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A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/
PT – MT) – Há número regimental. Declaro aberta a 
sessão.

Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos 
trabalhos.

Sobre a mesa, requerimentos que passo a ler.

São lidos os seguintes:

REQUERIMENTO Nº 773, DE 2009

Requeiro, com base no art. 256, I, do Regimento 
Interno desta Casa, a retirada definitiva do poder de 
Decreto Legislativo nº 13, de 2008, de minha autoria, 
com o propósito de sustar os arts. 4º, 6º, 7º, 11 e 12 
do Decreto nº 6.321, de 21 de dezembro de 2007, 
que dispõe sobre ações relativas à prevenção, mo-
nitoramento e controle de desmatamento no Bioma 
Amazônia, bem como altera e acresce dispositivos 
ao Decreto nº 3.179, de 21 de setembro de 1999, que 
“dispõe sobre a especificação das sanções aplicáveis 
às condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e 
dá outras providências”.

Sala das Sessões, 24 de junho de 2009. – Se-
nadora Kátia Abreu.

REQUERIMENTO Nº 774, DE 2009
Requeiro, nos termos do art. 256 da Resolução 

nº 39, de 1970 (“Regimento Interno do Senado Fede-
ral”), a retirada do Projeto de Lei do Senado nº 257, 
de 2005 (“Acrescenta parágrafos ao art. 12 e um art. 
23-A à Lei nº 5.250, de 9 de fevereiro de 1967, “Lei 
de Imprensa”, para disciplinar a divulgação de infor-
mações lesivas à dignidade da pessoa humana”.), de 
minha autoria. – Senador Marcelo Crivella.

A SRª PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/
PT – MT) – A Presidência defere os requerimentos lidos.

São lidos os seguintes:

REQUERIMENTO Nº 775, DE 2009 
(Requerimento nº 40, de 2009 – CRE)

Requeiro, nos termos do art. 216 do Regimento 
Interno do Senado Federal, que o Excelentíssimo Se-
nhor Ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim, 
solicite à Organização dos Estados Americanos – OEA, 
informações sobre a situação democrática da Vene-
zuela e também cópia do relatório emitido por aquele 
Organismo sobre as eleições venezuelanas.

Sala da Comissão, 18 de junho de 2009. – Sena-
dor João Pedro – Senador Eduardo Suplicy.
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REQUERIMENTO N° 776, DE 2009 
(Requerimento nº 41, de 2009)

Requeiro, com base no art. 50, § 2° da Constituição 
Federal e do art. 216, I do Regimento Interno do Senado 
Federal, que sejam solicitados ao Ministro de Estado das 
Relações Exteriores, Embaixador Celso Amorim, esclare-
cimentos sobre as informações abaixo relacionadas, pois 
recentemente o Ministério das Relações Exteriores anun-
ciou que irá criar postos diplomáticos nos países Antigua 
e Barbuda, St. Lucia, St. Kitts & Nevis e Grenadines. 

Assim solicitamos esclarecer a cada posto:

seu custo mensal, 
-

nários previstos.
Outrossim solicitamos esclarecer tam-

bém:

-
ções. 

Justificação

O Brasil vem promovendo a abertura de postos 
diplomáticos, como os de Antigua e Barbuda, St. Lucia, 
St. Kitts & Nevis e Grenadines, como parte de sua estra-
tégia de mostrar-se ao mundo e como forma de apoiar 
os brasileiros residentes e visitantes ou empresas que 
mantém relacionamento comercial no exterior.

Entretanto os anúncios não tem sido acompa-
nhados de estudo de viabilidade ou equivalente que 
explicite as razões da abertura dos novos postos.

Assim conto com o apoiamento dos nobres pares 
a esta solicitação de informações.

Sala das Comissões, 18 de junho de 2009. – Se-
nador Arthur Virgílio – Senador Fernando Collor.
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A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT)– Os requerimentos que acabam de ser 
lidos serão despachados à Mesa para decisão, nos 
termos do art. 216, III, do Regimento Interno.

Sobre a mesa, avisos de Ministros de Estado 
que passo a ler.

São lidos os seguintes:

AVISOS

– Nº 90/2009, de 16 do corrente, do Ministro das Co-
municações, encaminhando informações em 
resposta ao Requerimento nº 298, de 2009, da 
Comissão de Serviços de Infraestrutura; e

– Nº 110/2009, de 16 do corrente, do Ministro de Mi-
nas e Energia, encaminhando informações em 
resposta ao Requerimento nº 344, de 2009, do 
Senador Arthur Virgílio.)

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – Sobre a mesa, ofícios de Ministro de 
Estado que passo a ler.

São lidos os seguintes:

OFÍCIOS

– Nº 13/2009, de 16 do corrente, do Ministro das Rela-
ções Exteriores, encaminhando informações em 

resposta ao Requerimento nº 1.644, de 2008, do 

Senador Jayme Campos;

– Nº 76/2009, de 18 do corrente, do Ministro do Es-

porte, encaminhando informações em resposta 

ao Requerimento nº 1.354, de 2008, do Senador 

Alvaro Dias;

– Nº 405/2009, de 12 do corrente, do Ministro do Meio 

Ambiente, encaminhando informações em res-

posta ao Requerimento nº 960, de 2007, do Se-

nador Mário Couto; e

– Nº 4.565/2009, de 6 do corrente, do Ministro das Ci-

dades, encaminhando informações em resposta 

ao Requerimento nº 216, de 2009, da Senadora 

Marisa Serano.

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-

co/PT – MT) – As informações foram encaminhadas, 

em cópia, aos Requerentes.

Os requerimentos vão ao Arquivo.

Sobre a mesa, projetos recebidos da Câmara dos 

Deputados que passo a ler.

São lidos os seguintes:
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(À Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Co-
municação e Informática – decisão terminativa.)
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(À Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, 
Comunicação e Informática – decisão terminativa.)
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26338 Quinta-feira 25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL40



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 25 26339     41ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



26340 Quinta-feira 25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009

(À Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, 
Comunicação e Informática – decisão terminativa.)

JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL42



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 25 26341     43ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



26342 Quinta-feira 25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL44



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 25 26343     45ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



26344 Quinta-feira 25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL46



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 25 26345     47ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



26346 Quinta-feira 25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL48



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 25 26347     49ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



26348 Quinta-feira 25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL50



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 25 26349     51ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



26350 Quinta-feira 25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL52



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 25 26351 

(À Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, 
Comunicação e Informática – decisão terminativa.)

    53ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



26352 Quinta-feira 25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL54



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 25 26353     55ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



26354 Quinta-feira 25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL56



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 25 26355     57ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



26356 Quinta-feira 25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL58



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 25 26357     59ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



26358 Quinta-feira 25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL60



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 25 26359     61ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



26360 Quinta-feira 25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009

(À Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, 
Comunicação e Informática – decisão terminativa.)

JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL62



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 25 26361     63ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



26362 Quinta-feira 25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL64



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 25 26363     65ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



26364 Quinta-feira 25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL66



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 25 26365     67ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



26366 Quinta-feira 25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL68



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 25 26367     69ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



26368 Quinta-feira 25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL70



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 25 26369 

(À Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, 
Comunicação e Informática – decisão terminativa.)

    71ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



26370 Quinta-feira 25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL72



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 25 26371     73ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



26372 Quinta-feira 25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL74



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 25 26373     75ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



26374 Quinta-feira 25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL76



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 25 26375     77ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



26376 Quinta-feira 25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL78



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 25 26377     79ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



26378 Quinta-feira 25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009

(À Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, 
Comunicação e Informática – decisão terminativa.)

JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL80



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 25 26379 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 520, DE 2009

    81ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



26380 Quinta-feira 25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL82



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 25 26381     83ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



26382 Quinta-feira 25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL84



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 25 26383     85ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



26384 Quinta-feira 25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL86



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 25 26385     87ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



26386 Quinta-feira 25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL88



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 25 26387     89ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



26388 Quinta-feira 25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL90



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 25 26389     91ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



26390 Quinta-feira 25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009

(À Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, 
Comunicação e Informática – decisão terminativa.)

JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL92



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 25 26391     93ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



26392 Quinta-feira 25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL94



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 25 26393     95ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



26394 Quinta-feira 25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL96



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 25 26395     97ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



26396 Quinta-feira 25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL98



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 25 26397     99ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



26398 Quinta-feira 25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL100



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 25 26399 

(À Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, 
Comunicação e Informática – decisão terminativa.)

    101ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



26400 Quinta-feira 25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL102



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 25 26401     103ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



26402 Quinta-feira 25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL104



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 25 26403     105ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



26404 Quinta-feira 25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL106



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 25 26405     107ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



26406 Quinta-feira 25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL108



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 25 26407     109ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



26408 Quinta-feira 25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL110



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 25 26409     111ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



26410 Quinta-feira 25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL112



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 25 26411     113ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



26412 Quinta-feira 25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL114



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 25 26413 

(À Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, 
Comunicação e Informática – decisão terminativa.)

    115ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



26414 Quinta-feira 25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL116



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 25 26415     117ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



26416 Quinta-feira 25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL118



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 25 26417     119ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



26418 Quinta-feira 25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL120



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 25 26419     121ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



26420 Quinta-feira 25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009

(À Comissão de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional – decisão terminativa.)

JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL122



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 25 26421     123ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



26422 Quinta-feira 25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL124



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 25 26423     125ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



26424 Quinta-feira 25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL126



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 25 26425     127ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



26426 Quinta-feira 25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL128



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 25 26427     129ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



26428 Quinta-feira 25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL130



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 25 26429     131ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



26430 Quinta-feira 25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL132



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 25 26431 

(À Comissão de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional – decisão terminativa.)

    133ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



26432 Quinta-feira 25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL134



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 25 26433     135ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



26434 Quinta-feira 25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL136



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 25 26435     137ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



26436 Quinta-feira 25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL138



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 25 26437     139ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



26438 Quinta-feira 25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009

(À Comissão de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional – decisão terminativa.)

JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL140



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 25 26439 

526, 

    141ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



26440 Quinta-feira 25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL142



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 25 26441     143ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



26442 Quinta-feira 25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009

PORTARIA Nº 135, DE 12 DE ABRIL DE 2007

JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL144



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 25 26443     145ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



26444 Quinta-feira 25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL146



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 25 26445     147ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



26446 Quinta-feira 25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL148



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 25 26447 

(À Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, 
Comunicação e Informática – decisão terminativa.)

    149ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



26448 Quinta-feira 25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL150



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 25 26449     151ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



26450 Quinta-feira 25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL152



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 25 26451     153ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



26452 Quinta-feira 25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL154



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 25 26453     155ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



26454 Quinta-feira 25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009

(À Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática – decisão terminativa.)

JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL156



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 25 26455     157ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



26456 Quinta-feira 25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL158



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 25 26457     159ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



26458 Quinta-feira 25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL160



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 25 26459     161ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



26460 Quinta-feira 25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL162



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 25 26461     163ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



26462 Quinta-feira 25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL164



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 25 26463     165ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



26464 Quinta-feira 25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL166



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 25 26465     167ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



26466 Quinta-feira 25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL168



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 25 26467     169ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



26468 Quinta-feira 25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009

(À Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, 
Comunicação e Informática – decisão terminativa.)

JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL170



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 25 26469     171ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



26470 Quinta-feira 25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL172



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 25 26471     173ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



26472 Quinta-feira 25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL174



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 25 26473     175ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



26474 Quinta-feira 25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL176



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 25 26475 

(À Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, 
Comunicação e Informática – decisão terminativa.)

    177ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



26476 Quinta-feira 25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – Os Projetos de Decreto Legislativo 
nºs 512 a 530, de 2009, que acabam de ser lidos, tra-
mitarão com prazo determinado de quarenta e cinco 
dias, de acordo com o art. 223, § 1º, da Constituição 
Federal.

A Presidência comunica ao Plenário que, nos 
termos do inciso III do art 91 do Regimento Interno, 
com a redação dada pela Resolução nº 3, de 2009, 
do Senado Federal, os Projetos lidos serão aprecia-
dos terminativamente pela Comissão de Ciência, 
Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática, 
onde poderão receber emendas pelo prazo de cinco 
dias úteis, nos termos do art. 122, II, c, do Regimen-
to Interno.

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – A Presidência comunica ao Plenário 
que foi deferido, nos termos do Ato da Mesa nº 2, de 
2009, o Requerimento nº 761, de 2009, do Sena-
dor João Tenório, que solicita a tramitação conjunta 
das Propostas de Emenda à Constituição nºs 4 e 
9, de 2009.

Deferido o requerimento, as matérias passam a 
tramitar em conjunto e retornam à Comissão de Cons-
tituição, Justiça e Cidadania.

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – A Presidência comunica ao Plenário que 
retifica o despacho aposto ao Projeto de Resolução 

nº 24, de 2009, encaminhando a matéria ao exame da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania e da 
Comissão Diretora.

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. 
Bloco/PT – MT) – A Presidência recebeu o Relató-
rio Parcial nº 2, de 2009, da Comissão de Acom-
panhamento da Crise Financeira e da Empregabi-
lidade, criada nos termos do Ato do Presidente nº 
16, de 2009, que será publicado em suplemento à 
presente edição.

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – A Presidência recebeu a Mensagem 
nº 97, de 2009 (nº 485/2009, na origem), de 18 do 
corrente, pela qual o Presidente da República, solicita 
seja autorizada a contratação de operação de crédi-
to externo, com garantia da República Federativa do 
Brasil, no valor até setenta e um milhões e quinhen-
tos mil dólares dos Estados Unidos da América, en-
tre o Governo do Estado do Espírito Santo e o Banco 
Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento 
– BIRD, cujos recursos destinam-se ao financiamen-
to parcial do “Programa de Gerenciamento da Polui-
ção Costeira e de Águas do Espírito Santo – Projetos 
Águas Limpas II”. 

A matéria vai à Comissão de Assuntos Econô-
micos.

É a seguinte a mensagem recebida:

JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL178



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 25 26477     179ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



26478 Quinta-feira 25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL180



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 25 26479     181ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



26480 Quinta-feira 25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL182



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 25 26481     183ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



26482 Quinta-feira 25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL184



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 25 26483     185ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



26484 Quinta-feira 25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL186



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 25 26485     187ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



26486 Quinta-feira 25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL188



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 25 26487     189ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



26488 Quinta-feira 25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL190



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 25 26489     191ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



26490 Quinta-feira 25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL192



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 25 26491     193ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



26492 Quinta-feira 25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL194



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 25 26493     195ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



26494 Quinta-feira 25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL196



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 25 26495     197ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



26496 Quinta-feira 25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL198



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 25 26497     199ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



26498 Quinta-feira 25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL200



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 25 26499     201ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



26500 Quinta-feira 25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL202



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 25 26501     203ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



26502 Quinta-feira 25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL204



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 25 26503     205ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



26504 Quinta-feira 25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL206



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 25 26505     207ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



26506 Quinta-feira 25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL208



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 25 26507     209ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



26508 Quinta-feira 25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL210



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 25 26509     211ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



26510 Quinta-feira 25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL212



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 25 26511     213ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



26512 Quinta-feira 25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL214



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 25 26513     215ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



26514 Quinta-feira 25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL216



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 25 26515     217ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



26516 Quinta-feira 25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL218



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 25 26517     219ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



26518 Quinta-feira 25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL220



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 25 26519     221ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



26520 Quinta-feira 25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL222



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 25 26521     223ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



26522 Quinta-feira 25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL224



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 25 26523     225ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



26524 Quinta-feira 25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL226



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 25 26525     227ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



26526 Quinta-feira 25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL228



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 25 26527     229ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



26528 Quinta-feira 25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL230



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 25 26529     231ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



26530 Quinta-feira 25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL232



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 25 26531     233ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



26532 Quinta-feira 25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL234



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 25 26533     235ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



26534 Quinta-feira 25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL236



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 25 26535     237ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



26536 Quinta-feira 25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL238



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 25 26537     239ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



26538 Quinta-feira 25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL240



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 25 26539     241ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



26540 Quinta-feira 25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL242



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 25 26541     243ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



26542 Quinta-feira 25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL244



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 25 26543     245ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



26544 Quinta-feira 25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL246



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 25 26545     247ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



26546 Quinta-feira 25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL248



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 25 26547     249ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



26548 Quinta-feira 25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL250



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 25 26549     251ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



26550 Quinta-feira 25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL252



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 25 26551     253ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



26552 Quinta-feira 25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL254



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 25 26553     255ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



26554 Quinta-feira 25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL256



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 25 26555     257ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



26556 Quinta-feira 25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL258



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 25 26557     259ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



26558 Quinta-feira 25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL260



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 25 26559     261ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



26560 Quinta-feira 25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL262



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 25 26561     263ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



26562 Quinta-feira 25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL264



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 25 26563     265ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



26564 Quinta-feira 25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL266



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 25 26565     267ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



26566 Quinta-feira 25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL268



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 25 26567     269ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



26568 Quinta-feira 25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL270



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 25 26569     271ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



26570 Quinta-feira 25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL272



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 25 26571     273ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



26572 Quinta-feira 25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL274



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 25 26573     275ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



26574 Quinta-feira 25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL276



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 25 26575     277ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



26576 Quinta-feira 25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL278



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 25 26577     279ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



26578 Quinta-feira 25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL280



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 25 26579     281ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



26580 Quinta-feira 25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL282



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 25 26581     283ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



26582 Quinta-feira 25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL284



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 25 26583     285ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



26584 Quinta-feira 25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL286



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 25 26585     287ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



26586 Quinta-feira 25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL288



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 25 26587     289ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



26588 Quinta-feira 25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL290



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 25 26589     291ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



26590 Quinta-feira 25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL292



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 25 26591     293ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



26592 Quinta-feira 25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL294



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 25 26593     295ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



26594 Quinta-feira 25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL296



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 25 26595     297ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



26596 Quinta-feira 25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL298



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 25 26597     299ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



26598 Quinta-feira 25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL300



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 25 26599     301ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



26600 Quinta-feira 25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL302



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 25 26601     303ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



26602 Quinta-feira 25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL304



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 25 26603     305ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



26604 Quinta-feira 25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL306



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 25 26605     307ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



26606 Quinta-feira 25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL308



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 25 26607     309ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



26608 Quinta-feira 25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL310



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 25 26609     311ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



26610 Quinta-feira 25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL312



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 25 26611     313ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



26612 Quinta-feira 25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL314



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 25 26613     315ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



26614 Quinta-feira 25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL316



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 25 26615     317ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



26616 Quinta-feira 25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL318



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 25 26617     319ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



26618 Quinta-feira 25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL320



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 25 26619     321ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



26620 Quinta-feira 25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL322



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 25 26621     323ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



26622 Quinta-feira 25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL324



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 25 26623     325ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



26624 Quinta-feira 25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL326



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 25 26625     327ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



26626 Quinta-feira 25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL328



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 25 26627     329ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



26628 Quinta-feira 25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL330



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 25 26629     331ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



26630 Quinta-feira 25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL332



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 25 26631     333ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



26632 Quinta-feira 25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL334



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 25 26633     335ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



26634 Quinta-feira 25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL336



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 25 26635     337ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



26636 Quinta-feira 25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL338



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 25 26637     339ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



26638 Quinta-feira 25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL340



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 25 26639     341ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



26640 Quinta-feira 25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL342



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 25 26641     343ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



26642 Quinta-feira 25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL344



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 25 26643     345ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



26644 Quinta-feira 25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL346



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 25 26645     347ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



26646 Quinta-feira 25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL348



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 25 26647     349ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



26648 Quinta-feira 25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL350



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 25 26649     351ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



26650 Quinta-feira 25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL352



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 25 26651     353ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



26652 Quinta-feira 25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL354



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 25 26653     355ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



26654 Quinta-feira 25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL356



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 25 26655     357ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



26656 Quinta-feira 25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL358



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 25 26657     359ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



26658 Quinta-feira 25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL360



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 25 26659     361ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



26660 Quinta-feira 25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL362



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 25 26661     363ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



26662 Quinta-feira 25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL364



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 25 26663     365ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



26664 Quinta-feira 25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL366



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 25 26665     367ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



26666 Quinta-feira 25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL368



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 25 26667     369ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



26668 Quinta-feira 25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL370



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 25 26669     371ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



26670 Quinta-feira 25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL372



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 25 26671     373ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



26672 Quinta-feira 25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL374



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 25 26673     375ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



26674 Quinta-feira 25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL376



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 25 26675 

(À Comissão de Assuntos Econômicos.)

    377ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



26676 Quinta-feira 25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – Sobre a mesa projetos de lei do Senado 
que passo a ler.

São lidos os seguintes:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 284, DE 2009

Altera a Lei nº 8.666, de 21 de junho 
de 1993, para limitar as hipóteses de dis-
pensa de licitação.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º O art. 24 da Lei nº 8.666, de 21 de junho 
de 1993, passa a vigorar com a seguinte redação, re-
nomeando-se o atual parágrafo único como § 1º:

“Art. 24  .................................................
 ..............................................................
IV – nos casos de emergência ou de ca-

lamidade pública, quando caracterizada urgên-
cia de atendimento de situação que reclame 
a adoção de medidas saneadoras em menos 
de 30 dias, sob pena de ocasionar prejuízo ou 
comprometer a segurança de pessoas, obras, 
serviços, equipamentos e outros bens, públi-
cos ou particulares, e somente para os bens 
necessários ao atendimento da situação emer-
gencial ou calamitosa e para as parcelas de 
obras e serviços que possam ser concluídas 
no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias 
consecutivos e ininterruptos, contados da ocor-
rência da emergência ou calamidade, vedada 
a prorrogação dos respectivos contratos;

 ..............................................................
VIII – para aquisição, por pessoa jurídica 

de direito público interno, de bens produzidos 
ou serviços prestados por órgão ou entidade 
que integre a Administração Pública e que 
tenha sido criado para esse fim específico, 
desde que o preço contratado seja compatível 
com o praticado no mercado, sendo proibida 
a terceirização.

 ..............................................................
§ 2º Não poderão ser objeto de dispensa 

de licitação os contratos relativos a:
I – publicidade, propaganda e divulga-

ção;
II – obras arquitetônicas para melhoria 

visual de instalações;
III – atividades de lazer, turismo ou aqui-

sição de passagens e hospedagens;
IV – aquisição de jornais e revistas;
V – aluguel de veículos;

VI – serviços gráficos, salvo aqueles pre-
vistos no inciso XVI deste artigo;

VII – serviços de telecomunicações;
VIII – serviços de segurança;
IX – serviços de limpeza e manuten-

ção;
X – serviços de prestação contínua, as-

sim considerados aqueles de que o órgão faça 
uso por período superior a sessenta meses; 

XI – infraestrutura para eventos sociais, 
culturais e esportivos.(NR)”

Art. 2º Inclua-se o art. 25-A na Lei nº 8.666, de 
21 de junho de 1993, com a seguinte redação:

“Art. 25-A. Os casos de dispensa ou de 
inexigibilidade de licitação que não se en-
quadrem nas hipóteses do art. 24, incisos I 
e II, deverão ser comunicados ao Tribunal ou 
Conselho de Contas e ao órgão de controle 
interno competentes que sobre eles deverão 
manifestar-se num prazo de até quinze dias, 
sem prejuízo da continuidade do certame.

Parágrafo único. Nenhum órgão ou en-
tidade poderá realizar contratos por meio de 
dispensa ou inexigibilidade de licitação quan-
do já houver comprometido através desses 
mecanismos mais de vinte por cento de sua 
dotação orçamentária anual, salvo na hipótese 
do art. 24, inciso IV. ”

Art. 3º O art. 89 da Lei nº 8.666, de 21 de junho 
de 1993, passa a vigorar acrescido do seguinte pará-
grafo, renomeado o atual parágrafo único:

“Art. 89.  ................................................
§ 1º  .......................................................
§ 2º Incorre no dobro da pena prevista 

neste artigo, sem prejuízo da adequada res-
ponsabilização por improbidade administrati-
va aquele que, por negligência, imprevisão ou 
conluio, dispensar licitação com base no art. 
24, inciso IV, quando as condições autorizativas 
para tal dispensa fossem evitáveis. (NR)”

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Art. 4º Ficam revogados os incisos XIII, XV, XVI, 
XXII, XXIII, XXIV e XXV do art. 24 da Lei nº 8.666, de 
21 de junho de 1993.

