar celeremente para que
a matéria da CPMF possa ser votada. O Senador recebeu essa matéria com um prazo muito curto para
a discussão. A matéria demorou bastante na Câmara dos Deputados, e, em uma primeira etapa, essa
matéria demorou trinta dias para que a Relatora do
Democratas, da Oposição, apresentasse um parecer.
Muito bem. O parecer que ela apresentou foi derrotado
e eu passei a ser o Relator da matéria. Nós tivemos
depois uma semana de obstrução da Oposição. A
Oposição obstruiu, no Plenário, medidas provisórias,
para que nós não pudéssemos iniciar a contagem do
prazo da emenda constitucional. Conseguimos votar
as medidas provisórias e agilizamos, Sr. Presidente,
os procedimentos, inclusive, dando o parecer em 24
horas de dezenove emendas que foram apresentadas
em plenário.
Muito bem, o Governo, então, encaminhou e quer
votar. Mas hoje não temos o quórum necessário de 81
Senadores para votar: há Senadores viajando, Senadores ausentes, e programamos – ontem, conversamos
diversas vezes – a votação para a próxima terça-feira.
Portanto, não é intenção do Governo obstruir, não é
intenção do Governo atrasar a votação. Terça-feira, votaremos: quem tiver voto ganha; quem não tiver voto
perde. Quem ganhar ou responde pela aprovação da
CPMF ou responde pelo ônus de não termos CPMF
no País. É uma discussão clara, cristalina; não vamos
tergiversar sobre isso.
Então, eu gostaria de registrar que é visível que
não temos o quórum necessário para buscar 49 votos
em um universo de oitenta. A questão levantada por V.
Exª de que o Presidente não vota diminui a condição
de votação do quórum da Casa.
Estamos preparados para votar na terça-feira,
espero que com o apoio da Oposição, com os votos
da Oposição. Que até lá se reflita, veja-se qual é a
possibilidade deste País, vejam-se as implicações internas e externas desse ato, e que possamos, na terça-feira, fazer uma festa cívica da responsabilidade, da
governabilidade, da maturidade política e votar essa
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matéria de forma a aprová-la e garantir recursos para
a população mais carente deste País.
Hoje não dá para votar, porque não tem número.
Aí é a Oposição querer ganhar sem jogar; quer dizer, é
ganhar sabendo que o jogo não pode acontecer. Como
sei que os líderes da oposição são leais, finos, elegantes, figuras amigas, cavalheirescas, iremos disputar
essa matéria numa luta elegante de esgrima, talvez
todos do mesmo lado, no momento oportuno, quando
esse placar apontar 81 Senadores, porque aí sim não
haverá ausência. Será a vontade da Casa, a vontade
soberana do cenário nacional.
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – SP)
– Tem a palavra, pela ordem, o Senador Mário Couto
e, a seguir, o Senador Alvaro Dias.
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, primeiro quero dizer ao Senador Líder do Governo que ontem S.
Exª deve ter escutado da oposição, por intermédio do
Líder Arthur Virgílio, que estávamos dispostos a votar
desde ontem.
Então, era do conhecimento do Líder do Governo,
por intermédio do nosso Líder, que a oposição estava
disposta a votar desde ontem, e o líder Arthur Virgílio
externou isso a todos os Senadores e ao povo brasileiro. Queríamos mostrar a posição da oposição, que está
do lado da população. Se o partido de V. Exª diz que a
voz vem da rua, escute a voz da rua. A voz da rua não
quer mais pagar imposto neste País, a voz da rua clama
para que o Governo Federal não taxe mais o País e a
população brasileira de impostos. Chega! Basta!
O Sr. Romero Jucá (PMDB – RR) – Senador Mário Couto, permita-me uma observação. Não vou polemizar com V. Exª, mas existem várias vozes das ruas:
vozes das favelas, vozes de quem usa o Sistema Único
de Saúde e vozes da Avenida Paulista e da Fiesp.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – SP)
– O Senador Mário Couto está com a palavra.
O Sr. Demóstenes Torres (DEM – GO) – V. Exª
não faz parte da voz das favelas. É bom que se lembre
disso. Ao contrário, muito ao contrário.
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Sr. Presidente, quero terminar a minha palavra. Escutei o Líder
do Governo atentamente, fiquei calado.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– A palavra está concedida e assegurada ao Senador
Mário Couto.
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Sr. Presidente, escutei o Líder do Governo tranqüilamente,
não dei um pio sequer. S. Exª que me escute agora.
São 68% de brasileiros dizendo assim: chega de nos
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taxar de impostos. Não se agüenta mais! Esse imposto
é perverso. O Presidente Lula sabe que tem de reduzir
suas despesas. As despesas do Governo são intermináveis e têm despesas supérfulas que precisam ser
eliminadas imediatamente.
E que não venha o líder, tão competente que é,
dizer que a matéria veio para cá de pronto. Há muito
tempo estamos discutindo-a. Só eu já fui à tribuna cinco
vezes. A matéria está amplamente discutida. O Presidente já está para me expulsar daqui de ver a minha
cara todos os dias ali da tribuna discutindo a CPMF.
Como que não se discutiu a CPMF!
Senador Romero Jucá, diga assim: nós não queremos votar hoje. Nós temos a maioria. Nós temos o
Governo do nosso lado. Aí tudo bem! Mas que vão ser
derrotado na terça-feira, tenho em Deus que serão.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Sr. Presidente, peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– O Senador Alvaro Dias tem a palavra pela ordem.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srs. Senadores, Srªs. Senadoras, realmente não fica bem para
o Senado Federal a população ouvir o pretexto apresentado pelo Senador Romero Jucá. Hoje é quintafeira. Já fica mal quando dizem que Senadores não
comparecem na segunda e na sexta.
O Senador Romero Jucá proclama agora que não
comparecem também na quinta-feira. O trabalhador
brasileiro é obrigado a trabalhar de segunda a sexta
e, às vezes, no sábado até o meio-dia. Não tem explicação para ausência. Qual é a explicação que o Líder
do Governo oferece ao povo brasileiro pela ausência
dos seus colegas, Senadores, nesta quinta-feira de
trabalho? Só há uma explicação: o Governo quer uma
feira de final de semana. O Governo convoca Senadores para a feira de final de semana, na esperança
de conquistar os votos que faltam para completar 49
e aprovar a prorrogação da CPMF.
Espero que essa feira seja um fracasso, que o
Governo não consiga vender o seu produto, que o Governo não tenha a competência necessária para exerce
a atração fatal a ponto de convencer Senadores recalcitrantes, embora na base aliada do Governo.
É muito bom para o Brasil acabar com a CPMF.
Somos 70 Senadores na sessão de hoje. O painel eletrônico indica a presença de 70 Senadores. Não está
escrito em lugar algum do Regimento da Casa que
necessitamos de 81 Senadores para votarmos. Em
nenhum momento se questionou a presença de 81
Senadores para deliberarmos. O que o Governo não
quer é a derrota no dia de hoje. O que o Governo quer
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é um fim de semana prolongado para instalar o balcão
de negócios. Se não convenceu até aqui, depois de
tanto tempo de argumentação, como convencerá num
final de semana?
A menos que se utilize de expedientes espúrios e
que esses expedientes funcionem, o Governo não tem
argumentos para convencer quem quer que seja neste
final de semana até a próxima terça-feira. É muito bom
para o Brasil acabar com a CPMF, é bom para o País
porque o Governo se obrigará a adotar mecanismos
eficazes de controle dos gastos públicos.
O Governo está gastando demais. O Governo
gasta com o supérfluo; o Governo gasta com o desnecessário. É um Governo perdulário, sim! É um Governo
gastador, sim! O festival da gastança no Governo brasileiro precisa acabar. Isso acaba com o fim da CPMF.
Não haverá desequilíbrio fiscal, não haverá desequilíbrio orçamentário, porque o Governo tem gordura para queimar, porque o Governo tem excesso de
receita. Este é o momento, Senador Agripino. Não há
outro melhor do que este. Agora sim, há arrecadação
que se sobrepõe inclusive à previsão orçamentária; há
arrecadação que supera as previsões dos especialistas.
Para o próximo ano, a previsão é de que teremos R$60
bilhões, R$70 bilhões a mais do que estava previsto.
Portanto, o Governo pode prescindir da CPMF,
sem perder o equilíbrio fiscal, sem comprometer a
organização orçamentária e, mais do que isso, além
de conter gastos, além de mudar a postura de gerenciamento, o Governo será obrigado a debater com a
sociedade brasileira um novo modelo tributário. O que
está aí está superado, é retrógrado, está esclerosado,
impede o crescimento econômico do País. O Brasil
cresce menos do que deveria crescer; cresce mais apenas do que o Haiti, o que é uma vergonha para todos
nós, que trabalhamos e produzimos. Portanto, para o
Brasil voltar a crescer, ele necessita de um novo modelo tributário; voltar a crescer alcançando índices de
país emergente, de país em desenvolvimento, porque
o crescimento que temos é vegetativo, arrancado do
esforço desmesurado do povo brasileiro.
Não há crescimento à altura da grandeza nacional.
Para que o nosso crescimento seja digno do País, um
novo modelo tributário é necessário; modelo novo, só com
discussão, com debate, com envolvimento da sociedade;
modelo novo só retirando o Governo do conforto dos cofres cheios; modelo novo só com o fim da CPMF.
Isso justificaria de forma completa e absoluta o
gesto de independência do Senado Federal. É claro que
esse gesto de independência, derrotando o Governo,
acabando com a CPMF, será o início da recuperação
da credibilidade no Congresso Nacional, perdida por
esta Casa. Se os escândalos passavam ao redor, se
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não alcançavam o Senado Federal, acabaram alcançando-o neste triste ano de 2007.
Estamos desgastados, conceito comprometido,
imagem arranhada, credibilidade destruída. Com o fim
da CPMF estaremos proclamando nossa independência e estaremos iniciando, certamente, um processo
de recuperação da credibilidade perdida.
Espero, por fim, Sr. Presidente, que esta feira de
fim de semana, que convoca alguns Senadores, desrespeitando-os, não seja uma feira exitosa; que o Governo
não seja o bom vendedor neste final de semana. Seu
produto não é bom, seu produto está contaminado e
fará muito mal a quem o aceitar.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT –
AC) – Pela ordem, Senador José Agripino, Líder do
Democratas.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs
e Srs. Senadores, eu estava ao lado do Senador Romero Jucá. Na verdade, em relação a S. Exª eu tenho
um sentimento de amizade. Mas, neste momento,
estou com pena dele, porque a obrigação dele é votar, este ano, a CPMF – dizia-me ele –, e a obrigação
do Governo é conseguir votos para aprovar a CPMF.
Só que o Governo quer ganhar, e o Senador Romero
Jucá também quer votar para ganhar. Aquilo que ele
quer votar, também queremos. E, infelizmente, aquilo
que ele quer, ele não está podendo fazer e está sendo
obrigado a boicotar, porque ele sabe que o Governo
não conseguiu os votos de que precisa para aprovar
a prorrogação da CPMF.
Sr. Presidente, na terça-feira, votou-se o processo
que apreciou o relatório do Senador Jefferson Péres,
que pedia a condenação do Senador Renan Calheiros.
Havia 81 Senadores presentes. Não faltou ninguém.
Quando o Governo quer, bota todo mundo, bota sua
base, e nós, da oposição estávamos aqui para cumprir
com o nosso dever de votar.
Estávamos todos, porque havia interesse do Governo, e o Governo sabia que tinha número para atingir seu objetivo, que era absolver o Senador Renan
Calheiros. Pactuou-se. E foi solicitação do Líder do
Governo, Senador Romero Jucá, para que, hoje, quinta-feira, votássemos.
Fizemos um esforço e apreciamos, na reunião
de quarta-feira da CCJ, as dezenove emendas que o
Plenário apresentou ao relatório do Senador Romero
Jucá e abrimos mão até de brigar por sua aprovação,
para que tivéssemos oportunidade de ter o relatório
de S. Exª aqui, para derrotá-lo no voto, o que é nossa
intenção. Para quê? Para que a CPMF se encerre em
31 de dezembro.
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Era a palavra do Governo, do Senador Romero
Jucá, que tem interesse em votar este ano a matéria.
Porém, o Governo é que tem de arranjar os votos; o
Governo não os arranjou, e o Senador Romero Jucá
está agora fazendo apelo para que votemos na terça-feira.
Evidentemente que, se não há quorum para se
votar a CPMF, não há quorum para se votar matéria
nenhuma. Ontem, votamos tudo o que há de matéria;
tudo o que existia na pauta foi votado. Votou-se tudo
até às 20h30.
Se não obstruirmos a votação, o Governo a obstruirá. Então, acho que o Senador Romero Jucá vai
propor algum tipo de entendimento. Já me chegou
aos ouvidos que há entendimento para que votemos
terça-feira, impreterivelmente, a CPMF. Quero ouvir
isso de S. Exª. Parece que a proposta é votar a matéria na terça-feira.
O Governo não vota hoje claramente porque não
tem votos para ganhar. Se quisesse mobilizar sua base,
como mobilizou terça-feira, estariam aqui todos os 81
Senadores, mas estariam aqui para derrotar a CPMF.
Como o Governo não tem número, pediu o prazo para
este fim de semana. Espero, Senador Tião Viana, que
não seja um fim de semana negro. Já estou vendo
– V. Exª é médico, deve ser bom médico, tem cara de
bom médico.
O Presidente Lula é manhoso, é ardiloso, é bom
na comunicação, não há nenhuma dúvida. De administração, não é bom, mas é caviloso, é ardiloso e
sabe operar. A última dele agora foi reunir dirigentes
de Casas de Saúde, de Santas Casas de Misericórdia, dez, quinze, vinte, e colocá-los em comissão para
conversar com os Senadores. Os dirigentes não sabem, com certeza, de um número que eu sei. Quanto
é, da arrecadação da CPMF, que está efetivamente
sendo destinado à Saúde? Em 2006, arrecadou-se,
em números redondos, R$32 bilhões. Para a Saúde,
já retirada a parcela da DRU, foram R$13,496 bilhões.
É muito menos do que a metade, que seriam R$16
bilhões. Mas jogam os dirigentes das Santas Casas
para pressionar os Senadores com uma chantagem
emocional, quando, na verdade, os números não traduzem isso.
A verdade do Governo Lula, Presidente Tião
Viana, é a seguinte: do Orçamento de 2007 até agora, 99% dos recursos alocados para pagamento da
dívida foram empenhados. Para investimentos, menos
de 45%; ou seja, é um Governo ruim em capacidade de gastar. Temos o direito, Senador Tião Viana,
de fazer uma opção: o Governo quer arrecadar para
gastar e gastar mal. Sabendo-se que o Governo está
exibindo recorde de arrecadação, pois já arrecadou
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em excesso mais do que a CPMF, e, se arrecadou
em superávit de arrecadação mais do que a CPMF,
ele já pode abrir mão da CPMF, porque não previa
arrecadação maior do que o que arrecadou com
CPMF. Claro que pode abrir mão. Abrir mão para
quê? Para tornar o Brasil competitivo. O Brasil está
só caindo no ranking de competitividade. Com isso,
a Vale do Rio Doce está investindo lá fora, a Gerdau está indo lá fora investir, e aqueles que podem
investir aqui estão indo para a Argentina, para a Colômbia, para a Índia, para a Rússia, e o Brasil está
perdendo espaço.
É isto que nós, brasileiros, que temos consciência
e compromisso, estamos querendo: votar a CPMF com
responsabilidade para abrir uma expectativa melhor de
retomada do crescimento para o nosso País. Isso não
é maldade, não é quebrar o País, não é nada.
Vamos parar com a chantagem. E vamos ficar,
Sr. Presidente Tião Viana, Srªs e Srs. Senadores,
atentíssimos neste final de semana. Temos, hoje,
voto para ganhar com homens e mulheres que têm
uma cara só, que não se vão dobrar. Se existissem
argumentos, Sr. Presidente, para se mover as consciências das Senadoras e dos Senadores, elas já
teriam sido movidas. Por que é que vão fabricar, daqui até terça-feira, argumentos novos? Só se forem
argumentos inconfessáveis. Se, até hoje, depois de
60 dias de debate, de apresentação de argumentos,
não se moveu a consciência e a convicção de 35 Senadoras e Senadores, o que é que vai, neste fim de
semana, mover?
Conversas inconfessáveis? Será que é isso?
Vamos ficar atentos, Presidente Tião Viana. Vamos
ficar muito atentos, para que o cidadão brasileiro que
deseja o encerramento da cobrança da CPMF tenha
em nós os seus intérpretes legítimos.
Se não votarmos hoje, vamos marcar a data para
não falharmos e votarmos, para que aquilo que o Brasil
quer venha a acontecer.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– Pela ordem, concedo a palavra ao Senador Romero Jucá.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, instado
pela fala do Senador José Agripino, quero reafirmar
a nossa posição e fazer a proposta de que, impreterivelmente, possamos votar essa matéria na próxima
terça-feira, à tarde, talvez até começando um pouco
mais cedo a Ordem do Dia, exatamente porque é uma
matéria debatida.
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O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– Pergunto ao Senador José Agripino se é esse o entendimento. Eu teria de ouvir o PSDB também. Aí, a
Presidência transferirá toda a Ordem do Dia para terça-feira.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o entendimento era votarmos hoje, mas o Líder do Governo faz
essa proposta de público e toma o compromisso de
votar na terça-feira. Se insistirmos em votar hoje, ele
esvazia o plenário. Ele esvazia o plenário.
É preferível, portanto, um bom entendimento e
um bom acordo, para que votemos na terça-feira impreterivelmente.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Muito
bem.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– Ao Senador Alvaro Dias, respondendo pela Liderança
do PSDB, pergunto se é esse o entendimento, já que
não vejo o Senador Arthur Virgílio.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, já são 71
Senadores.
Estamos próximos de chegar aos 80 Senadores,
Senador Romero Jucá.
De qualquer forma, Sr. Presidente, se o Governo
está disposto a esvaziar o plenário, não teremos quórum
para deliberação. Se é essa a disposição do Senador
Romero Jucá, se ele assegura que não haverá quórum,
não vamos ficar, aqui, insistindo no impossível.
Obviamente, como o Senador José Agripino,
somos obrigados a concordar que se vote na terçafeira.
Eu, lamentavelmente, Senador Romero Jucá,
tenho de insistir: espero que essa feira de final de semana não seja bem sucedida, porque não há outro
objetivo. O objetivo visível é um fim de semana prolongado, quando se convoca Senadores para uma feira
de final de semana.
Creio que os argumentos, que foram tão exaustivamente utilizados pelo Governo até a data de hoje
não convenceram e não convencerão até terça-feira,
provavelmente. Essa é a nossa esperança, para o
bem do País.
Obviamente, se não temos quórum para deliberar
sobre CPMF, quórum não temos para deliberar sobre
matéria alguma, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– A Presidência, diante disso, transferirá para a próxima terça-feira toda a Ordem do Dia.
São os seguintes os itens transferidos:
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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.
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: favo-
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rável 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, 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
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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 Alvaro
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
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.
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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 é 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 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.
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.
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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.
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.
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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 condições de
qualidade da oferta de educação escolar para
crianças de cinco e seis anos de idade.
Parecer sob nº 874, de 2007, da Comissão de Educação, 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,
solicitando a dispensa do parecer da Comissão de Assuntos Econômicos 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.