Justificação

O inciso XXI do art. 37 da Constituição Federal 
determina que “ressalvados os casos especifica-
dos na legislação, as obras, serviços, compras e 
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alienações serão contratados mediante processo de 
licitação pública”.

A realização de licitação pública para a contra-
tação pela Administração Pública é, portanto, a regra 
obrigatória, a ser sempre observada de forma a garantir 
a igualdade de condições para os licitantes e a melhor 
contratação para o interesse público. A contratação 
direta deveria ocorrer apenas em situações excepcio-
nais, explicitamente autorizadas em lei.

A norma de regulamentação do mandamento 
constitucional, Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 
(Lei de Licitações), estabeleceu duas situações em 
que pode ocorrer a contratação direta: a dispensa e a 
inexigibilidade de licitação.

A inexigibilidade é caracterizada pelas situações 
em que não há possibilidade de concorrência entre os 
fornecedores do produto ou serviço a ser contratado.

A dispensa de licitação ocorre quando, ainda que 
possível o atendimento por mais de um fornecedor, 
razões de interesse público ou de fato tornam mais 
vantajosa ou necessária a contratação direta.

A redação original da Lei de Licitações original-
mente previa quinze diferentes hipóteses de dispensa 
de licitação. Porém, desde sua edição, esse número já 
foi ampliado para vinte e nove, tornando regra o que 
deveria ser a exceção.

Essas vinte e nove hipóteses têm, na prática, 
sido ampliadas por interpretações e situações forja-
das, fazendo com que se multipliquem as dispensas 
de licitação, com margem a inúmeras possibilidades 
de favorecimento e fraude nas contratações realizadas 
pela Administração Pública, como mostram as cons-
tantes denúncias verificadas pelo Ministério Público e 
pelos Tribunais de Contas.

Assim, o projeto que apresentamos visa coibir o 
uso indiscriminado da dispensa de licitação, restringindo 
suas hipóteses de aplicação e qualificando a pena para 
as dispensas com base em urgências “fabricadas”.

A alteração proposta ao inciso IV do art. 24 da 
Lei de Licitações inclui uma limitação objetiva para 
que uma contratação possa ser realizada sob o argu-
mento da urgência. Somente quando a situação exija 
medidas a serem implementadas em trinta dias (prazo 
necessário para a publicação de edital e realização de 
concorrência de menor preço) estará caracterizada a 
urgência.

O inciso VIII do art. 24 está sendo adequado de 
modo a se retirar a exigência de que órgão ou entida-
de da Administração Pública a ser contratado para o 
fornecimento tenha sido criado antes da publicação 
da lei. 

Nesse caso, a dispensa ocorre porque a con-
tratação se dá entre dois entes públicos, logo não 

há razão, ainda mais passados dezesseis anos, para 
subsistir a norma.

Com essa adequação, se torna possível a revo-
gação dos incisos XVI (contratação de impressão de 
diários oficiais, formulários, edições técnicas ou con-
tratação de serviços de informática por entidade ou 
empresa pública criada para esse fim) e XXIII (con-
tratação de subsidiárias ou controladas por empresa 
pública ou sociedade de economia mista) do mesmo 
artigo, que passam a estar englobados, sem restrições, 
pela hipótese do inciso VIII.

A inclusão do § 2º proposto ao artigo 24 explici-
taria casos em que se tornaria proibida a contratação 
por dispensa de licitação, tendo em vista que sua na-
tureza afasta as hipóteses de urgência, calamidade 
pública ou manutenção da ordem. Dessa forma, não 
seria admitida a contratação, mediante dispensa de 
licitação, por exemplo, de serviços continuados, sob 
qualquer alegação, seja de baixo valor, pela existência 
de urgência ou por meio de organizações sociais.

A revogação dos incisos XIII e XV, que tratam 
de contratação de instituições de pesquisa, ensino, 
desenvolvimento institucional, recuperação de pre-
sos e aquisição ou restauração de obras de arte, é 
proposta para que sua contratação direta se restrinja 
aos casos em que essas instituições demonstrem a 
condição de serem fornecedoras exclusivas ou de no-
tória especialização. 

Nesse caso, a licitação seria inexigível, e não 
dispensável. Se não houver as condições para a ine-
xigibilidade, a contratação deve ser submetida ao pro-
cedimento licitatório.

Da mesma forma, a previsão hoje existente de 
dispensa de licitação para contratação de concessio-
nários ou permissionários no fornecimento de energia 
elétrica ou gás natural (inciso XXII) deve ser revogada. 
Se houver apenas um fornecedor do produto, a licitação 
é inexigível, por falta de concorrência; se houver mais 
de um, a licitação deve ser realizada, em atenção ao 
princípio do livre mercado.

A experiência demonstra que as contratações 
diretas de organizações sociais têm dado causa a 
inúmeras irregularidades, desvio de recursos públicos, 
superfaturamento e falta de cumprimento dos contratos. 
Assim, esse é mais um motivo para que o inciso XXIII 
do art. 24 seja revogado, de forma que os contratos 
firmados com organizações sociais observem as nor-
mas de submissão aos processos licitatórios.

O inciso XXV, por sua vez, trata da possibili-
dade de dispensa para que se firme contrato para a 
transferência de tecnologia e direito de uso de criação 
protegida por direito autoral. Assim, cremos que esse 
caso também deveria ser abrangido pela hipótese de 
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inexigilidade do art. 25, sendo necessária a compro-
vação de que se trata de produto único, sem similar 
no mercado, com fornecedor único, ou de notória es-
pecialização.

A inclusão do art. 25-A sugerido pretende criar 
um mecanismo ágil de acompanhamento das con-
tratações diretas, pelos órgãos de controle interno e 
pelos Tribunais ou Conselhos de Contas pertinentes, 
que passariam a poder atuar de forma preventiva, im-
pedindo a realização do contrato quando manifesta a 
irregularidade ou ilegalidade.

O parágrafo único do art. 25-A sugerido estabe-
lece um limite orçamentário para a realização de con-
tratos com dispensa ou inexigibilidade, garantindo-se 
apenas a exceção para as contratações motivadas por 
emergência ou calamidade pública.

Por fim, o acréscimo do § 2º ao art. 89 prevê pena 
qualificada para aquele que “fabricar” a emergência 
visando dispensar a licitação. É o caso em que o ad-
ministrador deixa de adotar as providências cabíveis 
(tais como elaboração de projetos básicos, publicação 
do edital ou início do processo licitatório) para que, ao 
final, um contrato tenha ser realizado ou renovado de 
forma urgente, a fim de impedir a paralisação de um 
serviço.

Com essas alterações, acreditamos que a Lei 
de Licitações se tornará mais rígida e mais adequada 
ao cumprimento do dispositivo constitucional, promo-
vendo a impessoalidade e a moralidade nas ações da 
Administração Pública.

Sala das Sessões, 24 de junho de 2009. – Sena-
dora Patrícia Saboya.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993

Mensagem de veto

Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da 
Constituição Federal, institui normas para 
licitações e contratos da Administração 
Pública e dá outras providências.

....................................................................................
Art. 24. É dispensável a licitação:
I – para obras e serviços de engenharia de valor 

até 10% (dez por cento) do limite previsto na alínea 
“a”, do inciso I do artigo anterior, desde que não se 
refiram a parcelas de uma mesma obra ou serviço ou 
ainda para obras e serviços da mesma natureza e 
no mesmo local que possam ser realizadas conjun-
ta e concomitantemente; (Redação dada pela Lei nº 
9.648, de 1998)

II – para outros serviços e compras de valor até 
10% (dez por cento) do limite previsto na alínea “a”, 
do inciso II do artigo anterior e para alienações, nos 
casos previstos nesta Lei, desde que não se refiram a 
parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação 
de maior vulto que possa ser realizada de uma só vez; 
(Redação dada pela Lei nº 9.648, de 1998)

III – nos casos de guerra ou grave perturbação 
da ordem;

IV – nos casos de emergência ou de calamidade 
pública, quando caracterizada urgência de atendimen-
to de situação que possa ocasionar prejuízo ou com-
prometer a segurança de pessoas, obras, serviços, 
equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, 
e somente para os bens necessários ao atendimen-
to da situação emergencial ou calamitosa e para as 
parcelas de obras e serviços que possam ser conclu-
ídas no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias 
consecutivos e ininterruptos, contados da ocorrência 
da emergência ou calamidade, vedada a prorrogação 
dos respectivos contratos; 

V – quando não acudirem interessados à licitação 
anterior e esta, justificadamente, não puder ser repeti-
da sem prejuízo para a Administração, mantidas, neste 
caso, todas as condições preestabelecidas;

VI – quando a União tiver que intervir no domí-
nio econômico para regular preços ou normalizar o 
abastecimento;

VII – quando as propostas apresentadas consig-
narem preços manifestamente superiores aos prati-
cados no mercado nacional, ou forem incompatíveis 
com os fixados pelos órgãos oficiais competentes, 
casos em que, observado o parágrafo único do art. 
48 desta Lei e, persistindo a situação, será admitida 
a adjudicação direta dos bens ou serviços, por valor 
não superior ao constante do registro de preços, ou 
dos serviços; 

VIII – para a aquisição, por pessoa jurídica de di-
reito público interno, de bens produzidos ou serviços 
prestados por órgão ou entidade que integre a Admi-
nistração Pública e que tenha sido criado para esse 
fim específico em data anterior à vigência desta Lei, 
desde que o preço contratado seja compatível com 
o praticado no mercado; (Redação dada pela Lei nº 
8.883, de 1994)

IX – quando houver possibilidade de comprome-
timento da segurança nacional, nos casos estabeleci-
dos em decreto do Presidente da República, ouvido o 
Conselho de Defesa Nacional;

X – para a compra ou locação de imóvel destinado 
ao atendimento das finalidades precípuas da adminis-
tração, cujas necessidades de instalação e localização 
condicionem a sua escolha, desde que o preço seja 

JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL380



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 25 26679 

compatível com o valor de mercado, segundo avaliação 
prévia;(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)

XI – na contratação de remanescente de obra, 
serviço ou fornecimento, em conseqüência de rescisão 
contratual, desde que atendida a ordem de classificação 
da licitação anterior e aceitas as mesmas condições 
oferecidas pelo licitante vencedor, inclusive quanto ao 
preço, devidamente corrigido; 

XII – nas compras de hortifrutigranjeiros, pão e 
outros gêneros perecíveis, no tempo necessário para 
a realização dos processos licitatórios corresponden-
tes, realizadas diretamente com base no preço do dia; 
(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)

XIII – na contratação de instituição brasileira in-
cumbida regimental ou estatutariamente da pesquisa, 
do ensino ou do desenvolvimento institucional, ou de 
instituição dedicada à recuperação social do preso, des-
de que a contratada detenha inquestionável reputação 
ético-profissional e não tenha fins lucrativos;(Redação 
dada pela Lei nº 8.883, de 1994)

XIV – para a aquisição de bens ou serviços nos 
termos de acordo internacional específico aprova-
do pelo Congresso Nacional, quando as condições 
ofertadas forem manifestamente vantajosas para o 
Poder Público; (Redação dada pela Lei nº 8.883, 
de 1994)

XV – para a aquisição ou restauração de obras 
de arte e objetos históricos, de autenticidade certifica-
da, desde que compatíveis ou inerentes às finalidades 
do órgão ou entidade. 

XVI – para a impressão dos diários oficiais, de 
formulários padronizados de uso da administração, e 
de edições técnicas oficiais, bem como para prestação 
de serviços de informática a pessoa jurídica de direi-
to público interno, por órgãos ou entidades que inte-
grem a Administração Pública, criados para esse fim 
específico;(Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994)

XVII – para a aquisição de componentes ou pe-
ças de origem nacional ou estrangeira, necessários à 
manutenção de equipamentos durante o período de 
garantia técnica, junto ao fornecedor original desses 
equipamentos, quando tal condição de exclusividade 
for indispensável para a vigência da garantia; (Incluído 
pela Lei nº 8.883, de 1994)

XVIII – nas compras ou contratações de serviços 
para o abastecimento de navios, embarcações, unida-
des aéreas ou tropas e seus meios de deslocamen-
to quando em estada eventual de curta duração em 
portos, aeroportos ou localidades diferentes de suas 
sedes, por motivo de movimentação operacional ou de 
adestramento, quando a exiguidade dos prazos legais 
puder comprometer a normalidade e os propósitos das 
operações e desde que seu valor não exceda ao limite 

previsto na alínea “a” do incico II do art. 23 desta Lei: 
(Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994)

XIX – para as compras de material de uso pelas 
Forças Armadas, com exceção de materiais de uso 
pessoal e administrativo, quando houver necessidade 
de manter a padronização requerida pela estrutura de 
apoio logístico dos meios navais, aéreos e terrestres, 
mediante parecer de comissão instituída por decreto; 
(Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994)

XX – na contratação de associação de porta-
dores de deficiência física, sem fins lucrativos e de 
comprovada idoneidade, por órgãos ou entidades da 
Admininistração Pública, para a prestação de serviços 
ou fornecimento de mão-de-obra, desde que o preço 
contratado seja compatível com o praticado no mer-
cado. (Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994)

XXI – Para a aquisição de bens destinados ex-
clusivamente a pesquisa científica e tecnológica com 
recursos concedidos pela CAPES, FINEP, CNPq ou 
outras instituições de fomento a pesquisa credencia-
das pelo CNPq para esse fim específico. (Incluído pela 
Lei nº 9.648, de 1998)

XXII – na contratação de fornecimento ou supri-
mento de energia elétrica e gás natural com conces-
sionário, permissionário ou autorizado, segundo as 
normas da legislação específica; (Incluído pela Lei nº 
9.648, de 1998)

XXIII – na contratação realizada por empresa pú-
blica ou sociedade de economia mista com suas subsi-
diárias e controladas, para a aquisição ou alienação de 
bens, prestação ou obtenção de serviços, desde que o 
preço contratado seja compatível com o praticado no 
mercado. (Incluído pela Lei nº 9.648, de 1998)

XXIV – para a celebração de contratos de pres-
tação de serviços com as organizações sociais, quali-
ficadas no âmbito das respectivas esferas de governo, 
para atividades contempladas no contrato de gestão. 
(Incluído pela Lei nº 9.648, de 1998)

XXV – na contratação realizada por Instituição 
Científica e Tecnológica – ICT ou por agência de fomen-
to para a transferência de tecnologia e para o licencia-
mento de direito de uso ou de exploração de criação 
protegida. (Incluído pela Lei nº 10.973, de 2004)

XXVI – na celebração de contrato de programa 
com ente da Federação ou com entidade de sua ad-
ministração indireta, para a prestação de serviços pú-
blicos de forma associada nos termos do autorizado 
em contrato de consórcio público ou em convênio de 
cooperação. (Incluído pela Lei nº 11.107, de 2005)

XXVII – na contratação da coleta, processamen-
to e comercialização de resíduos sólidos urbanos re-
cicláveis ou reutilizáveis, em áreas com sistema de 
coleta seletiva de lixo, efetuados por associações ou 
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cooperativas formadas exclusivamente por pessoas fí-
sicas de baixa renda reconhecidas pelo poder público 
como catadores de materiais recicláveis, com o uso de 
equipamentos compatíveis com as normas técnicas, 
ambientais e de saúde pública. (Redação dada pela 
Lei nº 11.445, de 2007).

XXVIII – para o fornecimento de bens e serviços, 
produzidos ou prestados no País, que envolvam, cumu-
lativamente, alta complexidade tecnológica e defesa 
nacional, mediante parecer de comissão especialmente 
designada pela autoridade máxima do órgão. (Incluído 
pela Lei nº 11.484, de 2007).

XXIX – na aquisição de bens e contratação de 
serviços para atender aos contingentes militares das 
Forças Singulares brasileiras empregadas em opera-
ções de paz no exterior, necessariamente justificadas 
quanto ao preço e à escolha do fornecedor ou execu-
tante e ratificadas pelo Comandante da Força. (Incluído 
pela Lei nº 11.783, de 2008).

Parágrafo único. Os percentuais referidos nos 
incisos I e II do caput deste artigo serão 20% (vinte 
por cento) para compras, obras e serviços contratados 
por consórcios públicos, sociedade de economia mis-
ta, empresa pública e por autarquia ou fundação qua-
lificadas, na forma da lei, como Agências Executivas. 
(Redação dada pela Lei nº 11.107, de 2005)

Art. 25. É inexigível a licitação quando houver 
inviabilidade de competição, em especial:

I – para aquisição de materiais, equipamentos, ou 
gêneros que só possam ser fornecidos por produtor, 
empresa ou representante comercial exclusivo, vedada 
a preferência de marca, devendo a comprovação de 
exclusividade ser feita através de atestado fornecido 
pelo órgão de registro do comércio do local em que 
se realizaria a licitação ou a obra ou o serviço, pelo 
Sindicato, Federação ou Confederação Patronal, ou, 
ainda, pelas entidades equivalentes;

II – para a contratação de serviços técnicos enu-
merados no art. 13 desta Lei, de natureza singular, com 
profissionais ou empresas de notória especialização, 
vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade 
e divulgação;

III – para contratação de profissional de qualquer 
setor artístico, diretamente ou através de empresário 
exclusivo, desde que consagrado pela crítica especia-
lizada ou pela opinião pública.

§ 1o Considera-se de notória especialização 
o profissional ou empresa cujo conceito no campo 
de sua especialidade, decorrente de desempenho 
anterior, estudos, experiências, publicações, organi-
zação, aparelhamento, equipe técnica, ou de outros 
requisitos relacionados com suas atividades, permi-
ta inferir que o seu trabalho é essencial e indiscu-

tivelmente o mais adequado à plena satisfação do 
objeto do contrato.

§ 2o Na hipótese deste artigo e em qualquer dos 
casos de dispensa, se comprovado superfaturamento, 
respondem solidariamente pelo dano causado à Fazen-
da Pública o fornecedor ou o prestador de serviços e 
o agente público responsável, sem prejuízo de outras 
sanções legais cabíveis. 

Art. 89. Dispensar ou inexigir licitação fora das 
hipóteses previstas em lei, ou deixar de observar as 
formalidades pertinentes à dispensa ou à inexigibili-
dade: 

Pena – detenção, de 3 (três) a 5 (cinco) anos, 
e multa. 

Parágrafo único. Na mesma pena incorre aquele 
que, tendo comprovadamente concorrido para a con-
sumação da ilegalidade, beneficiou-se da dispensa 
ou inexigibilidade ilegal, para celebrar contrato com o 
Poder Público. 
....................................................................................

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

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 285, DE 2009

Dispõe sobre a permissão de arren-
damento das retransmissoras de televisão 
localizadas na Amazônia Legal.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º As entidades autorizadas a executar o 

serviço de retransmissão de televisão em municípios 
situados na Amazônia Legal poderão arrendar sua 
capacidade de transmissão de sinais a pessoas jurí-
dicas de direito público e privado para a exploração de 
serviço de radiodifusão de sons e imagens.

Parágrafo único. A implementação do disposto 
nesta Lei obedecerá aos termos e condições fixados 
na regulamentação.

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

Justificação

A inauguração da Rede Nacional de Microondas 
da Embratel e do sistema de transmissão via satélite, 
em 1968, criaram as condições de infraestrutura para 
a implantação das redes regionais de televisão.

No entanto, a imensidão do País e os altos cus-
tos de produção televisiva tornaram a opção de uma 
emissora regional vincular-se a uma rede nacional a 
alternativa mais econômica. Teve início, então, a “po-
lítica de afiliação”, que caracteriza a estrutura da tele-
visão comercial brasileira até os dias de hoje. Emisso-
ras das cinco regiões brasileiras tornaram-se afiliadas 
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das cabeças-de-rede, instaladas em regiões de forte 
industrialização e urbanização, especialmente no Rio 
de Janeiro e em São Paulo.

No entanto, esse modelo de organização não 
tardou a evidenciar suas deficiências em termos de 
cobertura do vasto território nacional. Surgiram, então, 
novos instrumentos de interiorização da programação 
das redes nacionais, as modalidades de retransmis-
soras (RTV) e repetidoras (RpTV) de televisão, regu-
lamentadas pela primeira vez, via Decreto Presiden-
cial, em 1978.

Ao tempo em que reconhecemos o papel re-
levante dessas emissoras, consideramos que, não 
raras vezes, o operador do serviço, especialmente 
aquele de municípios da Amazônia Legal, enfrenta 
dificuldades no exercício de sua atividade. Embora 
sobrevenha o desinteresse econômico, em vista de 
baixo retorno de faturamento, persiste a necessi-
dade da instalação e operação destas emissoras, 
no sentindo de democratizar e estender o acesso 
à informação e lazer, veiculado pelas emissoras 
cabeças-de-rede.

O mecanismo que estamos propondo, ou seja, 
a possibilidade de arrendamento das retransmissoras 
da região da Amazônia Legal, em última análise, se 
afigura análogo à subconcessão, frequente em outros 
setores da economia. Essa medida vem preencher uma 
lacuna da legislação de radiodifusão que é omissa com 
relação à possibilidade de que as estações retransmis-
soras de televisão possam ser arrendadas.

Contando com a sensibilidade social dos nobres 
Pares para reconhecer a relevância da matéria, solici-
tamos o seu apoio para que seja aprovada a presente 
proposição.

Sala das Sessões, 24 de junho de 2009. –Sena-
dor Lobão Filho

(Às Comissões de Constituição, Justiça 
e Cidadania; e de Ciência, Tecnologia, Inova-
ção, Comunicação e Informática, cabendo à 
última a decisão terminativa.)

 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 286, DE 2009

Altera para Programa Bolsa Escola o 
nome do Programa Bolsa Família.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica alterado para Programa Bolsa Escola 

o Programa Bolsa Família, criado pela Lei nº 10.836, 
de 09 de janeiro de 2004.

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

Justificação

A Lei nº 10.836, de 2004, que transformou o pro-
grama Bolsa Escola em Bolsa Família deixa implícito o 
seu papel de instrumento educacional, quando o artigo 
3º condiciona o recebimento do seu valor à frequência 
escolar de 85% (oitenta e cinco por cento) em esta-
belecimento de ensino regular das crianças à escola. 
Entretanto, ao substituir o nome “Escola” por “Família”, 
o programa retira a ênfase educacional. Ao dizer que 
recebia a Bolsa Escola, a família vinculava automati-
camente a remuneração ao processo educacional de 
suas crianças. Ao dizer que recebe a Bolsa Família, 
ela vincula o valor recebido ao quadro de pobreza 
em que se encontra. “Recebo a Bolsa Escola porque 
meus filhos vão à escola e graças a isto sairemos da 
pobreza”, dizia a mãe antes; “Recebo o Bolsa Família 
porque minha família é pobre. E se sairmos da pobre-
za vamos perder a Bolsa”, dizem hoje.

A volta ao nome de Bolsa Escola certamente vai 
colaborar para revincular o programa Bolsa Família ao 
seu intento educacional previsto no artigo 3º da Lei nº 
10.836, de 2004 que a criou.

Em face do exposto e cientes de ser esta uma 
proposta justa, esperamos contar com o apoio dos se-
nadores e senadoras para sua aprovação.

Sala das Sessões, 24 de junho de 2009. – Sena-
dor Cristovam Buarque.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 10.836, DE 9 DE JANEIRO DE 2004.

Regulamento 

Conversão da MPv nº 132, de 2003

Cria o Programa Bolsa Família e dá 
outras providências.

O Presidente da República, faço saber que o 
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguin-
te Lei:

Art. 1º Fica criado, no âmbito da Presidência da 
República, o Programa Bolsa Família, destinado às 
ações de transferência de renda com condicionali-
dades.