44260

Sexta-feira 7

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– Pela ordem, concederei a palavra ao Senador Tasso
Jereissati, ao Senador Mão Santa, ao Senador Flexa
Ribeiro e ao Senador Mário Couto.
Concedo a palavra ao Senador Tasso Jereissati.
O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Sr.
Presidente, inclua-me nessa sua generosa lista também.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– Os Democratas falaram, Senador Heráclito Fortes.
O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Pela
ordem.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT –
AC) – Pela ordem, V. Exª está inscrito, com a maior
alegria.
O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Muito
obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– A Presidência esclarece que na sexta-feira e na segunda-feira teremos sessões não deliberativas.
Concedo a palavra ao Senador Tasso Jereissati.
O SR. TASSO JEREISSATI (PSDB – CE. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, estou recebendo, agora, as palavras do Presidente Luiz
Inácio Lula da Silva, num discurso feito, se não engano, em Belém, no glorioso Estado do Pará, que me
parece profundamente inconsistente com o que está
acontecendo nesta Casa hoje.
Senador Arthur Virgílio, não sei se V. Exª já as
leu, mas estou com as palavras do Presidente.
O Presidente Lula, em Belém, Presidente Tião
Viana e Senador Romero Jucá, pediu aos Senadores
que tenham juízo e votem com a prorrogação da Contribuição sobre Movimentação Financeira:
Se os Senadores não tiverem juízo, votam contra; se tiverem juízo, eles aprovam. E
pode dizer ao povo que, graças a eles, a gente aprovou recursos para ajudar aos pobres
deste País. Se fosse para ajudar rico, ninguém
votava contra.
Continua o Presidente:
Eles estão lá no Senado dizendo que vão
votar contra, achando que vão-me prejudicar”.
“A CPMF arrecada 40 bilhões e metade deles
é para a Saúde”. [Não é verdade.] “Só o BolsaFamília usa 70% de dinheiro da CPMF”.
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Também não é verdade. O Presidente continuou:
Aqui, Ana Júlia [referindo-se à Governadora do Pará], se eles votarem contra, têm de
ir pra casa e mostrar quem é o Senador responsável por deixar milhões de pessoas sem
os benefícios desse programa.
E completou: “Os Deputados já votaram. Não é
possível que alguém não tenha responsabilidade de
saber que nenhum governo pode prescindir de 40 bilhões.”
O Presidente Lula demonstra todo o contra-senso que existe no seu Governo, nas suas palavras e,
principalmente, nas suas ações e na base aliada do
seu Governo.
Hoje, no plenário, estamos dispostos a votar. Falaram os Senadores Arthur Virgílio e José Agripino, do
DEM, dizendo que estamos a postos para votar.
Disse o Senador Romero Jucá, Líder do Governo,
que não vai votar porque não há Senadores suficientes
aqui, no dia de hoje, para votarmos.
Provavelmente, o Presidente Lula não sabe o
que está acontecendo, hoje, com a sua base aliada.
A sua base aliada não sabe o que ele está dizendo no
Pará e nenhum dos dois – nem a base aliada, nem o
Governo – sabe o que está dizendo.
Pior do que isso, o Presidente Lula tenta usar o
seu poder de comunicação. Aí, volto a falar da famosa
TV pública, que ele está querendo fazer. Imaginem um
homem com essa disposição, quando se vê contrariado, com a TV pública na mão. E a TV pública não vai
ser feita para os pobres. A TV pública vai custar um
bilhão e não será para os pobres, mas para os ricos,
para o Governo, para dar emprego aos apaniguados
do Governo.
Imaginem um homem com a TV pública na mão
para, toda vez que o Congresso não satisfizer as suas
vontades, vir contra o Senado, pedindo que a população vote contra cada um dos Senadores, usando de
inverdades graves, o que vem contribuir enormemente
para o desprestígio do Senado Federal.
Quero dizer a todos aqueles que estão vendo a
TV Senado, principalmente no meu Estado do Ceará,
que eu me posiciono contra a CPMF, porque não é
verdade que ela seja para os pobres, embora saiba
que ele vai usar esse recurso. Já vi, hoje, o Senador
Romero Jucá ensaiando um discurso como esse, falando em Avenida Paulista. Eu, pessoalmente, estou
tranqüilo. Não sou da Avenida Paulista, não freqüento a
Avenida Paulista, nunca freqüentei a Avenida Paulista e
não sei se isso é o que acontece com todos que estão
falando contra a Avenida Paulista hoje. Conheço, aqui,
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muita gente boa que freqüenta a Avenida Paulista e
está votando a favor da CPMF. Com tudo isso, como
diria o Presidente Lula, neste ano, os bancos que têm
sua sede na Avenida Paulista tiveram o maior lucro da
história deste País.
Voto contra a CPMF porque quem mais paga
esse imposto é o mais pobre deste País, porque o paga
indiretamente, ou seja, de maneira não-transparente,
pois ele está embutido justamente nos preços dos produtos usados pela população mais pobre e pesa muito
mais sobre a população mais pobre do que sobre a
população mais rica.
Parte dos recursos da CPMF está sendo usado
para pagar juros da dívida com os bancos, se é que
a linguagem demagógica é essa, parte é para o superávit primário.
O que é superávit primário? São recursos para
pagar os juros dos bancos. Esse dinheiro está indo
para pagar o superávit.
Gostaria que o Presidente tivesse a mesma transparência que eu tenho. Venha para a televisão e diga
se esse dinheiro é ou não é para pagar superávit primário também! Diga o quanto disso vai para a Saúde!
Diga e explique também quanto de arrecadação tem,
neste ano, a mais do que o esperado, que poderia suprir uma eventual falta da CPMF e que está indo para
pagar emendas de Parlamentares comprometidos ou
aliciados pelo Governo com esses recursos, para votar
com ele. É para onde vai o dinheiro da CPMF.
Senador Arthur Virgílio, ainda vou pedir licença
e solicitar um momento da liderança para dizer quanto de dinheiro da CPMF foi para a corrupção desde o
primeiro dia. E vou provar número a número que não
está indo para o pobre. Não está indo para a Avenida
Paulista, não, Senador Arthur; está indo para bancos
no exterior, para contas fantasmas no exterior. E isso
já foi provado em várias CPIs.
Portanto, faço, aqui, um repúdio veemente a esse
tipo de colocação, que só vem a acirrar a situação
nesta Casa.
Peço ao Senador Romero Jucá que, da próxima
vez em que ele falar que “quem está contra, está com
a Avenida Paulista”, eu quero ter um debate com ele.
Faço questão, para ver quem é que realmente está
com a Avenida Paulista.
O Sr. Flexa Ribeiro (PSDB – PA) – Permita-me
um aparte, Senador Tasso Jereissati?
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– Ele está falando pela ordem e, portanto, não cabe
aparte, Senador Flexa Ribeiro.
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O Sr. Flexa Ribeiro (PSDB – PA) – É só para
dizer que esse é...
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– V. Exª será o próximo orador, Senador. Peço-lhe um
pouco de tolerância.
Tem a palavra, pela ordem, o Senador Mão Santa.
Senador Mão Santa, solicito a V. Exª que tenha
atenção com o tempo regimental.
O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Senador Tião Viana, quero primeiro cumprimentá-lo pelo êxito na Presidência.
Mas queria...
Ô Ideli, estou falando com o Presidente! Aí não
dá, não vale! Desmarque o tempo!
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– Estou ouvindo V. Exª.
O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – A Líder do
PT está importunando o nosso Presidente. Eu peço a
atenção de V. Exª. Já deu? (Pausa.)
Presidente Tião, diz a sabedoria popular: “Não
deixe para amanhã o que pode fazer hoje”. Vamos votar hoje a CPMF. Somos 71.
Outro pedido ao Presidente Tião Viana, que está
com uma administração excelente: vamos instalar uma
“CPI dos doidos”. “CPI mista dos doidos”. O Presidente
da República acaba de dizer, no Pará, que quem vota
contra a CPMF não tem juízo. Então, vamos fazer a
“CPI dos doidos”. Ele acaba de declarar isso. Graças
a Deus, fez essa afirmação num hospital de ortopedia,
porque se fosse num de psiquiatria, vejam a confusão!
Então, o seguinte: eu queria sugerir que a comissão
fosse mista. O companheiro, brilhante Deputado Federal do Piauí, Marcelo Castro, é psiquiatra. Eu já indico
logo o nome dele. Então, é a “CPI dos doidos”. E que
V. Exª, para ter uma reunião menos complicada, exija,
na terça-feira – se for terça-feira; eu queria agora, devia
ser agora; só há um motivo para adiar, Tasso Jereissati
–, exija de cada um de nós o exame psicotécnico. Só
vai entrar para votar quem tiver o exame.
Quero dizer ao Luiz Inácio – eu estou aqui para
ensinar – que é muito simples, Arthur Virgílio, Líder
das Oposições, acabar com a corrupção, com o roubo
mesmo – no Nordeste, a gente chama de roubo – e os
gastos perdulários.
Presidente Tião Viana, novamente a Senadora
Ideli Salvatti tira... Aí é demais! Marque uma audiência
na Presidência para a Ideli Salvatti!
Então, Tião Viana, um aconselhamento de um
médico mais vivido, mais sofrido do que V. Exª. V. Exª
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que representa a sabedoria, respeitado por todos nós,
daqui e do Brasil, V. Exª, então, diga ao Luiz Inácio
que vá fazer uma comissão para fazermos lei boa e
justa –...
(Interrupção do som.)
O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – ...V. Exª é
o Presidente e eu quero auxiliá-lo – para a saúde, e
não esta CPMF, que é uma mentira no nascedouro,
ao dizerem que é provisória; uma mentira no meio, ao
dizerem que vai para a saúde; e uma mentira ao dizerem que só os bancos da Avenida Paulista pagam
impostos!
Meus agradecimentos e minha admiração à Líder do PT.
A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Pela
ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– Pelo art. 14, V. Exª tem a palavra.
A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC. Pela
ordem. Sem revisão da oradora.) – Não quero invocar
o art. 14, quero pedir mil desculpas ao Senador Mão
Santa. É claro que eu estar ali atrapalhando o Presidente do Senado ouvir este discurso tão veemente, tão
substancial, é realmente algo que eu não posso...
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Sr. Presidente,...
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– Art. 14. S. Exª tem direito. Fala pelo art. 14.
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Mas S.
Exª não pediu.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– Mas tem direito.
A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – ...
penitencio-me, de forma pública, por estar atrapalhando
a atenção do Presidente às ponderações do Senador
Mão Santa.
Por isso, fiz questão de descer e fazer um pedido
de desculpas públicas, até porque o Senador Mão Santa quase não fala no plenário, quase nunca é ouvido!
Então, peço mil desculpas por haver atrapalhado.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– Senador Flexa Ribeiro, V. Exª tem a palavra pela
ordem.
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Senador Tião Viana, é
o novo perfil da Senadora Ideli: paz e amor. Acho que
é o novo perfil da Senadora, espero que ela continue
assim a partir de terça-feira.
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O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Peço a palavra pelo art. 14. Fui citado.
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Senador
Tião Viana, quero aqui me solidarizar com o Senador
Tasso Jereissati e lamentar que o Presidente Lula, hoje,
visitando – e ele é bem-vindo no Pará – tenha dito isso
que o Senador Tasso aqui divulgou.
Senador Tião Viana, quero dizer para a Nação
brasileira, que nos assiste pela TV Senado e nos ouve
pela Rádio Senado, que essa é a prova do “instinto
chavista” do Presidente Lula. Só espero que, terçafeira, o Presidente Lula não use a mesma expressão
chula para nós, Senadores, que o Presidente Chávez
utilizou quando perdeu o referendo lá na Venezuela.
Só espero isto: que, na terça-feira, nós não sejamos
alvejados pelo Presidente Lula como o Presidente
Chávez o fez na Venezuela. Mas não deixa de ser o
“instinto chavista” do Presidente Lula ameaçando os
Senadores.
Quero dizer mais ainda: lá no meu Pará, ele fala
para a minha Governadora citar quais são os Senadores que vão votar contra a CPMF. Eu vou votar contra a
CPMF. A Governadora Ana Júlia não precisa me citar,
não; eu vou votar a favor dos pobres, eu vou votar a favor daqueles mais necessitados, para diminuir a carga
tributária. Agora, seria importante, Presidente Lula, que
Vossa Excelência dissesse também lá no Pará qual foi
a Governadora, cuja polícia encarcerou uma menor,
durante quase um mês, menor essa que foi estuprada
por 20 homens. Aí V. Exª, que está lá e que afirmou
que esse caso era abominável, também diga para ela,
ou melhor, para o povo do Pará que foi o Governo do
PT que cometeu essa abominável ação.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– Concedo a palavra ao Senador Mário Couto.
O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Peço a palavra pelo art. 14.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – SP)
– Só na hora da citação.
O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Foi na hora.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – SP)
– Havia um Senador falando, mas eu lhe darei a palavra depois da fala do Senador Mário Couto.
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Sr. Presidente, concedo a vez ao Senador Mão Santa.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– Sei que V. Exª não usará mais do que um minuto,
seguindo o exemplo da Senadora Ideli.
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O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI. Para uma explicação pessoal. Sem revisão do orador.) – Sei que a
Líder é professora, é uma mestre e disse que eu estava falando demais. Mas eu falei inspirado em Winston Churchill, que disse: “As palavras fazem calar os
canhões”. Mas eu não consegui, com as minhas palavras, calar as besteiras do Luiz Inácio.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – SP)
– Senador Mário Couto, pela ordem, por dois minutos;
tempo regimental.
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Presidente, não me maltrate tanto.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– O Senador Casagrande está fazendo o apelo para
fazer uso da palavra.
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Dê-me
três minutos então.
Toda a vez que o humilde Senador Mário Couto vai falar, ele taxa: “Não pode falar muito, não deve,
segura ele”. Não faça isso, Presidente, sou seu amigo,
tenho muita consideração por V. Exª
Sr. Presidente, Senador Arthur Virgílio, meu grande Líder, o Presidente da República está treinando no
dicionário do Chávez. Sua Excelência está me dando
medo. Ele está chegando no dicionário do Chávez. Aos
poucos, ele vem treinando, treinando e, de repente, vai
começar a usar o dicionário do Chávez.
É impressionante, Senador Cícero Lucena, como
as coisas mudam. Na semana retrasada e na semana passada, o Governo estava incomodado porque a
Oposição, segundo o Governo, estava procrastinando
a matéria. Dizia: “A Oposição não quer votar. A Oposição está retardando. A Oposição está procrastinando.
A Oposição é isso, a Oposição é aquilo”. A Oposição
se reuniu e achou por bem suspender a obstrução das
matérias. Vamos votar.
Impressionante. De ontem para hoje, mudou tudo.
O Governo, Senador Cícero Lucena, não quer mais
votar a CPMF. Quer ganhar mais um final de semana,
e toda a Nação sabe por quê. Não precisamos dizer,
meu nobre Senador Demóstenes Torres. Não precisamos dizer. Nenhum Senador aqui, isso é indubitável,
inquestionável, que votar contra a CPMF está votando
contra o povo brasileiro. Aqueles que votarem contra
a CPMF estão votando com a Nação brasileira. Já falei, disse e repeti por muitas vezes o porquê disso. O
Governo gasta muito. O Governo não tem a menor...
Um bilhão e meio com viagens e diárias. Um bilhão e
meio. Trezentos e cinqüenta milhões no gabinete, Se-
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nadora, R$140 milhões no Palácio do Governo, R$111
milhões de cartões de crédito.
O Presidente deveria dizer no Pará: “Eu vou diminuir as minhas despesas, até aquelas do meu Palácio
e do meu gabinete, e vou aplicá-las no Bolsa-Família”.
Era o que ele deveria dizer à Nação, era o que deveria
dizer à sociedade paraense.
Não adianta dizer, Senador Tião Viana,...
(Interrupção do som.)
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – ...que retiramos R$40 bilhões, imediatamente, açodadamente.
Há muito tempo, o Presidente da República sabe,
Senador, que o imposto termina agora, em dezembro,
e que é um imposto provisório. O Presidente sabia disso. O Presidente sabe que há um superávit de R$36
bilhões em arrecadação de impostos, comparandose com o mesmo período de janeiro a outubro do ano
passado. A população brasileira, Senador, já paga hoje
mais de R$800 bilhões em impostos. O que querem
mais, Senador? O que querem mais? Ainda têm a coragem de dizer que os Senadores que votarem contra
a CPMF não têm juízo? Quem não tem juízo é quem
gasta muito, quem gasta aquilo que sai do bolso de
cada um. Esse é que não tem juízo.
Outra, meu nobre Presidente: é preciso que o
povo brasileiro saiba que a desculpa de tirar dinheiro
do Bolsa-Família é papo furado. E põe furado nisso!
Esse imposto foi criado para a saúde. Se esse imposto for aplicado totalmente na saúde, Senador Jarbas
Vasconcelos, o povo brasileiro quer, o povo brasileiro
pede. Entretanto, só R$16 bilhões dos R$36 bilhões é
aplicado em saúde, Senador. O resto desvirtuaram, o
resto passaram para a Previdência, o resto passaram
para o Bolsa-Família. Tem dinheiro sobrando. Tem dinheiro sobrando para o Bolsa-Família. Esse imposto
o povo brasileiro paga para a saúde. Ele tem de ser
aplicado na saúde...
(Interrupção do som.)
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – E ainda
vem com desculpa de que os Senadores que votarem
contra o imposto estão sem juízo. Em resumo, quem
votar – e isto o povo brasileiro vai cobrar – a favor da
prorrogação está votando, Mozarildo, contra a Nação,
contra o povo brasileiro, e o povo vai dizer isso nas
próximas eleições, nas urnas. E o tempo passa rápido,
Mozarildo. Vai dizer nas urnas.
Mas V. Exª, eu e outros grandes Senadores que
entendemos a população, que sabemos o pedido da
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população, que escutamos as vozes, nós votaremos
contra e, com certeza, teremos o apoio da população
brasileira.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– Com a palavra o Senador Heráclito Fortes e, logo
após, o Senador Arthur Virgílio. Em seguida, entraremos na Ordem do Dia, e terá a palavra o Senador
Renato Casagrande.
O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, em primeiro lugar, como não poderia
deixar de ser, eu me congratulo com o Senador Mão
Santa pelo feito histórico que acaba de conseguir nesta
Casa: a Senadora Ideli Salvatti pedir desculpas a alguém. Quero que fique registrado nos Anais da Casa.
Isso demonstra que a vontade de ganhar votos faz as
pessoas praticarem o que não gostam. Quero que fique o registro nos Anais da Casa.
Em segundo lugar, Sr. Presidente, peço a transcrição nos Anais da Casa de editorial do jornal Diário
do Povo, de Teresina, publicado hoje, intitulado “Carnaval fora de época”, que retrata episódios envolvendo
prisões contra as quais não entro no mérito, apenas
discuto a maneira, a forma como foram feitas: a forma
histriônica, a forma desnecessária de algemar pessoas com endereço certo. Agora mesmo, imaginem os
senhores, a juíza que prendeu as oito pessoas não
era sequer da delegacia especializada para tal ação,
e já manda soltá-los. Seria muito melhor que tivesse
agido em nome da lei, buscando os caminhos do equilíbrio para cumprir sua missão e evitar expor o Piauí
a uma situação como essa. Portanto, peço a transcrição nos Anais.
Por fim, Sr. Presidente, seria bom que soubéssemos a que hora do dia o Presidente fez essas declarações, se comeu tucupi, se tinha pimenta no tucupi.
Porque, na penúltima vez, foi ao Espírito Santo e comeu
moqueca. Os jornais disseram que a moqueca estava
apimentada. Quero saber que condimento tem nessa
viagem do Presidente ao Pará.
Evidentemente, o caminho mais fácil para Sua
Excelência seria agredir o Senado e desviar-se dos
fatos que acontecem no Estado que visita, que envolvem barbaridades, arbitrariedades nas prisões do
Estado do Pará.
(Interrupção do som.)
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O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Aliás, é uma técnica muito competente usada por Sua
Excelência.
Gostaria também que Sua Excelência respondesse o que farão os alunos das escolas públicas do
Brasil que foram agora surpreendidos com o resultado vergonhoso em aferição internacional a que se
submeteram.
Será que essa falência também é por falta de
verbas? Será que a falência que estamos tendo no
sistema prisional é por falta de verbas, é por culpa do
Senado?
O Presidente precisa entender que, ao longo desse tempo, criou expectativa, vendeu ilusões, promessas,
e não está conseguindo concretizá-las. É competente, tem respaldo popular e, acima de tudo, blindagem,
mas chamo a atenção: não é o melhor caminho para
se conseguir movimentar este Senado no sentido de
que se modifiquem opiniões a respeito da CPMF.
Aliás, Senador Tião Viana – ontem eu já disse
aqui –, trouxeram o Adib Jatene na undécima hora.
Deveriam tê-lo trazido no começo, para relembrar inclusive a luta que ele teve e não conseguiu convencer
o partido do Presidente Lula no ato original de criação
da CPMF.
Uma conversa aberta é o melhor caminho, e não
a agressão.
Volto a uma terceira hipótese: será que foi a proximidade com a Venezuela que fez o Presidente ser
possuidor dessa linguagem agressiva com o Congresso? O Presidente precisa entender que governa um
país de dimensões, o Brasil.
Quero saber do Presidente da República qual o
Presidente que fala a verdade. É o Presidente que diz,
de maneira sóbria, no Palácio do Planalto, que o Congresso nunca lhe faltou, que o Congresso do Brasil é
solidário ou é esse que, no Pará, agride o Congresso
brasileiro? Quem é o Presidente Lula? O de flores ou o
de pedra? É preciso que essas coisas fiquem esclarecidas, até porque estamos vivendo um verdadeiro samba
do crioulo doido. Assim não dá, Sr. Presidente.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR HERÁCLITO FORTES EM
SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso
I e § 2º, do Regimento Interno.)

Dezembro

de

2007

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 7

44265

44266

Sexta-feira 7

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– Concedo a palavra ao Senador Arthur Virgílio e, a
seguir, ao Senador Renato Casagrande, como orador
inscrito.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o Senador Tasso
Jereissati já havia feito uma suficiente resposta às declarações impensadas e pouco ajuizadas do Presidente
Lula, proferidas hoje em Belém, diante de Governadores
dos Estados brasileiros, revelando, mais do que uma
intenção jocosa, desapreço pela opinião alheia.
Eu, por exemplo, vivo muito de gestos. O ser humano deve esboçar seus gestos sempre, ainda que,
às vezes, inócuos esses seus gestos. O Presidente
Lula a mim me desagrada profundamente, quando,
insatisfeito com o DEM, procura estigmatizar o partido, como se esse não tivesse o direito de mover-lhe a
oposição que bem entenda e na intensidade que pretenda. Aí poupa o PSDB, esperançoso de que possa
haver uma rodada de negociações com os tucanos.
Desiludido com o PSDB, volta à carga e generaliza,
dizendo que os Senadores que votam contra a CPMF
não têm juízo. Parece-me alguém que está entortando a boca pelo uso do cachimbo. É muito poder esse
conferido pelo presidencialismo aos presidentes, graças a Deus, hoje, eleitos pelo voto popular. O uso do
cachimbo faz a boca torta. E a boca cívica do Presidente está entortando.
Se aqui tomo determinada atitude que agrada o
Planalto – e, quando a tomo, não o faço, para agradar o
Planalto, mas para sustentar convicções minhas –, neste
momento, muito bem, Sua Excelência pode dizer aos
seus assessores: “Olha, Arthur Virgílio está muito bem,
está se portando bem”. Se digo, Senador Demóstenes
Torres, algo que desagrada, caio em uma espécie de
índex. E índex é coisa da extinta, felizmente extinta e falida, União Soviética. Índex é prática do regime castrista.
Índex é prática dos, graças a Deus, falecidos – porém,
não podemos esquecê-los jamais – regimes de Salazar,
de Franco, de Stroessner, de Pinochet. Quando se diz o
que agrada, o detentor do poder diz: “Puxa, que pessoa
sábia!”. Quando se diz o que não agrada, o detentor do
poder diz: “Não tem juízo”.
E, aqui, estamos a viver um momento absolutamente normal na relação entre um Poder que é independente, o Parlamento, o Senado Federal, Senador
Mário Couto, e o Presidente da República, o Governo
Federal.
O Presidente Lula considera falta de juízo, numa
hora em que a economia brasileira apresenta excesso
de arrecadação, alguém ousar discordar dele e votar
contra a CPMF. E se intitula “metamorfose ambulante”,
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repetindo uma frase que Caetano Veloso já disse 500
anos antes, e não teve a capacidade de se autocriticar
e de se autodenominar também um sem-juízo, quando,
em plena crise, em momento de crise, de penúria da
economia internacional durante o Governo passado,
fazia muito mais do que a luta parlamentar: erguia barricadas nas ruas, em frente ao Congresso Nacional,
mobilizando a Central Única do Trabalhador (CUT),
que, à época, rugia como um leão, ela que hoje ronrona como um gatinho no colo e no seio do Governo
Federal. Ele erguia barricadas – barricadas físicas –,
ele que se irrita tanto com as barricadas cívicas que
aqui estamos a erigir.
Naquela época, não. Naquela época, ele era
supostamente a voz progressista, como se fosse progressista alguém se opor à quebra do monopólio das
telecomunicações; como se fosse progressista alguém
se opor à quebra do monopólio do petróleo; como se
fosse progressista, Senador Tasso Jereissati, alguém
se opor à abertura da economia para o capital estrangeiro, inclusive conferindo à empresa estrangeira o
mesmo status conferido à empresa nacional. Porém,
até por cacoete de todos nós, as forças progressistas
seriam as que não queriam mudar, as que queriam o
atraso. Eram essas as forças progressistas!
Hoje, é uma coisa bem simples, Senadora Lúcia Vânia: tentamos negociar. Com muita humildade,
autorizados pela bancada, o Senador Jereissati, o
Senador Guerra e eu próprio fomos à presença do
Ministro Mantega. O resultado dessa negociação foi
considerado pífio por V. Exªs, companheiros nossos de
liderança, de bancada, de partido. E perdemos completamente a condição de continuar a negociar com o
Governo, que não queria outra coisa, a não ser fazer
concessão de palitos.
Dizíamos aos nossos interlocutores: respostas
pífias servem de desculpa para adesistas aderirem;
respostas pífias servem de pretexto para quem quer
cargo dizer que não está votando pelo cargo, porque
estaria votando pela idéia, pela concessão; respostas
contundentes fariam com que o Governo não passasse pelo vexame que está passando hoje, de não ter a
capacidade de colocar aqui sua base flácida, obesa,
muito mais para Rei Momo do que para atleta olímpico. Sua base, hoje, não comparece aqui para cumprir com o dever de respaldar o Governo em algo que
este diz que é essencial. E diz que é essencial, ao
mesmo tempo em que cobra de mim e de V. Exªs da
oposição o reconhecimento da essencialidade dessa
matéria. Ele não consegue impor à sua base sequer a
presença física. Aqui, estamos vendo 10, 20 oradores
da oposição, revezando-se na tribuna, e um silêncio
ensurdecedor por parte de um Governo que, a cada
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momento, parece que não consegue mais falar. Parece
que fala pela linguagem dos cargos. Fala pela linguagem do troca-troca, fala pela linguagem desajuizada
da fisiologia.
Quando o Governo diz “não estou pronto para votar agora, vou votar na terça-feira”, pergunto: por que
não está pronto para votar agora? Quinta-feira é um
dia de trabalho. Não está pronto para votar agora por
quê? O que vai acontecer, Senador Tasso Jereissati?
Qual é o milagre que vai fazer o Governo, que não
tem votos hoje, tê-los na terça-feira? O que é? Será
que já não basta dessa idéia de acreditar em mensalão? Será que já não basta desrespeitarem o Senado,
como estão fazendo? Acham que alguém que hoje está
comprometido com a tese de votar “não” à CPMF na
terça-feira estará aqui de joelhos? E por que razões
estaria de joelhos?
Já aconteceu antes de o Brasil, em hora de crise,
ficar sem CPMF. E o Brasil não acabou. Não acabará, se
o Presidente Lula tiver de lidar com essa realidade.
Sr. Presidente, não me alongo, apenas lamento o
vezo autoritário. O Senador Tasso Jereissati dissecou
os números. O Presidente errou, certamente, por desinformação, não por má-fé. Errou, atribuindo valores
que não são os da realidade.
Duvido que, sem a CPMF, o Presidente abra mão
do seu Programa Bolsa-Família, que, na verdade, não
é senão a aglutinação dos programas que herdou do
Presidente Fernando Henrique Cardoso. Duvido que
o Presidente deixe de cumprir com as metas sociais
do seu programa. Duvido disso, até porque isso teria
reflexos eleitorais danosos para ele. Mas o Presidente,
Senador Tuma, quando ameaça, quando faz ameaça,
inverte aquele Lula tão perseguido pelo Serviço Nacional de Informações (SNI) e, de repente, vem apontar
pessoas. Então, vai tentar execrar, perante os beneficiários do Bolsa-Família, com inverdades, aqueles que
ousam dizer que não concordam com ele. Pois, então,
saiba, Presidente: ouso dizer que não concordo com
Vossa Excelência e não temo que Vossa Excelência
me aponte para quem quer que seja, com a mesma
coragem com que Vossa Excelência, no passado,
quando enfrentávamos a ditadura militar, com a mesma coragem com que Vossa Excelência não temeu
os agentes do SNI, que procuravam apontar pessoas.
Eram as punições injustas da ditadura.
É diálogo quando acha que há diálogo, e, quando vê que o diálogo não funciona, então vem para a
pressão, vem para a ameaça. Tratam nosso partido
de maneira indigna, porque imaginam que ligam para
Governador e que Governador dá ordem a Senador,
pensando que somos um partido, Senador Tuma – e
peço a V. Exª um tempinho para concluir –, como aquele
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do meu prezado e querido amigo do meu pai Leonel
Brizola. Leonel Brizola dizia uma coisa, e seu partido
o seguia. Era uma figura de caráter caudilhesco, uma
figura admirável, uma figura que admirarei a vida inteira; pelos 61, era meu herói de capa e espada! Era
uma figura, Srªs e Srs. Senadores, como a de Lula,
que, no PT, diz uma coisa, e o PT o segue.
No nosso partido, não sou obrigado a concordar
com o Presidente Fernando Henrique Cardoso, que,
para mim, é a figura mais emblemática do PSDB. Posso
concordar e ver as conveniências dos Governadores
presidenciáveis do partido – José Serra, Aécio Neves
–, mas não sou serviçal de quem quer que seja, nem
minha bancada é serviçal de quem quer que seja, e nenhum Governador do meu partido é capaz de imaginar
que aqui há uma bancada de serviçais. Não há entre
nós essa relação. É insultuoso em relação ao nosso
orgulho e é insultuoso em relação aos Governadores
que não falariam conosco nos termos que o Presidente Lula imagina que deveria ocorrer, num diálogo de
surdos: uns mandando; outros obedecendo.
Então, não concordamos em dialogar, mas aí somos chamados de sem juízo. Se tivéssemos dobrado
a espinha dorsal, aí seríamos considerados patrióticos
pelo Presidente da República.
Como é que alguém pode imaginar, com esse
nível de desrespeito, negociar com uma oposição que
insiste em se manter equilibrada, que insiste em se
manter ajuizada, mas que não quer traduzir seu bom
juízo e não quer traduzir seu equilíbrio, sinceramente,
em abastardamento diante do poder?! Pode-se fazer
o que quiser; pode o Deputado Eduardo Cunha, lá de
Furnas, dizer que votou por causa de zero não sei o
quê a menos na CPMF. Votou por Furnas! Nós não
estamos votando por Furnas! Estamos votando pelo
contribuinte brasileiro! Estamos votando pela democracia brasileira! Estamos votando pela economia
brasileira competitiva!
Se eu puder conceder aparte, Senador Romeu
Tuma, gostaria de fazê-lo ao Senador Tasso Jereissati.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP) –
Gostaria que fosse rápido, Senador Tasso Jereissati.
O Sr. Tasso Jereissati (PSDB – CE) – Senador
Arthur Virgílio, eu queria dar um aparte ao seu pronunciamento, porque, hoje mesmo, percebi duas coisas
no discurso do Presidente Lula, que nos chegou pela
imprensa, em que fazia essas ponderações extremamente infelizes. Eu já disse aqui, mas vou repetir, se
V. Exª me permitir, que toda a minha vida pública eu a
construí fazendo aquilo que minha consciência dizia
que era o melhor para o povo brasileiro, principalmente
para o povo que precisa de política públicas. Portanto,
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meu Partido e eu não podemos admitir que alguém
venha apontar o dedo e, como um Hitler ou como um
Mussolini ou como um...
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Como
um Chávez.
O Sr. Tasso Jereissati (PSDB – CE) – Não pode,
como um Chávez, dizer: esses ou aqueles que não
estão conosco devem ser expurgados. Esse é o odioso vício dos autoritários. Mais do que isso, Senador
Arthur, percebi aqui, quando o Senador Romero também falou sobre o assunto, essa colocação contra o
povo e a favor do povo, falando em Avenida Paulista e
contra Avenida Paulista. Existe hoje no Governo uma
tendência específica do Presidente Lula, que contamina o resto, que contamina até o Líder Romero Jucá:
quando não se quer votar ou quando se discorda, é
contra o povo, e tudo o que eles fazem é a favor do
povo. Então, criticamos por que Lula comprou um avião.
Ele fez a crítica, dizendo: “O avião era para o povo, e
quem fala isso é contra o povo, porque, se fosse um
professor universitário que tivesse comprado esse
avião, ninguém falaria nada, mas como é um homem
do povo...”. Estão fazendo uma TV pública. Por quê?
Porque a TV é do povo, as outras tevês são elitistas
da Avenida Paulista etc, etc. Vou desafiar qualquer um
que venha a dizer isso aqui, qualquer um que venha
a dizer isso nesta Casa: “Pode ter feito igual, mas não
fez mais do que eu pelo povo mais humilde”. A maioria
daqueles que ouço falando nisso aqui só fez discurso.
De concreto, nunca fez nada. Está aqui o Mão Santa,
que já fez. Aponto isso e vou fazer essa comparação.
Não dá mais para aceitar esse discurso, Senador Virgílio, de que a CPMF é para o povo, de que quem é
contra ela é contra o povo! Esse é um discurso falso,
falseador....
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Fascista.
O Sr. Tasso Jereissati (PSDB – CE) – ...e fascista, que não podemos aceitar mais. Doravante, Senador,
nosso Líder, proponho a V. Exª que, toda vez que vier
esse tipo de discurso aqui, vamos...
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP)
– Com licença, Senador. Vou dar-lhe mais um tempo,
para que V. Exª encerre, porque há uma pressão aqui
pelo tempo. V. Exª está falando pela ordem.
O Sr. Tasso Jereissati (PSDB – CE) – O Senador
Aloizio Mercadante acabou de reclamar. Percebi isso.
Vou ficar para respondê-lo. Vou ficar aqui, contanto
que V. Exª se digne a me dar um aparte quando falar,
Senador Mercadante.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP)
– Espere um pouquinho, Senador. É preciso devolver
a palavra ao Senador Arthur Virgílio.
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O Sr. Aloizio Mercadante (Bloco/PT – SP) – Sr.
Presidente, fui citado e peço a palavra pelo art. 14 do
Regimento.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Mas
não no meu discurso, Senador!
O Sr. Aloizio Mercadante (Bloco/PT – SP) – V.
Exª me citou, dizendo que o Senador Mercadante...
O Sr. Tasso Jereissati (PSDB – CE) – V. Exª foi
lá reclamar.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Senador, não no meu discurso, Senador! Meu discurso
não é gafieira, não!
O Sr. Aloizio Mercadante (Bloco/PT – SP) – Pela
ordem, Sr. Presidente, peço que me inscreva pelo art.
14 do Regimento.
O Sr. Tasso Jereissati (PSDB – CE) – O Senador Aloizio Mercadante foi lá reclamar sem nenhum
motivo.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr.
Presidente, meu discurso não é gafieira!
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP)
– De quanto tempo V. Exª precisa para concluir seu
pronunciamento?
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Preciso
de pouco tempo. Vou concluir com uma frase.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP)
– Não dê mais aparte, por favor.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Só
não posso permitir esse...
O Sr. Aloizio Mercadante (Bloco/PT – SP) – Estou me inscrevendo para falar pelo art. 14 do Regimento.
O Sr. Tasso Jereissati (PSDB – CE) – Não me
obrigue a citá-lo como V. Exª merece, que vou fazê-lo
em seguida!
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Pode
se inscrever pelo art. 59, 64, 78, mas não no meu discurso!
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP)
– Senador, V. Exª ainda dispõe de quatro minutos pelo
tempo de liderança. Devo dizer que V. Exª ainda está
dentro do tempo. Eu só pediria que V. Exª, se pudesse,
terminasse em três minutos, porque, sem reclamar, o
Senador Casagrande precisa viajar.
Continue, Senador, por favor.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Quero comunicar ao Senador Wellington, ao Senador Mão
Santa e ao Senador Mário Couto que, em atenção à
Mesa e ao Regimento, não concederei os apartes e
concluirei nesse tempo que me é concedido pelo Presidente Romeu Tuma, até para não atrapalhar...
O Sr. Tasso Jereissati (PSDB – CE) – Eu queria
apresentar uma questão. Posso? Depois, eu o faço.
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O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Muito bem.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP)
– Todos os Senadores têm todo o respeito; eu só pediria paciência.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – O
Presidente Lula é uma figura emblemática, uma figura
forte, expressiva, que está cometendo o mesmo erro
do Presidente Chávez, porque não leu a pesquisa
Datafolha com correção. Se o Governo dele estivesse
mal avaliado e se as pessoas consultadas tivessem
dito “não” ao terceiro mandato, eu não ficaria nem um
pouco impressionado com o vigor democrático do povo
brasileiro, Senador Cícero Lucena. Não ficaria. Lula mal
avaliado, e o povo dizendo “não” ao terceiro mandato,
isso não me impressionaria. Mas Lula bem avaliado
– 50% de bom e ótimo –, e 65% dos brasileiros dizendo
que não aceitam essa aventura do terceiro mandato,
isso, sim, demonstra que, a despeito da opinião que
o povo brasileiro possa ter sobre um governo, o povo
brasileiro tem uma convicção democrática arraigada,
inabalável, irretratável e irrevogável. Isso, sim!
Então, Sr. Presidente, vou falar a respeito dessa
figura emblemática que é o Presidente Lula, Senador
José Agripino. Ele vai ao Pará, trata-nos, Senador Flexa,
Senador Mário Couto, como desajuizados, porque não
concordamos com ele. Ou seja, se o PSDB dialoga,
o PSDB é maduro – ele declarou isso no jornal –, e o
DEM é imaturo, não é preparado, porque não dialogou.
Se o PSDB acha que não deu certo o diálogo, o PSDB,
então, passa a ser desajuizado também.
Algo me decepcionou e, se eu pudesse chamar
a atenção da Casa para isso, eu diria: nunca imaginei que o Lula que conheci em 1979, aquela figura
enternecedora do bravo líder sindical, do rebelde, do
indomável, do irredento brasileiro que enfrentava a ditadura, do defensor abnegado dos direitos da pessoa
humana, pudesse ir, Senador Mário Couto, Senador
Flexa Ribeiro, ao Estado do Pará sem fazer uma menção à brutalidade sofrida por aquela moça – não fez
uma menção a este fato – que foi trancafiada e submetida a brutalidades outras da juíza, da delegada,
daquele imbecil que veio depor aqui, com clara responsabilidade da Governadora, sim, prezada colega
nossa de Senado. Houve clara responsabilidade, sim,
da Governadora. Fica com essa história de empurrar
para governo passado. Elegeu-se e tem de cumprir
com seu mandato.
(Interrupção do som.)
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP)
– Senador, concedo-lhe mais um minuto, para V. Exª
terminar.
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O Sr. Heráclito Fortes (DEM – PI) – V. Exª me
permite um aparte?
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Não
posso, Senador.
O Sr. Heráclito Fortes (DEM – PI) – É apenas
uma indagação. O Senador Tuma, tenho certeza, irá
colaborar.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Concluirei, porque prometi ao Senador Tuma; em seguida,
V. Exª falará.
Encerro, dizendo que não concordo com o Presidente Lula não ter dito uma palavra sobre o episódio da
moça. Conseguiu dizer, sem ser médico psicanalista,
que somos desajuizados. Isso daria até um processo
criminal contra ele; ele não nominou, mas me sinto
atingido. Já ouvi declarações para lá de estranhas
dele, e nunca disse que ele era desequilibrado. Mas
me pareceu absolutamente uma traição a seu passado
ele não ter se solidarizado com aquela menina, que foi
brutalizada naquela enxovia no Estado do Pará.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Era o que tinha a dizer.
Durante o discurso do Sr. Arthur Virgílio,
o Sr. Tião Viana, Presidente interino, deixa a
cadeira da presidência, que é ocupada pelo
Sr. Romeu Tuma.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP)
– Eu que agradeço a V. Exª.
Só queria chamar a atenção: Senador Casagrande, como Líder do PSB; depois, a Senadora Lúcia Vânia; e, em seguida, o Senador Mercadante.
Eu queria ler...
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP)
– Sr. Presidente, eu me inscrevi...
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP)
–...o Capítulo V, art. 14 – por favor, permitam-me. Após
a Ordem do Dia, tem preferência sobre os oradores
inscritos os Líderes, por 20 minutos. Então, a Mesa não
está falhando com os Senadores, e peço compreensão
para que cumpram isso. Assim não teremos entreveros
desnecessários que tragam um pouco de angústia à
direção da sessão.
Então, Senador Casagrande com a palavra.
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP)
– Sr. Presidente, pela ordem, pelo art. 14.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP)
– Pela ordem.
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Sr. Presidente, para uma questão de ordem, antes do art. 14.
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O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP)
– Um minutinho só.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP)
– Deixa terminar.
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – É regimental.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP)
– Por favor, um minuto. Eu passo para V. Exª, só para
não criarmos outro incidente.
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Mas ele
está descumprindo o Regimento.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP)
– Acredite no Presidente. Mais um minuto.
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP.
Para uma explicação pessoal. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, fui à Mesa porque tenho um vôo às
18h50min. Portanto, eu teria muito pouco tempo para
participar desse debate, no qual eu tinha o maior interesse. Como o Senador Tasso ou o Senador Arthur
– não sei, um dos dois – disse que há um silêncio, ninguém do Governo no debate, etc., eu faria questão de
poder participar desse debate em que tenho grande interesse e que é fundamental para o País, da CPMF.
Fui ver na Mesa se eu teria alguma chance de
falar. Foi essa a minha atitude. E V. Exª falou que antes
teria Renato Casagrande, Lúcia Vânia e que, dificilmente, eu poderia falar – foi a interpretação que tive.
E vim para cá para ver se conseguia pelo menos
um aparte para fazer o debate. Não era motivo para
a interpretação que as pessoas tiveram, como se eu
quisesse interferir no debate, prejudicar ou impedir que
falassem. Nunca fiz isso e não faria nessa situação.
Queria ver se eu tinha chance de entrar no debate.
Acho difícil, mas vou tentar. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP)
– Está cumprido aqui, e V. Exª inscrito como Líder do
PT...
O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Senador Tuma, apenas para tranqüilizar o Senador Mercadante. Ele pode ficar aqui, ele vai confiar na Anac,
e o avião vai sair atrasado. V. Exª vai participar do
debate.
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP)
– Senador, não posso confiar na Anac. O Senador
Heráclito Fortes pediu vista hoje, e não temos nem
presidência na Anac.
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Não foi
o Heráclito Fortes que pediu não.
O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – O Senador Mercadante desatualizado no Senado é coisa
rara. Lamento. Peço que se retire dos Anais do Senado
essa falha gritante de Mercadante. Não fica bem para
a biografia dele, que é perfeita.
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O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP)
– Senador, agradeço a V. Exª, e a decisão é do Senador Mercadante, se retira ou não.
Senador, é pela ordem?
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Questão
de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP)
– É o art. 404.
E pede para que V. Exª indique a matéria a ser
tratada.
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA. Para uma
questão de ordem. Sem revisão do orador.) – Questão
de ordem. É regimental. Regimental. Peço desculpas
ao nobre Senador Renato Casagrande.
Quero dizer, Sr. Presidente, Senador Romeu
Tuma, que o art. 14, inciso VI, diz o seguinte:
Art. 14. ..................................................
VI – para explicação pessoal, em qualquer fase da sessão, por cinco minutos, se
nominalmente citado na ocasião...
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP)
– É pela ordem. É pela ordem.
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Questão
de ordem. Questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP)
– V. Exª está falando pela ordem.
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Não.
Questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP)
– Pode continuar. Não vamos discutir.
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) –
... para esclarecimento de ato ou fato que lhe tenha sido atribuído em discurso ou aparte, não sendo
a palavra dada, com essa finalidade, a mais de dois
oradores na mesma sessão.
Nesta sessão, já usaram da palavra pelo art. 14
a Senadora Ideli Salvatti e o Senador Mão Santa.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP)
– Mercadante. Mão Santa não usou.
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Não. O
Senador Mão Santa falou pelo art. 14, porque foi citado.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP)
– V. Exª já falou, Senador? (Pausa.)
Ele não falou ainda.
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Senador
Mão Santa!
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP)
– E pediu. V. Exª já falou? Pelo art. 14?
O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Estou inscrito
aí. Pelo art. 14, já.
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O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP)
– Já falou.
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Já falou
pelo art. 14.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP)
– Está perfeito. Então, vamos...
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Então, o
Senador Mercadante não poderia usar da palavra pelo
art. 14. Ele feriu o Regimento. Era isso que eu queria
dizer a V. Exª, que preside a sessão.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. DEM – SP)
– Não vou puni-lo por isso, mas que fique compreendido por todos.
Renato Casagrande com a palavra como Líder
por 20 minutos.
E, se V. Exª puder encurtar o tempo, nós agradecemos, mas terá todos os 20; e, se precisar de mais
alguns, terá também.
O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB
– ES. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Presidente, Srªs Senadoras e Srs. Senadoras,
na verdade, eu não vou poder usar todo o tempo de que
disponho, não porque não queira, mas porque também
tenho um vôo. E tenho certeza de que o vôo deve sair
na hora certa, Senador Heráclito. É bem provável que
o meu vôo saia na hora certa, e eu não posso atrasar
demais, aqui, o meu pronunciamento.
Mas, Sr. Presidente, acho que o Senador Tasso
Jereissati, de fato, reagiu de forma equivocada em
relação ao Senador Aloizio Mercadante – eu me encontrava próximo e estava reclamando muito mesmo,
porque, culturalmente, nós temos pouca disciplina na
condução dos trabalhos. Hoje, a Mesa e o Senador
Tião Viana não adotaram as regras para que pudéssemos ter o mínimo de disciplina na condução da sessão: quem estava inscrito não conseguiu falar, quem
não estava inscrito falou mais de duas ou três vezes.
Hoje, então, não foi um bom exemplo e causou toda
essa discussão improdutiva que tivemos aqui nesses
últimos minutos. Ainda estamos perdendo mais algum
tempo, mas quis esclarecer porque eu estava ali perto
do Presidente quando o Senador Aloizio Mercadante
chegou à Mesa.
Sr. Presidente, não quero nem debater a questão
da CPMF. A questão da CPMF está-se consolidando
na cabeça de cada Senador, na posição de cada Senador. Há um debate político muito mais na sociedade
do que aqui dentro do Senado, e as posições tomadas no passado estão acabando por se consolidar na
posição de cada um, e cada um terá a oportunidade
de votar.
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O debate em torno da CPMF tem três pontos
importantes que estão sendo colocados: o recurso
para a saúde – os R$24 bilhões para a saúde; a desoneração de 0,38 para 0,30; e o fim gradual da DRU,
vinculada à educação. Esses são três itens importantes cuja discussão vem avançando no Senado e na
sociedade brasileira, e nós teremos oportunidade, na
terça-feira, de manifestar o nosso voto e a nossa opinião quanto ao tema.
Trata-se de um debate em que se deve respeitar, naturalmente, a autonomia do Senado, mas nós
sabemos que nenhum governo – nem o Governo do
Presidente Lula, nem, no passado, o Governo do Presidente Fernando Henrique Cardoso – aceitou a extinção
abrupta da arrecadação desse valor relativo à CPMF.
Esse tem sido um debate importante, que envolve a macroeconomia, que envolve a confiança que o
Brasil goza hoje junto aos investidores internacionais
e internos, é um debate importante que a sociedade
está fazendo. Feito esse debate, o Senado terá toda
autonomia, naturalmente, na hora da decisão.
Antes de encerrar a minha participação desta semana no Senado – terei de viajar hoje à noite –, quero
dar a minha opinião em relação ao resultado do referendo realizado nesse último domingo na Venezuela.
A derrota das propostas de reforma constitucional
no referendo desse domingo na Venezuela colocou-nos
diante de uma nação dividida em três partes relativamente ao governo do Presidente Hugo Chávez. De um
lado ficaram aqueles que acreditavam na proposta de
socialismo bolivariano do Presidente Chávez; do outro,
opositores do governo que reivindicam e reivindicavam
um outro modelo de democracia, rejeitando, portanto,
as propostas que alterariam profundamente a Constituição e dariam poderes ilimitados ao atual Presidente;
num terceiro patamar, ficaram 44% dos venezuelanos,
que deram as costas à consulta popular – um percentual muito grande dos venezuelanos não participaram
dessa consulta popular.
O que de mais positivo se viu após o anúncio do
resultado oficial da votação, porém, foi a demonstração
de maturidade de um povo, que festejou a vitória nas
ruas, cantando e dançando, e de governo e oposição
na pregação, num primeiro momento, do diálogo, da
união nacional – num primeiro momento, porque já
em seguida o Presidente Hugo Chávez deu uma declaração desastrosa, uma declaração que demonstra,
efetivamente, o que ele está pensando.
É fundamental respeitar a regra. Se a regra é a
consulta popular para decidir quanto à realização da
reforma constitucional, o Presidente precisa respeitar
essa regra.
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O Sr. Mário Couto (PSDB – PA) – V. Exª me concede um aparte, Senador?
O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB –
ES) – A declaração do Presidente Hugo Chávez deve
ser, de fato, questionada, condenada. Eu, pessoalmente, que ameacei festejar a posição dele de respeito, de
acatamento da decisão da população da Venezuela,
condeno esse tipo de manifestação.
Concedo um aparte ao Senador Mário Couto.
O Sr. Mário Couto (PSDB – PA) – Senador Casagrande, V. Exª sabe da admiração que tenho por V.
Exª. O Presidente Lula, há alguns instantes, no pronunciamento que fez na minha terra querida, na capital
paraense, em Belém, disse à população que os Senadores que votassem contra a CPMF eram desajuizados
– lá no Pará, lá no Marajó, a gente chama de lelé da
cuca, biló, abilolado. Como homem ético, de respeito
e de conceito, pela admiração que tenho por V. Exª,
eu gostaria de ouvir a sua opinião a respeito do pronunciamento do Presidente Lula, principalmente em
relação aos três Senadores do Pará, Senador Mário
Couto, Senador Flexa Ribeiro e Senador José Nery.
Gostaria de ouvir a opinião de V. Exª, que sempre foi
uma opinião muito respeitada por mim.
O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB
– ES) – Muito obrigado, Senador Mário Couto.
Eu não vou comparar a declaração do Presidente
Hugo Chávez com a declaração do Presidente Lula.
São contextos totalmente diferenciados, são palavras
diferenciadas, são significados diferenciados. Não há,
então, nenhuma forma de comparação.
Este Senado terá oportunidade, na terça-feira,
de fazer sua manifestação. Considero, Senador Mário
Couto, que o Senado tem autonomia para tomar decisões. Acho que o fundamental é isto: a autonomia do
Senado para tomar sua decisão, independentemente
da opinião de qualquer outra pessoa. O Senado tem
autonomia para tomar essa decisão, cada um irá votar
de acordo com o seu pensamento, com a sua convicção, com a decisão partidária.
Eu já manifestei aqui a minha opinião e disse em
que pontos considero que avançamos nesse debate.
Pela primeira vez na discussão da CPMF, avança-se
em pontos importantes para a sociedade brasileira.
Isso deve ser considerado na hora da votação, mas
cada um aqui foi eleito pelo povo e deve dar satisfação à população de acordo com a sua consciência e
com o seu partido.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, quero saudar a
primeira manifestação do Presidente Hugo Chávez e
condenar a sua segunda manifestação. Quero saudar
também as lideranças da oposição na Venezuela, que
adotaram a conciliação como princípio, rejeitando des-
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de o início o confronto. Sabem estes que Chávez ainda
representa um governo forte e que o melhor caminho
para defender outra alternativa de governo passa pelas vias da normalidade institucional.
Mais do que vitória ou derrota, o referendo na Venezuela é a prova de que nem sempre a pujança econômica e a força política de um governo representam
todas as aspirações de um povo. Não se pode negar
que o Presidente Chávez está promovendo importantes reformas estruturais no País, fazendo obras importantes no país e investindo, com recursos do petróleo,
na melhoria da qualidade de vida mediante programas
assistenciais na Venezuela. Isso foi reconhecido por
49% dos venezuelanos, que foram às ruas e decidiram
apoiar, incondicionalmente, suas propostas.
Estou certo também de que, entre aqueles que
disseram “não”, estão cidadãos venezuelanos que aprovam seu governo, mas que não se dispõem a colocar
em risco o princípio da alternância de poder. De fato,
o Presidente Hugo Chávez, com seu comportamento, mostra que quer permanecer por um tempo muito
grande no poder. Isso não é bom para a democracia.
Isso não interessa à democracia brasileira. A alternância de poder faz parte da consolidação democrática,
da liberdade de ir e vir, da liberdade de expressão e
da pluralidade de idéias.
Por sua importância na produção mundial de
petróleo e pelo estilo ousado do Presidente Chávez,
a Venezuela conquistou voz no cenário político internacional. Procura o Presidente Chávez fazer um legítimo contraponto à visão colonialista que mostraram
ter da região grandes nações e grandes corporações,
uma interferência que, historicamente, representou
mais dependência econômica e jugo político do que
desenvolvimento e soberania.
Os venezuelanos terão, a partir de agora, uma
grande oportunidade de fazer duas profundas reflexões. A primeira é na direção da conciliação nacional
que assegure a alternância no poder e fortaleça a democracia interna. A outra é o papel que aquela nação
pode, e deve, exercer ao lado do Brasil, da Argentina,
da Bolívia, do Chile e de outros países na busca do
equilíbrio institucional e do fortalecimento da democracia na América Latina.
Creio que a derrota do “sim” abre melhores e mais
transparentes perspectivas para o ingresso da Venezuela no Mercosul. Vigiado agora por uma oposição
interna fortalecida, o governo do Presidente Chávez
poderá até reivindicar, no plano regional, o papel de
protagonista no enfrentamento das desigualdades e
na busca pelo desenvolvimento, mas não de único
protagonista, como pretendia até o último domingo o
Presidente Chávez. O resultado da consulta popular na
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Venezuela coloca, de fato, uma dose de humildade no
comportamento do Presidente Hugo Chávez.
Manifestamos nossa opinião, Sr. Presidente, para
que fique registrado nos Anais desta Casa esse importante tema. Queremos consolidar um Mercosul forte
e, para isso, é importante a entrada da Venezuela no
Mercosul.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP)
– Eu é que agradeço a V. Ex.
Concedo a palavra à Senadora Lúcia Vânia, por
delegação da Liderança da Minoria, apesar de S. Exª
ser grandiosa.
A SRA. LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO. Pela Liderança da Minoria. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, venho a esta tribuna
para falar sobre educação, mas antes gostaria de colocar aqui a minha posição em relação à CPMF, uma
vez que ainda não usei esta tribuna para falar sobre o
assunto. Embora já me tenha manifestado na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, quero deixar
clara a minha posição de inteira afinidade com minha
bancada, de inteira solidariedade com a posição do
Presidente do meu partido e dos dirigentes de toda a
nossa bancada. Ou seja, a minha posição será sempre ao lado daqueles que sempre confiaram em mim,
daqueles que sempre me deram oportunidade e me
prestigiaram nesta Casa.
Reafirmo o que o nosso Líder Arthur Virgílio tem
dito constantemente: a grande vantagem da nossa
bancada é essa unidade, é essa comunhão de idéias
que nutre o nosso partido. Portanto, o meu voto é o
voto da bancada do PSDB.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, os números
divulgados nos últimos dias a respeito do desempenho dos estudantes brasileiros no ranking mundial de
educação vêm comprovar aquilo que há muito vínhamos alertando: não se pode pensar em um projeto de
desenvolvimento para o País sem pensar num projeto
de educação que envolva todos os níveis, da pré-escola à universidade.
Infelizmente, foi preciso que organismos internacionais estampassem os números que comprovam
o atraso brasileiro para que o Governo assumisse as
falhas, ou, melhor dizendo, a falta de um projeto para
a educação em nosso País.
Vai ser difícil cumprir as metas de educação para
2015 estabelecidas pela Unesco, devido ao descompasso entre a retórica e a prática. De que adiantou o
Presidente da República lançar programas e garantir
orçamento para a inclusão de estudantes nas universidades, se o ensino fundamental e médio foram relegados
a segundo e terceiro planos, até sucumbirem a esses
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números que hoje colocam os nossos alunos entre os
piores nos quesitos leitura, matemática e ciências?
É lamentável ter de reproduzir aqui o resultado
do relatório da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, mas não se pode esconder
debaixo do tapete a triste verdade de que o nível de
conhecimento de nossos alunos está à frente apenas
da Tunísia, do Catar e do Cazaquistão. Na linha de
frente, estão Taiwan, Finlândia, Hong Kong e Coréia do
Sul, e foi exatamente esse país que aceitou o desafio
de investir pesado em educação e capacitação tecnológica, acreditando que somente assim seria possível
atingir os patamares mais altos da economia mundial.
Hoje, a Coréia do Sul é considerada um dos países
mais agressivos dentre os Tigres Asiáticos.
Já o Brasil é responsável por índices que não
causam nenhum orgulho: do total de alunos fora da escola na América Latina, 20% vivem no Brasil; temos 15
milhões de analfabetos com idade a partir de 15 anos;
27% de repetição escolar; e uma enorme desigualdade
na escolaridade de meninos e meninas.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, mesmo
amargando números tão desastrosos, o Ministro da
Educação, Fernando Haddad, ainda tenta se mostrar
otimista. Ele acredita que o Brasil pode esperar entre
15 a 30 anos para colher os frutos dos investimentos
em educação, a exemplo do que fizeram no passado
países como Chile e Irlanda. Esquece o Sr. Ministro
que, numa economia global como a que vivemos hoje,
a competitividade não permite mais que se espere tanto tempo por resultados.
A educação, e principalmente a educação de boa
qualidade, é, sem dúvida nenhuma, um bem inestimável
para o indivíduo, a sociedade e o país, que tem como
retorno o avanço nos índices de desenvolvimento econômico, social e tecnológico.
O recado que vem dos relatórios divulgados recentemente é muito claro: boa parte dos alunos egressos dos bancos escolares em nosso País não aprende sequer o básico! Como esperar que eles sejam os
futuros administradores do nosso País ou, ao menos,
que ocupem os bancos universitários tão alardeados
pelo Presidente Lula?
A redução das desigualdades só pode ser alcançada pela via da educação. O Brasil pode estar
entre as principais economias emergentes do mundo,
mas isso de nada adianta se não tiver professores
bem preparados e com salários dignos para estarem
à vontade em sala de aula, escolas em condições de
receber os alunos, novas tecnologias e estudantes
motivados a aprender.
O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – Permite-me
um aparte, Senadora Lúcia Vânia?
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A SRA. LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO) – Pois não,
Senador Arthur Virgílio.
O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – V. Exª faz
um pronunciamento que até contrasta com essa fase
tão nervosa, tão anormal por que passa este Senado
em crise. V. Exª fala de educação, e fala com conhecimento de causa, fala com base muito sólida. E sentencia – é isto que depreendo de suas palavras – que,
se o País não resolve investir para valer em educação,
em formação de capital intelectual, em laboratório, em
pesquisa, em ciência, em tecnologia, em professores,
na boa condição de aprendizado dos alunos, o Brasil
vai viver de espasmos de crescimento aqui e espasmos de retração econômica acolá. O Brasil não galgará o seu lugar nobre no concerto das nações, das
economias mundiais, se não souber fazer com percuciência um investimento devido em educação. Vejo os
indicadores com olhos de tristeza. Os indicadores são
muito ruins. No governo passado, investiu-se bastante
em educação de base; precisava-se agora trabalhar o
aperfeiçoamento disso. Percebemos que houve uma
evasão brutal das escolas em áreas muito fortemente
cobertas pelo Bolsa-Família; ou seja, cada vez mais,
o que era o Bolsa-Escola eficiente, que cobrava como
contrapartida o aluno na escola, foi transformado em
algo em que até a escola entrava como importante
– “Ah! Se puder ir para a escola, melhor!” –, mas o essencial mesmo era o compromisso coronelício do voto;
era o compromisso atrasado com o voto, enfim, com
o reduto eleitoral, aquela coisa que, antigamente, os
coronéis do Nordeste usavam: a pipa d’água contra o
voto; agora, seria o Bolsa-Família contra o voto. Quando tínhamos a idéia, e V. Exª foi vital na composição
da rede de proteção social anterior, a compreensão
era de que tínhamos de usar a educação como instrumento de libertação para que aqueles beneficiados
pelo aprendizado pudessem votar até contra nós, mas
que pudessem fazê-lo livremente. Fico feliz de saber
que existe alguém que, no meio de toda essa confusão, quando o Presidente da República diz que quem
vota contra ele não tem juízo, vem falar de educação,
mostrando que tem compromisso permanente com o
País. Meus parabéns!
O SR. LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO) – Agradeço
ao Senador Arthur Virgílio. Quero dizer, Líder, que o
aparte de V. Exª enriquece o meu pronunciamento, e a
demonstração da nossa preocupação, hoje, aqui, com
educação, embora tenha colocado aqui claramente
a grande satisfação de ver a nossa bancada sempre
unida em torno de todas as decisões, mas é preciso
também que, neste momento, mostremos que temos
preocupação, sim, com o nosso País. Temos preocupação com a área social, principalmente dentro da
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centralidade da educação. Portanto, embora estejamos
num movimento de grande tumulto dentro da Casa, é
preciso que não percamos o eixo do nosso trabalho, a
oportunidade de demonstrar a forma séria e responsável com que temos encarado todas as situações que
vivemos nesta Casa.
Srªs e Srs. Senadores, pediria a sua atenção
agora para um detalhe importante a respeito desta
tragédia nacional, que é a educação brasileira. Alertado pelo tamanho do prejuízo exposto pelo relatório
internacional, o Governo está apresentando agora,
como se fosse idéia sua, mais um projeto para tentar
minimizar os erros cometidos.
À falta de idéias novas, o Governo procurou mudar
a roupagem de programas que tinham uma proposta
séria na área de educação, implantados para garantir
a presença das crianças na escola, não apenas em
quantidade mas com qualidade. O programa que o Presidente Lula agora quer batizar como seu ainda não
tem um nome, mas no governo anterior chamava-se
Jornada Ampliada, e eram as atividades curriculares
executadas no horário complementar ao da sala de
aula. Além de manter as crianças na escola por mais
tempo, longe do trabalho infantil e com atividades sócioeducativas, a Jornada exigia uma freqüência mínima
às aulas, o que colaborava na questão da repetência
e da evasão escolar.
Mas nada disso, nada mesmo, conseguirá suprir
a urgente e fundamental responsabilidade do Governo de investir em educação de qualidade em nosso
País! Esse é um dos principais alertas do diretor-geral
assistente na área da educação da Unesco, Nicholas
Burnett, ao explicar que o relatório divulgado é uma
advertência para o Brasil.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – V. Exª
me permite um aparte, Senadora Lúcia Vânia, por uma
emergência?
A SRA. LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO) – Pois não,
Senador.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Quero
dar uma notícia, avalio, alvissareira ao Senado Federal.
Quero congratulá-la por seu pronunciamento relativo à
educação das crianças em nosso Brasil. V. Exª tem um
conhecimento acumulado, uma contribuição formidável,
mas permita-me dizer que eu e o Senador Cristovam
Buarque, junto com dezenas de Senadores, temos
insistido que seria ótimo se o Senador Pedro Simon
aceitasse ser candidato pelo PMDB à Presidência do
Senado. E S. Exª acaba de nos dar a boa notícia, a mim
e ao Senador Cristovam Buarque, faz três minutos. S.
Exª disse: “Eu aceito ser candidato à Presidência do
Senado”. Avaliei que caberia a V. Exª ser a primeira a
saber dessa boa nova. Muito obrigado.
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A SRA. LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO) – Agradeço
ao Senador Eduardo Suplicy. Sinto-me muito feliz com
a decisão do Senador Pedro Simon de aceitar ser candidato. S. Exª é um homem íntegro, que, sem dúvida
alguma, acrescenta muito a esta Casa.
Concedo um aparte à Senadora Patrícia Saboya
e, depois, ao Senador Tasso Jereissati.
A Srª Patrícia Saboya (PDT – CE) – Senadora
Lúcia Vânia, quero apenas me congratular com V. Exª
pelo pronunciamento que faz hoje. Senador Almeida
Lima, tem uma pessoa na tribuna. Então, Senadora
Lúcia Vânia, quero parabenizar V. Exª pelo pronunciamento em boa hora, porque, no Brasil, geralmente
comemoraram-se os números relativos à queda dos
juros, à questão do PIB, enfim, a questões ligadas à
economia. Enquanto parece que o País economicamente vai bem, a situação da nossa educação cada
vez piora mais. É, infelizmente, vergonhosa a situação
relatada da educação em nosso País. Parece que as
crianças vão à escola, fazem de conta que aprendem,
e os professores fazem de conta que ensinam. Não
quero jogar a responsabilidade nos professores, porque acho que são muito mal remunerados, não têm
nenhum tipo de estímulo para que possam dar aulas
com prazer, com vontade e com gosto. A escola, infelizmente, não é atrativa, não é ousada, não entende as
demandas, as necessidades, a criatividade da nossa
juventude, dos nossos filhos, de uma geração que poderia contribuir, e muito, para o engrandecimento do
Brasil. Enfim, o que acontece, quando não investimos
em educação, são essas situações que se espalham
pelo País. E aproveito também o pronunciamento de
V. Exª para pedir à Governadora Ana Júlia – que todas
conhecemos e reconhecemos pelo trabalho social, pelo
entusiasmo com que abraça as causas sociais, principalmente quando se trata do combate à exploração
sexual de crianças e adolescentes – que tome providências com relação à Corregedora da Polícia do seu
Estado. Nos jornais de hoje, a Corregedora defende
os policiais e os delegados, dizendo que a culpa teria
sido da menina, porque não disse a idade que tinha.
Como se, caso ela fosse maior de idade, também não
merecesse ser tratada com o mesmo respeito e dignidade. A Governadora Ana Júlia, pelo papel que já
representou nesta Casa, pelo compromisso que tem
com as crianças e com os adolescentes, deve tomar
uma atitude muito mais firme, se possível a demissão
de todos aqueles que estavam envolvidos, ou, pelo
menos, o afastamento, para que se tomem as providências cabíveis em relação a esse caso. Quando não
investimos em educação, o que acontece é que nossos
filhos acabam enveredando pelo caminho das drogas,
da marginalidade, da prostituição, da exploração do