 Parágrafo único. O Programa de que trata o ca-
put tem por finalidade a unificação dos procedimentos 
de gestão e execução das ações de transferência de 
renda do Governo Federal, especialmente as do Pro-
grama Nacional de Renda Mínima vinculado à Educa-
ção – Bolsa Escola, instituído pela Lei nº 10.219, de 
11 de abril de 2001, do Programa Nacional de Acesso 
à Alimentação – PNAA, criado pela Lei nº 10.689, de 
13 de junho de 2003, do Programa Nacional de Ren-
da Mínima vinculada à Saúde – Bolsa Alimentação, 
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instituído pela Medida Provisória n o 2.206-1, de 6 de 
setembro de 2001, do Programa Auxílio-Gás, instituído 
pelo Decreto nº 4.102, de 24 de janeiro de 2002, e do 
Cadastramento Único do Governo Federal, instituído 
pelo Decreto nº 3.877, de 24 de julho de 2001.
....................................................................................

Este texto não substitui o publicado no DOU de 12-1-2004

(À Comissão de Educação, Cultura e 
Esporte – decisão terminativa.)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 287, DE 2009 

Altera a Lei nº 8.041, de 5 de junho de 
1990, que dispõe sobre a organização e o 
funcionamento do Conselho da Repúbli-
ca, para incluir a educação como questão 
relevante a ser submetida ao Conselho da 
República.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Os arts. 2º e 5º da Lei nº 8.041, de 5 de 

junho de 1990, passam a vigorar com a seguinte re-
dação:

“Art. 2º Compete ao Conselho da Repú-
blica pronunciar-se sobre:

 ..............................................................
Parágrafo único. O Conselho da Repú-

blica atuará com o objetivo de buscar o com-
promisso nacional para garantir à educação a 
prioridade da ação governamental como forma 
de assegurar a estabilidade e a consolidação 
das instituições democráticas. (NR)”

“Art. 5º O Conselho da República reunir-
se-á por convocação do Presidente da Re-
pública.

 ..............................................................
§ 1º Conselho da República será convoca-

do sempre que o Brasil tiver situação insatisfa-
tória nas avaliações da qualidade da educação 
brasileira, seja nas comparações internacio-
nais indicadas pelo Programa Internacional de 
Avaliação de Estudantes (Pisa), seja nos indi-
cadores estimados pelo SINAEP, coordenado 
pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira (INEP).

§ 2º O Ministro de Estado convocado na 
forma do § 1º do art. 90 da Constituição Fede-
ral não terá direito a voto. (NR)”

§ 3º Ao Presidente da República caberá 
a prerrogativa de determinar a conveniência. 

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

Justificação

A Constituição brasileira criou a possibilidade de 
o Presidente da República convocar o Conselho da 
República, sempre que sentir a necessidade de buscar 
orientações para enfrentar crises e cuidar melhor do 
futuro. Sobre este assunto, a Constituição diz: 

Art. 90. Compete ao Conselho da Repú-
blica pronunciar-se sobre:

I – intervenção federal, estado de defesa 
e estado de sítio;

II – as questões relevantes para a esta-
bilidade das instituições democráticas.

§ 1º O Presidente da República poderá 
convocar Ministro de Estado para participar 
da reunião do Conselho, quando constar da 
pauta questão relacionada com o respectivo 
Ministério.

§ 2º A lei regulará a organização e o fun-
cionamento do Conselho da República.

O presente projeto de lei visa incorporar a edu-
cação como uma das razões capazes de provocar a 
convocação do Conselho da República, sempre que 
os indicadores nacionais ou internacionais demonstra-
rem que a educação brasileira apresenta risco para o 
futuro do País.

Mediante a alteração dos artigos 2º e 5º da Lei 
nº 8.041, de 5 de junho de 1990, que dispõe sobre a 
organização e o funcionamento do Conselho da Repú-
blica, propomos a convocação do Conselho da Repú-
blica com o objetivo de buscar o compromisso nacional 
para garantir à educação a prioridade da ação gover-
namental como forma de assegurar a estabilidade e 
a consolidação das instituições democráticas sempre 
que o Brasil tiver classificação inferior ao décimo lugar 
no Programa Internacional de Avaliação de Estudantes 
(Pisa), coordenado pelo Instituto Nacional de Estudos 
e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

A economia atual é baseada no conhecimento, 
principal recurso gerador de riqueza; garantidor da de-
fesa de um país depende das Forças Armadas bem 
equipadas com conhecimento de fazer armas modernas 
e dispor de soldados capazes de utilizá-las; redutor da 
quebra da desigualdade social; elemento de proteção 
do meio ambiente.

Por isto, toda vez que os indicadores educacio-
nais se apresentam baixo no país, o país demonstra 
fraqueza e vulnerabilidade econômica, social e mili-
tarmente. Se, portanto, a baixa educação enfraquece 
o país, nada mais normal do que o Conselho da Re-
pública ser convocado sempre que a educação brasi-
leira estiver ameaçada pelo seu baixo desempenho, 
mostrado pelos indicadores.
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É, portanto, o objetivo do nosso projeto alçar a 
educação à relevância de ser reconhecida pela socie-
dade como instrumento maior para a realização dos 
princípios constitucionais fundamentais e dos objetivos 
nacionais fixados pela Carta de 1988, tais como, a ci-
dadania, a construção de uma sociedade livre, justa 
e solidária, a erradicação da pobreza e a redução das 
desigualdades sociais e regionais.

A Constituição de 1988 criou o Conselho da Re-
pública para auxiliar o Presidente em tempos de ame-
aças ao futuro, conturbação política, especialmente de 
conflitos. A crise educacional ameaça mais o futuro do 
que todas as dificuldades econômicas, os demais con-
flitos sociais ou as guerras militares, até porque ela é a 
causa dos últimos. O Presidente deve usar esse Con-
selho para tratar a educação como vetor fundamental 
do futuro do País e avalizar o pacto suprapartidário 
nacional, na continuidade da revolução, na execução 
das medidas necessárias e na mobilização de todo 
o povo pela educação. Aliás, já deveria ter sido con-
vocado algumas vezes para definir rumos diante das 
notícias de nosso fracasso educacional.

O Conselho da República – órgão superior de 
consulta do Presidente da República – por constituir 
colegiado integrado tanto pela corrente política majo-
ritária quanto pela minoritária, bem como por seis ci-
dadãos, escolhidos entre brasileiros natos com idade 
superior a trinta e cinco anos, é bem representativo 
da sociedade e, por essa razão, pode assumir o com-
promisso de tornar a educação não só a prioridade 
nacional, mas a “mania nacional”.

A prioridade para a educação deve ser efetiva-
da por política pública que seja adotada como esforço 
nacional inequívoco e irrefragável e que seja resultado 
da vontade de todos os brasileiros. Vários povos que 
agiram nessa direção colhem, hoje, o fruto de ter diri-
gido os investimentos necessários para ações educa-
cionais e criado as organizações necessárias para o 
bom uso destes recursos.

A seriedade do compromisso estabelecido por 
um órgão de cúpula da nação – o Conselho da Re-
pública – dará credibilidade a esse indispensável em-
preendimento.

Basta termos em vista o que a nação brasileira 
conseguiu na área de energia. O apagão elétrico foi 
vencido quando o Brasil soube enfrentá-lo, a produção 
de etanol pelo Brasil tem sido exemplo de decisão. O 
Plano Real, a campanha para a erradicação da po-
liomielite, a construção da infraestrutura econômica 
e o desempenho de nossa economia nos últimos 50 
anos, sem falar da competência de empresas como a 
Petrobrás e a Embraer, são motivo de admiração para 
a comunidade internacional, não obstante a polêmi-

ca ambientalista a respeito dos resultados de nossa 
economia.

Sala das Sessões, 24 de junho de 2009. – Sena-
dor Cristovam Buarque.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 8.041, DE 5 DE JUNHO DE 1990

Dispõe sobre a organização e o funcio-
namento do Conselho da República.

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

 Art. 1º O Conselho da República, órgão superior 
de consulta do Presidente da República, tem sua orga-
nização e funcionamento estabelecidos nesta lei.

 Art. 2º Compete ao Conselho da República pro-
nunciar-se sobre:

 I – intervenção federal, estado de defesa e es-
tado de sítio;

 II – as questões relevantes para a estabilidade 
das instituições democráticas.

(...)
 Art. 5º O Conselho da República reunir-se-á por 

convocação do Presidente da República.
 Parágrafo único. O Ministro de Estado convoca-

do na forma do § 1º do art. 90 da Constituição Federal 
não terá direito a voto.

(...)
 Brasília, 5 de junho de 1990; 169º da Indepen-

dência e 102º da República. – FERNANDO COLLOR 
– Bernardo Cabral.

Este texto não substitui o publicado no DOU de 6-6-1990

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

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 288, DE 2009

Autoriza o Poder Executivo a criar cam-
pus do Instituto Federal de Educação, Ciên-
cia e Tecnologia do Ceará no Município de 
Pacajus.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a criar, 

no Município de Pacajus, no Estado do Ceará, campus 
do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
(Instituto Federal) do Ceará.

Art. 2º Com o objetivo de implementar o disposto 
no art. 1º, o Poder Executivo fica autorizado a:
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I – criar os cargos de direção e as funções grati-
ficadas necessárias ao funcionamento do novo cam-
pus;

II – dispor sobre a organização, as competên-
cias, as atribuições, a denominação das unidades e 
dos cargos, suas especificações e funções, bem como 
sobre o processo de implantação e de funcionamento 
do novo campus; 

III – lotar no novo campus os servidores que se 
fizerem necessários ao seu funcionamento, mediante 
a criação de cargos e a transferência e transformação 
de cargos efetivos vagos dos quadros de pessoal dos 
órgãos e entidades da administração federal direta, 
autárquica e fundacional.

Art. 3º O campus do Instituto Federal do Ceará a 
que se refere esta Lei será destinado à formação e qua-
lificação de profissionais de educação superior, básica 
e profissional, para atender às necessidades socioeco-
nômicas do Estado do Ceará, bem como para contribuir 
com o desenvolvimento tecnológico do País.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

Localizado na Região Metropolitana de Fortaleza, 
Estado do Ceará, Pacajus tem população estimada de 
43.830 habitantes.

A economia do Município baseia-se na agri-
cultura, com a produção de caju, cana-de-açúcar, 
mandioca, milho e feijão; na pecuária, em que se 
destaca a criação de bovinos, ovinos e caprinos; e 
na indústria. 

O setor educacional, apesar de diversificado, 
com instituições de pré-escola, ensino fundamental e 
médio, públicas e privadas, não tem como atender à 
demanda dos jovens concluintes do ensino médio e 
dos adultos que buscam, principalmente, qualificação 
profissional que os capacite a ingressar no mercado 
de trabalho.

Por esse motivo, julgamos importante a criação 
de um centro educacional de excelência no estilo dos 
Centros Federais de Educação Tecnológica (CEFETs) 
instalados em outros municípios do Estado e em di-
versas unidades da Federação. 

No entanto, com a publicação da Lei nº 11.892, 
de 29 de dezembro de 2008, que instituiu a Rede Fe-
deral de Educação Profissional, Científica e Tecnoló-
gica, entendemos que o mais adequado para Pacajus 
seria a criação de um campus do Instituto Federal do 
Ceará, cuja sede se localiza em Fortaleza. 

Cabe ressaltar que o Instituto acima referido re-
sultou da integração, instituída por essa lei, do Cefet 

do Ceará e das Escolas Agrotécnicas Federais do 
Crato e de Iguatu.

Aqui, cumpre destacar que a criação deste Ifet 
não ficará restrita ao município de Pacajus. Outros 
municípios vizinhos como Horizonte e Chorozinho po-
derão ser beneficiados.

Horizonte tem uma população estimada em 
52.488 (censo de 2008). Localizada a apenas 42,1 
quilômetros de Fortaleza, é dividida em quatro dis-
tritos: Aningas, Dourado, Queimada e a sede de Ho-
rizonte. Em seus vinte anos de existência, Horizonte 
conta hoje com um dos principais pólos industriais 
do Estado do Ceará. Aliado ao crescimento econô-
mico, destaca-se o trabalho pela qualidade de vida 
da população, o que permitiu o reconhecimento de 
órgãos internacionais e nacionais, como a Fundação 
Abrinq e a Unicef. 

Outro município que poderá beneficiar-se é Cho-
rozinho, com 18.770 habitantes (censo 2008), Faz parte 
da região metropolitana de Fortaleza. Faz fronteira com 
os seguintes municípios: norte: Pacajus, sul: Ocara/
Cascavel, leste: Cascavel, oeste: Acarape/Barreira. A 
agroindústria e a pecuária são as principais atividades 
econômicas do município, apresentando uma larga 
produção agrícola de castanha de caju, mandioca, 
feijão e milho.

Portanto, a despeito de ser esta iniciativa de gran-
de valor para o desenvolvimento tecnológico, social 
e econômico desses municípios, conto com o apoio 
dos senhores Congressistas para aprovação deste 
projeto de lei.

Sala das Sessões, 24 de junho de 2009. – Se-
nador Inácio Arruda.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 11.892, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2008

Institui a Rede Federal de Educação 
Profissional, Científica e Tecnológica, cria 
os Institutos Federais de Educação, Ciência 
e Tecnologia, e dá outras providências.

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

CAPÍTULO I 
Da Rede Federal de Educação Profissional,  

Científica e Tecnológica

Art. 1o Fica instituída, no âmbito do sistema federal 
de ensino, a Rede Federal de Educação Profissional, 
Científica e Tecnológica, vinculada ao Ministério da 
Educação e constituída pelas seguintes instituições:
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I – Institutos Federais de Educação, Ciência e 
Tecnologia – Institutos Federais;

II – Universidade Tecnológica Federal do Para-
ná – UTFPR;

III – Centros Federais de Educação Tecnológica 
Celso Suckow da Fonseca – CEFET-RJ e de Minas 
Gerais – CEFET-MG;

IV – Escolas Técnicas Vinculadas às Universi-
dades Federais.

Parágrafo único. As instituições mencionadas nos 
incisos I, II e III do caput deste artigo possuem natureza 
jurídica de autarquia, detentoras de autonomia admi-
nistrativa, patrimonial, financeira, didático-pedagógica 
e disciplinar.
....................................................................................

(À Comissão de Educação, Cultura e 
Esporte – decisão terminativa.)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 289, DE 2009

Autoriza o Poder Executivo a criar, no 
Município de Maranguape, campus do Ins-
tituto Federal do Ceará.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a criar, 

no Município de Maranguape, no Estado do Ceará, 
campus do Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia (Instituto Federal) do Ceará.

Art. 2º Com o objetivo de implementar o disposto 
no art. 1º, o Poder Executivo fica autorizado a:

I – criar os cargos de direção e as funções grati-
ficadas necessárias ao funcionamento do novo cam-
pus;

II – dispor sobre a organização, as competên-
cias, as atribuições, a denominação das unidades e 
dos cargos, suas especificações e funções, bem como 
sobre o processo de implantação e de funcionamento 
do novo campus;

III – lotar no novo campus os servidores que se 
fizerem necessários ao seu funcionamento, mediante 
a criação de cargos e a transferência e transformação 
de cargos efetivos vagos dos quadros de pessoal dos 
órgãos e entidades da administração federal direta, 
autárquica e fundacional.

Art. 3º O campus do Instituto Federal do Ceará a 
que se refere esta Lei será destinado à formação e qua-
lificação de profissionais de educação superior, básica 
e profissional, para atender as necessidades socioeco-
nômicas do Estado do Ceará, bem como para contribuir 
com o desenvolvimento tecnológico do País.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

O acesso à educação profissional e tecnológica 
constitui um dos maiores desafios da educação bra-
sileira. Essa modalidade de ensino é demandada por 
milhares de estudantes que atingem o ensino médio e 
a educação superior. A obtenção de seus certificados 
e diplomas pode abrir as portas do mercado de tra-
balho. E este, por sua vez, tem-se mostrado cada vez 
mais exigente, devido à rapidez das transformações 
no sistema produtivo.

A relevância da educação profissional e tecnológi-
ca está bem clara na Lei nº 9.394, de 20 de dezembro 
de 1996, conhecida como Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação (LDB), que dedica dois capítulos ao tema: 
um voltado a essa modalidade de ensino, de forma 
geral (arts. 39 a 42); e o outro à educação profissional 
técnica de nível médio (arts. 36-A a 36-D).

Após alguns anos praticamente sem crescer, a 
rede federal de educação profissional e tecnológica 
voltou a ser objeto de atenção, com a edição da Lei nº 
11.195, de 18 de novembro de 2005 e, mais recente-
mente, da Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008, 
que instituiu a Rede Federal de Educação Profissio-
nal, Científica e Tecnológica, da qual fazem parte os 
Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia 
(Institutos Federais).

A proposição ora apresentada situa-se nesse 
contexto de revalorização da educação profissional e 
tecnológica, mediante a iniciativa de indicar ao Poder 
Executivo um município que possui todas as condi-
ções para receber mais um campus de um Instituto 
Federal.

Com população estimada pelo Instituto Brasi-
leiro de Geografia e Estatística (IBGE) em cerca de 
110 mil habitantes, Maranguape, localizada na região 
metropolitana de Fortaleza, pode, com a criação de 
seu campus do Instituto Federal do Ceará, tornar-se 
um pólo irradiador de desenvolvimento educacional e 
econômico para o estado.

Por fim, cabe registrar que iniciativas como esta 
podem favorecer a interiorização do processo de de-
senvolvimento educacional e social, assim como con-
tribuir para o cumprimento da meta do Plano Nacional 
de Educação (PNE), aprovado em 2001, de elevar, 
em dez anos, escolaridade de nível superior de cerca 
de 12% para 30% da população com idade entre 18 
e 24 anos.

Em vista do exposto, peço apoio dos Senho-
res Congressistas para a aprovação deste projeto 
de lei.

Sala das Sessões, 24 de junho de 2009. – Se-
nador Inácio Arruda.
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(À Comissão de Educação, Cultura e 
Esporte – decisão terminativa.)
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A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – Os projetos lidos serão publicados e 
remetidos às Comissões competentes.

Sobre a mesa, ofícios que passo a ler.

São lidos os seguintes:

 
OF. GLPMDB Nº 019-A -2009

Brasília, 24 de junho de 2009.

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, comunico a Vossa Exce-

lência a indicação do Senhor Senador Geraldo Mesqui-
ta Junior para integrar a Comissão Temporária, criada 
através do Requerimento nº 247, de 2009, destinada 
a “em articulação com o Governo do Distrito Federal, 
contribuir e colaborar com o calendário oficial de co-
memorações do cinquentenário de Brasília, definindo 
proposta nesse sentido a ser submetida à decisão e 
eventual aprovação pelo Senado Federal”, em substi-
tuição ao Senador Mauro Fecury.

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência vo-
tos de estima e apreço. – Senador Renan Calheiros, 
Líder do Bloco da Maioria.

 
OF. GLPMDB Nº 020-A -2009

Brasília, 24 de junho de 2009.

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, comunico a Vossa Ex-

celência a indicação do Senhor Senador Wellington 
Salgado para integrar o Conselho do Diploma Mulher-
Cidadã Bertha Lutz.

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência vo-
tos de estima e apreço, – Senador Renan Calheiros, 
Líder do Bloco da Maioria.

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – Os ofícios lidos vão à publicação.

Sobre a mesa pareceres que passo a ler.

São lidos os seguintes:

 
PARECER Nº 791, DE 2009

Da Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania, sobre a Proposta de Emenda à 
Constituição nº 19, de 2008, tendo como pri-

meiro signatário o Senador Paulo Paim, que 
o altera o art. 37 para estabelecer isenção 
de pagamento de inscrição em concurso 
público nos casos que menciona.

Relator ad hoc: Senador Osmar Dias
Relatora: Senadora Patrícia Saboya

 
I – Relatório

Vem a exame desta Comissão a Proposta de 
Emenda à Constituição nº 19, de 2008, por meio da 
qual se pretende mediante a inserção de um inciso 
II-A ao art. 37 da Carta da República, isentar de paga-
mento de taxa de inscrição em concursos públicos os 
desempregados e os trabalhadores com remuneração 
igual ou inferior a dois salários mínimos.

Na justificação da proposição, é sustentado que 
o objetivo é permitir aos brasileiros referidos ambicio-
nar a disputa por cargo público em concurso público, 
sem que sua situação financeira pessoal se constitua 
em obstáculo a essa pretensão.

Não foram apresentadas emendas à proposição.

 
II – Análise

A proposição em exame não fere nenhuma das 
limitações constitucionais ao poder reformador, apre-
sentando-se, por isso, formal e materialmente cons-
titucional.

A técnica legislativa e a inserção da matéria são 
adequadas.

No mérito, a providência merece acolhida. Ao 
possibilitar a pessoas sem renda ou com renda de 
até dois salários mínimos a participação gratuita em 
concursos públicos de provas ou de provas e títulos, 
a proposição dá efetividade aos princípios da com-
petitividade e da seletividade em sede de concurso 
público, prestigiando os economicamente menos 
aquinhoados e permitindo a efetiva universalização 
dos certames seletivos.

 
III – Voto

Pelo exposto, somos pela aprovação da Proposta 
de Emenda à Constituição nº 19, de 2008.

Sala da Comissão,
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PARECER Nº 792, DE 2009

Da Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania, sobre a Proposta de Emenda 
à Constituição nº 69, de 2007, tendo como 
primeiro signatário o Senador Álvaro Dias, 
que modifica o § 1º do art. 45 da Constitui-
ção Federal, que dispõe sobre a represen-
tação na Câmara dos Deputados.

Relator: Senador Renato Casagrande

I – Relatório

Vem a esta Comissão, para exame, conforme 
previsto nos arts. 356 e seguintes do Regimento In-
terno, a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) nº 
69, de 2007, que tem como primeiro subscritor o Se-
nador Álvaro Dias.

A PEC nº 69, de 2007, modifica o § 1º do art. 45 
da Constituição Federal, que dispõe sobre a represen-
tação na Câmara dos Deputados, com o objetivo de 
reduzir o número mínimo de Deputados Federais por 
Estado, dos atuais oito para quatro (art. 1º).

Ademais, o art. 2º da proposição estipula que o 
limite mínimo de quatro Deputados que se está pro-
pondo será observado no quarto pleito a ocorrer após 
a vigência desta Emenda, decrescendo-se o atual li-
mite de oito Deputados, à razão de uma unidade por 
pleito.

O art. 3º pretende que a Emenda Constitucional 
que se está propondo entre em vigor na data de sua 
publicação e o art. 4º revoga o § 2º do art. 4º do Ato 
das Disposições Constitucionais Transitórias, que es-
tabelece a irredutibilidade da representação dos Es-
tados e do Distrito Federal existente na Câmara dos 
Deputados por ocasião da promulgação da Constitui-
ção, em 1988.

Na Justificação está posto que a Proposta de 
Emenda à Constituição tem o objetivo de – a um só 
tempo – diminuir o grave problema do desequilíbrio 
no que diz respeito à representação das bancadas 
dos Estados na Câmara dos Deputados e também 
contribuir para o esforço de redução do tamanho do 
Estado brasileiro e, consequentemente, para diminuir 
os gastos públicos.

No que diz respeito ao desequilíbrio na represen-
tação, a Justificação registra o caso do Estado de menor 
população, Roraima, que tem cerca de 403.000 habi-
tantes (estimativa para 2006 do IBGE), ou seja, cerca 
de 0,21% do total da população brasileira (186.770.562 
habitantes na estimativa do IBGE para 2006), e oito 
Deputados (o mínimo previsto no § 1º do art. 45 da Lei 
Maior), cada Deputado representando, pois, cerca de 
50.000 habitantes.

Também se registra o outro extremo, o Estado 
de São Paulo, com mais de 41.000.000 de habitantes, 
ou seja, cerca de 21,5% da população total do País, e 
setenta Deputados, cada mandatário representando 
em torno de 586.000 habitantes. Isso em decorrência 
do “teto” de setenta Deputados, também estabelecido 
no § 1º do art. 45 da Lei Maior.

De acordo ainda com a justificação, o constituin-
te não atuou com equidade ao fixar um “piso” de oito 
Deputados por Estado vis-à-vis um “teto” de setenta, 
pois tal balizamento implicaria grande desequilíbrio 
entre os Estados.

Argumenta-se, também, que a sobre-representa-
ção não seria exclusiva do Estado de Roraima, alcan-
çando as representações dos Estados do Amapá, Acre, 
Tocantins e Rondônia, cujas bancadas atingem mais 
do que o dobro da proporcionalidade populacional.

Em face da situação que se descreve na justifi-
cação, anota-se que apenas reduzir o número total de 
Deputados, via mudança da lei complementar prevista 
também no § 1º do art. 45 da Lei Maior, que fixa aquele 
número, agravaria a disparidade, pois os Estados hoje 
sobre-representados o seriam mais ainda, os Esta-
dos representados hoje adequadamente passariam a 
ser sub-representados e os sub-representados assim 
permaneceriam.

Portanto – sempre conforme a justificação – muito 
embora possa ser reduzido o número total de Depu-
tados Federais sem necessidade de emenda à Cons-
tituição, iniciativa que vise tal redução deve vir acom-
panhada da redução do número mínimo de Deputados 
Federais por unidade da Federação, o que, por seu 
turno, requer mudança constitucional.

Por outro lado, a justificação consigna que a re-
dução proposta não será efetivada de forma abrupta, 
mas escalonada. Para isso o art. 2º da PEC traz nor-
ma transitória dispondo que o limite mínimo de quatro 
Deputados será observado no quarto pleito a ocorrer 
após a promulgação da Emenda, decrescendo-se o 
atual limite de oito Deputados, à razão de uma unida-
de por pleito, conforme tabela abaixo.

Outrossim, por entendê-lo incompatível com a 
proposta de redução do número mínimo de parlamen-
tares, propõe-se a revogação do normativo contido no 
§ 2º do art. 4º do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias, que estabeleceu a irredutibilidade da re-
presentação dos Estados e do Distrito Federal na Câ-
mara dos Deputados por ocasião da promulgação da 
Constituição de 1988.

A Justificação registra, ainda, que as alterações 
propostas só se completarão com a aprovação do Pro-
jeto de Lei Complementar nº 465, de 2007, que altera a 
Lei Complementar nº 78, de 1993, para reduzir o total 
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de Deputados Federais dos atuais quinhentos e treze 
para quatrocentos e cinco.

Por fim, a justificação anota que tal decréscimo 
na quantidade total de parlamentares, além de contri-
buir para a homogeneidade da representatividade, vai 
ao encontro do objetivo global de redução de gastos 
públicos e do tamanho do Estado.

II – Análise

Passando a analisar a presente proposta, temos 
que a disciplina de representação na Câmara dos De-
putados é matéria de norma constitucional, expressa 
no art. 45, caput e §§ 1º e 2º, verbis:

“Art. 45. A Câmara dos Deputados com-
põe-se de representantes do povo, eleitos, 
pelo sistema proporcional, em cada Estado, 
em cada Território e no Distrito Federal.

§ 1º O número total de Deputados, bem 
como a representação por Estado e pelo Dis-
trito Federal, será estabelecido por lei com-
plementar, proporcionalmente à população, 
procedendo-se aos ajustes necessários, no 
ano anterior às eleições, para que nenhuma 
daquelas unidades da Federação tenha menos 
de oito ou mais de setenta Deputados.

§ 2º Cada Território elegerá quatro De-
putados.”

Ainda quanto à Câmara dos Deputados, a lei 
complementar a que se refere o § 1º do art. 45 é atu-
almente a Lei Complementar nº 78, de 1993, da qual 
destacamos o art. 1º, verbis:

“Art. 1º Proporcional à população dos Es-
tados e do Distrito Federal, o número de Depu-
tados Federais não ultrapassará quinhentos e 
treze representantes, fornecida, pela Fundação 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 
no ano anterior, a atualização estatística de-
mográfica das unidades da Federação.

Parágrafo único. Feitos os cálculos da 
representação dos Estados e do Distrito Fe-
deral, o Tribunal Superior Eleitoral fornecerá 
aos Tribunais Regionais Eleitorais e aos par-
tidos políticos o número de vagas a serem 
disputadas.”

No caso específico das últimas eleições para o 
Congresso Nacional, ocorridas em 2006, o Tribunal 
Superior Eleitoral expediu a Resolução nº 22.144, de 
14-2-2006, que determina a composição da Câmara 
dos Deputados, conforme quadro em anexo a este 
Relatório.

Consoante acima descrito, o § 1º do art. 45 da 
Lei Maior preceitua que o número total de Deputados 

Federais, bem como o número de cada representação 
por Estado e pelo Distrito Federal será estabelecido 
em lei complementar, em proporção à respectiva po-
pulação, procedendo-se aos ajustes necessários, em 
razão da variação das populações, no ano anterior às 
eleições, para que nenhuma daquelas unidades da 
Federação tenha menos de oito ou mais de setenta 
Deputados.

Temos, assim, que a regra da proporcionalidade 
em relação à população, adotada pelo § 1º do art. 45 
da Lei Maior, não é absoluta. Isso porque, conforme 
ressalva esse normativo, no final do seu texto, nenhu-
ma das unidades da Federação pode ter menos de 
oito ou mais de setenta Deputados.

Entendemos que o limite mínimo de oito e o limite 
máximo de setenta Deputados fixado no art. 45 da Lei 
Maior reflete as peculiaridades da nossa Federação, 
com as suas especificidades, dentre as quais expres-
sivas disparidades regionais.

Com efeito, se o nosso País adotasse uma pro-
porcionalidade estrita no que diz respeito às bancadas 
estaduais de Deputados Federais, tomando como base 
a população de cada Estado, ocorreria uma significativa 
hegemonia política do chamado Centro-Sul do País, 
com relação ao Norte-Nordeste, o que não nos parece 
desejável para o necessário equilíbrio federativo que 
devemos sempre ter em conta.

E embora a presente proposta não esteja, de 
pronto, adotando tal proporcionalidade estrita, abre a 
possibilidade para uma profunda alteração nas ban-
cadas de Deputados Federais, também com uma re-
dução significativa do total de membros da Câmara 
dos Deputados.

A propósito, devemos registrar que a iniciativa que 
ora examinamos compõe uma série de proposições 
da iniciativa do Senador Alvaro Dias, com o objetivo 
de reduzir o total de parlamentares de todas as Casas 
Legislativas do País.

Dessas proposições, destacamos o Projeto de Lei 
Complementar nº 465, de 2007, que reduz o número 
total de Deputados Federais dos atuais 513 para 405, 
conforme quadro anexo, e que complementa a Proposta 
de Emenda à Constituição que ora examinamos.

Em resumo, a proposição em análise, combi-
nada com o Projeto de Lei Complementar nº 465, de 
2007, propõe:

– Redução do total de Deputados Federais, dos atuais 
513 para 405, em 4 pleitos sucessivos, à razão 
de 27 parlamentares por eleição.

– Redução do limite mínimo de Deputados Federais, 
dos atuais 8 para 4, em 4 pleitos sucessivos, à 
razão de 1 parlamentar por eleição.
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– Manutenção do limite máximo de 70 Deputados Fe-
derais por bancada.

– Aplicação da proporcionalidade populacional, respei-
tando o limite máximo atual de 70 Deputados por 
unidade da Federação e distribuindo as sobras, 
sob critérios similares aos contidos nos arts. 107 
a 109 do Código Eleitoral.

Conforme entendemos, não podemos adotar uma 
tal radical alteração na representação popular na Câ-
mara dos Deputados sem uma reflexão mais profunda 
e uma análise mais detalhada dos diversos aspectos 
que envolvem a matéria.

Desse modo, cremos que o mais adequado seria 
transferir a discussão sobre a composição da Câmara 
dos Deputados para o âmbito da Reforma Política que o 
Congresso Nacional ora examina e não adotar – desde 
já – uma tal significativa mudança institucional.

III – Voto

Como conclusão, em face do exposto, votamos 
pela rejeição da Proposta de Emenda à Constituição 
nº 69, de 2007.

Sala da Comissão, 4 de junho de 2009.
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DOCUMENTO ANEXADO NOS TER-
MOS DO ART. 250, PARÁGRAFO ÚNICO DO 
REGIMENTO INTERNO

RELATÓRIO

Relator: Senador João Ribeiro

 
I – Relatório

Subscrita inicialmente pelo Senador Alvaro Dias, 
vem ao exame desta Comissão a Proposta de Emenda 
à Constituição n° 69, de 2007, que altera o § 1° do art. 
45 da Constituição Federal, com propósito de estabe-
lecer nova regra sobre a representação proporcional 
na Câmara dos Deputados.

Nos termos da proposição, o número de deputa-
dos federais e a representação por Estado e pelo Dis-
trito Federal serão estabelecidos em lei complementar, 
de forma que seja reduzido de oito para quatro o limite 
mínimo de deputados federais e mantido o limite má-
ximo de setenta. A PEC determina, ainda, que o limite 
mínimo de quatro deputados federais será observado 
no quarto pleito após a vigência da emenda à Cons-
tituição, decrescendo-se do limite de oito à razão de 
um parlamentar por pleito.

Por fim, a proposição revoga o § 2° do art. 4° do 
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, que 
proíbe a diminuição da atual representação dos Estados 
e do Distrito Federal na Câmara dos Deputados.

Na justificação da proposta o autor defende a 
necessidade de, a um só tempo, diminuir o desequilí-
brio na representação das bancadas dos Estados na 
Câmara dos Deputados e contribuir para o esforço de 
redução do tamanho do Estado brasileiro.

A matéria não recebeu emendas.

 
II – Análise

Cabe a esta Comissão, de acordo com o art. 
356 do Regimento Interno do Senado Federal, opinar 
sobre a constitucionalidade e o mérito da proposta de 
emenda à Constituição sob exame.

Do ponto de vista de admissibilidade, destaco 
que a proposição trata de matéria de competência pri-
vativa da União (art. 22, I, da Constituição Federal) e 
atende às normas do art. 60 da Constituição Federal, 
pois está subscrita por mais de um terço dos membros 
desta Casa (inciso I) e obedece a vedação à emenda 

à Constituição na vigência de intervenção federal; de 
estado de defesa ou de sítio.

Ademais, não versa sobre matéria de proposta 
de emenda já rejeitada ou havida por prejudicada na 
atual sessão legislativa (§ 5°). A proposição também 
não fere as cláusulas pétreas (§ 4°).

A técnica legislativa não merece reparos, pois a 
proposição foi redigida em consonância com as dispo-
sições da Lei Complementar n° 95, de 26 de fevereiro 
de 1998, e suas alterações.

Embora não haja óbices aparentes à sua livre 
tramitação quanto à constitucionalidade, juridicidade 
e regimentalidade, entendo que, não obstante o nobre 
propósito de aperfeiçoar a representatividade do Par-
lamento brasileiro, a proposição não deve prosperar 
pelos motivos que se seguem.

Como se sabe, a Constituição Federal inseriu, 
entre os objetivos fundamentais da República Federa-
tiva do Brasil, a redução das desigualdades sociais e 
regionais. No entanto, a realidade ainda é muito distinta 
do quadro almejado. Estados com população menor 
e mais pobres, em especial das regiões Norte e Nor-
deste, geralmente encontram inúmeras dificuldades 
na obtenção de recursos e investimentos oriundos da 
União. Assim, a diminuição na representação desses 
estados e, consequentemente, do número de parlamen-
tares na defesa de seus interesses, agravaria mais o 
problema da representatividade dessas regiões e do 
significativo desequilíbrio regional, social e econômico 
que o País enfrenta.

Não é a primeira vez que o Senado Federal dis-
cute esse tema. A PEC n° 50, de 1999, que também 
teve como primeiro signatário o ilustre Senador Alvaro 
Dias, também encontrou resistência para a aprovação. 
Ao acessar as notas taquigráficas da sessão de dis-
cussão em primeiro turno realizada em 21 de março 
de 2002, verifica-se que, naquela ocasião, diversos 
parlamentares defenderam a rejeição da proposição 
por motivos semelhantes aos que ora exponho, tendo 
sido aprovado requerimento de reexame da matéria 
pela CCJ, e, posteriormente, retirada a proposição, a 
pedido do primeiro signatário.

Como foi aventado na discussão da PEC n° 50, 
de 1999, o Brasil é uma Federação com enormes dis-
paridades regionais e populacionais, de forma que a 
plena correspondência entre a população de cada Es-
tado ou do Distrito Federal e o número de deputados 
resultaria na preponderância política de poucos esta-
dos, como São Paulo, sobre os demais.
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Isso ocorreria em função da redução pela metade 
da representatividade de estados menos populosos e 
com baixo índice de desenvolvimento econômico-social. 
Portanto, é razoável que regiões que se enquadram 
nesse perfil tenham correlação de poder político um 
pouco maior que a representação numérica, para que 
não sejam sufocadas por estados mais desenvolvidos 
e poderosos.

Ademais, embora estados menos populosos te-
nham mais representantes, é comum que sua popula-
ção fique isolada, sendo mais difícil o acesso a todas 
as áreas habitadas. Como destacou o Senador Tião 
Viana na discussão da PEC n° 50, de 1999, enquanto 
em Rondônia a proporção é de um deputado federal 
para 300km, em São Paulo há mais de 30 deputados 
para o mesmo espaço territorial.

Sou favorável à redução dos gastos públicos 
e à implantação de medidas que ponham fim ao 
desequilíbrio entre as representações das banca-
das dos Estados e do Distrito Federal na Câmara 
dos Deputados. No entanto, entendo que a implan-
tação de medida com esse fim deve ser precedida 
de profunda discussão nas Casas Legislativas para 
se encontrar a solução que não iniba o desenvolvi-
mento dos estados menores, que enfrentam grandes 
dificuldades, principalmente de acesso a recursos 
financeiros federais.

 
III – Voto

Ante o exposto, voto pela rejeição da Proposta 
de Emenda à Constituição n° 69, de 2007.

Sala da Comissão, _ Senador João Ribeiro, 
Relator.

 
LEGISLAÇÃO CITADA  

ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA  
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

....................................................................................
Art. 22. Compete privativamente à União legis-

lar sobre:
I – Direito Civil, Comercial, Penal, Processual, 

Eleitoral, Agrário, Marítimo, Aeronáutico, Espacial e 
do Trabalho;
....................................................................................

Art. 60. A Constituição poderá ser emendada 
mediante proposta:

I – de um terço, no mínimo, dos membros da Câ-
mara dos Deputados ou do Senado Federal;

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

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

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

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

 
TÍTULO X

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

 
ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS 

TRANSITÓRIAS

....................................................................................
Art. 4° O mandato do atual Presidente da Repú-

blica terminará em 15 de março de 1990.
§ 2° O Tribunal Superior Eleitoral, promulgada a 

Constituição, expedirá as normas regulamentadoras 
deste artigo.
....................................................................................

 
LEI COMPLEMENTAR  

N° 78, DE 30 DE DEZEMBRO DE 1993

Disciplina a fixação do número de de-
putados, nos termos do art. 45, § 1°, da 
Constituição Federal.

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

 
LEI COMPLEMENTAR  

N° 95, DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998

Dispõe sobre a elaboração, a reda-
ção, a alteração e a consolidação das leis, 
conforme determina o parágrafo único do 
art. 59 da Constituição Federal, e estabe-
lece normas para a consolidação dos atos 
normativos que menciona.

....................................................................................
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PARECER Nº 793, DE 2009

Da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania, sobre Proposta de Emen-
da à Constituição nº 104, de 2007, tendo 
como primeiro signatário o Senador Mar-
celo Crivella, que acresce um § 3º ao art. 42 
da Constituição Federal, para estabelecer 
que a comprovação da efetiva prestação 
de serviço militar nas Forças Armadas por 
mais de dois anos constitui título computá-
vel para efeito do concurso de acesso aos 
cargos das Polícias Militares e Corpos de 
Bombeiros Militares.

Relator: Senador Romeu Tuma

I – Relatório

A Proposta de Emenda à Constituição (PEC) nº 
104, de 2007, de autoria do Senador Marcelo Crivella, 
acrescenta o § 3º ao art. 42 da Constituição Federal 
para dispor que a comprovação da efetiva prestação 
de serviço militar nas Forças Armadas por mais de 
dois anos constitui título computável para efeito do 
concurso de acesso aos cargos das polícias militares 
e dos corpos de bombeiros militares.

O aproveitamento da experiência na caserna e 
o treinamento recebido por esses profissionais são 
invocados como justificativa do projeto. Sustenta-se, 
ainda, que as polícias militares e os bombeiros milita-
res são cada vez mais demandados para realização 
de missões relevantes em prol da comunidade. Essa 
circunstância acarreta a necessidade de constante 
treinamento desses profissionais com significativo im-
pacto nos orçamentos estaduais.

A PEC visa, assim, assegurar aos ex-militares, 
que tenham estado na ativa por dois anos ou mais, o 
reconhecimento, como título computável, para efeito 
de concurso público de ingresso nas carreiras de po-
licial militar e de bombeiro militar.

 
II – Análise

Cabe a esta comissão deliberar, caráter não ter-
minativo, sobre a constitucionalidade, a legalidade e o 
mérito das propostas de emenda à Constituição a ela 
submetidas, conforme disposto nos arts. 101, I, e 356 
do Regimento Interno do Senado Federal.

A proposição possui o mínimo de assinaturas 
exigido no art. 60, I, da Constituição Federal. Os limi-
tes circunstanciais e materiais para emendar o texto 

constitucional foram observados (§ 1º, do caput, e § 
4º, do art. 60), bem como atendidos os requisitos re-
gimentais (art. 356 do Regimento Interno do Senado 
Federal).

No mérito, é de fácil percepção o fato de que os 
quadros tanto das polícias militares quanto dos bombei-
ros militares estão sobrecarregados em suas funções 
cotidianas. Observa-se, ainda, a diminuição no núme-
ro de militares em relação ao incremento populacional 
verificado nos últimos anos. Deve-se agregar, também, 
a situação de que essas carreiras demandam treina-
mento contínuo. As circunstâncias indicadas assinalam 
a necessidade de aumento no número de policiais e 
bombeiros militares a serviço da população.

Nesse sentido, a presente proposta de emenda à 
Constituição é duplamente oportuna. Ela faz referência, 
de um lado, à necessidade de concurso para ingresso 
nas carreiras de que trata; de outro, estimula a inser-
ção daqueles que já têm experiência militar. Não há, 
pois, dúvida quanto ao mérito da PEC.

Ocorre, no entanto, que a proposta cuida de 
“acesso aos cargos”. Parece-nos, contudo, que a ex-
pressão “ingresso na carreira” é tecnicamente mais 
adequada para o que se propõe. Cuida-se aqui, de 
consideração como “título para efeito de concurso” 
o período de dois ou mais anos passados na caser-
na. Vê-se, pois, que se trata de ingresso, mediante 
concurso público, na carreira de policial militar ou de 
bombeiro militar.

 
III – Voto

Diante do exposto, nosso voto é pela aprovação 
da Proposta de Emenda à Constituição nº 104, de 
2007, com a seguinte emenda de redação:

 
EMENDA Nº 1 – CCJC

Dê-se ao art. 42 da Constituição, nos termos do 
que dispõe o art. 1º da PEC nº 104, de 2007, a se-
guinte redação:

“Art. 42.  ................................................
 ..............................................................
§ 3º A comprovação da efetiva prestação 

de serviço às Forças Armadas por dois anos ou 
mais constitui título computável para efeito do 
concurso público de ingresso nas carreiras de 
policial militar e de bombeiro militar.” (NR)

Sala da Comissão, 4 de junho de 2009.
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PARECER Nº 794, DE 2009

Da Comissão de Assuntos Sociais, 
sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 1, de 
2009 (nº 275/2007, na Casa de origem), do 
Deputado Ciro Pedrosa), que estabelece 
normas de segurança a serem seguidas pe-
los estabelecimentos que especifica. (Ser-
viços de barbearia, manicure, aplicação de 
tatuagens e inserção de piercings).

Relator: Senador Papaléo Paes

I – Relatório

O Projeto de Lei da Câmara nº 1, de 2009 (nº 
275, de 2007, na origem), estabelece normas de se-
gurança sanitária para estabelecimentos que prestam 
serviços que possam provocar cortes ou perfurações 
corporais nos clientes, tais como barbeiros, manicures, 
pedicuros, tatuadores e similares.

O objetivo da proposição é minimizar o risco de 
infecção por doenças infectocontagiosas, tais como a 
Aids e as hepatites do tipo B e C, transmitidas por meio 
de objetos perfurantes ou cortantes contaminados.

Para tanto, torna obrigatória a desinfecção e a 
esterilização dos instrumentos e utensílios utilizados, 
de acordo com as normas de vigilância sanitária. Ex-
cetua dessa prática, contudo, os instrumentos des-
cartáveis, que deverão ter suas embalagens abertas 
à vista dos clientes.

Além disso, obriga os estabelecimentos supra-
mencionados a ostentarem mensagem relativa à per-
missão da utilização de instrumentos, aparelhos ou 
utensílios trazidos pelos próprios clientes.

Por fim, tipifica o descumprimento da nova norma 
como “infração sanitária”.

A cláusula de vigência estabelece que a lei en-
tre em vigor na data de sua publicação, concedendo 
aos estabelecimentos prazo de noventa dias para se 
adequarem à norma.

Na Câmara dos Deputados, o projeto foi aprecia-
do pelas Comissões de Seguridade Social e Família e 
Constituição e Justiça e de Cidadania. No Senado, a 
proposição será examinada apenas por esta Comis-
são de Assuntos Sociais e, se aprovado, pelo Plená-
rio da Casa.

Não recebeu emendas nesta comissão.

II – Análise

A proposição sob análise pretende contribuir 
para a prevenção da disseminação de doenças infec-
ciosas, com vistas à proteção da saúde de clientes 
e trabalhadores de serviços de barbearia, manicure, 
pedicuro, tatuagem e similares, e à redução de gas-

tos dos serviços públicos de saúde com o tratamento 
dessas doenças.

A despeito do mérito do projeto, contudo, julga-
mos que a matéria em questão é própria de normas 
infralegais.

Assim, já em 1993, o Centro de Vigilância Sani-
tária da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo 
editou regulamento a respeito do assunto, a Portaria 
CVS nº 11, de 16 de agosto de 1993, que dispõe sobre 
o funcionamento de estabelecimentos que exercem 
atividade de podólogo (pedicuro) e, mais recentemen-
te, publicou a Portaria CVS nº 12, de 7 de agosto de 
1999, que dispõe sobre os estabelecimentos de inte-
resse à saúde, denominados Gabinetes de Tatuagem 
e de Piercing, e dá providências correlatas.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (AN-
VISA), por sua vez, também editou, sobre a matéria, a 
Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) nº 55, de 6 de 
agosto de 2008, que dispõe sobre o registro de produ-
tos utilizados no procedimento de pigmentação artificial 
permanente da pele, e dá outras providências, norma 
que abrange produtos tais como aparelhos, agulhas 
e acessórios usados em procedimentos de tatuagem, 
bem como tintas nacionais e importadas.

Não obstante essas e outras iniciativas legislativas 
municipais e estaduais, o que se nota é a inexistência 
de uma regulamentação pormenorizada e atualizada 
sobre a matéria, padronizada em âmbito nacional. Tal 
regulamento se faz necessário, pois a efetividade dos 
processos de descontaminação, limpeza, higienização, 
desinfecção e esterilização empregados por aqueles 
serviços depende do uso de técnica correta e de pro-
dutos adequados. Além disso, é imperioso que essas 
medidas acompanhem, a par e passo, o desenvolvi-
mento técnico-científico das áreas de biossegurança 
e de controle de doenças transmissíveis.