Sexta-feira 7

44275

trabalho infantil, tema que V. Exª tão bem domina. V.
Exª é uma defensora de nossas crianças e de nossos
adolescentes. Parabenizo V. Exª por trazer a esta Casa
um debate tão precioso, como a qualidade da educação em nosso País. Aproveito para fazer este alerta à
Governadora Ana Júlia, para que providências urgentes
sejam tomadas em seu Estado, e que sejam punidos
esses que são adultos, que deveriam estar acima de
qualquer suspeita, mas que, na verdade, estão dando
declarações de conivência com esse tipo de crime que
aconteceu no Pará. Obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Jayme Campos. DEM –
MT) – Senadora Lúcia Vânia, a Mesa concede a V.
Exª mais cinco minutos, até porque ainda há vários
oradores inscritos.
O Sr. Romeu Tuma (PTB – SP) – Senadora Lúcia
Vânia, V. Exª me permite dar uma palavrinha sobre o
que falou a Senadora Patrícia Saboya?
O SR. PRESIDENTE (Jayme Campos. DEM – MT)
– Gostaria que os apartes fossem bem breves.
A SRA. LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO) – O Senador Tasso Jereissati havia solicitado o aparte anteriormente.
O Sr. Romeu Tuma (PTB – SP) – Eu pedi a S.
Exª que me deixasse falar primeiro, porque tenho de
sair. Gostaria de falar a V. Exª sobre duas coisas. A
qualidade de seu trabalho referente à educação é conhecida praticamente – V. Exª é jovem – há algumas
décadas, eu diria, desde criança. A Senadora Patrícia
faz uma boa parceria com V. Exª. É claro que o Senador
Eduardo Suplicy trouxe uma notícia de uma pessoa de
bem, mas todos nós – V. Exª, eu, os Senadores Arthur
Virgílio, Tasso Jereissati e todos os outros – ficaríamos
felizes se S. Exª trouxesse a notícia de que o Fernando
Haddad está investindo uma fortuna na educação, e
não esperasse quinze anos. Eu até me assustei. Juro
que me surpreendi e fiquei com as pernas tremendo
de medo, porque acho que não vou ver nada no futuro
do meu Brasil, porque penso que não terei tempo. No
entanto, o que a Senadora Patrícia Saboya falou aqui
a respeito da Corregedoria é assustador. Eu e o Senador Mário Couto estamos fazendo um requerimento,
que já tem, por enquanto, 25 assinaturas, requerendo
ao Ministério Público as providências que tomaram
com respeito à prisão indevida, maldosa, sem critério de uma jovem dentro de uma cadeia com mais de
vinte homens. Este Congresso tem obrigação de exigir satisfação e providência. Acredito que a Senadora
Patrícia e V. Exª assinarão o requerimento também.
Muito obrigado.
A SRA. LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO) – Agradeço
à Senadora Patrícia e ao Senador Romeu Tuma.
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O Sr. Flexa Ribeiro (PSDB – PA) – Permite-me
um aparte, Senadora Lúcia Vânia?
A SRA. LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO) – Concedo
um aparte ao Senador Tasso Jereissati; depois, ao Senador Mário Couto e ao Senador Flexa Ribeiro.
O Sr. Tasso Jereissati (PSDB – CE) – Senadora Lúcia Vânia, não é surpresa, mas parabéns pelo
depoimento. Talvez a notícia mais trágica que tenha
saído nos jornais brasileiros ultimamente seja sobre a
educação e a péssima, vergonhosa, deprimente colocação dos estudantes brasileiros, comparados ao resto do mundo. Se não me engano, na compreensão de
Matemática e de Português, ficamos no quarto lugar
entre os piores do mundo. Não podia ter notícia pior. É
pior do que queda do PIB, pior do que queda na Bolsa
de Valores, pior do que queda de arrecadação, até do
que subida de inflação. Essa é muito pior. E não teve
a repercussão – e aqui estou fazendo mea-culpa e fazendo uma homenagem a V. Exª – necessária nesta
Casa a gravidade dessa notícia que V. Exª tão bem
traz. Digo gravidade, porque ela não compromete só o
dia de hoje. Não basta uma mudança da taxa de juros
ou mudança de política para resolver o problema e,
daqui a três meses, sentirmos o reflexo. Digo gravidade porque ela compromete o País hoje e compromete
o futuro do País, e, qualquer medida tomada a curto
prazo não sabemos quando trará reflexos. E pior ainda: não existe nenhuma medida sendo tomada a curto
prazo. Estamos vendo essa discussão sobre social e
povo, aqui e agora, inclusive levantada pelo Presidente
Lula, de que a CPMF é dinheiro para o povo. Dinheiro
para o povo de verdade seria se fosse para Educação. Aí, sim. Eu diria até em público que, talvez, se se
dissesse que todo o dinheiro iria para Educação ou
para a Saúde – para Educação especificamente, para
resolver esse quadro, num programa de emergência
– e que não iria um tostão para outra coisa, acho que
teríamos até condições de conversar, não é, Senador
Arthur Virgílio? Porque isso é muito grave e exige um
programa de emergência, e o Governo está parado
nisso há cinco anos, absolutamente parado, e não
está falando nesse assunto. Prefere dizer que somos
loucos e completamente comprometidos com arrecadação de dinheiro para jogar dinheiro fora. Então, esse
alerta que V. Exª traz hoje está mais do que em tempo,
e acho que é um alerta para a consciência de todos
nós aqui, que deveríamos estar discutindo esse tema
desde o dia em que saiu essa notícia.
A SRA. LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO) – Agradeço a V. Exª.
(Interrupção do som.)
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O SR. PRESIDENTE (Jayme Campos. DEM – MT)
– Senadora Lúcia Vânia, mais três minutos para concluir. Há vários oradores inscritos.
A SRA. LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO) – Sim.
Quero dizer, primeiro, a V. Exª que sua posição,
realmente, revela nossa preocupação com a Educação. Sempre foi assim. A preocupação central do nosso
Partido é, sem dúvida nenhuma, a Educação. E nem
nos momentos de crise como este em que estamos
vivendo, de dificuldade, de complexidade, de projetos
que estão sendo votados, não nos esquecemos de que
essa preocupação tem de ser não apenas do PSDB,
mas do País.
Concedo um aparte ao Senador Mário Couto;
depois, ao Senador Flexa Ribeiro e, a seguir, ao Senador Cristovam.
O Sr. Mário Couto (PSDB – PA) – Serei breve,
minha competente Senadora. Primeiro, quero parabenizar o pronunciamento de V. Exª, como sempre.
Todos a que assisti até hoje são brilhantes. Parabéns,
Senadora! V. Exª, além de operosa, é muito competente. Eu queria só ratificar, Senadora – vou ser breve
–, o que o Senador Tuma falou a respeito da menina.
Todos estamos sofrendo com esse caso. Lamento que
o Presidente Luiz Inácio Lula da Silva não tenha comentado isso no seu discurso em Belém. Deveria ter
falado isso à população paraense, demonstrado seu
sentimento, o sentimento do Presidente de uma Nação.
Seria muito importante que ele pudesse demonstrar
seu sentimento em relação ao sofrimento do paraense.
O paraense está sofrendo com o que aconteceu com
aquela menina. Foi brilhante a capacidade de raciocínio do eminente Senador Tuma, com sua experiência,
por tanto que já militou na Polícia, ao colocar o requerimento para os Senadores assinarem. Já colhi, só na
tarde de hoje, vinte e cinco assinaturas, pedindo que
o Ministério Público dissesse alguma coisa em relação
ao que saiu, inclusive, no jornal de hoje, no sentido de
que os delegados não tinham culpa. Minha Santa Filomena, não pode acontecer isso! Os delegados não
têm culpa? Já nem sei mais se estou no Brasil. Sinceramente! Fico a pensar: que País é este, Senadora?!
Quero parabenizar o Senador Tuma pelas providências
que tomou e, terminando meu aparte, parabenizar V.
Exª mais uma vez.
A SRA. LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO) – Senador
Flexa Ribeiro.
O Sr. Flexa Ribeiro (PSDB – PA) – Senadora Lúcia Vânia, o Brasil todo conhece a competência de V.
Exª quando trata de questões sociais e, em especial,
de Educação. V. Exª já demonstrou,...
(Interrupção do som.)
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O Sr. Flexa Ribeiro (PSDB – PA) – ...quando
exerceu cargos públicos, sua dedicação e seu empenho na melhoria do ensino. É lamentável! Li a notícia:
o Brasil só está à frente de países como o Cazaquistão. Não dá nem para entender um negócio deste, e o
Governo faz pirotecnia em cima desses dados. Quero
parabenizá-la e quero parabenizar também a Senadora
Patrícia Saboya, que, como V. Exª, preocupa-se com as
causas sociais. A Governadora do Estado do Pará, Ana
Júlia, deveria estar preocupada em corrigir os erros da
sua Polícia, mas ela usa o mesmo artifício que usa o
Governo Lula. Quando se vê diante de um problema,
ou diante de um erro, ele simplesmente diz: “Não sei,
não vi, não sabia”. Essa é a tática do PT, e é isso o que
está sendo usado no Pará. Ela mandou demolir a carceragem, como se se tirar o sofá da sala resolvesse o
problema. É lamentável isso. O Senador Romeu Tuma,
com a assinatura do Senador Mário Couto, com a minha assinatura e com a de outros Senadores, vai pedir
informações ao Ministério Público. Mas a Corregedora
da Polícia Civil dizer que a Delegada e os policiais não
sabiam ou não cometeram erro é um absurdo! Teria de
ser demitida. Governadora, demita! Faça aquilo que V.
Exª dizia aqui, quando era Senadora.
(Interrupção do som.)
O SR. PRESIDENTE (Jayme Campos. DEM – MT)
– Solicito ao ilustre Senador Flexa Ribeiro que conclua,
até porque há oradores inscritos ainda.
O Sr. Flexa Ribeiro (PSDB – PA) – Já conclui,
Sr. Presidente.
A SR LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO) – Concedo
a palavra ao Senador Cristovam Buarque e, logo em
seguida, ao Senador Mercadante.
O Sr. Cristovam Buarque (PDT – DF) – Senadora
Lúcia Vânia, fico feliz que a senhora traga um assunto
tão triste para cá, porque a gente precisa falar muito
nisso. Para mim, o mais grave desses resultados: primeiro, é que era esperado. Estamos surpresos, mas
qualquer pessoa que avalia o que vem sendo feito
nos últimos dez anos na Educação de base sabe que
esse seria o resultado. Segundo, o resultado é pior do
que isso, porque esses dados referem-se ás crianças
que estão na escola. Aí não estão as crianças fora da
escola. A realidade brasileira é muito pior, Senador
Tasso, do que o que está apresentado nesses indicadores. As crianças de fora não entram. Falar que 97%
das crianças estão na escola é falso. Noventa e sete
por cento estão matriculados, mas vão para a escola e
saem antes da merenda; ou ficam depois da merenda,
mas não têm aula; ou têm aula mas não estudam. A
situação é pior. Agora, mais grave também é a desigualdade. Se separássemos daí as melhores escolas
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das piores, então a maioria imensa iria ocupar a posição de último mundo, enquanto alguns subiriam um
pouquinho. E, finalmente, o mais grave é que, daqui a
um ano, a situação vai ser igual ou pior do que essa,
Senador Tasso, porque o que vem sendo feito não
vai contribuir para se dar nenhum salto na Educação
brasileira. Vai piorar? Não, não vai piorar, vai melhorar
um pouquinho, mas outros paises estão melhorando
mais. Essa situação nossa não é porque pioramos.
Não pioramos; os outros é que estão melhorando mais
do que a gente. Alguns desses países estavam atrás
de nós, como Colômbia, há alguns anos. Nós vamos
ficar para trás em dois sentidos: em relação aos outros países, que melhoram mais do que a gente, e em
relação às exigências crescentes de conhecimento,
de informação, de qualificação, que o mundo de hoje
exige. Então, o mais triste é que era previsível e que
é projetável para o futuro essa situação vergonhosa;
e não só vergonhosa: que inibe o Brasil a se transformar no País que derruba o muro da desigualdade e o
muro do atraso.
A SRA. LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO) – Eu pediria ao Presidente que tivesse um pouquinho de tolerância, porque esse tema ainda não foi esgotado, e
eu acredito que todos os Senadores gostariam de se
pronunciar a respeito.
Concedo um aparte ao Senador Mercadante.
O Sr. Aloizio Mercadante (Bloco/PT – SP) – De
forma muito breve, quero parabenizar V. Exª. Esse tema
é fundamental para o Brasil. Esse é o problema estrutural mais grave da Nação, e esses indicadores são
um chamamento de alerta a todas as forças políticas
e a todos os governantes, de todos os níveis – municipal, estadual e federal. Estou particularmente triste
porque não só o Brasil não teve um...
(Interrupção do som.)
O Sr. Aloizio Mercadante (Bloco/PT – SP) – O
meu Estado de São Paulo ficou abaixo da média nacional em Matemática, Ciência e Leitura. Quando falo
de São Paulo, não falo só do Governo do Estado, falo
também das Prefeituras, porque parte do ensino é municipalizado. Portanto, a responsabilidade de encontrar
outro caminho vai exigir um grande esforço do todos
os entes federados. Deveríamos, nós, Senadores,
assumir um pacto nacional em defesa da Educação,
lançar uma plataforma suprapartidária das grandes
prioridades do Brasil e, realmente, eleger esse tema
como absolutamente prioritário neste período da História brasileira. Quero parabenizá-la por trazer esta
discussão, com essa sensibilidade social que marca
sempre seu mandato, para que possamos avançar
nessa direção. Tenho certeza de que saberemos to-
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mar algumas iniciativas para ajudar o Brasil a superar
esse quadro tão lastimável.
A SRA. LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO) – Agradeço os Senadores que puderam apartear. O aparte de
cada um significou um estímulo a esse trabalho que
trouxemos, hoje, aqui. Sei que é um dia tumultuado,
um dia difícil, mas todos os Senadores têm uma preocupação muito grande com esse tema.
A proposta dos senhores – principalmente do Senador Mercadante, que acaba de falar – de formarmos
uma frente em favor da Educação é muito bem-vinda.
O Senado Federal precisa fortalecer a sua atuação em
relação à área social do nosso País.
Sr. Presidente, agradeço a V. Exª a oportunidade
que me deu e peço desculpas pelo tempo que usei.
Durante o discurso da Sra. Lúcia Vânia, o
Sr. Romeu Tuma, deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Jayme Campos.
O SR. ALMEIDA LIMA (PMDB – SE) – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Jayme Campos. DEM – MT)
– Está inscrito, por delegação da Liderança, por cinco
minutos, o Senador Aloizio Mercadante.
Imagino que o ilustre Senador permita o uso da
palavra, pela ordem e rapidamente, pelo Senador Almeida Lima.
O SR. ALMEIDA LIMA (PMDB – SE. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, há poucos
instantes, houve um inoportuno – perdoe-me a franqueza e as palavras diretas – aparte do nobre Senador
Eduardo Suplicy à Senadora Lúcia Vânia, quando, até
de forma deselegante, interrompeu o pronunciamento
tão brilhante da nobre Senadora para tratar de outro
assunto que, lamentavelmente, no momento, não diz
respeito a S. Exª, o Senador Eduardo Suplicy. O Senador Eduardo Suplicy comete o pecado de tentar se
imiscuir nas questões internas do PMDB.
A bancada do PMDB, no dia de ontem, fez reunião para o processo de definição de candidatura à
Presidência do Senado Federal. Ora, o nobre Senador
Eduardo Suplicy não faz parte da bancada do PMDB.
Naquela oportunidade, o nobre Senador Pedro Simon
não se manifestou – embora tivesse sido a ele assegurada a palavra, a oportunidade e o direito – como
candidato a candidato pelo PMDB.
Então, entendo que, se o Senador Eduardo Suplicy não apita muito dentro do PT, é muito simples: ele
pode assumir uma ficha de filiação ao PMDB – acredito
que ele será aceito – para poder discutir as questões
internamente.
Eu confesso que, em nome do PMDB, não aceito
esse tipo de interferência, em hipótese alguma. É des-
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cabida, inoportuna e tem apenas o objetivo de semear
a discordância dentro de nosso partido, e isso eu não
aceito em hipótese alguma.
Quando o nome a ser indicado pelo PMDB chegar
ao plenário, aí, sim, S. Exª e os demais, é claro, terão
direito de se manifestar, como também nós não iremos
nos manifestar diante de qualquer escolha que outro
partido venha a fazer ou quando outro partido estiver
a fazer. Agora, neste momento, ele fazer a indicação
de um candidato do PMDB é apenas para perturbar o
processo, não é para contribuir, em hipótese alguma.
Quero contestar exatamente essas palavras do
Senador Eduardo Suplicy, que, lamentavelmente, para
mim, agiu muito mal e deveria redimir-se diante dos
companheiros do PMDB.
O SR. PRESIDENTE (Jayme Campos. DEM – MT)
– Concedo a palavra ao ilustre Senador Aloizio Mercadante, por delegação do seu Partido.
O SR. ALOIZIO MERCANTE (Bloco/PT – SP.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, já perdi meu vôo das 18h50min; minha última alternativa é sair daqui às 19h. Eu pediria,
se fosse possível, para falar, deixando os pedidos pela
ordem, se for outro o tema, para depois.
A Srª Patrícia Saboya (PDT – CE) – É só um
segundo. Prometo.
O SR. ALOIZIO MERCANTE (Bloco/PT – SP)
– Pois não.
A Srª Patrícia Saboya (PDT – CE) – Eu só quero
entender, Senador Almeida Lima, porque, se teremos
de votar em um candidato do PMDB, é natural que as
pessoas possam se manifestar, nesta Casa, em relação
à sua preferência por um candidato. Ou então, quando
houver um candidato do PMDB, V. Exª deve pedir para
que ninguém vote em nenhum candidato. Se o nosso
voto não serve para escolher um candidato do PMDB,
então também não deve servir para elegê-lo.
V. Exª, neste momento, está destruindo, talvez,
a composição do seu partido.
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP)
– Eu pediria, pela ordem, agora, que pudéssemos deixar essa discussão.
O SR. PRESIDENTE (Jayme Campos. DEM –
MT) – Concedo a palavra ao Senador Aloizio Mercadante.
O SR. ALMEIDA LIMA (PMDB – SE) – Sr. Presidente, pela citação que me foi feita, quando o PMDB
escolher o candidato, aí sim, mas o PMDB não escolheu o candidato.
O SR. PRESIDENTE (Jayme Campos. DEM – MT.
Fazendo soar a campainha.) – Não cabe mais o art.
14, Senador Almeida Lima. A palavra está com o Senador Aloizio Mercadante.
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Concedo a palavra ao Senador Aloizio Mercadante.
V. Exª está com a palavra.
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP)
– Eu tenho de acompanhar a cirurgia de uma amiga,
amanhã cedo, e gostaria de não perder o último vôo. De
qualquer forma, eu não poderia faltar a este debate.
Eu começaria dizendo que tantas vezes ouvi o
Presidente Fernando Henrique Cardoso, especialmente
neste período recente, fazer afirmações que acho que
não foram os melhores momentos da sua história, mas
o ouvi, agora, numa sabatina, fazer duas afirmações
que eu queria registrar neste plenário.
A primeira foi sobre a reeleição para um terceiro
mandato. Ele disse o seguinte: “O Brasil poderia seguir
por esse caminho, mas o Presidente Lula não tem esse
perfil”. Acho que uma atitude como essa do Presidente
Fernando Henrique Cardoso é o que tem de melhor
na sua biografia. Ele disse: “Nós temos iniciativas no
Equador, na Bolívia, na Venezuela, na tentativa de
prorrogação de mandatos, mas o Presidente Lula não
tem esse perfil”. Eu tenho absoluta convicção de que
não tem, e o Presidente já o disse.
O Brasil é uma referência democrática muito importante, neste momento da História, e tenho certeza de que preservará esses valores fundamentais da
democracia.
Sobre a CPMF, o que disse o Presidente Fernando Henrique Cardoso?
Ele disse o seguinte: “Nós poderíamos ter uma
alternativa racional para esse problema. Poderíamos ter
um redução progressiva da CPMF, mas essa possibilidade foi rechaçada”. Eu também concordo com a parte
inicial da fala dele. Acho que devemos ter uma saída
racional, acho que a racionalidade aponta no sentido de
uma redução progressiva da CPMF – quero aprofundar
esse debate – e entendo que essa possibilidade não
foi rechaçada e que deveríamos lutar por ela.
Eu queria citar algumas passagens de Governadores do PSDB, não com a intenção de achar que
os Governadores devem impor uma linha à Bancada,
porque não devem e não impõem, nem ao PSDB, nem
a nenhum outro partido. Eu fui oposição e sei que a
Bancada tem a sua autonomia, tem a sua identidade
e quem decide é quem tem mandato. Quem é do partido, de qualquer outra instância, deve recomendar,
deve sugerir, deve dialogar, mas tem de respeitar a
instância decisória da Bancada.
Portanto, respeitarei a decisão e não acho que
argumentos são um tipo de imposição. Eu quero refletir
sobre os argumentos e acho que todos nós devemos
refletir sobre eles. Acho que os argumentos de alguns
Governadores do próprio PSDB exigem uma resposta
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e um debate qualificado, e eu gostaria de ponderar na
mesma linha do que disse, hoje, o Presidente Fernando Henrique Cardoso.
Ele criticou o Governo em outras passagens.
Vocês, talvez, possam até usar o discurso de que tem
muita coisa para criticar o Governo, mas estou destacando aquilo que eu achei de melhor no discurso.
Evidentemente, o que eu acho de melhor são essas
duas passagens: que deveríamos construir uma saída
racional e que é possível reduzir, progressivamente,
as alíquotas da CPMF, o que ele acha que foi rechaçado. Seguramente – não vi o restante da notícia –, mas
ele deve responsabilizar o Governo; não acho que foi
apenas o Governo.
O Governador Cássio Cunha Lima fez algumas
afirmações. A primeira: “Nós criamos o imposto; não
fica bem adotar uma posição contrária”. Este argumento, para mim, é relevante. Não posso usá-lo com
muita veemência porque, como já fui contra e hoje
estou defendendo, é evidente que tenho de admitir
que quem foi a favor possa ser contra. Então, não vou
usá-lo como um argumento fundamental. Mas, chamo à reflexão o PSDB: quem foi governo, quem teve
a responsabilidade de governo tem mais informações
e sabe a importância estratégica que tem, por exemplo, um tributo como esse. Gostaria que V. Exªs realmente refletissem com a herança de um partido que
foi governo durante tanto tempo e que é governo em
Estados importantes da Federação.
Depois, o Governador diz: “A minha posição é algo
que não pode faltar. Se o Alckmin tivesse sido eleito,
essa discussão da CPMF não teria existido...” – evidentemente, no PSDB. E continua: “(...) se fôssemos
Governo, não poderíamos abdicar desse tributo”. Essa
reflexão é verdadeira. Qualquer que fosse o governo
nessa conjuntura atual não poderia abdicar desse tributo. Acho que esse é um tributo ainda indispensável
ao Brasil. Ele faz uma outra afirmação, com a qual concordo integralmente: “A saúde está muito ruim com a
CPMF”. E é verdade. Faltam médicos, falta gestão. Às
vezes é o Município; às vezes é o Estado; às vezes é a
União. Falta qualidade na saúde pública do Brasil. Mas
ele vai além: “Pior vai ficar sem a CPMF. Não vou fazer
a política do quanto pior melhor”. E vai ficar pior. Se retirarmos R$40 bilhões, sendo R$16 bilhões que financiam
85% das internações hospitalares, tendo-se em conta
que são 12 milhões de cirurgias no Brasil, seguramente
a saúde não vai melhorar. Não há como melhorar, se
retirarmos, porque o gasto per capta no Brasil ainda é
muito baixo quando comparado com o de outros países,
que têm uma qualidade muito superior.
Há também o problema de financiamento da saúde. A diária que os médicos recebem hoje, os tetos de
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repasse do SUS, os equipamentos disponíveis para