É dever da autoridade sanitária intervir sempre 
que houver possibilidade de ameaça à saúde pública. 
Nesse sentido, incumbe à Anvisa, respeitada a legis-
lação em vigor, regulamentar, controlar e fiscalizar os 
produtos e serviços que envolvam risco à saúde pú-
blica, conforme dispõe o art. 8º da Lei nº 9.782, de 26 
de janeiro de 1999, que define o Sistema Nacional de 
Vigilância Sanitária, cria a Agência Nacional de Vigi-
lância Sanitária, e dá outras providências.

De fato, a atividade desenvolvida em serviços de 
barbearia, cabeleireiro, salões de beleza, manicure, 
pedicuro, podólogo, aplicação de tatuagens, inserção 
de piercings e congêneres pode ocasionar danos à 
saúde da população e dos trabalhadores envolvidos. 
Isso acontece em razão da transmissão de doenças, 
tais como hepatites B e C, e AIDS, entre outras, em 
relação à qual existem evidências cientificamente com-
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provadas, sendo a mais recente oriunda de pesquisa 
soroepidemiológica, realizada com apoio da Secreta-
ria de Estado da Saúde, em salões de beleza situados 
nos bairros e shopping centers do Município de São 
Paulo, com uma centena de profissionais manicures 
ou pedicuros.

Nesse estudo, foram estimadas prevalências, no 
grupo de trabalhadores, de 8% de anti-HBc, marcador 
sorológico de infecção por hepatite B, e 2% de anti-
HVC, marcador que indica contato prévio com o vírus 
da hepatite C. Por conseguinte, uma das conclusões 
do estudo foi a de que manicures e pedicuros consti-
tuem um grupo de risco para essas infecções, fato que 
decorre de uma provável maior exposição à infecção 
por hepatites virais do que a população em geral, por 
razões ocupacionais.

Todavia, a legislação sanitária federal vigente 
não estabelece normas para as atividades desenvol-
vidas nos estabelecimentos supramencionados. Essa 
lacuna deve ser suprida haja vista a necessidade de 
determinação de medidas eficazes para o controle de 
doenças transmissíveis.

Feitas essas considerações em relação ao mérito, 
cabe ressaltar que existem, também, óbices quanto à 
constitucionalidade da proposição: ainda que a ma-
téria se insira na competência da União para legislar 
sobre proteção e defesa da saúde (Constituição Fede-
ral, arts. 23, II; 24, XII; e 196), a iniciativa fere a deter-
minação (art. 24, § 1º) segundo a qual, no âmbito da 
legislação concorrente – de que é o caso da matéria 
em apreciação – a competência da União limitar-se-á 
a estabelecer normas gerais.

Em relação à técnica legislativa e à juridicidade, 
da mesma forma, cabem reparos.

Em primeiro lugar, trata-se de projeto de lei “ex-
travagante”, o que contraria o disposto na Lei Comple-
mentar nº 95, de 26 de fevereiro de 1998, pois a legis-
lação vigente – mais especificamente a Lei nº 9.782, 
de 1999, que trata de vigilância sanitária – comporta 
a modificação pretendida.

Em segundo lugar, a proposição em tela olvidou 
listar os estabelecimentos que pretende atingir, men-
cionados apenas na justificação do projeto.

Por essas razões, preferimos apresentar um subs-
titutivo, que reforça as atribuições precípuas do Siste-
ma Nacional de Vigilância Sanitária, contornando os 
óbices apontados e objetivando o aprimoramento da 
iniciativa.

III – Voto

Em vista do exposto, o voto é pela aprovação do 
PLC nº 1, de 2009, nos termos do seguinte:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
Nº 1, DE 2009 – (SUBSTITUTIVO)

Altera a Lei nº 9.782, de 26 de janei-
ro de 1999, que define o Sistema Nacional 
de Vigilância Sanitária, cria a Agência Na-
cional de Vigilância Sanitária, e dá outras 
providências, com a finalidade de obrigar a 
regulamentação dos serviços de barbearia, 
cabeleireiro, salão de beleza, manicure, pe-
dicuro, podólogo, aplicação de tatuagens, 
inserção de piercings e congêneres.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 8º da Lei nº 9.782, de 26 de janeiro 

de 1999, passa a vigorar acrescido do seguinte § 5º, 
renumerando-se os parágrafos subsequentes:

“Art. 8º  ..................................................
 ..............................................................
§ 5º Entre os serviços de interesse para 

o controle de riscos à saúde da população a 
que se refere o § 4º, serão obrigatoriamente 
regulamentados pela Agência os serviços de 
barbearia, cabeleireiro, salão de beleza, mani-
cure, pedicuro, podólogo, aplicação de tatua-
gens, inserção de piercings e congêneres.

 ....................................................  (NR)”

Art. 2º Esta Lei entra em vigor após decorridos 
cento e oitenta dias de sua publicação oficial.

Sala da Comissão, – Senador Papaléo Paes.

IV – Decisão da Comissão

A Comissão de Assuntos Sociais, em reunião 
realizada nesta data, aprova o Parecer ao Projeto de 
Lei da Câmara n° 1, de 2009, na forma da Emenda 
(substitutivo) n° 1-CAS.

EMENDA Nº 1-CAS (SUBSTITUTIVO)

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N° 1, DE 2009

Altera a Lei n° 9.782, de 26 de janei-
ro de 1999, que define o Sistema Nacional 
de Vigilância Sanitária, cria a Agência Na-
cional de Vigilância Sanitária, e dá outras 
providências, com a finalidade de obrigar a 
regulamentação dos serviços de barbearia, 
cabeleireiro, salão de beleza, manicure, pe-
dicuro, podólogo, aplicação de tatuagens, 
inserção de piercings e congêneres.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° O art. 8° da Lei n° 9.782, de 26 de janeiro 

de 1999, passa a vigorar acrescido do seguinte § 5°, 
renumerando-se os parágrafos subsequentes:

JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL406



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 25 26705 

“Art. 8°  ..................................................
 ..............................................................
§ 5° Entre os serviços de interesse para 

o controle de riscos à saúde da população a 
que se refere o § 4°, serão obrigatoriamente 
regulamentados pela Agência os serviços de 
barbearia, cabeleireiro, salão de beleza, mani-

cure, pedicuro, podólogo, aplicação de tatua-
gens, inserção de piercings e congêneres.

 ..................................................... (NR)”

Art. 2° Esta Lei entra em vigor após decorridos 
cento e oitenta dias de sua publicação oficial.

Sala da Comissão, 17 de junho de 2009.
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LEGISLAÇÃO CITADA  
ANEXADA PELA SECRETARIA GERAL DA MESA

CONSTITUICÃO DA  
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

CAPÍTULO II 
Da União

Art. 23. É competência comum da União, dos Es-
tados, do Distrito Federal e dos Municípios:

I – zelar pela guarda da Constituição, das leis e 
das instituições democráticas e conservar o patrimô-
nio público;

II – cuidar da saúde e assistência pública, da 
proteção e garantia das pessoas portadoras de de-
ficiência.

Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Dis-
trito Federal legislar concorrentemente sobre:
....................................................................................

XII – previdência social, proteção e defesa da 
saúde;

XIII – assistência jurídica e defensoria pública;
XIV – proteção e integração social das pessoas 

portadoras de deficiência;
XV – proteção à infância e à juventude;
XVI – organização, garantias, direitos e deveres 

das polícias civis.
§ 1º No âmbito da legislação concorrente, a com-

petência da União limitar-se-á a estabelecer normas 
gerais.
....................................................................................

Seção II 
Da Saúde

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do 
Estado, garantido mediante políticas sociais e econô-
micas que visem à redução do risco de doença e de 
outros agravos e ao acesso universal e igualitário às 
ações e serviços para sua promoção, proteção e re-
cuperação.
....................................................................................

LEI Nº 9.782, DE 26 DE JANEIRO DE 1999

Define o Sistema Nacional de Vigi-
lância Sanitária, cria a Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária, e dá outras provi-
dências.

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

Art. 8º Incumbe à Agência, respeitada a legis-
lação em vigor, regulamentar, controlar e fiscalizar 
os produtos e serviços que envolvam risco à saúde 
pública.

§ 1º Consideram-se bens e produtos submetidos 
ao controle e fiscalização sanitária pela Agência:

I – medicamentos de uso humano, suas subs-
tâncias ativas e demais insumos, processos e tecno-
logias;

II – alimentos, inclusive bebidas, águas envasa-
das, seus insumos, suas embalagens, aditivos alimen-
tares, limites de contaminantes orgânicos, resíduos de 
agrotóxicos e de medicamentos veterinários;

III – cosméticos, produtos de higiene pessoal e 
perfumes;

IV – saneantes destinados à higienização, desin-
fecção ou desinfestação em ambientes domiciliares, 
hospitalares e coletivos;

V – conjuntos, reagentes e insumos destinados 
a diagnóstico;

VI – equipamentos e materiais médico-hospitala-
res, odontológicos e hemoterápicos e de diagnóstico 
laboratorial e por imagem;

VII – imunobiológicos e suas substâncias ativas, 
sangue e hemoderivados;

VIII – órgãos, tecidos humanos e veterinários para 
uso em transplantes ou reconstituições;

IX – radioisótopos para uso diagnóstico in vivo 
e radiofármacos e produtos radioativos utilizados em 
diagnóstico e terapia;

X – cigarros, cigarrilhas, charutos e qualquer outro 
produto fumígero, derivado ou não do tabaco;

XI – quaisquer produtos que envolvam a possi-
bilidade de risco à saúde, obtidos por engenharia ge-
nética, por outro procedimento ou ainda submetidos 
a fontes de radiação.

§ 2º Consideram-se serviços submetidos ao con-
trole e fiscalização sanitária pela Agência, aqueles 
voltados para a atenção ambulatorial, seja de rotina 
ou de emergência, os realizados em regime de inter-
nação, os serviços de apoio diagnóstico e terapêutico, 
bem como aqueles que impliquem a incorporação de 
novas tecnologias.

§ 3º Sem prejuízo do disposto nos §§ 1º e 2º deste 
artigo, submetem-se ao regime de vigilância sanitária 
as instalações físicas, equipamentos, tecnologias, am-
bientes e procedimentos envolvidos em todas as fases 
dos processos de produção dos bens e produtos sub-
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metidos ao controle e fiscalização sanitária, incluindo 
a destinação dos respectivos resíduos.

§ 4º A Agência poderá regulamentar outros pro-
dutos e serviços de interesse para o controle de ris-
cos à saúde da população, alcançados pelo Sistema 
Nacional de Vigilância Sanitária.

§ 5º A Agência poderá dispensar de registro os 
imunobiológicos, inseticidas, medicamentos e outros 
insumos estratégicos quando adquiridos por intermé-
dio de organismos multilaterais internacionais, para 
uso em programas de saúde pública pelo Ministério 
da Saúde e suas entidades vinculadas. (Incluído pela 
Medida Provisória nº 2.190-34, de 2001)

§ 6º O Ministro de Estado da Saúde poderá de-
terminar a realização de ações previstas nas compe-
tências da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, 
em casos específicos e que impliquem risco à saúde 
da população. (Incluído pela Medida Provisória nº 
2.190-34, de 2001)

§ 7º O ato de que trata o § 6º deverá ser publica-
do no Diário Oficial da União. Incluído pela Medida 
Provisória nº 2.190-34, de 2001.

§ 8º Consideram-se serviços e instalações sub-
metidos ao controle e fiscalização sanitária aqueles 
relacionados com as atividades de portos, aeroportos 
e fronteiras e nas estações aduaneiras e terminais 
alfandegados, serviços de transportes aquáticos, ter-
restres e aéreos. (Incluído pela Medida Provisória nº 
2.190-34, de 2001)
....................................................................................

 
LEI COMPLEMENTAR  

Nº 95, DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998

Dispõe sobre a elaboração, a reda-
ção, a alteração e a consolidação das leis, 
conforme determina o parágrafo único do 
art. 59 da Constituição Federal, e estabe-
lece normas para a consolidação dos atos 
normativos que menciona.

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

 
PARECER Nº 795, DE 2009

Da Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania, sobre o Projeto de Lei do Se-
nado n° 124, de 2005, de autoria do Senador 
Papaléo Paes, que altera o art. 2° da Lei n° 
9.965, de 27 de abril de 2000, que restringe 

a venda de esteroides ou peptídeos anabo-
lizantes e dá outras providências, para tipi-
ficar a venda desses produtos como crime 
punível com penas equivalentes às do trá-
fico ilícito de substância entorpecente.

Relator ad hoc: Valter Pereira
Relator: Romeu Tuma

 
I – Relatório

O Projeto de Lei do Senado (PLS) n° 124, de 
2005, de autoria do Senador Papaléo Paes, propõe 
o acréscimo de parágrafo único ao art. 2° da Lei n° 
9.965, de 27 de abril de 2000, que restringe a venda 
de esteroides ou peptídeos anabolizantes e dá outras 
providências.

Com efeito, se aprovada a proposição, a venda 
ilegal de esteroides e peptídeos anabolizantes passa-
ria a constituir crime – e não mais infração sanitária –, 
sujeitando os infratores à pena de reclusão de três a 
quinze anos e pagamento de multa.

A cláusula de vigência – art. 2° da proposição – 
determina que a lei originada pelo projeto em comento 
entrará em vigor na data de sua publicação.

A proposição legislativa foi aprovada, em deci-
são terminativa, pela Comissão de Assuntos Sociais 
(CAS), na forma de um substitutivo. No entanto, em 
função do Recurso n° 8, de 2006, subscrito por onze 
senadores, nos termos dos §§ 3° e 4° do art. 91 do 
Regimento Interno do Senado Federal (RISF), o PLS 
seguiu para a apreciação do Plenário.

Embora não tenham sido apresentadas emendas 
de Plenário, entendeu-se por bem encaminhar a propo-
sição à análise desta Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania (CCJ), visto tratar de Direito Penal.

 
II – Análise

A apreciação do PLS n° 124, de 2005, pela CCJ, 
justifica-se em razão da alínea d do inciso II do art. 
101 do RISF, que confere à Comissão competência 
para emitir parecer quanto ao mérito de proposições 
que versem sobre Direito Penal. A CCJ deverá, ainda, 
opinar sobre a constitucionalidade, juridicidade e regi-
mentalidade da matéria.

O médico e Senador Augusto Botelho, em seu 
percuciente parecer aprovado pela CAS esclareceu, de 
forma muito didática, que os esteroides anabolizantes 
são substâncias que promovem ganho de massa mus-

    409ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



26708 Quinta-feira 25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009

cular, por meio do crescimento das fibras que cons-
tituem os músculos. O abuso desses anabolizantes 
é frequente entre esportistas e pessoas que querem 
adquirir rapidamente um corpo musculoso, mormente 
os mais jovens.

As consequências do abuso dos anabolizantes 
para a saúde podem ser muito graves, com o desen-
volvimento de cânceres, de doenças hepáticas e de 
atrofia testicular, entre outros agravos.

Constatado que os esteroides e peptídeos ana-
bolizantes, se usados de modo descontrolado, podem 
causar sérios danos à saúde, passemos a verificar 
como essas substâncias são tratadas na legislação 
brasileira.

O comércio irregular de esteroides anabolizantes 
não é alcançado pela Lei n° 11.343, de 23 de agosto de 
2006, pois esses medicamentos não estão abrangidos 
na definição legal de “droga”, constante do parágra-
fo único do seu art. 1°. Assim, o fornecimento desses 
produtos não poderia ser reprimido penalmente pela 
citada lei.

Da mesma forma, não é certa a incidência dos 
arts. 278 (substâncias nocivas à saúde pública) e 
280 (medicamento em desacordo com receita mé-
dica) do Código Penal no caso de fornecimento de 
anabolizantes em desconformidade com a lei, como 
bem problematizado no parecer do ilustre Senador 
Augusto Botelho.

Em algumas situações, seria possível cogitar, no 
máximo, da aplicação do § 1°-B do art. 273 do Códi-
go Penal, se o medicamento for adquirido à margem 
da lei.

Falsificação, corrupção, adulteração 
ou alteração de produto destinado a fins 
terapêuticos ou medicinais.

Art. 273. Falsificar, corromper, adulterar 
ou alterar produto destinado a fins terapêuti-
cos ou medicinais:

Pena – reclusão, de 10 (dez) a 15 (quin-
ze) anos, e multa.

§ 1° Nas mesmas penas incorre quem 
importa, vende, expõe à venda, tem em depósi-
to para vender ou, de qualquer forma, distribui 
ou entrega a consumo o produto falsificado, 
corrompido, adulterado ou alterado.

 ..............................................................
§ 1°-B Está sujeito às penas deste artigo 

quem pratica as ações previstas no § 1° em 

relação a produtos em qualquer das seguin-
tes condições:

I – sem registro, quando exigível, no ór-
gão de vigilância sanitária competente;

 ..............................................................
V – de procedência ignorada;
VI – adquiridos de estabelecimento sem 

licença da autoridade sanitária competente.
 ..............................................................

Dessa forma, a dispensação irregular de anabo-
lizantes devidamente registrados na Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária (ANVISA), sem receita médica, 
ou por pessoa não habilitada, pode escapar à coerção 
penal. Por isso, o PLS n° 124, de 2005, reveste-se de 
grande importância ao preencher o apontado vácuo 
jurídico.

No entanto, concordamos com a opinião dos 
membros da CAS, no sentido de que a equiparação 
do comércio irregular de anabolizantes ao tráfico de 
substâncias entorpecentes é por demais rigoroso. 
Nesse sentido apoiamos as reformulações propostas 
pelo substitutivo aprovado naquela comissão, que pre-
vê, ainda, a modalidade culposa da referida conduta, 
além de descrever melhor a situação de venda, para 
consumo humano, de esteroides ou peptídeos anabo-
lizantes destinados a uso veterinário.

Cumpre assinalar, finalmente, que a matéria cir-
cunscreve-se à competência privativa da União para 
legislar sobre Direito Penal, nos termos do art. 22, I, 
da Constituição Federal. Considerando, ainda, a rele-
vância do bem jurídico tutelado, estamos plenamente 
convencidos de que a proposição, com as modificações 
propostas pela CAS, aprimora a proteção da saúde 
pública, desestimulando a venda ou dispensa ilegal 
das mencionadas substâncias.

Por conseguinte, não vislumbramos nenhum óbi-
ce de natureza constitucional à aprovação da matéria. 
De igual modo, não se constatam vícios de juridicidade 
ou regimentalidade.

 
III – Voto

Em vista do exposto, opinamos pela aprovação 
do Projeto de Lei do Senado n° 124, de 2005, na for-
ma do substitutivo oferecido pela Comissão de As-
suntos Sociais.

Sala da Comissão, 10 de junho de 2009.
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LEGISLAÇÃO CITADA  
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA  
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

....................................................................................
Art. 22. Compete privativamente à União legis-

lar sobre:
I – Direito Civil, Comercial, Penal, Processual, 

Eleitoral, Agrário, Marítimo, Aeronáutico, Espacial e 
do Trabalho;
....................................................................................

DECRETO-LEI  
N° 2.848, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940

                                    Código Penal.

....................................................................................
Falsificação, corrupção, adulteração ou al-

teração de produto destinado a fins terapêuticos 
ou medicinais (Redação dada pela Lei n° 9.677, de 
2-7-1998)

Art. 273. Falsificar, corromper, adulterar ou alterar 
produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais: 
(Redação dada pela Lei n° 9.677, de 2-7-1998)

Pena – reclusão, de 10 (dez) a 15 (quinze) anos, 
e multa. (Redação dada pela Lei n° 9.677, de 2-7-
1998)
....................................................................................

§ 1°-B. Está sujeito às penas deste artigo quem 
pratica as ações previstas no § 1° em relação a pro-
dutos em qualquer das seguintes condições: (Incluído 
pela Lei n° 9.677, de 2-7-.1998)
....................................................................................

Outras substâncias nocivas à saúde pública
Art. 278. Fabricar, vender, expor à venda, ter em 

depósito para vender ou, de qualquer forma, entregar 
a consumo coisa ou substância nociva à saúde, ainda 
que não destinada à alimentação ou a fim medicinal:

Pena – detenção, de um a três anos, e multa.
Modalidade culposa
Parágrafo único. Se o crime é culposo:
Pena – detenção, de dois meses a um ano.
Substância avariada
Art. 279. (Revogado pela Lei n° 8.137, de 27-

12-1990)
Medicamento em desacordo com receita 

médica
Art. 280. Fornecer substância medicinal em de-

sacordo com receita médica:
Pena – detenção, de um a três anos, ou multa.
Modalidade culposa
Parágrafo único. Se o crime é culposo:

Pena – detenção, de dois meses a um ano.
....................................................................................

LEI N° 9.965, DE 27 DE ABRIL DE 2000

Restringe a venda de esteroides ou 
peptídeos anabolizantes e dá outras pro-
vidências.

....................................................................................
Art. 2º A inobservância do disposto nesta lei con-

figurará infração sanitária, estando o infrator sujeito ao 
processo e penalidades previstos na Lei nº 6.437, de 
20 de agosto de 1977, sem prejuízo das demais san-
ções civis ou penais.
....................................................................................

LEI N° 11.343, DE 23 DE AGOSTO DE 2006

Institui o Sistema Nacional de Políticas 
Públicas sobre Drogas – SISNAD; prescreve 
medidas para prevenção do uso indevido, 
atenção e reinserção social de usuários e 
dependentes de drogas; estabelece normas 
para repressão à produção não autorizada 
e ao tráfico ilícito de drogas; define crimes 
e dá outras providências.

O Presidente da República,
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e 

eu sanciono a seguinte Lei:

TÍTULO I 
Disposições Preliminares

Art. 1º Esta Lei institui o Sistema Nacional de 
Políticas Públicas sobre Drogas – SISNAD; prescreve 
medidas para prevenção do uso indevido, atenção e 
reinserção social de usuários e dependentes de dro-
gas; estabelece normas para repressão à produção 
não autorizada e ao tráfico ilícito de drogas e define 
crimes.

Parágrafo único. Para fins desta Lei, consideram-
se como drogas as substâncias ou os produtos capazes 
de causar dependência, assim especificados em lei ou 
relacionados em listas atualizadas periodicamente pelo 
Poder Executivo da União.
....................................................................................

PARECERES NOS 796 E 797, DE 2009

Sobre o Projeto de Lei do Senado n° 
269, de 2008, de autoria da Senadora Pa-
trícia Saboya, que dispõe sobre incentivos 
às Políticas Públicas de Juventude execu-
tadas pelas entidades privadas sem fins 
lucrativos.
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PARECER Nº 796, DE 2009 
(Da Comissão de Direitos Humanos e  

Legislação Participativa)

Relator: Senador Paulo Paim

 
I – Relatório

O Projeto de Lei do Senado (PLS) n° 269, de 
2008, de autoria da Senadora Patrícia Saboya, objeti-
va facultar ao contribuinte a dedução, por ocasião do 
recolhimento do Imposto de Renda, de parte dos va-
lores referentes a doações e patrocínios concedidos 
a instituições privadas sem fins lucrativos, destinados 
à promoção de políticas públicas voltadas para a ju-
ventude.

O projeto ressalva que a concessão do incenti-
vo não elide o contribuinte de considerar o montante 
despendido para fins de determinação do lucro real, 
nem para efeito de recolhimento da Contribuição So-
cial sobre o Lucro Líquido (CSLL), de que trata a Lei 
n° 7.689, de 15 de dezembro de 1988.

Da mesma forma, os valores incentivados não 
excluem nem reduzem outros benefícios ou deduções 
previstas em lei.

Não foram oferecidas emendas à proposição.
Após analisada pela CDH, a proposição seguirá 

para a Comissão de Assuntos Econômicos (CAE), onde 
será examinada em caráter terminativo, nos termos do 
que preceitua o art. 49, inciso I, do Regimento Interno 
do Senado Federal (RISF).

 
II – Análise

Nos termos do que dispõe o art. 102-E, inciso 
VI, do RISF, compete a esta comissão opinar sobre 
proteção e integração social das pessoas portadoras 
de deficiências e de proteção à infância, à juventude 
e aos idosos.