exames, a falta de UTIs, as filas em algumas cirurgias
essenciais, é evidente que também é falta de recursos, não são só problemas de gestão – há problemas
de gestão, municipal, estadual, em todos os níveis –,
mas é um problema de falta de recursos.
A minha ex-colega Yeda Crusius, hoje Governadora, diz: “A CPMF é uma necessidade para a saúde.
A prorrogação do imposto, no entanto, precisa estar
vinculada ao aumento de recursos da saúde”. Creio
que esse também seja um caminho que devíamos
explorar.
A PEC nº 29 é um passo importante que a Câmara deu. Com 4, 6, 8, 10 bilhões, são 24 bilhões a
mais para a saúde em quatro anos; a mais, acima do
que é o orçamento efetivo da saúde. Considero que
essa seja uma reflexão importante.
E aqui adendo o esforço que o Senador Cristovam
Buarque fez no sentido de ampliar também os recursos
para a educação retirando a DRU. E a intervenção da
Senadora Lúcia Vânia também é um chamamento de
que a educação é uma política estratégica absolutamente essencial. E, se olharmos a situação das escolas públicas, a situação do salário dos professores, a
falta de equipamentos, constataremos que este País
tem uma exigência absolutamente essencial com as
políticas sociais básicas. A falta de recursos na ponta
não é só um problema de gestão. O problema do salário do professor não é deste Governo nem daquela
prefeitura ou daquele governo; é geral no Brasil, de
todos os Entes federados!
Fizemos o Fundeb, construímos uma proposta
neste Plenário para aumentar o repasse para os salários dos professores. Uma proposta importante, mas
ainda insuficiente. O gasto com educação, especialmente em Ensino Fundamental e Médio, no Brasil, é
muito aquém do necessário para se ter uma boa escola, para se ter qualidade no ensino do País. Portanto,
acho que a contribuição do Senador Cristovam Buarque
e da Bancada do PDT nesse processo é meritória, é
essencial, e deveríamos aprofundar.
Darei os apartes, mas pediria tempo apenas para
fazer mais duas reflexões.
O Governador, ex-senador e colega nesta Casa,
que tantas conviveu com a gente, Teotônio Vilela, vive
uma situação dramática fiscal no seu Estado, como é
dramática a situação da Yeda Crusius. O Governo do
Rio Grande do Sul é o que tem o menor gasto per capita em saúde do Brasil, porque mais da metade dos
gastos com pessoal são feitos com aposentados e inativos; é um Estado que tem problema previdenciário
acumulado ao longo dos anos, que não tem nenhuma
capacidade de ampliar os gastos sociais e que preci-
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sa, precisa, precisa e precisa muito dos investimentos
em saúde. O Teotônio acha: “Será um grande erro do
partido não aprovar a CPMF”. Imagino que isso também é um compromisso de governabilidade que precisamos discutir.
(Interrupção do som.)
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP)
– O Governador Serra faz duas intervenções que, acho,
são muito importantes nesse debate, talvez, as mais
relevantes. Ele diz o seguinte: “Comparando com outros, não é o menos pior (a CPMF, como imposto). Há
vários impostos – o IPTU, o IPVA – que são melhores
a CPMF. Mas há outros que são piores que a CPMF,
como é o caso da Contribuição Patronal Sobre a Folha
ou o próprio PIS/Cofins. Não há imposto bom ou gostoso. Mas há diferença entre eles. E a CPMF é menos
pior que muitos impostos do País. Poderia ter redução
de carga, seja da CPMF ou de outro tributo. Pode ter,
sim, redução de carga tributária”.
Eu concordo integralmente com essa afirmação.
Tem de ter redução de carga tributária, mas a CPMF
tem algumas qualidades. Ela não pode ser desconstituída. É um imposto muito simples de arrecadar; é um
imposto que, quando incide sobre a renda direta, 6%
dos contribuintes são responsáveis por 57% da arrecadação do tributo; ele é regressivo como imposto indireto, mas é progressivo sobre a renda. Se fizermos
uma faixa de isenção, como estávamos construindo,
inclusive na negociação com a Bancada do PSDB,
que achava insuficiente, mas, de qualquer forma, com
R$2.342, estaremos preservando 35 milhões de contribuintes no Brasil.
Ainda mais: se nós tirarmos o papel arrecadatório da CPMF neste momento, vamos sobrecarregar a
economia formal, porque é o único imposto que atinge a economia informal. É o único imposto que atinge
quem sonega; é o único imposto que atinge o caixa 2;
é um imposto fundamental como fiscalização. Eu acho
que em nenhuma hipótese poderíamos abrir mão da
CPMF como fiscalizatória.
Por sinal, a PEC do Senador Tasso Jereissati,
que eu ajudei a construir e aprovar, propunha que a
alíquota fosse sendo reduzida até atingir a perspectiva
de ser um imposto essencialmente fiscalizatório.
Nós debatíamos,naquela época, quais seriam
os critérios para redução da carga tributária: a relação
dívida/PIB, a evolução da receita tributária. Quais seriam os elementos que iríamos incorporar para que a
CPMF pudesse ser reduzida com segurança, porque
nós não temos o domínio do futuro.
O argumento de que há excesso de arrecadação
este ano é verdadeiro. Há excesso de arrecadação. E
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este é um ano que os indicadores econômicos são
muito fortes: o PIB está crescendo 5%; a indústria está
crescendo 10,7%, que é uma coisa excepcional. No
meu Estado, mais de 11% de crescimento da indústria.
Nós temos aí alguns setores: o de venda de automóveis
cresceu 30%; 34% o de caminhões; na área de informática, foram 9 milhões de computadores vendidos.
Porém – e aqui eu vou concluir para dar oportunidade
aos apartes –, se nós analisarmos o cenário internacional, a evolução do sistema financeiro internacional,
veremos que o cenário para o ano que vem não é o
cenário que nós iniciamos este ano nem o cenário que
nós estamos terminando o ano. O crédito interbancário
está praticamente paralisado nos Estados Unidos e na
União Européia. Os bancos centrais da Europa e dos
Estados Unidos aportaram mais de US$500 bilhões
em socorro financeiro aos bancos. O maior banco do
mundo, quinze dias atrás, teve que ter um empréstimo
de 7,5 bilhões – e acho que não vai ficar nisso – para
poder sair das dificuldades financeiras em que se encontra. Por quê? Porque há um prejuízo nos Estados
Unidos de US$500 bilhões no mercado subprime e há
um prejuízo de US$200 bilhões no mercado da União
Européia. E este prejuízo vai aparecer no balanço dos
bancos até janeiro do ano que vem. Até lá, nós podemos viver momentos favoráveis, como tem sido esta
semana, mas vamos viver um processo de instabilidade e incerteza e restrição à liquidez.
Os países em desenvolvimento não conseguem,
hoje, emitir títulos soberanos de médio e longo prazo
– nenhum país. E a trajetória de desaceleração da
economia americana, de junho para cá, é de 2,8% do
PIB para 2,3%. Na União Européia, já está em 2,5% a
projeção de crescimento, que era mais de 3%. E, no
Japão, a recessão já aponta para uma taxa de crescimento inferior a 1,7%.
Portanto, há uma recessão em andamento. O
Prêmio Nobel de Economia acabou de dizer: “Os Estados Unidos já estão em recessão, os indicadores
são preocupantes”.
Ora, em um cenário internacional como esse em
que o dólar vem se desvalorizando, as defesas das reservas cambiais de China, Índia, Rússia e outros países, quando o dólar perde papel de reserva, de valor,
vão aprofundar esse processo.
Em um cenário como esse, concluo, será que o
melhor caminho é um país como o Brasil sinalizar...
(Interrupção do som.)
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP)
– (...) um país como o Brasil retirar do seu orçamento
R$40 bilhões em uma decisão? Uma decisão em que,
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tirando poucos neste Plenário, ninguém está confortável. Não é uma decisão fácil.
Eu, realmente, até o final, me esforçarei para
fazer alguns alertas não apenas aos Senadores que
vão votar, mas também ao Governo. Nós votamos na
CAE um projeto importante: só se aumenta folha de
pagamento considerando a inflação mais 2,5% ou o
PIB, o que for menor. Criamos um mecanismo de contenção de gastos com pessoal, e deveríamos agora
fazer um movimento para que seja prioridade de votação na Câmara. Aprovamos um projeto, que era do
Governo anterior, do ano 2000, que nunca foi aprovado,
nem no Governo anterior nem neste, somente agora,
que fixa em 3,5% o crescimento da dívida pública. E
estou pautando para a próxima terça-feira a complementação desse processo pelo qual o Governo só
pode contrair crédito interno e externo em até 60%
da receita líquida.
Portanto, estamos travando o fluxo do endividamento e colocando um limitador no estoque da dívida,
o que é um grande aperfeiçoamento à Lei de Responsabilidade Fiscal.
Tanto a questão da folha quanto esses dois projetos são propostas daquele pré-entendimento com a
Bancada do PSDB. A redução de alíquota de 0,38%
para 0,30% era parte de um item pré-acordado com a
Bancada do PSDB. O aumento da verba da saúde foi
parte do pré-entendimento com a Bancada do PSDB.
A desoneração dos contribuintes de baixa renda, 35
milhões deles, fez parte daquele pré-entendimento.
Pode ser insuficiente? Pode, mas deveríamos inclusive
– e termino com a menção do Governador José Serra
– explorar a redução de carga de outros tributos, não
só da CPMF, mas, por exemplo, tributos que incidem
sobre investimento, sobre folha de pagamento e sobre
exportações.
Se tivermos a racionalidade de que fala Fernando
Henrique Cardoso – ele diz que foi perdida – na redução
da carga tributária progressivamente, não daremos um
sinal de instabilidade econômica; nós demonstraremos
governabilidade, compromisso com a governabilidade
e, mais do que um sinal importante, poderemos dar
continuidade à desoneração responsável do País.
Portanto, o que continuo dizendo é que o melhor momento desse processo foi quando a Bancada
do PSDB estava dialogando e negociando – o melhor
momento desse processo. Desde aquela decisão em
que o diálogo se interrompeu, estamos vivendo um
processo muito mais difícil. Procurar críticas às frases soltas no ar, no nosso campo ou no de vocês, é o
caminho mais fácil.
A ponderação que faço – e faço realmente porque
acredito no que tenho dito aqui – é que o Governo tem
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que buscar reduzir ao máximo as despesas correntes,
como estamos fazendo com a folha de pagamento, para
proteger o investimento. Este País não pode suportar o
crescimento que está tendo se não houver investimento
em energia e em infra-estrutura, para reduzir carga tributária e para que possamos crescer mais aceleradamente. Creio que daremos um passo muito importante,
político e econômico, se conseguirmos construir um
caminho mais sólido de redução responsável, sustentável e progressivo da carga tributária.
Por último, quero dizer que a taxa de juros de
longo prazo já não cai mais. A taxa Selic já não se
move. E não se move não por pressões de demanda,
que existem setorialmente, não porque há uma ou
outra tensão inflacionária, mas não se move porque a
liquidez internacional demonstra que haverá uma retração de crédito cuja proporção e cuja profundidade
o tempo dirá quais são. Talvez, até o final de janeiro,
saibamos qual é o estrago dessa crise, mas ela já
deixou o impacto estrutural, já incidiu no impacto de
retração do nível da atividade, que vai reduzir o preço das commodities. Vai haver impacto no comércio
exterior e impacto no nível de atividade. Portanto, vai
reduzir-se a receita extraordinária que este Governo
pode ter no futuro.
Ouço o Senador Tasso Jereissati.
O Sr. Tasso Jereissati (PSDB – CE) – Senador
Aloizio Mercadante, tenho muita satisfação em poder
debater com V. Exª, que respeito e admiro. Vez por outra, temos alguns atritos, mas acredito que a admiração é maior do que esses atritos pontuais. Fico muito
feliz quando V. Exª traz de volta o debate racional, que,
com certeza, fica enormemente prejudicado quando o
Presidente Lula vai a público e faz esse tipo de ameaça e esse tipo de conjectura sobre a sanidade mental
de cada um dos Senadores, saindo completamente
do que V. Exª e o Presidente Fernando Henrique chamam de racional, que é o que gostaríamos que tivesse
acontecido desde o início, tanto que, desde o início, o
PSDB se propôs ao diálogo racional. V. Exª apresenta
um quadro que me parece que vem corroborar com
todas as nossas preocupações. Vivemos um momento
de intensa expansão econômica no mundo e no Brasil,
dentro desse contexto mundial. E sabemos que esses
momentos de expansão, de crescimento econômico,
de folga de liquidez são propícios para se fazerem as
correções estruturais da economia: as reformas estruturais necessárias, as limpezas importantes do ponto
de vista administrativo, a promoção do aumento de
produtividade da economia, assim por diante. Com
certeza, V. Exª comunga desse pensamento, porque
acabou de expressá-lo. Ora, estamos fazendo o contrário, Senador Aloizio Mercadante: em um momento
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de liquidez extraordinária, em um momento de expansão, em que temos todas as condições de fazer essas
reformas, não estamos fazendo nada; pelo contrário,
estamos aumentando os gastos correntes, estamos
aumentando o tamanho do Estado, estamos aumentando a ineficiência do Estado e das estatais brasileiras.
Vou citar três exemplos rápidos que me vêm à cabeça:
a Petrobras, o Banco do Brasil e a Caixa Econômica
Federal, as três maiores estatais brasileiras, tiveram
uma redução de lucro brutal quando todas as outras
similares mundiais ou mesmo brasileiras tiveram um
aumento de lucro extraordinário. Isso significa o quê?
Ineficiência. Ineficiência significa baixa produtividade,
que é a grande inimiga do aumento consistente do produto nacional e do nível de renda. Ao contrário, estamos
expandindo os gastos, acreditando que essa festa é
infinita, que ela vai continuar para sempre. Mas V. Exª
mesmo nos faz um alerta: isso pode acabar a qualquer
momento. E já começam a surgir sintomas, no mundo
inteiro, de que isso pode começar a acabar.
(Interrupção do som.)
O Sr. Tasso Jereissati (PSDB – CE) – No entanto, continuamos nessa irracionalidade, utilizando
uma carga tributária altíssima. Como V. Exª, keynesiano apaixonado, sabe, com o mundo em que vivemos,
um mundo de recessão e de pouca atividade econômica, a alta carga tributária não é compatível. Ora, só
existe uma maneira histórica de diminuir os gastos de
um governo, principalmente do Governo que está aí:
aumentar seus recursos. Está cada vez mais claro: aumentam-se os recursos, aumenta-se o gasto; aumentam-se mais os recursos, aumenta-se mais o gasto;
aumentam-se mais ainda os recursos, aumenta-se o
desperdício. E a prova disso nós dois temos, Senador
Aloizio Mercadante. Há cinco anos, sentamos juntos,
praticamente durante um ano, estudando a reforma
tributária. Discutíamos, de maneira inteiramente racional, a eficácia da CPMF. E chegávamos à conclusão
de que a CPMF é um imposto de má qualidade. Vejam
a racionalidade do PSDB: diante da emergência fiscal
que vivíamos, diante da crise que o País vivia, diante
do momento difícil do País e do mundo, achávamos
que, além de prorrogar a CPMF, como fizemos naquele momento, deveríamos também aumentar algumas
alíquotas e até criar impostos novos, o que, naquele
momento, era válido. No entanto, nós mesmos, em
conjunto, também junto com o Governo do Presidente
Lula, à época o Ministro Palocci, fizemos uma vacina
para o que poderia acontecer: se a relação dívida/PIB
e receita/PIB – e mais uma porção de parâmetros que
foram estabelecidos – viesse a alcançar determinados patamares, a CPMF decairia progressivamente.
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E nunca era eliminar a CPMF. Portanto, é difícil, sem
possibilidade de volta...
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP)
– Senador Tasso...
O Sr. Tasso Jereissati (PSDB – CE) – Já termino. Portanto, naquele momento, propusemos isso,
fizemos um acordo com base nisso, e o que aconteceu? Todos os parâmetros mínimos estabelecidos
foram estourados para cima, mais do que vencidos.
A arrecadação do Governo foi muito maior do que
a que esperávamos. O que aconteceu? O Governo,
em vez de diminuir a CPMF, começou a gastar mais,
a gastar mais e mais, com o dinheiro que obtinha a
mais. E, nesse parâmetro em que se vai, se houver
esse cenário que V. Exª aponta como possível a curto
prazo, vamos entrar numa crise, e aí, sim, vamos ter
uma herança negativa. É isso que queria dizer. Minha
última frase é de felicidade, por saber que José Serra
é seu autor predileto.
O SR. PRESIDENTE (Jayme Campos. DEM –
MT) – Senador Aloizio Mercadante, vamos prorrogar
um pouquinho a sessão, mas pedimos que V. Exª conclua, porque há vários oradores inscritos. V. Exª fala
por delegação de seu partido, por cinco minutos, e já
foram trinta minutos.
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP)
– Seguramente, não é meu autor predileto, mas estou num tempo da minha vida em que não há por que
não lê-lo e muito menos por que deixar de considerar
argumentos que acho procedentes sobre temas que
são relevantes, e digo isso em relação a ele ou a outro.
Quando a gente não tem tanta segurança nos argumentos, a gente constrói um pouco o raciocínio pelo
princípio da autoridade: alguém escreveu, e, portanto,
o argumento é decisivo. Não, o que vale é o argumento
em si. Acredito que ele faz uma reflexão objetiva sobre
a CPMF. Freqüentamos as mesmas universidades e
tivemos a mesma convivência: em 1977, já estávamos
na Universidade Estadual de Campinas (Unicamp),
trabalhando e estudando juntos. Tivemos caminhos
políticos diversos ao longo da vida, mas há muita coisa dessa reflexão teórica, que considero relevante,
sobretudo no que se trata de matéria fiscal.
Fizemos, nesta Casa, várias desonerações importantes: desoneramos a cesta básica de material de
construção; os computadores – está aí a venda, R$8
milhões, R$9 milhões, e é crédito de desoneração –; a
compra e venda de casa própria. Fizemos juntos a Lei
Geral da Micro e Pequena Empresa. Veio uma proposta do Governo, e foi muito melhor o que fizemos. Da
Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, participaram
os Governos Federal, Estadual e Municipal. Está aí o
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estímulo à microempresa e à pequena empresa: são
R$6 milhões de redução de impostos, R$6 milhões!
O que pergunto é: por que não podemos continuar nesse caminho?
O Senador Tasso fala “minha PEC previa uma
redução progressiva da CPMF com alguns critérios de
referências macroeconômicas”. Tudo bem! A PEC não
foi aprovada, mas, na prática, o que estamos fazendo
nessa negociação é a redução gradual da CPMF, baseada em princípios macroeconômicos. Estamos colocando em prática a essência da PEC que a Câmara
não aprovou. O Senado a aprovou.
Não é verdade que o Governo não quer. A resistência à reforma tributária vai muito além do Governo:
envolve Governadores, a passagem da origem para
o destino, o fim da guerra fiscal, empresários que foram beneficiados. Não é fácil viabilizá-la. Não foi fácil
no Governo anterior e não será fácil neste Governo,
mas essa proposta é a que estamos tratando. Ou não
estamos reduzindo a CPMF?
(Interrupção do som.)
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP)
– Vou concluir. Voltarei na segunda-feira, e poderemos
dar continuidade à discussão.
O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – Sr. Presidente, é um debate importante, um discurso em bom
nível...
O Sr. Flexa Ribeiro (PSDB – PA) – Senador Aloizio Mercadante, V. Exª me permite um aparte?
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP)
– Concedo o aparte. Só não quero...
O Sr. Flexa Ribeiro (PSDB – PA) – Peço-lhe
trinta segundos.
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP)
– Agora mesmo, fui à Mesa e fui mal interpretado. Eu
não queria interferir no debate de ninguém; só queria
saber se teria tempo de falar, por causa do meu vôo.
O Sr. Flexa Ribeiro (PSDB – PA) – São só trinta
segundos.
O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – Sr. Presidente, por mim ficaríamos aqui... Sr. Presidente, todos falam, concordam que se prorrogue até tarde a
sessão. Já que hoje a base não quis operar para valer sua presença na Casa, que pelo menos o debate
vá até às 22 horas, até às 23 horas! Não me importo
com isso, não.
O Sr. Heráclito Fortes (DEM – PI) – Vamos
aproveitar esta oportunidade de contar com o Mercadante aqui, para nos encher de informação, com seu
brilhantismo.
O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – Não vamos
amputar o debate qualificado.
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O Sr. Flexa Ribeiro (PSDB – PA) – Senador
Aloizio Mercadante, são trinta segundos, até porque
o Senador Tasso Jereissati já fez os comentários na
área da economia e de gestão do Governo. Quero parabenizá-lo, porque V. Exª passou também a admitir e
a aceitar a metamorfose ambulante que o Presidente
Lula disse que era. V. Exª também, com essa metamorfose ambulante, faz hoje elogios ao grande Governador do Estado de São Paulo, José Serra. Então, V.
Exª também está de parabéns! Um telespectador da
TV Senado, o Sr. Francisco, aqui de Brasília, pediu-me
que perguntasse a V. Exª por que o Governo do Presidente Lula não atendeu ao Estado do Rio Grande do
Sul durante o ano inteiro e por que oferece ajuda agora, quando tem interesse na prorrogação da CPMF. O
mesmo aconteceu com meu Estado do Pará, Senador
Mercadante: nos quatro anos de gestão do PSDB, o
Governo Lula discriminou o Estado do Pará e para lá
não encaminhava recursos. Posso lhe dar os números
das transferências voluntárias do Governo Lula para
o Estado do Pará nos últimos quatro anos. V. Exª vai
ficar com dó do Estado do Pará. E o que é pior: agora,
no Governo do PT, da Governadora Ana Júlia, novamente foi preciso que houvesse o escândalo da menor
presa com 20 marginais, para que ele liberasse R$89
milhões do Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania (Pronasci), que já eram do Estado
do Pará. Já estava contemplado. Ele não fez nada de
mais: apenas descontingenciou aquilo que já era do
Estado do Pará.
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP)
– Senador Flexa Ribeiro, deixe-me responder.
Primeiro, ao utilizar argumentos que acho que
são meritórios, meu ato foi exatamente esse, nem mais
nem menos. O único elogio que fiz aqui, de verdade,
foi à frase de Fernando Henrique Cardoso. Falei que
era o melhor que havia na sua biografia, como acho
que, na convenção do PSDB, ele fez uma intervenção
absolutamente desnecessária, que não condizia com
a biografia dele. Quando ele diz que “o Brasil poderia ir nesse caminho, mas o Presidente Lula não tem
esse perfil”, acho que essa é uma grandeza de atitude.
Quero retribuir com o mesmo espírito, com a mesma
gentileza e com o mesmo reconhecimento.
Em relação aos argumentos utilizados por vários
Governadores – citei todos, não deixei nenhum do PSDB
de fora –, todos falam a mesma linguagem, com grande
sintonia, com quem tem responsabilidade de governar
e sabe o quanto é importante essa decisão.
Volto a dizer: não o faço para constranger; não o
faço porque acho que a bancada tem direito de impor
posições. Faço isso, porque parte do que penso, do
que tenho buscado argumentar, do que verdadeira-