Esse é o escopo parcial da proposição em análi-
se, que objetiva a coadjuvação da sociedade em geral, 
por meio de doações e patrocínios, para subvencio-
nar os instrumentos de políticas públicas destinadas 
à promoção do jovem, especialmente aqueles que se 
inserem na faixa dos 15 aos 29 anos.

Ao se valer de um sistema de compensação ob-
jetivo, que é o da dedução – conquanto limitada ao al-
cance do normativo tributário, consubstanciado na Lei 
n° 9.532, de 10 de dezembro de 1997 – de percentual 
do investimento, o Estado estará fomentando a parti-
cipação da sociedade como coadjuvante no processo 
de valorização do jovem e de sua qualificação para os 
desafios impostos pela própria vida.

Como a proposição, após analisada nesta co-
missão, seguirá à avaliação da CAE, aquele cole-
giado haverá de se deter nas repercussões finan-
ceiras que a proposição, se transformada em lei, 
vier a causar.

Quanto ao mérito da iniciativa, nada a opor.
No entanto, no que se refere à apresentação do 

texto, proponho algumas modificações que, embora 
de pouca monta, alcançam a inteireza do projeto, ra-
zão pela qual não encontrei alternativa senão oferecer 
substitutivo à proposição original.

Tais alterações atingiram, basicamente, a desig-
nação “Políticas Públicas da Juventude”, haja vista que 
tal instituto não existe sob a feição legal, mas sim em 
decorrência dos projetos por elas englobados, con-
forme especificado no art. 11 da Lei n° 11.129, de 30 
de junho de 2005.

Por oportuno, também proponho a eliminação 
da referência à Lei n° 11.438, de 29 de dezembro de 
2006, específica para o esporte.

Apesar dessas intervenções, manteve-se incó-
lume o alcance dos dispositivos alterados, conforme 
proposto pela autora da iniciativa.

 
III – Voto

No que compete a esta comissão se pronunciar, 
o voto é favorável à aprovação do Projeto de Lei do 
Senado n° 269, de 2008, nos termos do seguinte tex-
to substitutivo:

 
EMENDA N° 1-CDH 

PROJETO DE LEI  
N° 269, DE 2008 – (SUBSTITUTIVO)

Dispõe sobre incentivos fiscais a pes-
soas físicas e jurídicas, no financiamento de 
ações de apoio a políticas públicas voltadas 
para a juventude, executadas por entidades 
privadas sem fins lucrativos.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Esta Lei autoriza o contribuinte, pessoa 

física ou jurídica, a deduzir do Imposto de Renda os 
valores relativos a doações e patrocínios efetuados a 
entidades privadas sem fins lucrativos, destinados ao 
apoio aos programas de que trata o art. 11 da Lei n° 
11.129, de 30 de junho de 2005.

§ 1° Os valores de que trata o caput poderão ser 
deduzidos do Imposto de Renda devido, apurado na 
declaração de ajuste anual pela pessoa física, ou em 
cada período de apuração, trimestral ou anual, pela 
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pessoa jurídica tributada com base no lucro real, res-
peitados os seguintes limites:

I – relativamente à pessoa jurídica, a quatro por 
cento do imposto devido, observado o limite previsto no 
inciso II do caput do art. 6° da Lei n° 9.532, de 10 de 
dezembro de 1997, em cada período de apuração;

II – relativamente à pessoa física, a seis por cen-
to do imposto apurado na declaração de ajuste anual, 
nos termos do disposto no art. 22 da Lei n° 9.532, de 
10 de dezembro de 1997.

§ 2° As pessoas jurídicas não poderão deduzir os 
valores de que trata esta Lei para fins de determina-
ção do lucro real e da base de cálculo da Contribuição 
Social sobre o Lucro Líquido.

§ 3° Os benefícios referidos nesta Lei não ex-
cluem ou reduzem outros benefícios fiscais e dedu-
ções em vigor.

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

Sala da Comissão, 15 de outubro de 2008.
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PARECER Nº 797, DE 2009 
(Da Comissão de Assuntos Econômicos)

Relator: Senador Tasso Jereissati

I – Relatório

O Projeto de Lei do Senado (PLS) n° 269, de 
2008, tem por objetivo estimular as pessoas físicas e 
jurídicas a contribuírem, mediante doação ou patrocí-
nio, com políticas públicas voltadas para jovens entre 
15 e 29 anos.

Para tanto, autoriza a dedução, do Imposto de 
Renda por elas devido, dos valores aplicados naque-
les fins. O benefício alcança pessoas físicas e jurídicas 
tributadas com base no lucro real e é limitado, quanto 
a estas, a 4% (quatro por cento), e quanto àquelas, a 
6% (seis por cento) do imposto devido.

Em sua justificação, a Senadora Patrícia Saboya 
argumenta que as ações de amparo e inclusão de jo-
vens dependem da participação da sociedade civil. No 
entanto, somente as doações em benefício de fundos 
voltados à criança e ao adolescente é que são dedu-
tíveis do Imposto de Renda. Seria razoável, por con-
sequência, estimular, por meio desse benefício fiscal, 
o patrocínio a programas voltados para os brasileiros 
na faixa de 15 a 29 anos.

O projeto foi encaminhado à Comissão de Di-
reitos Humanos e Legislação Participativa (CDH), 
onde recebeu parecer favorável, na forma de subs-
titutivo, vindo depois a esta Comissão de Assun-
tos Econômicos (CAE) para decisão em caráter 
terminativo.

 
II – Análise

Nos termos do inciso IV do art. 99 do Regi-
mento Interno do Senado Federal, cumpre à CAE 
examinar as matérias em tramitação que tratem de 
tributos. No caso presente, a proposição dispõe so-
bre Imposto de Renda, o que atrai a competência 
desta Comissão.

No que toca à constitucionalidade formal, esta 
é amparada pelos arts. 24, I, e 153, III, que outorgam 
ao Legislativo Federal a competência para disciplinar 
as regras relativas ao Imposto de Renda. Ademais, 
qualquer parlamentar tem iniciativa para apresentar 
projetos sobre o tema, com fundamento no caput do 
art. 61 da Constituição Federal (CF).

No âmbito material, o projeto também se mos-
tra em consonância com o princípio da proteção 
das pessoas em formação, previsto no caput do 
art. 227, e com o dever do Estado de promover e 
incentivar as ações educacionais, da qual faz par-

te a qualificação para o trabalho, previsto no art. 
205, todos da CF.

No mérito, somos obrigados a concordar com os 
argumentos da Senadora Patrícia Saboya. Parece-nos 
razoável que a participação da sociedade em progra-
mas de inclusão social de jovens deva ser estimulada 
pelo Estado, como já se faz, por exemplo, com as ações 
voltadas especificamente às crianças e aos adolescen-
tes. Trata-se de ações complementares que resultarão 
em melhor qualidade de vida para parcela importante 
da população brasileira.

O mérito da proposição, aliás, foi confirmado pela 
CDH, sempre voltada a assuntos de relevância social. 
Quanto ao substitutivo oferecido por aquela Comissão, 
todavia, apresentaremos as razões pelas quais nos 
manteremos fiéis ao texto original.

Em primeiro lugar, não nos parece que a finalida-
de do projeto seja criar benefício restrito ao Programa 
Nacional de Inclusão de Jovens (PROJOVEM), mas, 
sim, a qualquer política pública conduzida por entida-
des privadas sem fins lucrativos.

Além disso, não nos parece adequado excluir 
do teto de 6% (seis por cento) do imposto devido pela 
pessoa física o benefício destinado ao patrocínio do 
desporto porquanto implicaria a criação de dois tetos 
e, por consequência, duplicaria a potencial renúncia 
de receita decorrente das deduções. Essa alteração 
também criaria dificuldades de enquadramento de pa-
trocínio a projetos desportivos que, ao mesmo tempo, 
visassem à inclusão social de jovens.

Em sentido oposto, não só consideramos es-
sencial manter a menção à Lei n° 11.438, de 29 de 
dezembro de 2006, como sugerimos emenda de re-
dação para não deixar dúvidas de que o teto abrange, 
concomitantemente, ambos os benefícios, garantindo 
a higidez do projeto em relação às exigências da Lei 
de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar n° 101, 
de 4 de maio de 2000).

 
III – Voto

Em razão do exposto, nosso voto é pela aprovação 
do Projeto de Lei do Senado n° 269, de 2008, em sua 
redação original, ressalvada a seguinte emenda:

 
EMENDA N° 2–CAE

No inciso II do § 1° do art. 2° do Projeto de Lei 
do Senado n° 269, de 2008, substitua-se a expressão 
“conjuntamente com” por “observadas”.

Sala da Comissão, 16 de junho de 2009. – Se-
nador Tasso Jereissati, Relator.
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DECISÃO DA COMISSÃO DE ASSUNTOS  

ECONÔMICOS

Em 16-6-09, colocado em votação, a comissão 

aprova o projeto por 15 (quinze) votos favoráveis, ne-

nhum contrário e nenhuma abstenção, aprovando, ain-

da, a Emenda n° 2-CAE.

EMENDA N° 2–CAE

No inciso II do § 1° do art. 2° do Projeto de Lei 
do Senado n° 269, de 2008, substitua-se a expressão 
“conjuntamente com” por “observadas”.

Sala das Comissões, 16 de junho de 2009. – Se-Se-
nador Garibaldi Alves Filho, Presidente da Comissão 
de Assuntos Econômicos. 
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TEXTO FINAL

APRESENTADO AO 
PROJETO DE LEI N° 269, DE 2008

Dispõe sobre incentivos às Políticas 
Públicas de Juventude executadas pelas 
entidades privadas sem fins lucrativos.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Esta Lei autoriza o contribuinte pessoa 

física e jurídica a deduzir do Imposto de Renda as 
doações e patrocínios efetuados a entidades pri-
vadas sem fins lucrativos, vinculadas às Políticas 
Públicas de Juventude, na faixa de idade entre 15 
a 29 anos.

Art. 2° Os valores despendidos a título de pa-
trocínio ou doação, no apoio direto a entidades pri-
vadas sem fins lucrativos, voltadas exclusivamente 
à promoção de Políticas Públicas de Juventude, po-
derão ser deduzidos do Imposto de Renda devido, 
apurado na Declaração de Ajuste Anual pela pessoa 
física, ou em cada período de apuração, trimestral 
ou anual, pela pessoa jurídica tributada com base 
no lucro real.

§ 1° As deduções de que trata o caput deste ar-
tigo ficam limitadas:

I – relativamente à pessoa jurídica, a quatro por 
cento do imposto devido, observado o limite previsto no 
inciso II do caput do art. 6° da Lei n° 9.532, de 10 de 
dezembro de 1997, em cada período de apuração;

II – relativamente à pessoa física, a seis por cen-
to do imposto devido na Declaração de Ajuste Anual, 

observadas as deduções de que tratam o art. 22 da 

Lei n° 9.532, de 10 de dezembro de 1997, e o inciso 

II do § 1° do art. 1° da Lei n° 11.438, de 29 de dezem-

bro de 2006.

§ 2° As pessoas jurídicas não poderão deduzir 

os valores de que trata o caput deste artigo para fins 

de determinação do lucro real e da base de cálculo da 

Contribuição Social sobre o Lucro Líquido.

§ 3° Os benefícios de que trata este artigo não 

excluem ou reduzem outros benefícios fiscais e dedu-

ções em vigor.

Art. 3° Esta Lei entra em vigor na data de sua 

publicação.

Sala das Comissões, 16 de junho de 2009. – Se-

nador Garibaldi Alves Filho, Presidente – Senador 

Tasso Jereissati, Relator. 

 

OF. Nº 199/2009/CAE

Brasília, 16 de junho de 2009

Senhor Presidente,

Nos termos do § 2° do art. 91 do Regimento In-

terno do Senado Federal, comunico a Vossa Excelên-

cia que esta Comissão aprovou, em reunião realizada 

nesta data, o Projeto de Lei do Senado n° 269, de 2008, 

que “dispõe sobre incentivos às Políticas Públicas de 

Juventude executadas pelas entidades privadas sem 

fins lucrativos”, com a Emenda n° 2-CAE.

Respeitosamente, Senador Garibaldi Alves Filho, 
Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos.
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A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – Os pareceres lidos vão à publicação.

Sobre a mesa, ofício do Presidente da Comissão 
de Assuntos Econômicos que passo a ler.

É lido o seguinte:

Of. nº 199/2009/CAE

Brasília, 16 de junho de 2009

Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º do art. 91 do Regimento In-

terno do Senado Federal, comunico a Vossa Excelên-
cia que esta Comissão aprovou, em reunião realizada 
nesta data, o Projeto de Lei do Senado nº 269, de 2008, 
que “dispõe sobre incentivos às Políticas Públicas de 
Juventude executadas pelas entidades privadas sem 
fins lucrativos”, com a Emenda nº 2-CAE.

Respeitosamente. – Senador Garibaldi Alves 
Filho, Presidente da Comissão de Assuntos Econô-
micos.

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – Com referência ao expediente lido, fica 
aberto o prazo de cinco dias úteis para interposição 
de recurso, nos termos do art. 91, §§ 3º a 5º, do Re-
gimento Interno, por um décimo da composição da 
Casa, para que o Projeto de Lei do Senado nº 269, 
de 2008, seja apreciado pelo Plenário.

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – Foi lido anteriormente o Parecer nº 
792, de 2009, da Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania, concluindo contrariamente à Proposta de 
Emenda à Constituição no 69, de 2007, tendo como 
primeiro signatário o Senador Alvaro Dias, que modifica 
o § 1o do art. 45 da Constituição Federal, que dispõe 
sobre a representação na Câmara dos Deputados.

De acordo com o disposto no parágrafo único do 
art. 254 do Regimento Interno, fica aberto o prazo de 
dois dias úteis para interposição de recurso, por um 
décimo dos membros do Senado, para que a matéria 
continue sua tramitação.
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A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – Foi lido anteriormente o Parecer nº 794, 
de 2009, da Comissão de Assuntos Sociais, sobre o 
Projeto de Lei da Câmara nº 1, de 2009 (nº 275/2007, 
na Casa de origem, do Deputado Ciro Pedrosa), que 
estabelece normas de segurança a serem seguidas 
pelos estabelecimentos que especifica (serviços de 
barbearia, manicure, aplicação de tatuagens e inser-
ção de piercings). 

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

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

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – Senador Expedito Júnior.

O SR. EXPEDITO JÚNIOR (Bloco/PR – RO) – Eu 
gostaria de me inscrever nas comunicações inadiáveis, 
Srª Presidente.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Pela or-
dem, Srª Presidente.

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – Senador Paulo Paim.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – Srª 
Presidente, eu também gostaria de me inscrever.

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – Um instante, primeiro o Senador Paulo 
Paim.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Sou obri-
gado a reconhecer que gostaria muito de ser o segun-
do, mas o Senador Suplicy chegou primeiro.

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – O Senador Suplicy é o segundo.

O SR. AUGUSTO BOTELHO (Bloco/PT – RR) – 
O Senador Paim é o terceiro e eu o quarto, mas vou 
tentar falar pela minha vez.

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – Em primeiro, o Senador Expedito Júnior; 
em segundo, o Senador Suplicy; em terceiro, o Senador 
Paim e, em quarto, o Senador Augusto Botelho.

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

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

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Eu só queria que V. Exª pu-
desse me dizer a ordem da minha fala.

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – Pela inscrição, tem a palavra, em pri-
meiro lugar, o Senador Jefferson Praia; em segundo 
lugar, intercalando uma comunicação inadiável, o Se-
nador Expedito Júnior; e o senhor, como inscrito, seria 
a terceira pessoa a usar da palavra.

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – P A) – Muito 
obrigado.

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – Com a palavra, pela inscrição, o Sena-
dor Jefferson Praia.

O SR. JEFFERSON PRAIA (PDT – AM. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Srª Pre-
sidente, Senadora Serys Slhessarenko, Srs. Senadores, 
neste momento, eu gostaria de me reportar à grave 
enchente que continua no Estado do Amazonas.

Desde o final do mês de março, os Parlamenta-
res do Estado do Amazonas, Senador João Pedro e 
Senador Arthur Virgílio, e eu infelizmente temos nos 
reportado a este grande problema, a cheia que enfren-
tamos no nosso Estado.

Até o presente momento, Srª Presidente, não per-
cebemos um contexto que demonstre que as águas es-
tejam parando. Para V. Exª ter uma idéia, hoje a capital 
do meu Estado sofre junto com os demais Municípios, 
as famílias de Manaus atravessam também sérios pro-
blemas em relação a essa grande enchente.

Quero, Srª Presidente, mais uma vez, aprovar 
aqui um requerimento ao Ministério da Integração, onde 
faço o seguinte questionamento: para quando estaria 
prevista a liberação de mais de R$200 milhões, que, 
segundo o plano de trabalho submetido pela defesa ci-
vil amazonense ao Ministério da Integração, ainda são 
necessários para combater os efeitos dos alagamen-
tos e prestar ajuda às famílias desabrigadas? E quais 
são – um outro questionamento que faço ao Ministério 
da Integração – os principais obstáculos que impedem 
que esse Ministério viabilize, da forma a mais rápida 
possível, a ajuda ao nosso Estado, que atravessa esse 
momento difícil com a grande enchente que estamos 
tendo no Amazonas?

Após a enchente, Srª Presidente, nós teremos 
a vazante, e será outra preocupação, porque, com a 
vazante, também virão diversos problemas relaciona-
dos às doenças que poderemos ter, Senador Expedito 
Júnior. E deveremos estar alerta para essas questões. 
É inadmissível não termos a ajuda que deveríamos ter 
neste momento, pois muitas famílias, ainda, infelizmen-
te, estão passando por sérios problemas.

O segundo ponto, Sr. Presidente, que eu gostaria 
de tocar nesta tarde, de forma muito rápida, é a reu-
nião de ontem da Mesa Diretora com as Lideranças 
dos Partidos que compõem esta Casa. Várias decisões 
foram tomadas, como a exoneração do Diretor-Geral 
do Senado, a exoneração do Diretor de Recursos Hu-
manos, a solicitação ao Tribunal de Contas da União de 
uma auditoria nos contratos da folha de pagamento do 
Senado Federal, a viabilização do Portal Transparência, 
a criação da comissão de sindicância para identificar 
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os responsáveis pelos atos secretos, o projeto esta-
belecendo mandato de dois anos para o diretor-geral 
e a aprovação do seu nome pelo Plenário. 

Portanto, Srª Presidente, eu acredito que nós es-
tamos caminhando. E é dentro deste contexto de com-
partilharmos as decisões que deveremos agir para que 
o Senado atravesse, mais rapidamente, esse momento 
difícil que estamos tendo na atualidade. 

Era isso que eu tinha a dizer, Srª Presidente. 
Muito obrigado.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-

co/PT – MT) – Obrigada, Senador Jefferson Praia.
Com a palavra, para uma comunicação inadiável, 

o Senador Expedito Júnior.
O SR. EXPEDITO JÚNIOR (Bloco/PR – RO. Para 

uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) – 
Srª Presidente, Senadora Serys, Srªs Senadoras, Srs. 
Senadores, continuando o assunto de que falávamos 
ontem, ao final da tarde e início da noite, sobre uma 
agenda positiva para o nosso Estado e ouvindo há 
pouco o Senador Jefferson Praia, que fazia algumas 
reivindicações principalmente para o seu Estado, o 
Amazonas, eu, desta feita, volto novamente à tribuna 
desta Casa, para fazer mais algumas reivindicações, 
fazer alguns apelos.

Eu dizia, ontem, que esta tribuna deveria ser 
usada, principalmente para o meu Estado, para rei-
vindicar as coisas que ainda estão para acontecer em 
Rondônia e para falar bem das coisas boas que estão 
acontecendo também no nosso Estado. Eu dizia, on-
tem, das transformações que o Governador Ivo Cassol 
vai fazendo pelo nosso Estado.

Mas eu gostaria de aproveitar e fazer aqui algu-
mas reivindicações. Eu estive, durante esses dias, no 
Município de Pimenta Bueno. Lá temos dois viadutos 
com obras iniciadas, praticamente interditando a BR-
364, que a Senadora conhece muito bem porque corta 
o seu Estado e também o meu, o Estado de Rondônia, 
e que é a espinha dorsal do nosso Estado. Infelizmen-
te, isso está causando grandes transtornos à popula-
ção do Município de Pimenta Bueno, porque estão lá 
aquelas duas obras faraônicas, aquelas duas obras 
fantasmas, que estão paralisando a BR-364, infeliz-
mente impedindo o tráfego da BR e causando, como 
eu disse, um transtorno à população porque se desvia 
da BR-364. Quando é seca, é muita poeira; na época 
das águas, no inverno, é muita lama.

Eu estive lá, reunido com a população de Pimenta 
Bueno, e eu gostaria de fazer este apelo para que esta 
obra fosse retomada imediatamente, para que pudés-
semos dar tranquilidade à população do Município de 
Pimenta Bueno.

Da mesma maneira, há hoje uma grande preo-
cupação no Município de Ji-Paraná, onde também se 
deu início à duplicação de uma ponte. É muito grande 
a preocupação, hoje, da população do Município de 
Ji-Paraná porque é a única estrada que corta o Mu-
nicípio e liga o interior do nosso Estado à capital de 
Rondônia.

Infelizmente, é mais uma obra que está paralisada 
também, a duplicação da ponte de Ji-Paraná, por falta 
de recursos, por falta de orçamento. Hoje, atendendo 
ao apelo de vários moradores do Município de Ji-Pa-
raná, de grandes e pequenos empresários que fizeram 
a reivindicação para que essa obra não pare. Hoje, o 
Governador Ivo Cassol... Seria de responsabilidade do 
Governo Federal fazer o anel viário, pois, de repente, 
nós poderíamos dar um outro acesso à população de 
Ji-Paraná e do interior do Estado de Rondônia. Essa 
obra foi iniciada, iniciou-se a ponte, e o Governador 
espera um convênio para que possa ser pavimentado 
o anel viário de Ji-Paraná. 

A duplicação da ponte que corta a BR-364 é 
importante para o interior do Estado e para a nossa 
capital. 

Outra preocupação é a questão do aeroporto 
de Ji-Paraná. Há uma preocupação hoje. O Depu-
tado Anselmo de Jesus, que, inclusive, é do Partido 
dos Trabalhadores, está defendendo, com emendas 
suas – que foram cortadas – a ampliação dessa obra, 
a ampliação do aeroporto de Ji-Paraná. Hoje, causa 
uma certa estranheza à população de Ji-Paraná, há 
um certo temor de perder o único voo, Senador Paim, 
que ainda resta à população de Ji-Paraná. E, de re-
pente, por conta da construção ou da retomada dessa 
obra, mais uma vez, haverá dificuldades para a sua 
população, sua gente, para o Município de Ji-Paraná, 
por conta da paralisação.

As grandes empresas já não fazem mais, por 
conta da ampliação desse aeroporto. Hoje, quem faz 
os voos no Município de Ji-Paraná é a Trip. Nós já não 
temos mais a Gol. Nós já não temos mais a TAM, aliás, 
que fazia os voos diretos para Ji-Paraná. Eu faço esse 
apelo aqui, também. Faço coro aqui com o Deputado 
do Partido dos Trabalhadores, Anselmo, que representa 
o Município de Ji-Paraná.

Outra questão é a da transposição dos servidores 
públicos do Estado de Rondônia. Até quando nós va-
mos estar assistindo a essa novela mexicana que não 
tem fim? A essa novela mexicana que está adormecida 
na Câmara dos Deputados, que está engavetada na 
Câmara dos Deputados? E a população...

(Interrupção do som.) 
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O SR. EXPEDITO JÚNIOR (Bloco/PR – RO) – 
E a população de Rondônia aguardando, da Câmara 
dos Deputados, um posicionamento para discussão 
e, por fim, a aprovação da PEC da transposição dos 
servidores públicos do nosso Estado.

Eu já disse aqui que é uma injustiça muito grande 
que se faz com Rondônia. Nós tivemos outros Esta-
dos, antigos territórios, como o caso do Amapá e de 
Roraima, que foram beneficiados. E nós queremos o 
tratamento isonômico. Queremos o mesmo tratamento 
que foi dispensado a esses ex-territórios! Nós o reivin-
dicamos para o nosso Estado.

Outra preocupação nossa é com a questão do 
setor madeireiro. Eu estive no Município de Espigão 
do Oeste e sou obrigado a reconhecer: 20% da eco-
nomia do meu Estado, Senadora Serys, vem do setor 
madeireiro. Vinte por cento da economia de Rondônia, 
nós devemos ao setor madeireiro.

Há uma preocupação muito grande hoje, não 
com a questão da fiscalização, porque a fiscalização 
é importante e necessária, mas, às vezes, cria-se um 
terrorismo com esse setor, que no passado era visto 
como mocinho e hoje é visto como bandido. 

Nós precisamos agregar valores no nosso Esta-
do, mas para isso o Governo precisa... A mesma mão 
que às vezes fiscaliza, que proíbe, que coíbe, ela tem 
também que auxiliar, ela tem também que ajudar. Nós 
precisamos revitalizar o setor madeireiro, e, lógico, or-
ganizado, de maneira decente, preocupando-nos prin-
cipalmente com a questão dos planos de manejo, que 
hoje nós estamos fazendo. E eu quero reconhecer aqui 
o trabalho da Secretaria Estadual do Meio Ambiente, 
a Sedam do Estado de Rondônia.

Por fim, Presidente, para finalizar aqui a minha 
fala, eu gostaria também de fazer um último apelo. O 
Governador Ivo Cassol esteve aqui com a Ministra 
Dilma, e foi feito um acordo, Senador Mário Couto. 
Inclusive, nós tivemos membros do seu Estado, Par-
lamentares, Deputados Federais do seu Estado, do 
Pará, que estiveram em Rondônia, principalmente na 
região do Bom Futuro. E a Ministra Dilma, determina-
da... Houve o acordo, e nós devemos isso não ao Mi-
nistro Minc – eu digo sempre aqui na tribuna –, mas 
devemos isso à Ministra Dilma. Foi feito o acordo com 
o Bom Futuro, ou seja, fizemos a troca da área, aque-
la que era reserva estadual que iria ser invadida por 
conta da construção das usinas de Jirau. Nós fizemos 
uma compensação: essa área, nós passamos para o 
Governo Federal, e, em troca, o Governo Federal nos 
concedeu uma área que era reserva federal, passou 
para o Estado de Rondônia, para que nós pudéssemos 
fazer o assentamento de famílias que lá já residem há 
mais de vinte anos. 

O problema é que eu não sei se isso... De re-
pente, em razão de uma represália do Ibama, por 
conta de uma revolta, de não se ter ficado satisfeito 
com essa decisão, com esse acordo feito junto com a 
Ministra Dilma, hoje, as fiscalizações, parece que se 
intensificaram com muito mais teor, principalmente as 
multas que estão sendo feitas nesta região, na região 
de Bom Futuro. Hoje já há um acordo feito, assinado 
pelo Ministro Minc, também pelo Presidente nacional 
do Ibama. Esta área já é de domínio do Estado. Então, 
quem teria que estar fazendo hoje essas fiscalizações 
nesta área já seria o Estado de Rondônia. 

Então, faço um apelo aqui: que se respeite o 
acordo que foi fechado, o acordo que foi feito com a 
Ministra Dilma, na presença do Ministro Minc. Que se 
respeite esse acordo, que se respeite a população do 
meu Estado, que se respeite o povo de Rondônia. Nós 
não podemos continuar a dar esse tratamento diferen-
ciado para os Estados da Região Amazônica.

Então, Sr. Presidente, quero agradecer aqui a be-
nevolência de V. Exª por ter permitido que eu falasse 
um pouco mais do que meu tempo, mas eu gostaria 
de fazer esse apelo. Esses acordos, principalmente 
esses com a região de Bom Futuro, foram feitos com 
a presença da Ministra Dilma, com a aquiescência do 
Presidente Lula. Se não fosse a Ministra Dilma, certa-
mente, não teríamos feito esse acordo, esse entendi-
mento. Então, peço, agora, ao Presidente do Ibama, 
que, imediatamente, primeiro, acate essa decisão que 
ele mesmo assinou e, segundo, que retire, imediata-
mente, os fiscais do Ibama, para que a população, que 
já vem sendo penalizada há muito tempo, não seja 
ainda mais penalizada.

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

co/PT – MT) – Obrigada, Senador Expedito Júnior.
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Pela or-

dem, Srª Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-

co/PT – MT) – Pela ordem, Senador Flexa Ribeiro.
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, Senadora 
Serys Slhessarenko; Srs. Senadores, segunda-feira 
próxima passada, dia 22 de junho, o Município de 
Santarém, situado no Oeste do meu Estado do Pará, 
cidade polo, completou 348 anos de fundação, e não 
poderíamos deixar passar em brancas nuvens esse 
importante momento por que passa Santarém sem 
fazer um registro dessa data no Senado. Até porque, 
Senadora Serys, tive oportunidade, ao longo do meu 
mandato de Senador, de propor projetos da maior im-
portância para o Estado do Pará, para a região Oeste 
e, especificamente, para Santarém. Entre eles, quero 
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destacar a Universidade Federal do Oeste do Pará, 
que está em processo de implantada. Meus amigos 
do Oeste do Pará e, principalmente, de Santarém, 
que nos veem pela TV Senado e que nos ouvem pela 
Rádio Senado, terão, em breve, a Universidade do 
Oeste do Pará, projeto de minha autoria, aprovado por 
unanimidade aqui, no Senado Federal, e autorizado 
pela Câmara.

Lamentavelmente, por uma questão política, a Go-
vernadora, em vez de usar a autorização já concedida 
pelo Congresso para implantar a universidade, fez o 
encaminhamento pelo Executivo de uma proposta, de 
um projeto que está tramitando. Mas ele vai ser apro-
vado na Câmara, onde está hoje; será aprovado aqui 
no Senado, e a universidade é uma realidade.

Outro projeto de importância para Santarém é 
o que cria a Zona de Processamento de Exportação, 
também de minha autoria, aprovado no Senado e que 
hoje tramita na Câmara. Tive informação, pela resenha 
da Câmara, de que o Deputado José Geraldo, do PT do 
Pará, deu parecer pela rejeição. Espero que ele reforme 
o parecer e não prejudique o Oeste do meu Estado e, 
especialmente, Santarém, para que ali se possa ins-
talar a Zona de Processamento de Exportação.

A cidade de Santarém é privilegiada pela sua lo-
calização: está entre as mais importantes metrópoles 
da Amazônia, Belém e Manaus. Santarém tem, hoje, 
cerca de 350 mil habitantes, distribuídos em 52 bairros 
da zona urbana e em mais de 400 comunidades da 
zona rural. É considerada como uma das principais ci-
dades turísticas da Amazônia, cujo cartão de visita é o 
encontro das águas dos rios Tapajós e Amazonas, um 
espetáculo ininterrupto, bem em frente à cidade.

E, por falar em turismo, Santarém também pos-
sui quilômetros e quilômetros de praias paradisíacas, 
como a encantadora Alter do Chão. 

Quero convidá-la, Senadora Serys, para ir até lá. 
É o Caribe da Amazônia, e, recentemente, foi esco-
lhida pelo jornal inglês The Guardian como a melhor 
praia do Brasil. E tive a oportunidade aqui de parabe-
nizar nossos irmãos santarenos por essa escolha do 
The Guardian. 

Em função disso, requeiro, nos termos do art. 222 
do Regimento Interno, e ouvido o Plenário, que seja 
consignado, nos Anais do Senado, voto de aplauso à 
cidade de Santarém, no Estado do Pará, pelo trans-
curso, na segunda-feira que passou, dia 22/06/2009, 
do seu 348º aniversário. 

Requeiro, ademais, que esse voto seja levado 
ao conhecimento das seguintes autoridades: da Pre-
feita Municipal de Santarém, Srª Maria do Carmo; do 
Deputado Federal, por Santarém, filho da terra, Depu-
tado Lira Maia; do Deputado Estadual, filho da terra, 

Alexandre Von; do Deputado Estadual Antônio Rocha; 
do Deputado Estadual Carlos Martins e a todos os Ve-
readores da Câmara Municipal de Santarém. 

Esse requerimento é subscrito por mim e também 
pelo nobre Senador Mário Couto.

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – Obrigada, Senador Flexa Ribeiro. Sua 
solicitação será atendida na forma do Regimento.

O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Permita-
me, Srª Presidente: o Senador João Pedro nos deu a 
honra da visita, no final de semana, à cidade de Juru-
ti, que fica bem em frente à cidade de Santarém. Ali 
está sendo concluída a instalação de um projeto da 
mineradora Alcoa, obra que será a redenção de Juru-
ti. O Município mudou seu aspecto com a instalação 
desse projeto.

O Senador João Pedro também pede para ser 
subscritor do requerimento que ora apresento, e tenho 
muita honra de que S. Exª o faça.

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – Assim, o requerimento está subscrito, 
com certeza, pelo Senador Flexa Ribeiro, pelo Senador 
Mário Couto e pelo Senador João Pedro.

Antes de passar a palavra, pela ordem de inscri-
ção, ao Senador Mário Couto, eu gostaria de anunciar 
a presença, em nossas galerias, dos Srs. Vereadores e 
da Srª Vereadora do nosso querido Município Lucas do 
Rio Verde, no meu Mato Grosso, bem como do Presi-
dente da Câmara Municipal de Lucas do Rio Verde.

Sejam muito bem-vindos, Srs. Vereadores e Srª 
Vereadora!

Concedo a palavra, pela ordem de inscrição, ao 
Senador Mário Couto.

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Srª Pre-
sidente, Srªs e Srs. Senadores, primeiro, quero iniciar 
meu pronunciamento na tarde de hoje parabenizando 
o Senador Paulo Paim, que, na tarde de ontem, esteve 
com o Presidente da Câmara, Michel Temer, abordan-
do assunto que já rola aqui neste Senado há mais de 
cinco anos. São projetos de sua autoria em relação 
aos aposentados deste País.

Ficou marcado, então, Nação brasileira, aposen-
tados deste País, para terça, quarta-feira a votação, na 
Câmara, dos projetos do Senador Paulo Paim. Oxalá, 
tomara que não passe dessa data! Não conseguimos 
mais aceitar que se possa transferir a votação desse 
projeto. Não aceitamos mais isso. Então, espero que, 
na próxima terça-feira, possamos, de uma vez por to-
das, saber quem é contra os aposentados deste País 
e quem é a favor. 

Senador Paulo Paim, mais uma vez, meus pa-
rabéns!
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O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Senador 
Mário Couto, permita-me.

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Pois não.
O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Até me levan-

tei. Vou falar em pé. Quero só cumprimentar V. Exª, que, 
ontem, ainda, cobrava-me, no bom sentido – porque 
V. Exª é nosso parceiro nessa jornada –, como ficou a 
solução. Eu disse a V. Exª, que estava na sua residên-
cia, que, naquele momento, o Presidente Michel Temer 
havia marcado para me receber. E V. Exª me disse: 
“Fale também em meu nome e diga que não vamos – 
e V. Exª foi fiel ali – tolerar novos adiamentos.” Falei, de 
forma muito diplomática, mas falei com o Michel que 
essa também era a sua opinião e sua posição. Ficou, 
como V. Exª disse, reafirmado que a votação será na 
semana que vem. Meus cumprimentos pela firmeza 
com que tem defendido essas posições.

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Vamos 
torcer para que os aposentados deste País tenham, no 
final das suas vidas, o carinho de todos os Deputados 
Federais, votando o projeto de V. Exª.

Mas, minha Presidenta, o que me traz, hoje, a 
esta tribuna é a situação do meu Estado. Mais uma vez, 
venho a esta tribuna, Senador Jefferson Praia, falar das 
dificuldades por que passa o Estado do Pará.

Como se não bastasse o setor madeireiro, que 
foi criminosamente parado pelo Ministro do Meio Am-
biente, Carlos Minc, agora o Ministro resolve dar mais 
um tiro na economia do Estado do Pará. Tenho eu a 
impressão de que o Sr. Carlos Minc não gosta do meu 
Estado ou não gosta da Amazônia.

Nunca falamos aqui, nunca vi nenhum Senador 
da Amazônia aqui falar que é favorável ao desmata-
mento irregular da floresta. Nunca vi, absolutamente, 
nenhum! 

Agora, a atitude do Ministro com relação à Ama-
zônia – e, especialmente, ao meu Estado – é absur-
da. Absurda!

Tenho eu a impressão, Senador Jefferson Praia, 
Senador Botelho, de que o Ministro Carlos Minc é ini-
migo da Amazônia e inimigo, especialmente, do meu 
Estado. Agora mesmo recorre ao Ministério Público 
Federal, açodadamente, e cria um embargo na venda 
da carne, sem saber o que pode acontecer com a eco-
nomia de um Estado, quantos milhares de empregos 
serão jogados fora, quantos desempregados o Pará, 
nesse momento, em relação a essa atitude do Sr. Mi-
nistro, perderá no setor agropecuário. 

Nós somos hoje, Senadores, o quarto maior ex-
portador de carne deste País. Nós abastecemos o mer-
cado nacional com 35% da produção nacional de carne. 

Nós temos milhões de bois nos pastos paraenses, 21 
milhões de bois. E vai o Ministro e acaba com tudo isso. 
Por quê? Porque o Ministro acha... Olhem a estupidez 
do raciocínio do Ministro Carlos Minc. Estou aqui, na 
minha mão, com o voto de repúdio ao Ministro. 

Perdoe-me, Ministro, mas V. Exª não pode ser 
normal. V. Exª nasceu de seis meses! Nem de sete foi. 
V. Exª é de seis meses! V. Exª é anormal. Como é que 
V. Exª acaba com a economia de um Estado? Como 
é que V. Exª é capaz de, sem saber, sem conhecer a 
economia, sem saber o número de empregados que 
tem nesse setor, sem ouvir ninguém, sem conversar 
com o setor, acabar com a economia de um Estado? 
Já acabou com a economia – a que mais empregava 
– madeireira. 

Agora, acaba com o setor agropecuário, acaba 
com os frigoríficos.

Setenta por cento, meu Prefeito de Santana do 
Araguaia, Alegria, que está me ouvindo nesta tarde. 
Sabe V. Exª o quanto o seu Município vai sofrer.

Setenta e oito Municípios, Senador Jefferson 
Praia, setenta e oito Municípios do Estado do Pará 
vão falir. Será que esse louco desse Ministro sabe 
disso? Será que esse louco sabe disso, que ele está 
fechando 78 Municípios no meu Estado, porque vivem 
especificamente da venda de gado para os frigoríficos? 
Setenta por cento dos produtores de gado, no Estado 
do Pará, vivem numa área, produzem numa área de 
300 hectares, prezado Senador. O Ministro não sabe 
disso, o Ministro ignora isso, o Ministro é exibicionista. 
Ele gosta de câmeras, ele gosta de luz de televisão, ele 
sobe em cima das toras de madeira para aparecer para 
a Nação. É disso que ele gosta. Ele gosta de participar 
da marcha da maconha! É disso que ele gosta! 

Por que tiraram a Ministra Marina Silva? Por que 
tiraram essa senhora, que conduzia muito bem essa 
área de meio ambiente, para colocar um louco, para 
colocar um maluco para destruir o meu Estado? É um 
verdadeiro louco! 

Será, Presidente Lula, que Vossa Excelência não 
está vendo isso? Será que Vossa Excelência, Presi-
dente Lula, não sabe que a economia do País vai ser 
afetada pela quebra da produção de carne no Estado 
do Pará? 

Não é só o Pará. Está certo que o Pará está so-
frendo muito, neste momento; está certo que o Pará vai 
sofrer muito, neste momento; está certo que milhares 
de desempregados sofrerão bastante; está certo que a 
nossa produção de carne vai cair estupidamente, mas 
o País – nós abastecemos o País com 35% da nossa 
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produção de carne – vai sofrer a consequência, Presi-
dente Lula. Perceba quem é o seu Ministro. 

Aliás, Presidente, é tanto Ministro e tanto Minis-
tério que eu acho que o Presidente Lula não foca as 
atitudes de cada Ministro. 

Eu não acredito, Botelho, eu não acredito que 
o Presidente Lula saiba disso. Eu não acredito, como 
não acredito que o Ministério Público Federal esteja 
tomando essa atitude em sã consciência. Eu duvido 
que o Ministério Público saiba das consequências que 
causará a paralisação da produção de carne no Pará. 
Eu duvido! Se soubesse, não faria o que fez! Está sen-
do induzido pelo Ministro, está sendo induzido pelos 
ambientalistas. 

Outrora, se ouvia dizer: “Povoem a Amazônia, 
localizem-se na Amazônia, façam a Amazônia produ-
zir.”. Está, aí, a Amazônia produzindo. 

Nós temos um projeto aprovado pela Assem-
bleia Legislativa e esse Ministro não sabe disso. Ele 
é incapaz. A Ministra sabia, a Ministra Marina sabia. 
A Ministra Marina tomou conhecimento, leu o projeto 
aprovado pela Assembleia Legislativa do Estado do 
Pará, um projeto profundo, feito durante quatro anos, 
estudado durante quatro anos, um projeto de macro-
zoneamento econômico-ecológico do Estado do Pará: 
33% de áreas para se produzir; 67% de áreas preser-
vadas – 67%...

(Interrupção do som.)

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – ...de áre-
as preservadas! Por que esse Ministro de seis meses 
não pega esse projeto que está pronto e coloca a im-
plantação, e o coloca para ser implantado, faz a sua 
implantação? Porque ele não tem capacidade, por-
que ele só quer se exibir para a população brasileira, 
porque só quer fazer maluquice. Um homem que dá 
exemplo à sociedade brasileira caminhando em uma 
marcha, induzindo os jovens brasileiros a consumir 
maconha! Isso é o Ministro do Presidente Lula, isso é 
o Ministro do Meio Ambiente, meu Deus do céu! Onde 
estamos neste País, Senador Paim? Onde estamos? 
Que País é este? Que País é este, Senador Paim, em 
que um Ministro maluco chega em um Estado e acaba 
com a produção da madeira, acaba com a produção 
da carne? Que Ministro é esse? É um maluco, é um 
doido, Senador? 

Voto de repúdio. Eu espero que tenha unanimi-
dade essa votação.

Ministro, V. Exª não vai acabar com o meu Estado. 
Ou V. Exª recua dessa providência, ou nós marcha-
remos em direção ao seu Ministério. V. Exª conte até 

três vezes para entrar no Estado do Pará novamente. 
A população paraense está revoltada com V. Exª. 

Aí, eu pergunto aos paraenses: onde está a nos-
sa Governadora? Estão acabando com o Estado do 
Pará, estão metralhando o Estado do Pará, estão ar-
rasando o Estado do Pará! Onde estás tu, Ana Júlia? 
Me diga, pelo amor de Deus, onde tu estás! Ninguém 
vê nada. Ninguém ouve falar em Ana Júlia. Ela se es-
conde nesses momentos. Onde estás, Ana Júlia, me 
diga? Estão acabando com o nosso Estado e tu, Ana 
Júlia, te escondes! Tu dizias, nos teus palanques, que 
tu eras uma guerreira. Que guerreira tu és? Largaste 
as armas de guerreira. Largaste o tom de guerreira. 
Estás, agora, acovardada, por trás de cortinas, com 
medo de teus superiores. Estão arrasando o nosso 
Estado e tu nada fazes. Estão acabando com o nosso 
Estado e tu nada fazes. As indústrias frigoríficas, to-
das, estão fechando as portas, Ana Júlia. Acorde, Ana 
Júlia! Minha Nossa Senhora de Nazaré.

Requerimento: 
Requeremos, nos termos do art. 223 do Regi-

mento Interno do Senado Federal, voto de repúdio ao 
Ministro do Meio Ambiente, Carlos Minc, em face do seu 
comportamento extremista e radical – louco – à frente 
de sua Pasta, em que cada medida adotada inviabiliza 
a já comprometida economia do Estado do Pará. 

O Estado do Pará tem suportado medidas ex-
tremas no que se refere às questões ambientais que 
– medidas extremas –, certamente, vêm comprome-
tendo quase que a totalidade do setor produtivo – se 
já não está comprometida – e consequentemente fre-
ado o crescimento e o desenvolvimento econômico 
do Estado. 

Sem muito esforço, comprova-se claramente a 
falta de adoção de critérios técnicos e estudos apro-
fundados – que jamais existiram, são feitos na marra, 
feitos na marra, pois não há critérios. Quais são as 
madeireiras regulares e quais as irregulares? Não 
existe esse critério. Quem cria bois regulamente e 
quem os cria irregularmente? Não existe esse estudo, 
não existe esse critério. Chega lá, e fecha-se tudo, de 
maneira açodada, aloucada, irresponsável. “Ninguém 
pode mais vender boi aqui. Ninguém pode mais vender 
carne a frigorífico”. Por quê? Porque estão devastando 
a Amazônia. Agora é que foram ver isto! O que está 
derrubado, onde se está produzindo, deixem produzir! 
Daqui para a frente são novos métodos, novas leis. 
Mas, como fechar áreas rurais produtivas, que estão 
funcionando, que estão produzindo há 50 anos? Há 
50 anos! Só na cabeça do Ministro doido.
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Sem muito esforço, comprova-se claramente a 
falta de adoção de critérios técnicos e estudos apro-
fundados, que possam dar suporte às ações do Mi-
nistério do Meio Ambiente, que, de forma açodada e 
irresponsável, edita normas, portarias ou protagoniza 
boicotes de cunho político – lógico – contra o setor 
produtivo do Estado do Pará.

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Vários 
setores vêm sendo atingidos por essas medidas do 
Ministério do Meio Ambiente, como o setor madeireiro, 
seja de extrativismo ou manejo; o mineral; o pesquei-
ro, dentre outros – a economia do Estado quase toda, 
Sr. Presidente. Agora, de forma mais absurda, o setor 
agropecuário, sob a alegação de que as fazendas pro-
dutivas do Estado são irregulares, em razão de criarem 
seus rebanhos em áreas de desmatamento ou por não 
estarem regularmente legalizadas suas terras.

Se de um lado ambientalistas brigam na Justiça 
para acabar com a pecuária em áreas de preserva-
ção, de outro, existe a população amazônida tentando 
sobreviver.

O homem amazônida, Sr. Presidente,...

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – ...está sen-
do tratado como cachorro. É assim que o estão tratan-
do. Faz-de-conta que não existe homem na Amazônia; 
são bandos de animais e não precisam de cuidados. 
É assim que está sendo feito. 

Antes de se marginalizar ou condenar à fome 
uma população inteira, é preciso que se analise o re-
lativismo cultural, a realidade regional, para que todos 
possam se mobilizar para negociar um termo de ajuste 
de conduta – era isso o que o Ministro devia ter feito; 
era isso o que esse irresponsável, incompetente, de-
via ter feito, e não fechar de uma vez todos os setores 
produtivos da carne bovina do meu Estado! – Temos 
que, emergencialmente, tentar, junto ao Ministério Pú-
blico, sustar as ações civis, públicas, que tramitam na 
Justiça Federal e negociar o referido termo de ajusta-
mento de conduta. 

Concluindo, não podemos admitir que um repre-
sentante do Governo, de forma insensata e irrespon-
sável como o Ministro do Meio Ambiente, Carlos Minc, 
possa continuar a adotar medidas que não passam 
de uma sentença de morte para toda a população da 
Amazônia. 