Dezembro

de

2007

mente considero nessa matéria encontro em parceiros do PSDB; neles, encontro a mesma reflexão. Sinto
que vários Senadores do PSDB realmente gostariam
de evoluir nessa direção. Vários Senadores do PSDB
gostariam de continuar negociando e construindo uma
alternativa para a CPMF, que fosse uma redução progressiva que permitisse aumentar os recursos para a
saúde, que pudesse avançar nas políticas sociais. Mais
uma vez, meu esforço é no sentido de tentar abrir esse
diálogo e de construir essa interlocução.
Quanto ao Rio Grande do Sul, na semana que
vem, Senador Flexa Ribeiro, disponho-me a subir à tribuna, para falar sobre quanto o Governo Federal fez,
no ano que passou, por esse Estado e por qualquer
outro governado pelo PSDB. Quero mostrar que os
compromissos, as perspectivas, a concepção do Plano
de Aceleração do Crescimento (PAC) é uma relação
republicana, que não se reduz a essa negociação.
(Interrupção do som.)
O SR. PRESIDENTE (Jayme Campos. DEM – MT)
– A Mesa solicita ao Senador que conclua.
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP)
– É que, no caso do Rio Grande do Sul e no caso de
Alagoas, a situação fiscal é dramática. Veja o cenário
em que o Governador Teotônio Vilela assumiu o Governo: o funcionalismo todo paralisado, sem condições de
pagar a folha de pagamento etc. E a União apoiou.
E retomo, Senador Flexa: quando o Governador Aécio Neves assumiu Minas Gerais, a situação
era semelhante, e o Governo Federal fez o aporte de
R$1,7 bilhão, para viabilizar, inclusive, a situação de
emergência do Estado.
Então, essa relação republicana tem pautado o
Governo Lula, e não vi nenhum Governador do PSDB
dizer que está sendo prejudicado ou discriminado na
relação com o Governo Federal. Pode querer mais, reivindicar mais, exigir mais. Isso é parte de um processo
de negociação. Mas temos, no âmbito da relação do
pacto federativo – Governo Federal e Governadores
de Estado –, todos uma relação muito madura, civilizada, que nos diferencia – peço atenção! – desse entorno tumultuado que o Brasil vive na América Latina,
de instabilidade, de crise. Na Bolívia, estamos vendo
quase que um clima de ruptura institucional. No Brasil,
isso não ocorre, pois é uma referência democrática,
de governabilidade, de previsibilidade institucional.
E temos responsabilidade de preservar esse clima e
de, a partir desse compromisso maior, encontrar uma
solução, como se diz aqui, racional de redução progressiva da CPMF.
O Sr. Heráclito Fortes (DEM – PI) – Senador
Aloizio Mercadante...
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O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP)
– Senador Heráclito Fortes, ouço V. Exª.
O Sr. Heráclito Fortes (DEM – PI) – Agradeço
a V. Exª a oportunidade do aparte, mas, até por dever
de justiça, quero fazer um registro. Divirjo, vez ou outra, aqui, do Senador Mercadante. Não sou o único.
Temos temperamentos parecidos. Porém, quero fazer
justiça ao Senador Aloizio Mercadante: do Partido dos
Trabalhadores, é o único que subiu a esta tribuna para
discutir a CPMF com propostas, com argumentos, sem
arrogância, sem prepotência. Infelizmente, a base não
reconhece isso, o que lamento. Quero dizer que, nesse
período da discussão da CPMF, tem sido V. Exª – falo
isso por dever de justiça – que tem procurado o debate qualificado sobre a matéria. Lamentavelmente, foi
pouco utilizado, como é o caso do Dr. Adib Jatene. O
PT só descobriu o Dr. Jatene ontem e o trouxe para cá,
mas acho que isso se deu tardiamente. De qualquer
maneira, quero fazer esse registro. Senador Mercadante, eu queria apenas lembrar a V. Exª o seguinte:
V. Exª falou de dois ou três Senadores do PSDB que
gostariam de votar...
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP)
– Não, não falei em votar. Eu disse que há Senadores,
assim como Governadores, do PSDB, que gostariam
de construir uma solução racional de uma redução
progressiva da CPMF.
O Sr. Heráclito Fortes (DEM – PI) – Pronto.
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP)
– Não fiz nenhuma menção aqui à votação. Estou falando do debate para encontrar uma solução.
O Sr. Heráclito Fortes (DEM – PI) – Pronto,
pronto. Foi o que V. Exª disse.
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP)
– E não só no PSDB, mas no DEM também.
O Sr. Heráclito Fortes (DEM – PI) – Inclusive,
no PT.
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP)
– V. Exª também já disse várias vezes que precisávamos
encontrar um caminho racional para esse debate.
O Sr. Heráclito Fortes (DEM – PI) – É claro, concordo, na base do diálogo, não na base da agressão.
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP)
– Exatamente. É o que estou buscando construir.
O Sr. Heráclito Fortes (DEM – PI) – O argumento da CPMF tanto vale a favor como vale contra.
Lá atrás, o partido de V. Exª teve argumentos fortíssimos para não aceitar a CPMF e, portanto, não pode
querer tirar de quem hoje está na oposição o direito
de fazer o mesmo.
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP)
– Tanto não o retirei, que falei que esse argumento de
dizer que quem já falou não pode falar não tenho como
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utilizar. Acho que estou procurando, no momento, no cenário atual, os argumentos melhores para construir...
O Sr. Heráclito Fortes (DEM – PI) – Por isso, estou aqui assumindo publicamente a responsabilidade
de fazer essa justiça. É verdade, mas lamento que V.
Exª tenha sido muito pouco usado pelo seu partido e
pelo Governo, tratando dessa questão. Mas o Governo
sabe o que faz. Queria apenas fazer esse registro, e o
fiz por dever de consciência. Muito obrigado.
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP)
– Agradeço a V. Exª a atenção.
O Sr. Mário Couto (PSDB – PA) – Senador Mercadante...
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP)
– Pois não. Eu só pediria que, se pudesse, fosse bastante objetivo, porque meu último vôo será às 20 horas.
Amanhã cedo, haverá a cirurgia de uma amiga que
quero muito acompanhar. Mas, se pudermos, voltaremos aqui na segunda-feira ou na terça-feira.
O Sr. Mário Couto (PSDB – PA) – Tudo bem,
vou declinar.
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP)
– Não, faço questão de ouvi-lo, Senador Mário Couto.
Faço questão de ouvi-lo, por favor.
O Sr. Mário Couto (PSDB – PA) – Senador Mercadante, são coisas muito simples de que eu gostaria
que V. Exª pudesse me convencer. Primeiro, quero dizer
a V. Exª que estou perfeita e plenamente confortável
com minha consciência. Vou votar tranqüilo, com dever
de consciência cumprido. Tenho a certeza de que estou atendendo o povo do meu País no seu desejo. Não
tenho dúvida disso. Já pensei muito, raciocinei muito.
Fui várias vezes a essa tribuna. E, quando V. Exª disse uma frase, não sei se foi proposital, porque V. Exª
está sendo brilhante nas suas ponderações. Só me
chamou a atenção essa frase, que não é verdadeira.
Se é dirigida a nós, não é verdadeira. Se é dirigida ao
PSDB, não é verdadeira, porque tenho visto o quanto
o líder do nosso partido tem sido coerente com o Governo Lula, tem feito acordos aqui. E, quando V. Exª
diz que “quanto pior, melhor”, quero dizer que isso não
faz parte do nosso jogo. Quero dizer a V. Exª que, no
pouco tempo em que tenho estado aqui, tenho visto
por parte do meu líder uma coerência absoluta.
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP)
– Mas, Senador Mário, só vou ler. A frase não é minha;
no caso, é do Governador Aécio Neves:
Nós não tentamos. Eu defendo uma solução positiva para as coisas, porque não sou
da linha do “quanto pior, melhor” para ninguém;
nem quando era oposição, nem como governo.
Essa questão está no âmbito do Senado, respeito, mas o meu argumento é favorável...
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O Sr. Mário Couto (PSDB – PA) – Claro! Então,
o Governador está confirmando exatamente o que
penso do meu partido. Nós não somos daqueles que
“quanto pior, melhor”. Pensei que V. Exª tivesse feito
essa colocação em relação ao meu partido. Então, já
retiro o que disse. Dessa forma, tenho o desejo de lhe
fazer uma pergunta – isto toda a população perguntaria
se estivesse aqui neste momento –, é muito simples,
e vamos ser simples para a população entender tudo;
falamos em despesa corrente, em despesa de capital, e a população começa a não entender, vamos ser
simples: esse imposto foi criado com caráter provisório, não é verdade? Então, o Presidente Lula sabia que
terminava agora em dezembro e devia, obviamente,
estar preparado para tudo, ou para continuar, ou para
interromper, porque ele termina realmente em dezembro. Outra, Senador, eu queria entender e queria
que a população entendesse, por que V. Exª e outros
Senadores dizem que vai prejudicar o Bolsa-Família.
Já externei meus sentimentos sobre o Bolsa-Família.
Não sou contra esse programa; acho que nenhum Senador é. Não queremos que acabe, não! Aliás, tenho
uma opinião: acho que o Governo já está no tempo de
começar a substituir a doação por trabalho. Já está em
tempo de fazer isso. Mas, veja só: esse imposto, Senador, não foi criado para o Bolsa-Família. A população
aceitou, através dos seus representantes, o desconto
de mais essa carga tributária em cima da população
não para pagar o Bolsa-Família; a população sempre
pensou que a totalidade desse imposto fosse exatamente para a finalidade inicial para que ele foi criado,
que era a aplicação total na área da saúde.
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP)
– Posso responder isso a V. Exª?
O Sr. Mário Couto (PSDB – PA) – Pode.
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP)
– É verdade, foi criado para a saúde, era provisório;
na realidade, já vem há mais de dez anos, mas a vinculação ao Bolsa-Família quem fez foi o Congresso
Nacional no governo Fernando Henrique Cardoso,
quando criamos o Fundo de Combate à Pobreza. O
Fundo de Combate à Pobreza foi um projeto do Senador Antonio Carlos Magalhães, que era Presidente
do Congresso.
O Sr. Mário Couto (PSDB – PA) – Mas, olhe,
Senador...
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP)
– Ele propôs a criação do Fundo, e ao Fundo vinculamos, à época, o Bolsa-Escola. Eu quero lhe dizer que
não só concordei com a iniciativa – eu era líder da
oposição – como coloquei na votação do Orçamento – a Senadora Lúcia Vânia era Deputada à época
– R$500 milhões a mais para poder fortalecer o Bolsa-
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Escola no governo anterior, que, depois, foi ampliado
para o Bolsa-Família. Então, quem vinculou a CPMF
ao Bolsa-Família foi este Congresso. E, aqui, rendo a
minha homenagem a Antonio Carlos Magalhães, que
brigou como um leão por esse Fundo de Combate à
Pobreza.
Então, foi uma iniciativa do Congresso ainda no
governo anterior, que este Governo manteve, porque
acho que é o melhor programa de distribuição de renda do País. Estamos vendo a situação da educação
hoje. Pelo menos a permanência é estimulada, mas
é insuficiente.
O Sr. Mário Couto (PSDB – PA) – Senador, foi
um erro tão grande...
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP)
– E a Senadora Lúcia Vânia tem um papel muito importante na construção em torno dessa solução.
O Sr. Mário Couto (PSDB – PA) – Senador, foi
um erro tão grande, mas tão grande que eu não acho,
Senador, que seja possível conciliar-se: dar a alguém
R$120,00 por mês e não lhe dar saúde. Eu não consigo
entender isso. Senador, é inquestionável a situação da
saúde neste País. É inquestionável! Veja bem...
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT –
SP) – Conclua, porque eu estou realmente no meu
deadline...
O Sr. Mário Couto (PSDB – PA) – Não tem o que
questionar, Senador. É inquestionável! Se, hoje, V. Exª
consultasse se o povo brasileiro gostaria de pagar a
CPMF para ela ser, na sua totalidade, aplicada na saúde... O povo brasileiro hoje é sofredor nessa área. V.
Exª conhece, eu conheço de perto, eu ando no interior
deste País, eu ando no interior do meu Estado, eu sei a
situação. Sei qual o salário de um médico, sei como vive
o caboclo, o interiorano, que não dispõe de um posto
médico, que não tem remédio, que não tem, às vezes,
nem um dentista, Senador, para arrancar um dente; às
vezes não tem R$20,00 no bolso para pagar a extração
de um dente e fica com dor... Eu já vi isso...
(Interrupção do som.)
O Sr. Mário Couto (PSDB – PA) – Já vou terminar. Acho, Senador, que esse imposto deveria ir na sua
totalidade para a saúde brasileira. Por isso, eu lhe digo
que não tem alternativa mais viável do que se cancelar esse imposto de uma vez. Se nós continuarmos a
cobrar impostos, a aprovar impostos aqui, isso não vai
ter fim. Ou a gente acaba agora e dá um bom exemplo para a sociedade, ou vamos nos render ao nunca
mais. Vamos nos render ao nunca mais!
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP)
– Senador...
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O Sr. Mário Couto (PSDB – PA) – Senador, já encerro, respeitando a sua viagem. Nós vamos ter ainda
oportunidade para discutir. A coisa é muito simples.
O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – V. Exª me
concede um aparte, Senador Mercadante?
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP)
– Senador Mário, deixe-me só fazer uma ponderação.
Eu não acho que nós temos que opor Bolsa-Família
à saúde pública. Acho que as duas coisas são essenciais ao povo brasileiro. A Bolsa-Família...
O Sr. Mário Couto (PSDB – PA) – Mas hoje o
povo brasileiro não tem. Só tem uma. Só tem a BolsaFamília; não tem a saúde.
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP)
– Deixe-me só concluir agora, Senador Mário.
O Sr. Mário Couto (PSDB – PA) – O cara vai
morrer de barriga cheia, Senador.
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP)
– Eu já ouvi. Deixe-me agora concluir minha intervenção, por favor.
Eu acho que nós não podemos opor Bolsa-Família à saúde pública. Isso é um erro. A Bolsa-Família
abrange aqueles que menos têm nesta sociedade. Na
realidade, é um prato de comida a mais na mesa.
O Sr. Mário Couto (PSDB – PA) – E são os que
menos podem pagar hospital ou médico...
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP)
– Senador Mário, deixe-me concluir.
O Sr. Mário Couto (PSDB – PA) – Pois não, pois
não. Conclua.
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP)
– Senador Mário, eu sempre respeito V. Exª. Deixe-me
concluir meu raciocínio...
O Sr. Mário Couto (PSDB – PA) – Conclua.
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP)
– ...senão o diálogo não avança.
O Sr. Mário Couto (PSDB – PA) – Sem dúvida.
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP)
– Eu o ouvi com toda atenção. Acho que nós não devemos opor Bolsa-Família à saúde pública. Acho que
está correta a iniciativa do Senador Antonio Carlos
Magalhães – novamente, rendo as minhas homenagens – quando, ainda na oposição, propôs o Fundo
de Combate à Pobreza. E nós vinculamos parte da
CPMF ao financiamento da Bolsa-Escola, que começou aqui em Brasília, no governo Cristovam Buarque,
e em Campinas, no governo do PSDB, e depois se
estendeu como um grande programa de distribuição
de renda em todo o Brasil.
Acho que está correto, porque a comida na mesa
é uma forma de...
(Interrupção do som.)
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O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP)
– ...prevenção de tantas doenças que o povo tem, e a
má alimentação, a desnutrição, é uma das raízes da
grave crise da saúde pública.
O Sr. Mário Couto (PSDB – PA) – Senador, só
para terminar...
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP)
– Não, deixe-me só terminar. Agora, eu concordo integralmente que a saúde não vai bem, e cito aqui a
intervenção do Governador Cássio Cunha Lima, que
diz: “A saúde está muito ruim com a CPMF, mas vai
ficar pior sem a CPMF. Não vou fazer a política do
‘quanto pior, melhor’”.
Acho que esse é um argumento para a gente
refletir. Se a saúde vai mal, e a CPMF financia R$16
bilhões agora e vai ter mais R$24 bilhões em quatro
anos – vamos, portanto, para R$40 bilhões da CPMF
para a saúde –, se eu retiro esse aumento de recursos para o futuro e se eu retiro R$16 bilhões que hoje
financiam doze milhões de internações e cirurgias,
todo o sistema de média e alta complexidade, como a
saúde vai melhorar?
Ouço o Senador Arthur Virgílio; depois, o Senador João Pedro.
O Sr. Mário Couto (PSDB – PA) – Deixe-me apenas retocar em um minuto, Senador.
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP)
– Não...
(Interrupção do som.)
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP)
–...vamos ter ainda a semana que vem para debater.
Eu pediria só objetividade...
O SR PRESIDENTE (Cícero Lucena. PSDB – PB)
– V. Exª está dizendo que vai terminar. Por isso, tenho
dado poucos minutos.
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP)
– Estou tentando.
O Sr. Mário Couto (PSDB – PA) – Eu vou aguardar a segunda-feira. Tenho certeza de que V. Exª acabará votando “não” à CPMF.
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP)
– Nós voltaremos.
O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – Serei breve,
Senador Mercadante. Por tópicos. V. Exª lê declarações
de Governadores do PSDB, e isso de certa forma repete a posição de Governadores do PT...
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP)
– É a mesma, eu falei.
O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – ...que tinham uma relação muito boa com o Presidente Fernando Henrique, e o mesmo não se dava quando a
relação...
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O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP)
– É verdade. Por isso, a posição dos Governadores
não pode ser a posição da bancada necessariamente. Não uso isso...
O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – Há independência de parte a parte.
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP)
– Independência... É que V. Exª não estava aqui no
início. Eu só queria ponderar. Eu disse: respeito a autonomia e a decisão da bancada. Acho que não está
subordinada a nenhum governante. É o coletivo que
decide. O que quero usar são os argumentos. Talvez,
os argumentos ajudem a um debate melhor, que temos
de fazer. Concordo com alguns e não com outros.
O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – Em algum
momento de crise, chegou a haver desobediência do
Governo Zeca do PT e do Governador Jorge Viana,
que, contra a decisão em questão fechada do partido,
mandaram uma carta dizendo que estavam tolhidos
pela manifestação soberana da maioria do partido,
mas que estavam solidários com as medidas propostas pelo Presidente Fernando Henrique àquela altura.
Inclusive, o então Governador do PT, quando disputava
a sua reeleição, Cristovam Buarque, chegou a merecer
declaração pública de apoio do Ministro da Fazenda
Pedro Malan. Em relação a Alagoas, para repor, devo
dar um depoimento. Se hoje eu deplorei as declarações
– a meu ver, elas, sim, imaturas; não digo desajuizadas, mas imaturas – do Presidente de ficar avaliando
quem tem juízo e quem não o tem – se concorda, tem
juízo; se discorda, não tem juízo, o que me parece um
certo autoritarismo –, mas o Governador Teotonio Vilela é profundamente grato ao Presidente Lula, e ele
tem-me dito isso sempre. Nada de pressão, nada de
tentar quebrar a vontade da bancada, mas tem-me dito
que o Presidente Lula está definitivamente colaborando
para que ele governe Alagoas do modo justo, correto e
conveniente com que está fazendo. Quero trazer V. Exª
para algumas considerações a mais. Quadro fiscal: a
arrecadação subiu – excesso de arrecadação até outubro mais do que uma CPMF inteira neste ano – e os
gastos subindo sem parar. O Presidente Lula complica
a negociação conosco quando propõe o máximo de
arrecadação e quer mais do que o máximo de gastos.
Outro dia, estive nessa tribuna, onde V. Exª hoje está
a viver um momento muito brilhante de debate qualificado, enfim, e aqui eu disse que o Presidente teria de
ir à televisão fazer uma proposta clara, densa, justa,
correta, de redução de gastos, sem engodo, algo à
altura de uma palavra presidencial, em vez de ameaças, de desrespeitos do tipo “não temos voto agora,
mas vamos ter terça-feira”. Não sei por quê. Se não
tem hoje, vai ter terça-feira por quê? Qual é a mágica?
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Qual é a fada-madrinha que vai mexer na cabeça de
algum Senador? A coisa podia ter sido muito mais à
luz do dia. Pego aqui o exemplo, Senador Mercadante,
de dois projetos. V. Exª ainda há pouco se referiu ao
projeto aprovado ontem na CAE que limita os gastos
em 2,5%, mais IPCA, ou variação do PIB, valendo o
que for menor. Agora, fui aos escaninhos da Câmara
dos Deputados, e temos na Câmara projeto parecido,
com percentual de 1,5% que até hoje não saiu do lugar.
Ou seja, o Governo pensa 1,5%, e a Câmara breca,
não sai do lugar. Nós, aqui, estamos falando em 2,5%,
e o Relator lá é o Deputado do PT chamado José Pimentel, meu prezado amigo, meu prezado colega de
Congresso e de Câmara. Ou seja, fico vendo que não
houve a discussão séria. Se V. Exª entendeu bem as
entrelinhas, o Senador Mário Couto, que é uma figura
impetuosa, porém valorosa e patriótica, chegou a dizer,
fez uma proposta concreta: tudo para a saúde. Tudo
para a saúde era algo a se estudar. E estamos vendo
o tempo escoar. As propostas que fizeram para nós
eram muito mais para justificar alguém da base que
estivesse fazendo uma negociação qualquer em torno
de um cargo. Então, para não parecer que era o cargo,
dizia-se algo cosmético para ele assinar embaixo. As
propostas tinham de ser contundentes, contundentes:
o Governo realmente abrir mão de carga tributária e
se comprometer com redução de gastos de maneira
drástica. Isso não aconteceu. Mas quero parabenizar
V. Exª, primeiro, pela categoria absolutamente ímpar
com que se houve nesta tarde. Falou como um verdadeiro líder de governo, com a categoria do homem
culto e preparado que é, e além e acima desses dichotes em que, às vezes, o nosso Presidente incorre.
Eu mesmo, se estou dialogando, sou um grande homem; se não estou, já sou considerado desajuizado.
Isso é algo desagradável, que não contribui para que
nós façamos um diálogo mais construtivo. Mas quero
parabenizar V. Exª, porque, como democrata que é
e como parlamentar experimentado e talentoso que
também o é, V. Exª sabe que este é um episódio, é um
momento. Dá certo, não dá certo; o Governo perde, o
Governo ganha, mas vai ficar de pé o Congresso Nacional e vai ficar de pé o direito que cada um de nós
tem de expor as suas idéias com liberdade. V. Exª fez
hoje uma aparição absolutamente elogiável da tribuna, absolutamente construtiva e absolutamente digna
do aplauso de seus pares. Discordâncias há. Eu aqui
expus discordâncias fiscais e expus a contradição do
Governo entre o que mandou para a Câmara e o que
foi aprovado aqui na CAE. Eu fico sem saber no que
acreditar e fico, portanto, impossibilitado de fazer uma
aposta – viraria quase que uma roleta. Mas o seu pro-
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nunciamento na tarde de hoje, sob todos os títulos,
valeu a pena. Meus parabéns a V. Exª!
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP)
– Senador Arthur, primeiro eu agradeço os elogios.
Especialmente quando vêm de V. Exª, são algo que
eu considero muito e sei que são sinceros.
Eu não sei se nós podemos esperar dos governos cortes de gastos significativos, ainda que eu ache
que esse seria o melhor caminho para o País – refirome aos governos em geral. Não há nenhum governo,
nenhuma instância hoje no País, que tenha assumido
postura de austeridade fiscal para contribuir para reduzir carga tributária e preservar investimentos, especialmente gastos de custeio.
O Senado pode fazer algo nesse sentido. O que
estou dizendo...
(Interrupção do som.)
A SRA. PRESIDENTE (Kátia Abreu. DEM – TO)
– Para concluir, Senador.
O SRº ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP)
– Nós podemos construir esse caminho. O Senado pode
ajudar a construir esse caminho, o Senado pode dar
passos nessa direção. E essa é a minha sugestão.
A Câmara não aprova 1,5%, mas 2,5% nós aprovamos no Senado e, quem sabe, a Câmara poderá
considerar. Foi essa a iniciativa que nós tomamos.
Por que é preciso conter a folha de pagamentos? Houve um grande esforço para repor salários de
carreiras e para contratar servidores permanentes no
Estado, mas a folha não pode continuar crescendo.
Nós temos de impor um limite a esse crescimento
para poder dar recursos para investimentos em infraestrutura e para reduzir a carga tributária. Acho que a
construção do Senado é nessa direção. Vamos lutar
para que os parlamentares de todas as bancadas da
Câmara dêem prioridade a esse projeto, e acho que
é possível fazer.
Se nós votarmos na terça-feira esse outro projeto,
que fixa em 60% da receita líquida todo o crédito da
União – externo ou interno, não pode passar de 60% –,
e aprovarmos também um limite de endividamento de
3,5%, nós estaremos colocando uma trava de responsabilidade fiscal de longo prazo, algo que V. Exª colocou como uma condição para a discussão. V. Exª tem
um papel fundamental nesses dois projetos, naquele
pré-acordo, e o Governo está propondo....
(Interrupção do som.)
A SRA. PRESIDENTE (Kátia Abreu. DEM – TO)
– Senador Aloizio Mercadante, V. Exª está há quase
uma hora na tribuna. Há outros oradores listados. Por
favor, mais um minuto.
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O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP)
– Srª Presidente, permita-me apenas conceder um
aparte ao Senador João Pedro, porque seria uma deselegância imensa não conceder um aparte a S. Exª.
Senador João Pedro, por favor, ouço o aparte
de V. Exª.
O Sr. João Pedro (Bloco/PT – AM) – Eu serei
rápido, Senador. O discurso desta tarde dizia respeito
justamente à necessidade do debate sobre essa matéria. Quero, primeiro, elogiar a competência com que
V. Exª aborda esse tema, que é um tema nacional.
Segundo, dizer que V. Exª vai perder o vôo por uma
grande causa. Terceiro, dizer que é fato que, qualquer
que seja o resultado dessa votação, o PSDB está dividido. V. Exª faz uma reflexão abordando pronunciamentos importantes de lideranças do PSDB. Eu só
posso concluir que é ao PSDB, como governo que
foi – teve oito anos de governo –, que temos de fazer
esse chamamento.
(Interrupção do som.)
O Sr. João Pedro (Bloco/PT – AM) – V. Exª faz
uma reflexão sobre a posição de um partido importante que está na oposição. Ainda bem que ficou para
terça-feira! Espero que, com mais esse tempo, possa
mudar de posição a experiente bancada do PSDB,
de treze Senadores, que reúne lideranças nacionais
– e posso falar aqui com tranqüilidade do Líder Arthur
Virgílio, Ministro, liderança importante. Eu penso que,
terça-feira, após os pronunciamentos, as reflexões
que fez V. Exª e o Presidente Luiz Inácio Lula da Silva,
chamando a atenção do Senado, nós vamos vencer.
Quem vai vencer não é o Presidente Lula, não é o
Senador Mercadante; aprovar a CPMF é uma vitória
do povo brasileiro.
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP)
– Termino, agradecendo a intervenção de V. Exª e dizendo que vou tentar, até o último momento da votação,
construir argumentos que viabilizem essa construção,
e só o farei com argumentos.
Por último, quero dizer que entendi a mensagem
do Senador Arthur Virgílio de que a saúde pode ser
um caminho de construção política. Vamos depois sentar para ver se há possibilidade de avançarmos ainda
mais nessa direção.
Agradeço a tolerância da Mesa e a todos que
me ouviram.
Durante o discurso do Sr Aloizio Mercadante, o Sr. Jayme Campos, deixa a cadeira
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Cícero Lucena.
Durante o discurso do Sr Aloizio Mercadante, o Sr. Cícero Lucena, deixa a cadeira
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da presidência, que é ocupada pela Sra. Kátia Abreu.
A SRA. PRESIDENTE (Kátia Abreu. DEM – TO)
– Com a palavra o Senador José Nery, pela Liderança
do P-SOL, por dez minutos.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Srª
Presidenta, pela ordem.
A SRA. PRESIDENTE (Kátia Abreu. DEM – TO)
– Pois não, Senador.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Eu peço que V. Exª
autorize a publicação de pronunciamentos que têm
nada a ver com o meu Estado, mas têm a ver com
uma cidade que eu gosto muito, da qual sou cidadão
honorário, benemérito, a cidade de Petrópolis.
O Vereador Dr. Andrade, da Câmara Municipal
de Petrópolis, me manda cópia de um manifesto em
que os quinze Vereadores daquela cidade reclamam
providências em relação à rodovia BR-040, especialmente no trecho Rio/Petrópolis/Juiz de Fora.
E mais ainda: peço que os Anais acolham também a situação terrível – o Senador João Pedro está
trabalhando muito bem esta questão – de habitantes
dos milhares de conjuntos habitacionais inconclusos
do Amazonas. Eles estão pretendendo que a Caixa
Econômica, com sensibilidade – parece que ela está
começando a ter essa necessidade – negocie com eles
a possibilidade de terem eles o seu teto.
Mais ainda: voto de pesar que assino com o Senador João Pedro pelo falecimento, em Parintins, de José
Pedro Farias, ex-Vereador, ex-Presidente da Câmara
Municipal daquele Município amazonense, comerciante
conceituado, pai do ex-Deputado Estadual e meu colega de partido, meu companheiro Zezinho Faria.
Do mesmo modo, ainda em Parintins, outro falecimento doloroso: de Lino Teixeira Rodrigues, figura muito
conhecida e querida naquela cidade amazonense.
Finalmente, Srª Presidenta, apresento voto de
aplauso pelo transcurso do cinqüentenário do maior
movimento de jovens do mundo, o movimento LEO, de
Liderança, Experiência e Oportunidade, o LEO Clube.
Muito obrigado, Srª Presidenta, por tudo.
SEGUE, NA ÍNTEGRA, DISCURSO DO
SR. SENADOR ARTHUR VIRGÍLIO.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Sem
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Sras e
Srs. Senadores, recebi do Vereador Dr. Andrade, da
Câmara Municipal de Petrópolis, cópia do manifesto
em que os 15 Vereadores daquela cidade reclamam
providências em relação à rodovia BR-040, especialmente no trecho Rio/Petrópolis/Juiz de Fora.
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Esse trecho, assinala o documento, é administrado
pela concessionária Concer. A relação jurídica, portanto, é
entre a União, por intermédio do DNITT, e aquela empresa.
Os vereadores invocam, porém, o direito do usuário para
se manifestar em relação a uma estrada que se constitui
no principal acesso à cidade de Petrópolis.
O que querem os Vereadores? Querem a boa
manutenção daquele trecho da BR-040 e eficiente sinalização. Em resumo, querem simplesmente que seja
garantida a segurança para quem se utiliza da rodovia.
Nada mais justo!
Pode-se ver pelas 18 fotos e pelos recortes de
jornais – entre os quais alguns do Diário de Petrópolis,
jornal que pertence a um amigo meu, Paulo Antonio
Carneiro Dias – juntados ao Manifesto que a situação
é crítica. Em vários pontos, é visível o desgaste da
pavimentação. Há trecho em que falta o acostamento.
Pior, contudo, é a falta de sinalização ou sinalização
mal colocada ou com tinta fosforescente que já quase
inexistente. Isso numa rodovia que está sujeita a freqüentes nevoeiros. Nessas condições, principalmente à noite, motoristas ficam praticamente sem saber
se pouco mais à frente há alguma curva perigosa, se
há suficiente acostamento, se não há um trevo mal
assinalado, como o que existe próximo do pórtico de
Petrópolis.
Os vereadores petropolitanos citam o contrato de
concessão, para assinalar que a empresa concessionária se obriga a prestar serviço adequado e explicita
que este deve ser entendido como o que satisfaz as
condições de eficiência, conforto, segurança e atualidade. Para os Vereadores, esses itens não estão sendo
adequadamente observados e querem que o DNITT
exerça o seu poder de fiscalização.
Associo-me às preocupações que, sei, são da
população de Petrópolis, e que faço minhas também,
pois todos sabem que, embora amazonense e eleito
pelo Amazonas, tenho fortes ligações com o Rio de
Janeiro – e, por extensão, com aquela bela cidade serrana, que se constitui em importante centro turístico
do País. Passei boa parte de minha juventude no Rio
de Janeiro, fiz ali meus estudos universitários e participei ativamente da luta estudantil contra a ditadura.
O Rio, portanto, é minha segunda cidade. E cidade
muito ligada a Petrópolis. Solidarizo-me, pois, com o
que reclama a sua população.
Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado.
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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A SRA. PRESIDENTE (Kátia Abreu. DEM – TO)
– Senador, a Mesa encaminhará sua solicitação na
forma do Regimento.
Com a palavra o Senador Cristovam Buarque.
(Pausa.)
Com a palavra o Senador Paulo Paim.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Senadora Kátia Abreu, fica o compromisso deste Senador
de ficar dentro do tempo que manda o Regimento.
Confesso-lhe que fiquei um pouco preocupado, Senadora: se cada Senador, como aconteceu no dia de
hoje, com um tempo de cinco minutos, falar por duas
horas, e, com um tempo de vinte, falar por três horas,
ficará muito difícil para os outros Senadores colocarem
seus pontos de vista.
O debate democrático é bom, mas temos de cuidar um pouco mais do Regimento. A tolerância deve
ficar dentro do possível. Por isso, se eu ultrapassar o
tempo regimental, peço a V. Exª que me alerte.
Senadora, todos os Senadores e Senadoras,
quando vêem à tribuna, dão prioridade, naturalmente,
à sua visão dos temas.
Em primeiro lugar, quero registrar que, no dia 6 de
dezembro de 1976, há 31 anos, morria em Mercedes,
na Argentina, aos 58 anos de idade, o ex-Presidente
da República João Belchior Marques Goulart. Jango
foi o único ex-Presidente a morrer no exílio.
No pronunciamento que não irei ler, faço uma
homenagem à vida de João Goulart, esse homem que
marcou todo o povo brasileiro com a sua história.
Com gancho em João Goulart, Srª Presidente,
venho falar da situação do meu Estado, na situação
do Rio Grande do Sul.
Srª Presidente, o Rio Grande do Sul já...
O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – Senador
Paim, V. Exª me permite um aparte de trinta segundos
antes que V. Exª entre em assunto econômico?
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Pois não,
Senador.
O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – Tenho obrigação de me associar à homenagem que V. Exª faz ao
Presidente João Belchior Marques Goulart por várias
razões. A principal delas é o fato de que o meu pai foi
Líder do PTB, daquele PTB, na Câmara dos Deputados e no Senado da República, acumulando com a
Liderança do Governo Goulart precisamente. Meu pai
lutou pela posse de Jango em 61, quando tentaram
antecipar o golpe de 64; esteve com João Goulart até
o último momento da sua permanência em Brasília;
foi, com ele, ao aeroporto, junto com Almino Afonso,
Tancredo Neves, Waldir Pires e com tantos outros; participou da elaboração daquele documento de tentativa
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de resistência; e, aqui no Senado, foi o primeiro líder
de oposição ao regime militar. Primeiro! Foi cassado
por diversas razões apenas cinco anos depois, em
1969. Todavia, durante o tempo em que permaneceu
como Senador, todas as vezes que levantavam algo
contra a honra do Presidente Goulart ou o Governo,
que teve seus defeitos, e defeitos causados muito mais
pelos que aderiram ao golpe em seguida do que por
aqueles que resistiram ao golpe e que representavam
o verdadeiro espírito daquele trabalhismo saudável...
Devo, neste momento, dirigir-me ao meu querido João
Vicente; à sua mãe e esposa de João Goulart, Dona
Tereza; à sua irmã Denise. V. Exª, como sempre, aborda, com oportunidade e com nobreza, assuntos que,
muitas vezes, a mim, me tocam. E este é um que me
toca até por razões familiares e me toca, claro, por razões nacionais, porque, com a queda de João Goulart,
que morreu de angústia, alguém escreveu isso... João
Goulart morreu de angústia. Pouca gente sabe, mas
ele, às vezes, saía numa avioneta de onde estava, no
exílio, clandestino, e ia pescar – que era um de seus
hábitos – no Paraná e, depois, voltava, correndo todos
aqueles riscos, tamanho seu amor pelo País. Depois
que João Goulart caiu, vimos muito mais do que um
golpe, como outros que aconteceram no Brasil, rápido, abateu-se uma noite ditatorial de 21 anos sobre o
País, algo marcante e que merece não ser esquecido.
V. Exª age muito bem ao fazer este pronunciamento.
Obrigado a V. Exª.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Senador
Arthur Virgílio, confesso a V. Exª que todo ano venho à
tribuna lembrar a data da morte de Brizola, a data da
morte de Getúlio Vargas e a de João Goulart. E posso
testemunhar que V. Exª sempre faz um aparte enriquecendo o meu pronunciamento, até porque, no dia
de hoje, não poderia fazer toda a leitura que gostaria,
lembrando aqui, por exemplo, o 13º, por exemplo, que
foi obra do Governo de João Goulart e do Deputado
Floriceno Paixão, que conviveu conosco. Ele foi autor
do projeto – em parceria com João Goulart – que se
tornou realidade.
Só para terminar, Senador Arthur Virgílio, poderia
dizer que muitos afirmam que S. Exª fugiu do confronto
quando deu o golpe, mas o jornalista Zuenir Ventura
diz o seguinte: “Jango teve um dos momentos mais bonitos ao evitar aquilo que ele imaginava que seria uma
guerra civil com um milhão de mortos. Contou pontos
por não aceitar aquela luta fratricida entre os brasileiros”. Somente por isso foi para o exterior. Então, fica
aqui uma homenagem a João Goulart.
Concedo um aparte ao Senador João Pedro.
O Sr. João Pedro (Bloco/PT – AM) – Senador
Paulo Paim, V. Exª é um Senador atuante, atento, cui-
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dadoso e faz uma menção justa a esse grande brasileiro. Nosso Líder do PSDB, Senador Arthur Virgílio,
fala do Governo João Goulart e diz que foi um governo
em que houve erros e acertos. Mas, por ter sido Jango
um grande brasileiro, tiro esses erros. Creio que João
Goulart caiu pelos acertos.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Mais
acertos do que erros.
O Sr. João Pedro (Bloco/PT – AM) – Teve um
Ministro como Darcy Ribeiro, bem como outros ilustres
brasileiros que compunham aquele Governo, como o
Líder Arthur Virgílio Filho. Conheci-o não como Líder,
mas como um brasileiro exilado em Manaus, esse grande brasileiro amazonense, Arthur Virgílio Filho. Certa
vez – e quero citar uma passagem da minha militância e desse Líder de João Goulart aqui, no Senado
–, estávamos num protesto e a Polícia impedia que
nós fôssemos até à Reitoria da Universidade Federal
do Amazonas. Não tendo outra saída, dirigimo-nos à
Reitoria e o Senador Arthur Virgílio estava ali próximo. Chamamos o Senador, que, com sua autoridade
moral e política, entrou na universidade e disse: “Vou
entrar e vou levar os meninos para falar com o Reitor
da Universidade Federal”.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Bela
lembrança!
O Sr. João Pedro (Bloco/PT – AM) – Pois bem.
O que quero dizer com isso? Que João Goulart tinha
um Líder como Arthur Virgílio Filho, tinha um Ministro
como Darcy Ribeiro e foi impedido de dar continuidade
àquele Governo, um governo que tinha compromisso
com a reforma agrária, com a soberania nacional. É
triste, é lamentável o que aconteceu com João Goulart. E V. Exª, com justeza, faz menção a este grande
brasileiro, a este grande Presidente da República:
João Goulart.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Obrigado,
Senador João Pedro.
O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – Senador
Paulo Paim, mais trinta segundos.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Muito
mais que o art. 14, o aparte foi uma homenagem que
ele fez. É justo que V. Exª comente.
O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – O Senador
João Pedro, que é uma figura muito querida, lembra
uma passagem de meu pai. Mas o fato é que João
Goulart teve um selecionado como Ministério, em
todos os gabinetes. O Senador João Pedro lembrou
do meu pai. Eu lembraria de Almino Afonso, Evandro
Lins e Silva, Afonso Arinos de Melo Franco, San Tiago
Dantas, Darcy Ribeiro, Oliveira Brito, Tancredo Neves,
Ulysses Guimarães, Franco Montoro. Havia muita força
concatenada para não deixar aquele Governo dar certo.
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Muita força! Não era falta de talento dos quadros que
o compunham nem de espírito público do Presidente
que dirigiu o País.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Muito
bem.
Srª Presidente, eu queria, neste momento, falar
um pouco da situação do Rio Grande. O Rio Grande do
Sul, Senadora Kátia Abreu, com certeza, já pariu grandes homens públicos. Falei aqui hoje de João Goulart e
senti que os Senadores também, pelos seus apartes,
fizeram a sua justa homenagem a esse grande homem
público. Eu poderia aqui citar ainda Pinheiro Machado,
Getúlio Vargas, Leonel Brizola, Júlio de Castilhos, Alberto Pasqualini, Flores da Cunha, Raul Pilla, Gaspar
Silveira Martins e tantos outros que souberam defender
as causas do Estado, do meu Rio Grande.
Faço essa pequena introdução para dizer que,
ontem, juntamente com os Senadores Pedro Simon e
Sérgio Zambiasi, estive reunido no Palácio do Planalto
com o Presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Também
estavam na reunião o Ministro da Fazenda, Guido Mantega; a Ministra-Chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff; e
o Ministro das Relações Institucionais, o ex-Deputado
José Múcio. A pauta, como não poderia deixar de ser,
foi a crise financeira do Rio Grande do Sul.
Srª Presidente, quando saía do encontro, os jornalistas perguntaram-me como foi o encontro. E respondi: “Creio que agora os bons ventos poderão chegar ao povo do Sul”. Lembrei a eles que esses bons
ventos vêm ao encontro de uma proposta que nós, os
três Senadores do Rio Grande, entregamos, ainda em
abril, ao Presidente Lula, numa reunião que tivemos
da Bancada do Partido dos Trabalhadores na casa do
Exmº Senador Eduardo Suplicy, aqui em Brasília.
Muitos diziam que era apenas mais um sonho.
Entendo que é muito mais que um sonho, e ele pode
se tornar realidade.
Ontem, o Presidente Lula afirmou que quer contribuir para que haja um grande pacto de todos os gaúchos e gaúchas para tirar o Estado da crise financeira
em que se encontra. É exatamente isso que todos nós
queremos.
O Governo está sensível aos pleitos do Rio Grande como o ressarcimento pendente por conta de investimentos feitos em estradas federais pelo governo
gaúcho. Está sensível à dívida que a União possui com
a nossa CE. Só esses dois investimentos são dívidas
da União, e dívidas históricas, diria, que ultrapassam,
sem medo de errar, R$3 bilhões.
Srª Presidente, o Senhor Presidente determinou
que houvesse um grande encontro com os representantes do governo do Estado, que é do PSDB, líderes
de todos os partidos na Assembléia Legislativa, entida-
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des dos empresários, como o Fiergs, Federasul, Farsul,
Famurs, AGM e o movimento sindical de trabalhadores.
Quando digo determinou, ele acatou, ele concordou,
ele entendeu que tem de haver esse grande encontro
do povo gaúcho.
No próprio documento que a ele entregamos em
abril, Senadora Kátia Abreu, já citávamos que essas
entidades deveriam participar desse grande entendimento.
Acredito que estamos no caminho certo, que,
esperamos, vai desaguar numa saída para nosso Estado. Está clara a posição do Presidente, que, repito,
reafirmou que o Governo Federal tem como chegar a
um entendimento para ajudar o Rio Grande, mediante
dívidas de outros governos com o nosso Estado.
Ainda hoje, o mais tardar amanhã de manhã, entregarei à Ministra-Chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff,
um documento que me foi encaminhado pelo Presidente
da Assembléia Legislativa do Estado, Deputado Frederico Antunes, do PP, elaborado por todas as forças
vivas da querência de Bento Gonçalves e dos legendários Lanceiros Negros.
Não só aqui lembro o Presidente da Assembléia.
Quero dizer que esse documento é assinado por todos
os partidos e contém uma radiografia da situação econômica do Estado e será de grande importância para
a discussão da crise financeira do Rio Grande junto
ao Governo Federal.
Na próxima semana, a Ministra Dilma debaterá esse tema com as chamadas forças vivas do Rio
Grande, como aqui me refiro, ou em Porto Alegre, ou
mesmo aqui em Brasília.
Srª Presidente, quero, da tribuna do Senado, cumprimentar o Senador Pedro Simon pela emocionante
retrospectiva que fez para o Presidente Lula sobre a
situação do Rio Grande, dizendo do desprezo que o
Poder Central teve para com nosso Estado antes e
depois da Revolução Farroupilha. Confesso aos senhores que a emoção do Senador Simon contagiou,
com certeza, todos que estavam naquela reunião.
Naquele momento, fiquei convicto de que, na terra da
heróica revolução dos farrapos, não há mais divisão
entre maragatos e chimangos. Os lenços vermelhos
e brancos estão entrelaçados em defesa dos homens
e mulheres do Sul.
Junto com os Senadores Pedro Simon e Sérgio
Zambiasi, dissemos ao Presidente que, se Sua Excelência concretizar esse pacto com a participação do
Governo do Estado, da Assembléia, de todas as entidades de empregados e de empregadores, com certeza
fará pelo Rio Grande mais do que fizeram juntos os
seis gaúchos que chegaram à Presidência da República – e lembro deles aqui com todo o respeito: Hermes
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da Fonseca, Getúlio Vargas, João Goulart, Costa e Silva, Emílio Médici e Ernesto Geisel. Todos deram sua
contribuição, mas, com certeza, este é o pior momento
financeiro da história do nosso Rio Grande do Sul, e
somente com uma participação do governo estadual,
das forças vivas do Estado e do Governo Federal é que
poderemos apontar para o caminho da solução.
Sr. Presidente, concluo dizendo que, se construirmos essa unidade acima das siglas partidárias, estaremos, aí sim, respaldados pelo hino rio-grandense que
diz: “Sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra,
sirvam nossas façanhas de modelo a toda terra”.
Este pronunciamento, Sr. Presidente, é na verdade mais um apelo que faço desta tribuna, em nome
dos três Senadores do Rio Grande. Senador Arthur
Virgílio, V. Exª é do PSDB e a nossa Governadora é
do PSDB, a ex-Deputada Yeda Crusius, que V. Exª
conhece muito bem. Pode ter certeza de que os três
Senadores do Rio Grande estão comprometidos a, junto com a Governadora, com a Assembléia Legislativa
e com todas as entidades, apontar um caminho que
possa efetivamente fazer com que o nosso querido
Rio Grande do Sul saia dessa crise financeira que se
acumula de governo a governo. Este é um momento
importante. Por isso, esse pacto, esse acordo, esse
entendimento entre todos é fundamental.
Espero que, efetivamente, a partir da semana
que vem, caminhemos para uma solução, como disse
o Ministro Mantega, estrutural e, como disse a Ministra Dilma, estrutural e robusta, para que atenda aos
interesses do povo gaúcho.
Muito obrigado, Senadora Kátia Abreu, muito
obrigado, Senador Arthur Virgílio, pela tolerância com
o tempo que, sei, acabei ultrapassando, pois seria de
mais ou menos dez minutos.
Obrigado.
Durante o discurso do Sr Paulo Paim, a
Sra. Kátia Abreu, deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Arthur Virgílio
O SR. PRESIDENTE (Arthur Virgílio. PSDB – AM)
– Obrigado, Senador Paulo Paim. Foi valioso e precioso o seu pronunciamento.
E, antes de passar a palavra à Senadora Kátia
Abreu, eu gostaria de registrar minha opinião sobre
a crise do Rio Grande do Sul. Vejo que, mais do que
jogarmos a culpa no Governador Fulano, que antecedeu a Governadora Yeda, ou no Governador Beltrano,
acontece algo grave: retiraram renda do Rio Grande
do Sul ao longo dos anos. O Rio Grande do Sul foi perdendo renda, e o caso do IPI é bem exemplar. Então,
não se trata tanto...
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O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Muita
renúncia fiscal.
O SR. PRESIDENTE (Arthur Virgílio. PSDB – AM)
– Pois é, muita renúncia fiscal. Se trata menos de se
fazer o ajuste fiscal – e ela faz bem, procurando fazer
o ajuste fiscal que lhe cabe, e não sei se todos cumpriram com esse dever de casa. A crise que não exime
de problemas a Governadora Yeda e que não poupou
os demais governadores se deve menos a possíveis
desajustes fiscais da gestão de cada um deles e mais
ao fato de que desoneraram demasiadamente a economia do Rio Grande do Sul ao longo do tempo.
Essa é a visão que tenho, alguém que admira o
Rio Grande, como todos os brasileiros, mas alguém
que tem uma distância muito grande da problemática
local, até por representar o Estado do Amazonas, mas
sempre com um olho ali nos Pampas.
Não sei se V. Exª comunga dessa idéia, mas é a
visão que tenho.
Desejo, portanto, todo êxito a essa tratativa que
reúne forças políticas tão díspares, mas todas tão dispostas a colaborar para que o Governo da Governadora
Yeda Crusius, e muito mais do que a Governadora, o
Governo dela em nome do povo, consiga dar um passo
adiante na direção da solução da crise.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Pode ter
certeza, Senador Arthur Virgílio – e a Senadora Kátia
Abreu já está na tribuna – que a reflexão coletiva que
estamos fazendo passa também pela linha que V. Exª
gentilmente demonstrou. V. Exª aponta que está à disposição, tenho certeza, para colaborar com o nosso
querido Rio Grande do Sul.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Arthur Virgílio. PSDB – AM)
– Obrigado, Senador. Parabéns a V. Exª.
Com a palavra – e aí vou repetir a Senadora Heloísa Helena –, pelo tempo que achar necessário, a
Senadora Kátia Abreu, do DEM de Tocantins.
A SRA. KÁTIA ABREU (DEM – TO. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Muito
obrigada, Sr. Presidente. Prometo economizar o tempo.
Agradeço a V. Exª pela consideração.
Sr. Presidente Arthur Virgílio, que também é líder
do PSDB, importante partido deste País, é com uma
certa tristeza que venho à tribuna hoje após a fala do
Presidente da República em Belém, a respeito do Senado Federal. O Presidente ora elogia esta Casa, ora
a ajuda, ora tenta destruí-la, como tentou fazer no dia
de hoje, colocando o Senado Federal, 81 Senadores
da República, contra o povo brasileiro, contra os pobres do Brasil, dizendo que estamos defendo os ricos
ao querer findar com a CPMF.
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A minha tristeza, Sr. Presidente, não é a acusação e a agressão do Presidente apenas contra o
Senado Federal, instituição que é do povo brasileiro,
porque todos nós fomos eleitos pelo povo, cada um
em seu Estado. A minha tristeza maior é pela falta de
verdade nas palavras do Presidente da República de
nosso País.
Quando estamos trabalhando contra a CPMF,
na verdade, estamos protegendo a classe trabalhadora, a classe média e a classe média baixa deste
País, porque, na verdade, quem mais paga impostos
no Brasil – e não só a CPMF – são justamente aqueles que não podem pagar. E por que o Governo não
pode falar a verdade e dizer à população que a metade
de tudo que se arrecada no País, a metade de todos
os impostos arrecadados pelo Governo vem do consumo? Já repeti isso várias vezes nas Comissões e
vou reiterar: o que é arrecadar impostos no consumo?
Significa que o trabalhador da construção civil, que a
mulher que trabalha como doméstica em uma casa,
que trabalha em uma lavanderia, que trabalha em um
escritório, que trabalha como atendente de telefone,
quando ela recebe seu salário no final do mês, ela se
dirige ao supermercado, à farmácia; às vezes, vai a
uma loja de roupas, para comprar uma roupa para seu
filho, um calçado. Em todos esses momentos, quando
você gasta seu pequeno salário – salário mínimo, dois
salários, três salários, sua diária –, tudo o que você
vai comprar, em qualquer comércio deste País, dentro
do preço que você está pagando pelo quilo de arroz,
que você está pagando pelo calçado do seu filho, lá
dentro está o imposto. O dono do comércio recebe de
você R$ 20,00 ou R$ 30,00 pelo tênis que você está
comprando para seu filho ou recebe de você o dinheiro do pacote de cinco quilos de arroz. Ali dentro, está
a parte do Governo, que ele separa, e a parte que vai
ficar para ele. A parte do Governo, ele próprio recolhe
e paga o imposto.
Na realidade, ele pegou de você e só transferiu o
recurso para o Governo Federal. Nessa hora, você não
sente que está pagando esses impostos. Mas, na verdade, um pacote de 5 quilos de arroz tipo 2, que você
compra para feira do mês, se não houvesse o tanto de
imposto que há hoje, você poderia, cidadão brasileiro,
dona de casa, comprar um quilo de arroz a mais.
Vamos falar a verdade, vamos elevar o debate.
Entendo que o Senhor Presidente, mais uma vez, está
tomando essa atitude por desespero, por entender que
o Senado Federal, pela primeira fez na história deste
País, contra a vontade de um Presidente da República, contra a vontade de mais de 20 Governadores, vai
fazer a vontade do povo brasileiro, vai fazer a vontade
da economia brasileira. Os Senadores da República,

44296

Sexta-feira 7

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

com coragem, com altivez, apesar das ameaças, das
chantagens de quererem nos colocar contra a população mais pobre, vão manter-se firmes. Sr. Presidente,
essas ameaças não vão abater minha consciência.
Estou lutando desde o início e iniciaria tudo novamente, faria tudo de novo e vou continuar fazendo,
lutando contra a carga tributária deste País, contra a
quantidade de impostos que estamos pagando.
Não interessa o presidente que estiver no Palácio do Planalto. Temos de continuar com essa luta pela
diminuição dos impostos, porque, se a maioria dos impostos está no supermercado, está na farmácia, está
nas lojas de roupas, isso significa que a maior parte
do povo brasileiro, o maior número dos 190 milhões
de brasileiros é assalariado, é a classe média, é a que
mais se dirige ao comércio para fazer sua compra, porque não tem dinheiro para poupar. O dinheiro é curto
no final do mês.
O cidadão vai lá e gasta todo o dinheiro; e, quando gasta ele todo, paga quase a metade do seu salário
em impostos para o Governo Federal.
Por isso, Sr. Presidente, é com muita tristeza que
venho aqui dizer a esta Casa, às colegas Senadoras,
aos colegas Senadores, ao povo do Brasil que pode nos
ouvir neste momento, que estamos lutando por cada
brasileiro que cumpriu com sua obrigação e que pagou,
ao longo do tempo, toda essa carga tributária.
O Presidente do nosso País não pode colocar pobres contra ricos, ele não pode estimular uma guerra
de classes. O Brasil, para crescer e continuar crescendo, tem de ser um País construído à base da união,
à base da paz, da alegria, do progresso, da vontade
de vencer, para que aqueles que sejam ricos possam
gerar mais empregos, para que aqueles que não têm
emprego possam ter oportunidade de trabalhar, de
vencer na vida, de melhorar a vida do seu povo, da
sua gente, da sua família.
É para isso que estamos lutando, Sr. Presidente.
Não estamos lutando contra o Presidente da República, não estamos lutando contra o PT e seu Governo;
estamos lutando em favor do Brasil.
Na realidade, quem tem medo da CPMF não é o
sonegador, não; quem tem medo e não dorme de noite
pensando na CPMF e pensando nos impostos é a população honesta, aquela que trabalha, aquela que sua
a camisa, aquela que ganha pouco e que, no final do
mês, vê seu salário virar impostos para o Governo.
O empreendedor neste País, Sr. Presidente, o
talento brasileiro está sendo punido. Hoje, existem tra-
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balhadores que ganham um patamar de salário e que
está torcendo para que ele não suba, porque o Imposto
de Renda vai comer seu salário ainda mais.
Mais do que o salário que ele ganha hoje. O cidadão luta para não ganhar mais para não ter de ficar
sem a maior parte do seu salário.
É muito triste, Sr. Presidente, quando o talento
brasileiro está sendo punido, quando a classe pobre
deste País, de trabalhadoras e trabalhadores, está
sendo enganada por um discurso populista, demagogo, falso e oportunista.
Esta Casa vai dizer basta. Como primeira ação
sem a CPMF, o Presidente vai ter de contratar um Ministro da Fazenda de verdade, um Ministro que saiba
gerir a escassez. Todos nós aqui nos lembramos muito
bem de que, quando o Ministro Palocci era Ministro da
Fazenda, e o atual Ministro da Fazenda era Ministro
do Planejamento – o Ministro Guido Mantega –, havia
uma guerra interna entre eles, porque o Ministro Palocci, que é do PT – quero, aqui, fazer justiça –, lutou
para segurar os gastos públicos. E, à época, o Ministro
Guido Mantega, no Ministério do Planejamento, incentivava e torcia para o aumento desses gastos.
Então, Sr. Presidente, é com muita preocupação
que vejo a atuação desse Ministro, que vem contrariando todos os Ministros da Fazenda, até o Ministro
Palocci, do PT, do Governo Lula. O Ministro da Fazenda sempre foi um Ministro silencioso, sempre foi um
Ministro equilibrado, com ações firmes, com ações de
contenção da inflação, que segura gastos públicos. E,
agora, estamos vendo um Ministro da Fazenda que
virou porta-voz, maluco, da Presidência da República.
Queremos um Ministro da Fazenda que saiba se comportar como tal, que demonstre equilíbrio para o País.
E eu já disse aqui, outro dia, e repito: tenho certeza
de que o Presidente do Banco Central, Sr. Henrique
Meirelles, deve perder noites e noites de sono.
Agora, há pouco, ouvimos, desta tribuna, um economista do PT, o Senador Mercadante, amedrontarnos, dizendo que a crise internacional fez com que a
Selic parasse de cair, que é a taxa de juros deste País;
que a taxa alta faz o Brasil crescer menos por conta
das ameaças internacionais. Quero dizer ao Senador
Mercadante, que é um economista – sou apenas leiga,
sou psicóloga, empresária rural; ele conhece Economia
muito mais do que eu, estudou e é professor, ele sabe
muito bem –, que a taxa Selic parou de cair porque o
Governo é expansionista, está aumentando seus gastos públicos – apenas este ano, em 10%. E, de forma
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cautelosa, de forma preventiva, o Presidente do Banco
Central está fazendo o contrário: uma política contracionista. Enquanto o Ministro da Fazenda, Mantega,
quer aumentar os gastos públicos, o Banco Central quer
fechar a mão, porque tem de conter a inflação.
É uma luta dura, diária, da política fiscal e da política monetária deste País. Tem de haver equilíbrio e
harmonia entre essas duas políticas. E é exatamente
a gastança exagerada do Governo, sobre a qual estamos falando aqui, há meses e meses, o quanto é nociva, que está fazendo com que o Banco Central, de
forma preventiva, congele a taxa Selic. Quando isso
acontece, o empresariado pára de investir; se ele pára
de investir, ele pára de comprar máquinas, ele pára de
fazer investimentos; mas, o pior: ele pára de dar emprego para o povo brasileiro.
Então, quero dizer a V. Exª, Senador Mercadante, que entende tanto de Economia, que, infelizmente
seu Governo não anda ouvindo V. Exª; com certeza, o
Governo não o está ouvindo, ou V. Exª seria um conselheiro para o Ministro da Fazenda e diria a ele que
ele tem de fechar a mão, que ele tem de fazer igual a
um pai de família responsável deste País, que só gasta
exatamente aquilo que pode gastar, que não trata de
forma irresponsável o seu orçamento doméstico.
Ainda para contraditar o Senador Mercadante, o
economista do PT, quando diz que a crise está congelando a Selic, que a crise está ameaçando o País,
quero que ele me explique por que a Bovespa atingiu
65.800 pontos, um recorde histórico. O crescimento
da Bovespa mostra a voracidade dos investidores.
Ao contrário do que pregou Mercadante, pregando o
terror e pregando a crise, isso não é verdade. O índice Bovespa é um indicador importantíssimo de que a
crise internacional não está atingindo e não vai atingir
o nosso País.
Sr. Presidente, hoje, fiquei bastante chocada
quando li na imprensa, após os discursos do Presidente
da República, os blogs de jornalistas respeitados, como
Noblat, que disse: “Olha o Lula aí, gente, tendo mais
uma recaída à moda Hugo Chávez. Sempre que ele
se vê em dificuldades, apela para o discurso dos ricos
contra os pobres. Foi o que, novamente, fez hoje.”.
Noblat é um dos jornalistas mais importantes e
respeitados deste País, e, depois, o Governo e o Presidente reclamam da imprensa brasileira. A imprensa
brasileira tem de falar e tem feito o seu papel à altura
do que espera o povo brasileiro.
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Quanto à gastança pública, Sr. Presidente, apenas para encerrar e deixar um exemplo importante,
às vezes, a população se pergunta, no seu dia-a-dia,
no seu corre-corre, na sua luta para pagar impostos,
na sua luta para fazer a feira do dia, na sua luta para
a conquista do emprego, na sua luta para colocar o
seu filho na universidade: “O que é esse gasto público? O que é essa gastança pública? Por que esses
Senadores tanto falam que o Governo está gastando,
gastando, gastando?”
Temos o bom gasto e o mau gasto. O bom gasto
ajuda a população e faz a saúde funcionar de verdade, impedindo que crianças fiquem em filas esperando, durante seis, oito ou nove meses, por exames nos
postos de saúde, que uma mãe de família não consiga o medicamento no posto de saúde e que os pais
percam o sono olhando os índices da educação deste País, um dos piores do mundo, comparativamente,
em Português, em Matemática, em leitura. Isso é uma
vergonha nacional.
Sr. Presidente, quando falamos em gastança,
trata-se daquela gastança que não traz retorno para
o povo, que não faz o povo mais feliz, que não faz o
povo mais saudável, que não faz o povo mais sábio,
que não faz o empresário trabalhar mais. Somos contrários a essa gastança ruim.
Quero dar apenas um exemplo, para que as pessoas possam quantificar o que estamos falando.
O Governo Federal está propondo a esta Casa
um aumento de gastos do Presidente da República
no ano de 2008, está propondo que esta Casa aprove
um aumento nos gastos da Presidência da República, do Palácio do Planalto, de R$1 bilhão. Um bilhão
de reais.
Tenho certeza, Sr. Presidente, de que a maioria
do povo pobre e da classe média nem sabe direito o
que é R$1 bilhão, tão distante esse valor fica do salário pequenininho que recebem no final do mês, mas
vou fazer uma conta que todo mundo vai entender, Sr.
Presidente.
O que é R$1 bilhão? Fui a uma farmácia, Sr. Presidente, e pedi um antibiótico de largo espectro, que o
SUS comprasse no dia-a-dia, um remédio que fosse
utilizado pela população de renda mais baixa. Perguntei
o preço desse remédio. O farmacêutico, então, mostrou-me um remédio chamado amoxicilina, usado por
grande parte da população brasileira. Pedi o genérico,
que é mais barato. A caixa de amoxicilina, com 15 cápsulas, de um fabricante brasileiro, custa R$5,50. Essa
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caixinha de amoxicilina pode salvar vidas, pode curar
infecções de crianças, de jovens e de adultos.
Se eu usar esse um bilhão que a Presidência da
República quer gastar a mais no ano que vem, o que
espero que os Senadores e Deputados não aprovemos, para comprar apenas amoxicilina, poderei comprar, Sr. Presidente, 180 milhões de caixas. Pelo IBGE,
seria uma caixa para cada brasileiro, doente ou sadio.
Um bilhão dá para comprar uma caixa desse remédio
para cada cidadão brasileiro, desde o bebê até o idoso
– para que as pessoas possam mensurar o quanto o
dinheiro é precioso.
Estamos rogando ao Presidente e ao seu Governo
que tenham calma e equilíbrio, porque o Governo vai
ficar sem 40 bilhões, mas esses 40 bilhões vão ficar no
bolso dos trabalhadores, das trabalhadoras, da classe
média brasileira, e não vão fazer falta, não.
O Governo, apenas neste ano, arrecadou, a mais
do que o costume, do que o normal, R$60 bilhões.
Se nós fizermos uma conta simples – o Governo
arrecadou 60 a mais e vai ficar sem 40 da CPMF –, ainda sobram 20, R$20 bilhões para que ele invista onde
quiser, sem mexer um milímetro no Bolsa-Família.
Quero deixar bem claro, e todos os Senadores
desta Casa sabem, que o Bolsa-Família foi criado no
Senado Federal – o Fundo de Combate e Erradicação
da Pobreza – por um Senador que faleceu neste ano:
Antonio Carlos Magalhães.
O Bolsa-Família, como qualquer projeto do Governo, precisou ser aprovado por esta Casa, então,
como alguém pode dizer que os Senadores são contra
a saúde, que os Senadores são contra o povo brasileiro? Esta Casa não é feita de irresponsáveis. Esta
Casa tem 81 Senadores que foram escolhidos na base.
Alguns podem até decepcionar seus eleitores, mas a
maioria já foi Governador, Ministro de Estado, já tem
experiência como Senador, já foi Deputado Federal,
já foi Ministro, tem experiência e responsabilidade suficientes para saber que a CPMF não vai fazer falta.
Não vai fazer falta para a Saúde, não vai fazer falta
para o Bolsa-Família, não vai fazer falta para os investimentos do País.
Para encerrar, Sr. Presidente, quero dizer ao querido povo brasileiro, ao povo do meu Estado de Tocantins, que me deu o privilégio de estar nesta Casa no
dia de hoje, neste momento histórico, em que vamos
obrigar o Governo a fazer a reforma tributária de que
o Brasil precisa, que estamos defendendo apenas um
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imposto pequeno, com tanto barulho que o Governo
está fazendo.
São cobrados mais de 60 impostos. Se conseguirmos tirar apenas a CPMF, acabar com a alíquota de
0,38%, o Brasil vai crescer 0,6%. Sabem o que significa
isso? Quase 500 mil empregos novos no País. Quanto menos impostos tivermos no País, mais empregos
criaremos para a população brasileira.
É claro que imposto é importante – em todo lugar
do mundo cobra-se imposto –, mas ele não pode ser
mais do que a população consegue pagar. Só podemos dar ao Brasil o nosso suor. Não podemos dar o
nosso sangue, porque todos sabemos que um cidadão que doa sangue além da medida, com certeza,
vai perecer.
Queremos, para o nosso Brasil, um povo sadio,
um povo alegre, um povo que tenha expectativa de
vida, que tenha oportunidade, que tenha emprego e
estamos prontos, Oposição e Base, para apoiar o Brasil em todos os momentos.
Lembre-se o Senhor Presidente de que a Oposição de hoje, que tanto é criticada por ele, já votou
a favor de mais de 50% das matérias do Governo,
enquanto que o partido dele, quando era oposição,
não chegou a votar 10% das matérias do Presidente
Fernando Henrique Cardoso, do Presidente Itamar
Franco e de outros Presidentes. Não chegou a votar
10%, enquanto já aprovamos e apoiamos o Presidente da República, nesta Casa, em mais da metade de
suas proposições. Elas foram aprovadas a título de
confiança, para ajudar o País e para não sermos uma
Oposição burra e irresponsável, mas uma Oposição
fiscalizadora, responsável e propositiva.
A nossa batalha continua. O PSDB, o Democratas, meu partido, e os Senadores independentes da
base do Governo que apóiam o Presidente sabemos
que não mais podemos continuar com os impostos
que, hoje, são cobrados no País.
Que o povo brasileiro possa ter bastante fé e confiança, porque estamos no caminho certo.
O Brasil ainda vai ser uma grande potência mundial, principalmente na produção de alimentos, atividade em que somos craques, que somos bons, que
somos competentes. A agroindústria brasileira haverá
de crescer muito, para o mundo inteiro nos invejar.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Arthur Virgílio. PSDB – AM)
– Obrigado, Senadora Kátia Abreu.
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Lamento apenas que, às 20 horas e 20 minutos,
estejamos, a esta altura, com a Casa vazia e, portanto, tantos Senadores não tenham tido o privilégio,
que considero meu, de ter podido acompanhar o seu
discurso lúcido e inteligente, inclusive abordando, com
muita segurança, a questão econômica.
Faço um breve comentário. V. Exª tem absoluta
razão. Se é verdade que a crise internacional, que
vai nublando o horizonte econômico internacional, já
causa alguma preocupação ao Brasil, é verdade que
temos indícios de crescimento na inflação em função
da incapacidade de ofertarmos produção brasileira que
permita mais consumo com preços estáveis.
Sabemos que a tal gastança, que V. Exª denunciou com tanta categoria, inibiu o investimento público.
Por sua vez, isso tornou o investimento privado insuficiente para fazer face à capacidade de consumo que
os bons tempos da economia internacional, mais as
reformas feitas no governo do Presidente Fernando
Henrique Cardoso, mais a estabilidade econômica
iniciada no governo do Presidente Itamar Franco,
mais a abertura econômica iniciada no governo do
Presidente Fernando Collor, tudo isso junto propiciou
que, numa hora econômica internacional favorável,
chegássemos a esta situação de o povo podendo
comprar mais, embora agora com o risco de majoração de preços.
Outro fator que julgo essencial é que temos uma
política fiscal pouco responsável. O Governo quer arrecadar tudo e quer gastar mais do que tudo. Não importa
o quanto cresça o PIB, o importante é que os gastos
correntes são sempre superiores ao PIB, em montante
médio de 9% reais, descontada a inflação, ao ano.
Esse conjunto – V. Exª foi de extrema lucidez, e
é muito fácil jogar pedras no Banco Central – de fatores negativos levam o Banco Central a ser muito cauteloso em matéria de política monetária. Lógico! Ele
percebe a irresponsabilidade em volta e termina se
acautelando, porque o seu dever principal é garantir
esse bem do povo brasileiro, que é a inflação baixa.
E aí aqueles que praticam a irresponsabilidade fiscal
dizem que o Banco Central é conservador e jogam
pedras em quem está entregando a mercadoria prometida ao povo brasileiro.
Parabenizo V. Exª ao mesmo tempo em que anuncio à Casa e à Nação requerimento que tive a honra de
assinar, ao lado de V. Exª, requerendo voto de aplauso
aos jornalistas Roberto Stuckert Filho, Alan Gripp e
Francisco Leali, por terem conquistado o prêmio prin-
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cipal do 52º Prêmio Esso de Jornalismo, e a jornalista
Christiane Samarco, por ter conquistado um dos três
prêmios regionais.
Stuckert, Gripp e Leali foram vitoriosos por serem
autores da reportagem Voto combinado na Corte Suprema, publicada no jornal O Globo, edição de 23 de
agosto; e Christiane Samarco, vitoriosa pela excelente
matéria intitulada Golpe nas vítimas da Gol, publicada
no jornal O Estado de S. Paulo, edição de 5 de agosto. Essa jornalista revelava que corpos das vítimas do
acidente de 29 de setembro de 2006 haviam sido pilhados e documentos importantes de alguns dos 154
mortos estavam sendo usados por falsários.
Por tudo isso, V. Exª e eu tomamos a iniciativa
de propor esse voto de aplauso, que julgo engrandecedor da boa imprensa que se faz na democracia
brasileira.
O SR. PRESIDENTE (Arthur Virgílio. PSDB – AM)
– As Srªs e os Srs. Senadores Alvaro Dias, Marconi
Perillo e Flexa Ribeiro 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.
S. Exªs serão atendidos.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, ocupo a tribuna neste momento para fazer
o registro da matéria intitulada, “Projeto de gastança”,
publicada pelo jornal O Estado de S. Paulo, em sua
edição de 11 de novembro de 2007.
A matéria destaca que um projeto do Executivo
enviado ao congresso permite aos governadores maior
facilidade para tomar novos empréstimos, mesmo havendo irregularidades nas contas estaduais. Segundo
a matéria o novo projeto, se aprovado, pode ser um
passo para a total desmoralização do conceito de responsabilidade fiscal.
Sr. Presidente, requeiro que a matéria acima
citada seja considerada parte integrante deste pronunciamento, para que passe a constar dos Anais do
Senado Federal.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR ALVARO DIAS EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. MARCONI PERILLO (PSDB – GO. Sem
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, ocupo a tribuna neste momento para
registrar a matéria intitulada “Dinheiro pelo RALO”
publicada na revista IstoÉ, em sua edição de 05 de
setembro de 2007.
A matéria destaca que Auditorias do Ministério
da Educação e Cultura e do TCU comprovam o desvio
de dinheiro público destinado a ONGs.
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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.
Muito obrigado.
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 – MS. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, ocupo a tribuna neste momento para fazer
o registro do editorial intitulado, “Diplomacia e ditadura”, publicado pelo jornal Folha de S.Paulo, de 17 de
outubro de 2007.
O editorial destaca que as viagens do presidente
Lula à África são exageradamente criticadas por setores da oposição. O texto lembra que apesar de Lula
ser censurado por visitar ditaduras, a boa diplomacia
reside na difícil arte de equilibrar-se entre o pragmatismo exigido pelos interesses comerciais e estratégicos
do país e o apego a certos princípios universais, com
a solução pacífica de conflitos e o respeito aos direitos
humanos. No entanto o editorial critica o fato do presidente Lula ter participado dos festejos dos 20 anos do
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golpe que levou o atual presidente de Burkina Fasso
ao poder. “É perfeitamente legítimo visitar países nãodemocráticos e com eles travar relações comerciais,
mas daí não segue que seja boa política participar dos
festejos de um golpe de Estado.”
Sr. Presidente, requeiro que o editorial acima
citado seja considerado parte integrante deste pronunciamento, para que passe a constar dos Anais do
Senado Federal.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR FLEXA RIBEIRO EM SEU
PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Arthur Virgílio. PSDB – AM)
– Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os trabalhos, lembrando às Srªs e aos Srs. Senadores que amanhã, sexta-feira, dia 7, haverá sessão
não deliberativa ordinária, a realizar-se às 9 horas, no
plenário do Senado.
O SR. PRESIDENTE (Arthur Virgílio. PSDB – AM)
– Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 20 horas e 24
minutos.)

AGENDA DO PRESIDENTE
DO SENADO FEDERAL
6-12-2007
Quinta-feira
9h00 – Cerimônia de assinatura de Acordo de Cooperação Técnica entre o Senado Federal e o Tribunal
de Contas da União para promover o intercâmbio
de informações e o desenvolvimento conjunto de

Dezembro

de

2007

ações na área de comunicação social e de tecnologia da informação
Sala de Audiências da Presidência do Senado
Federal
10h00 – Deputado Darcísio Perondi, PMDB/RS, Presidente da Frente Parlamentar da Saúde, acompanhado dos membros: Deputado Pepe Vargas, PT/
RS, Deputada Jô Moraes, PCdoB/MG e Deputada
Vanessa Grazziotin, PCdoB/AM
Sala de Audiências da Presidência do Senado
11h00 – Sessão Especial destinada a comemorar
o 10º Aniversário de obtenção do título de “Cidade
Patrimônio da Humanidade” pelo Município de São
Luís, do Estado do Maranhão
Plenário do Senado Federal
16h00 – Ordem do dia – Sessão deliberativa
Plenário do Senado Federal
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COMPOSIÇÃO DO SENADO FEDERAL NA 53ª LEGISLATURA
(por Unidade da Federação)
Bahia

Minoria-DEM - Antonio Carlos Júnior* (S)
Bloco-PR - César Borges*
PDT - João Durval**

Rio Grande do Sul
Bloco-PT - Paulo Paim*
PTB - Sérgio Zambiasi*
Maioria-PMDB - Pedro Simon**

Rio de Janeiro

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

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

Maranhão
Maioria-PMDB - Roseana Sarney*
Maioria-PMDB - Edison Lobão*
PTB - Epitácio Cafeteira**

Pará

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

Paraíba
Maioria-PMDB - José Maranhão*
Minoria-DEM - Efraim Morais*
Minoria-PSDB - Cícero Lucena**

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

Piauí

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

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

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

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

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

Rio Grande do Norte
Minoria-DEM - José Agripino*
Maioria-PMDB - Garibaldi Alves Filho*
Minoria-DEM - Rosalba Ciarlini**

Santa Catarina

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

Alagoas

Minoria-PSDB - João Tenório* (S)
Maioria-PMDB - Renan Calheiros*
Bloco-PRB - Euclydes Mello** (S)

Mato Grosso
Minoria-DEM - Jonas Pinheiro*
Bloco-PT - Serys Slhessarenko*
Minoria-DEM - Jayme Campos**

Sergipe
Maioria-PMDB - Almeida Lima*
Bloco-PSB - Antônio Carlos Valadares*
Minoria-DEM - Maria do Carmo Alves**

Mandatos
*: Período 2003/2011

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/sf/atividade/plenario
Informações: Subsecretaria de Informações - 3311-3325/3572/7279

**: Período 2007/2015

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

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

Acre

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

Mato Grosso do Sul

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

Distrito Federal

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

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

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

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

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

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

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 5.12.2007)

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

EDIÇÃO DE HOJE: 202 PÁGINAS