Sr. Presidente, estou dando entrada neste voto 
de repúdio, e peço a V. Exª que o faça tramitar com 

urgência neste Senado Federal, para que, Presiden-
te, possamos mostrar ao Ministro Carlos Minc que 
ele precisa de mais cautela e de mais respeito com a 
população brasileira, especialmente a população do 
meu Estado,...

(Interrupção do som.)

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – ...o qual 
este Ministro, inconsequente e irresponsável, decla-
rou guerra. 

Muito obrigado, Sr. Presidente.

Durante o discurso do Sr. Mário Couto, a 
Sra. Serys Slhessarenko, 2ª Vice-Presidente, 
deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada 
pelo Sr. Mão Santa, 3º Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
Acabamos de ouvir da tribuna do Senado da Repúbli-
ca do Brasil o Senador Mário Couto, representante do 
Pará. Ele adverte e mostra as preocupações relativas 
à economia do seu Estado, principalmente o setor da 
pecuária, prejudicado por ações indevidas do Ministro 
do Meio Ambiente.

Convidamos para usar da palavra, para uma co-
municação inadiável, o Senador Eduardo Suplicy. Caso 
ele declinasse, seria o Paulo Paim. Mas ele já está se 
dirigindo para a tribuna. 

O Senador Eduardo Suplicy é do Partido dos 
Trabalhadores do Estado de São Paulo.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Para 
uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Senador Mão Santa, gostaria de fa-
lar sobre a importância de todos nós, Senadores, to-
marmos as medidas necessárias para prover integral 
transparência a todos os nossos atos e aos atos admi-
nistrativos. Acho muito importante que a Mesa Diretora 
tenha anunciado, ontem, o Portal da Transparência, 
mas avalio que deve haver maior detalhamento em 
tudo o que diz respeito aos nossos atos.

Quero aqui dizer, com respeito à informação 
dada, segunda-feira, pelo Senador Arthur Virgílio, que, 
no meu caso, em momento algum, senti-me pressio-
nado, chantageado pelo ex-Diretor Agaciel Maia, com 
respeito a qualquer assunto. Desde 1991, quando 
aqui ingressei, sempre tive uma relação de respeito 
com ele, dialogando sobre os mais diversos assuntos, 
como, por exemplo: quando devolvi o carro oficial que 
me foi colocado à disposição, eis que preferi sempre, 
nestes dezoito anos, guiar o meu próprio carro ou ser 
conduzido por algum de meus assessores enquanto, 
por exemplo, dirijo-me ao aeroporto ou dele volto. As-
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sim, nas outras ocasiões, a maior parte das vezes, uso 
o meu carro particular por ser essa uma maneira de 
economizar recursos para o Senado. Também, ainda no 
ano passado, sendo eu um dos Senadores que ocupa 
um apartamento funcional que não chegou a ser ob-
jeto de uma reforma de maior envergadura, o próprio 
Diretor-Geral me disse: “Se o senhor quiser, pode se 
transferir para um novo apartamento funcional’. Ao que 
eu disse: “Olha, prefiro ficar naquele no da 309, Bloco 
“D”, apartamento 104, que era o de Severo Gomes. De 
fato, até precisaria, eventualmente, de alguma reforma 
nos equipamentos hidráulicos, que são antigos, mas 
prefiro ficar lá”. E, assim, lá permaneço.

Com respeito às questões relativas a atos secre-
tos, quero dizer que aquele que foi divulgado pelo jornal 
O Estado de S.Paulo, relativo a procedimento que, muito 
provavelmente, seja o Diretor-Geral ou o Secretário-
Geral da Mesa, após a reunião, em que esse assunto 
não foi debatido ou discutido, na minha lembrança, 
que provia ao Diretor-Geral e ao Secretário-Geral da 
Mesa, desde que com mais de dois anos de trabalho, 
o seguro-saúde permanente, eu não me lembro de ter 
discutido isso. É fato que assinei. É de minha respon-
sabilidade, mas foi exatamente por isso, Senador Mão 
Santa – V. Exª é testemunha –, que ontem apresentei à 
Mesa, já inclusive aqui encaminhado, o requerimento 
pedindo que este ato, que, no meu entender, significava 
um procedimento não equitativo para o conjunto dos 
servidores desta Casa, deveria ser objeto de anulação. 
E a Mesa Diretora – V. Exª presente – resolveu anular 
os seus efeitos daqui para frente.

Tendo em conta que diversos atos foram então 
divulgados de ontem para hoje, pelo exame de di-
versos desses atos administrativos, constatei que há 
cerca de dez atos referentes à minha pessoa que não 
haviam sido publicados. Contudo, são atos de inteira 
boa-fé, referentes a funcionários de meu gabinete que 
ingressaram ou que foram transferidos, e que não ha-
viam sido publicados no Diário Oficial. Assim, peço, Sr. 
Presidente, que seja feita a devida publicação desses 
atos. São todos atos perfeitamente normais e não como 
aquele cuja anulação eu pedi.

Eu gostaria aqui de salientar, Sr. Presidente, que 
recebi, ontem, a visita, no gabinete do Senador Pedro 
Simon, a quem, inclusive, pedi para estar presente, 
do Sr. Magno Mello, Presidente do Sindilegis – Sin-
dicato dos Servidores do Poder Legislativo Federal e 
do Tribunal de Contas da União, que, juntamente com 
cerca de dez servidores da Casa, transmitiu-nos a pre-
ocupação com respeito ao projeto de resolução que 
apresentei, o qual torna transparente a remuneração 

dos servidores, um a um, com o respectivo cargo, sa-
lário, lotação e remuneração, itens que, segundo esse 
projeto, se aprovado, deverão ser publicados no Diário 
Oficial e no sítio eletrônico. Gostaria de informar que 
este projeto tramita agora na Comissão de Constitui-
ção, Justiça e Cidadania, onde o Relator é o Senador 
Antonio Carlos Magalhães Júnior.

Sr. Presidente, solicito aqui, formalmente, ao Se-
nador Antonio Carlos Magalhães Júnior que, se pos-
sível, elabore o parecer o quanto antes.

Quero também dizer, com respeito ao outro pro-
jeto de resolução que apresentei, que não permite 
mais que haja pagamento extra para aqueles que par-
ticipam das dezenas de comissões que têm sido aqui 
designadas, que esse projeto ainda está na fase de 
recebimento de emendas e também foi objeto de pre-
ocupação, ainda que menor, por parte do Sindilegis. 
Mas quero dizer que esse projeto também vai tramitar 
normalmente.

Com respeito à transparência, inclusive da re-
muneração dos servidores, quero assinalar, Sr. Pre-
sidente, que no Chile, no México, na Finlândia e em 
número crescente de países, leis dessa ordem estão 
sendo colocadas em prática. Por exemplo, eu aqui 
leio que, no Chile, tanto o governo quanto os órgãos 
internacionais avaliaram como satisfatória e positiva 
a implementação da lei de transparência e acesso à 
informação, que exige que os órgãos governamentais 
publiquem nos websites oficiais tudo o que for relativo 
ao funcionamento da máquina pública, incluindo lista 
de funcionários, seus salários, benefícios, orçamentos, 
detalhes sobre viagens de servidores e contratos. A lei 
de transparência chilena vai funcionar em dois níveis: 
transparência ativa, que exige que as informações se-
jam tornadas públicas na Internet; e a transparência 
passiva, que requer a disponibilização de informações 
mediante o pedido dos cidadãos. Um dos assuntos mais 
procurados tem sido o salário da Presidente Michelle 
Bachelet e de outros políticos. O governo deve explicar 
a razão pela qual a maioria das assessorias contrata-
das nos últimos anos tem privilegiado os centros de 
estudos ligados a partidos do governo.

Na Guatemala, nova lei foi qualificada pelo Vice-
Presidente Rafael Espada como uma política adminis-
trativa nova e importante. “Aqueles que estão preocu-
pados com a lei não têm transparência”.

Ali, Sr. Presidente, no Chile, cada vez mais se 
tem considerado como importante tal medida.

Eu gostaria de dizer ainda que, no México, iniciou-
se também uma nova lei de transparência que publica 
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a remuneração mensal por posto, mas, depois, a lista 
completa dos servidores. 

(Interrupção do som.)

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – E 
é possível perfeitamente se saber.

Portanto, com todo respeito aos servidores afi-
liados ao Sindilegis, eu quero dizer aqui que, como é 
o povo que paga a nós Senadores e aos servidores, 
é também um direito do povo ter acesso a essas in-
formações , no meu entender e de acordo com o que 
está no art. 37 da Constituição, que explicita que “a 
Administração Pública direta e indireta, de qualquer 
dos Poderes, obedecerá aos princípios da legalidade, 
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência”. 
Portanto, esse princípio é o que deve prevalecer.

A questão de ser assegurada a vida privada, digo 
que esta se refere, Sr. Presidente, à movimentação da 
remuneração de cada pessoa, o sigilo bancário e fiscal. 
Isso é outra coisa. Mas é cada vez mais importante, 
inclusive para que nós possamos assegurar que não 
haja problemas em nossa Casa, já tão criticada pelo 
povo brasileiro, que aqui venhamos a praticar a trans-
parência, em tempo real, de todos os nossos atos.

Portanto, Sr. Presidente, eu faço o apelo aos 
Srs. Senadores e, em especial, ao Senador Antonio 
Carlos Magalhães Júnior para que, o quanto antes, 
dê o seu parecer ao projeto de resolução que trata da 
transparência total dos atos relativos à administração 
de pessoal, bem como de quaisquer contratos reali-
zados com terceiros.

(Interrupção do som.)

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Muito obrigado, Presidente, Senador Mão Santa.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
Aproveito para cumprimentá-lo. Para resgatar a gran-
deza deste Senado, Eduardo Suplicy é reconhecido 
pela maneira austera como presidiu a Câmara Muni-
cipal de São Paulo.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Quando coloquei isso em prática, Senador Mão Santa, 
gostaria de lembrar que, antes de divulgar a remuneração 
dos servidores, pedi um parecer dos eminentes juristas 
Goffredo da Silva Telles e José Afonso da Silva. Ambos, de 
maneira independente, afirmaram que, como eram pagos 
pelo povo, era direito do povo saber qual a remuneração 
dos servidores da Câmara Municipal, assim como está 
fazendo hoje o Prefeito Gilberto Kassab com respeito à 
remuneração de todos os servidores do Município de 
São Paulo. A questão até foi objeto de recurso à Justiça, 

como os servidores do Sindilegis disseram que farão se 
o Plenário do Senado aprovar. É direito deles, mas eu 
tenho a convicção de que a decisão que vai prevalecer 
é a de assegurar o princípio da publicidade, que consta 
do art. 37 da Constituição Federal.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
Com os nossos parabéns. E quero agradecer também 
a presença de V. Exª na reunião, ontem, da Mesa Dire-
tora. Eu, que represento aqui a Mesa Diretora e o Sr. 
Presidente José Sarney, quero dizer que nós aprende-
mos com a história, Paulo Paim. Ô João Pedro, Eurico 
Gaspar Dutra, Presidente pós-ditadura civil, dizia: “Está 
no ‘livrinho’, eu faço. Não está no ‘livrinho’, eu não faço”. 
Então, trago aqui esse conhecimento. 

Está no art. 37 do “livrinho”. E nós vamos proceder, 
e estamos procedendo assim. Nós vamos levar esta 
Casa para a destinação dela: ser a instituição sobe-
rana da democracia. Isso, eu lhe digo com convicção. 
Eu represento a Mesa, e nós estamos trabalhando 
para isso. E V. Exª deu um passo ontem, avançou na 
moralização de erros passados que ocorreram. O art. 
37 do “livrinho” diz, João Paulo: 

Art. 37. A administração pública direta e 
indireta de qualquer dos Poderes da União, 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Muni-
cípios obedecerá os princípios de legalidade, 
impessoalidade, moralidade, publicidade e 
eficiência (...)

Isso nós estamos fazendo na Mesa Diretora. On-
tem, nós nos reunimos por quase quatro horas, toda a 
Mesa Diretora e mais lideranças convidadas e voluntá-
rios, como V. Exª, que deram uma grande contribuição 
ao avanço que a Mesa Diretora está dando nos rumos 
do Senado da República.

Convidamos para usar da palavra, agora como... 
Já chegou. Desculpe, ele chegou. Mas o João Pedro, 
já tínhamos anunciado. Perguntamos, aqui está, como 
líder, Gilvam Borges. João Pedro, V. Exª, como orador 
inscrito. 

O Senador João Pedro permutou com o Senador 
Valter Pereira. João Pedro representa o Amazonas e o Par-
tido dos Trabalhadores. Ele fala como orador inscrito.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Sr. Presidente, é para publicação dos itens que men-
cionei.

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR EDUARDO SUPLICY EM SEU 
PRONUNCIAMENTO.

(Inseridos nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– V. Exª será atendido, Senador Eduardo Suplicy, de 
acordo com o Regimento.

Com a palavra, o Senador João Pedro.
O SR. JOÃO PEDRO (Bloco/PT – AM. Pronuncia 

o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Presi-
dente Mão Santa, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, 
eu quero, em primeiro lugar, agradecer ao Senador 
Valter Pereira, que permitiu a permuta, já que eu sou, 
na realidade, o quinto orador e ele, o terceiro. Por isso, 
permutamos, e eu quero agradecer a gentileza do Se-
nador Valter Pereira.

É com tristeza que constatamos que a qualidade 
de vida se degrada a olhos vistos no planeta. Mais tris-
te ainda é constatar que nós, seres humanos, pouco 
ou quase nada temos feito para reverter essa situação 
que envergonha todos nós. 

Não é, infelizmente, a nossa sensibilidade de es-
pécie, de indivíduo ou de sociedade que nos alerta para 
o perigo material e moral que nos coloca na parede. O 
alerta de que negligenciamos na proteção da nossa 
própria vida e segurança vem da frieza dos números.

Sr. Presidente, eu estou refletindo aqui acerca 
dos dados da FAO. Na semana passada, o Fundo 
das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, 
Senador Paim, informou que, neste momento, mais 
de 1 bilhão de pessoas estão desnutridas em todo o 
mundo. Isso significa que essas pessoas passam fome 
regularmente. Trata-se de situação abominável da qual 
devemos nos envergonhar. É mais preocupante ainda 
outra constatação da FAO, a de que esse índice voltou 
a crescer ao longo das duas últimas décadas. Voltou a 
crescer, Senador Paim, a fome no mundo.

No período de 1995 a 1997, a fome atingia 825 
milhões de pessoas. De 2000 a 2007, 857 milhões. De 
2004 a 2006, 873 milhões. E, agora, são nada menos 
que um bilhão de pessoas afetadas pela fome. O rela-
tório da FAO aponta que na Ásia e no Pacífico há 642 
milhões de subnutridos. Veja V. Exª, na Ásia e no Pací-
fico, 642 milhões. Na África Subsaariana, 265 milhões. 
No Oriente Médio e África do Norte – Norte da África 
–, 42 milhões. Na América Latina e no Caribe, a nossa 
região, os que padecem de fome são 53 milhões. 

Veja, V. Exª, Senador Paulo Paim, que a América 
Latina e o Caribe têm o menor índice de fome, de des-
nutridos. E quero chamar a atenção aqui para esses 
últimos anos de governos populares que têm política 
de inclusão social. Quero chamar atenção aqui para 
governos como os do Equador, da Bolívia, do Chile, 
da Venezuela, que construíram, que realizaram políti-
cas públicas para diminuir esta mazela que considero 
uma das maiores do ser humano, que é a fome, que 
é a pobreza. 

O nosso Governo aqui no Brasil, que muitos 
chamaram de demagogia, adotou políticas públicas 
de inclusão que, para mim, são das políticas do Pre-
sidente Lula que merecem aplauso, que merecem re-
conhecimento...

O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Senador 
João Pedro, permita-me...

O SR. JOÃO PEDRO (Bloco/PT – AM) – O nos-
so Governo diminuiu em 20 milhões o número de po-
bres no Brasil.

Concedo o aparte a V. Exª.
O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Quero cum-

primentar V. Exª por trazer ao debate aqui, no plenário 
do Senado, um tema fundamental, que é o combate 
à fome. É a defesa da vida, a defesa da vida em sua 
plenitude. E, sem sombra de dúvida, tanto o Bolsa Fa-
mília quanto a política de recuperação do salário mí-
nimo, que alavancou o salário mínimo neste Governo 
em mais de 46%, e essa última proposta apresentada 
pelo próprio Governo de um milhão de casas... O Pre-
sidente Lula, quando saiu como andarilho pelo mundo 
para defender um fundo internacional em defesa da 
vida e no combate à fome, estava correto. Por isso, 
mais uma vez, tenho de render minhas homenagens 
ao Presidente, que, ontem ainda, disse: “em vez de 
simplesmente reduzir tributos, impostos, quero dar di-
nheiro aos pobres para combater a fome e a miséria”. 
Meus cumprimentos a V. Exª!

O SR. JOÃO PEDRO (Bloco/PT – AM) – Muito 
obrigado, Senador Paulo Paim.

A FAO adverte que a fome não afeta apenas os 
países pobres ou em desenvolvimento. Atinge tam-
bém os ditos desenvolvidos, os países ricos. Neles, 
mais de 15 milhões de pessoas vivem no limite das 
energias que necessitam para viver com dignidade. 
Se os números ainda dizem pouco para os que nele 
não se sentem incluídos, torna-se importante, então, 
prestar atenção aos fatores e situações que a frieza 
das equações esconde.

Vejamos o que diz o Diretor-Geral da FAO, Ja-
cques Diouf: “Essa silenciosa crise na alimentação 
representa um sério risco para a paz e segurança 
mundial”. Por isso, ele propõe que os líderes mundiais 
criem, urgentemente, um consenso amplo sobre a eli-
minação rápida e total da fome no mundo. Acentua o 
dirigente da FAO: “As nações pobres devem ser dota-
das de instrumentos econômicos e políticos necessá-
rios para estimular a produção e a produtividade do 
setor agrícola”.

Os dados da FAO se tornam mais preocupan-
tes na medida em que eles não refletem, ao menos 
inteiramente, os impactos da atual crise financeira in-
ternacional, que se alastrou por todos os setores do 
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sistema capitalista. Essa crise afetará todas as econo-
mias – está afetando, o desemprego é resultante dela 
–, mas será mais impiedosa com os países pobres. A 
queda no nível do comércio internacional e os altos 
preços dos alimentos contribuirão para o aumento do 
nível da pobreza.

Chamo a atenção para o fato de que a perversida-
de da fome é imediata e duradoura ao mesmo tempo. 
Ela atinge física e moralmente indivíduos e sociedades 
no seu dia a dia e se prolonga por muitas gerações. 
Por isso se reveste de uma anomalia que precisa de 
correção imediata – em todos os países.

O mundo está diante de um retrocesso na me-
lhoria da qualidade de vida no planeta, uma vez que, 
na década de 1980 e até meados da década de 1990, 
registraram-se avanços no combate à fome crônica. 
Esse recuo significa que os pobres ficarão mais po-
bres e poucos ricos, mais ricos. A junção desses fa-
tores contraditórios cria condição favorável a conflitos 
socioculturais em todo o planeta.

Os riscos de conflito são maiores em países 
pobres e em desenvolvimento, mas não deixarão de 
transbordar para as ditas economias e sociedades 
menos fragilizadas. As migrações por guerras e busca 
por alimentos e demais formas de segurança individual 
e social extrapolam as fronteiras. Não há, Presidente 
Mão Santa, a esta altura, país que possa dizer “Eu não 
tenho nada a ver com os miseráveis”, ainda que hipo-
teticamente não abrigasse um deles em seu território. 
A forme não é um problema dos países pobres ou em 
desenvolvimento. Ela é um problema...

(Interrupção do som.)

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
Como fiz com o Senador Mário Couto, prorroguei por 
mais cinco minutos para V. Exª.

O SR. JOÃO PEDRO (Bloco/PT – AM) – Obri-
gado.

Ela é um problema mundial, e é com essa mag-
nitude que deve ser diagnosticada, tratada e comba-
tida.

O relatório do Alto Comissariado das Nações 
Unidas para Refugiados (Acnur), publicado também 
no último fim de semana, é um bom exemplo do trans-
bordamento de conflitos e dos seus impactos entre 
fronteiras. No final de 2008, diz o Acnur, mais de 62 
milhões de pessoas em todo o mundo viviam em lu-
gares diferentes de suas origens devido a conflitos e 
perseguições. Desse total, 26 milhões vivem deslo-
cadas em regiões dos países em que nasceram e 16 
milhões de refugiados pediram abrigo em outros pa-
íses. Quatro em cada dez refugiados são de países 
em desenvolvimento.

Sr. Presidente, os refugiados são vítimas de guer-
ras e outros conflitos radicalizados que têm origem na 
disputa entre grupos locais, nacionais e internacionais 
em disputa por poder político e controle dos recursos 
naturais. Os que fogem dos conflitos também se tor-
nam reféns da fome, da discriminação e da exclusão 
social.

Srªs Senadoras, Srs. Senadores, V. Exªs hão de 
refletir que os impactos da atual crise mundial am-
pliarão o leque de problemas que temos para resol-
ver. Digo “nós” porque, como seres que compartilham 
o mesmo planeta, temos a responsabilidade de lutar 
pela melhoria da qualidade de vida em escala plane-
tária. Compreendo que a crise econômico-financeira 
não ocorre isoladamente da crise que nos afeta como 
espécie e como sociedade.

Consideremos, portanto, que, assim como as 
anteriores, a crise atual tem origem na concentração 
da riqueza produzida por todos nas mãos de poucos. 
Essa é a questão fundamental sobre a qual temos que 
nos debruçar, para mudar esse quadro de desigual-
dade social. A concentração de renda também implica 
concentração de alimentos. Por isso, é pertinente dizer 
que a fome não é causada por escassez de alimentos, 
mas, sim, Sr. Presidente, pela falta de distribuição de 
alimentos entre todos aqueles que deles necessitam, 
sem discriminação socioeconômica.

Sr. Presidente, para não abusar do tempo, que-
ro dizer a V. Exª que gostaria de dar como lido o res-
tante do meu pronunciamento. E chamo a atenção de 
todos os meus pares deste Senado – um Senado de 
um País importante, que é referência econômica no 
mundo e na América Latina, que é referência por sua 
pujança cultural –, porque esse é um debate que a 
Casa precisa travar. Não podemos achar que esse é 
um debate menor; não podemos, este Senado, trilhar 
pelo caminho da indiferença com os seres humanos. 
A fome é uma mazela que precisamos combater, sob 
pena de dividirmos o mundo entre aqueles que estão 
morrendo por falta de alimento, por falta de solidarie-
dade, por falta de políticas que possam incluir todos, 
e os demais. Estou falando do mundo, estou falando 
dos seres humanos que habitam este planeta.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIA-
MENTO DO SR. SENADOR JOÃO PEDRO.

O SR. JOÃO PEDRO (Bloco/PT – AM. Sem apa-
nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, é com tristeza que constatamos que a qua-
lidade de vida se degrada a olhos vistos no planeta. 
Mais triste ainda é constatar que nós, seres humanos, 
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pouco ou quase nada temos feito para reverter essa 
situação que envergonha a todos nós.

Não é, infelizmente, a nossa sensibilidade de es-
pécie, de indivíduo ou de sociedade que nos alerta para 
o perigo material e moral que nos coloca na parede. O 
alerta de que negligenciamos na proteção da nossa 
própria vida e segurança vem da frieza dos números.

Na semana passada, o fundo das Nações unidas 
para a alimentação e agricultura (FAO) informou que, 
neste momento, mais de um bilhão de pessoas estão 
desnutridas em todo o mundo. Isso significa que essas 
pessoas passam fome regularmente. Trata-se de situ-
ação abominável da qual devemos nos envergonhar. 
É mais preocupante ainda outra constatação da FAO, 
a de que esse índice voltou a crescer ao longo das 
duas últimas décadas.

No período de 1995 a 1997, a fome atingia 825 
milhões de pessoas; de 2000 a 2002, 857 milhões; de 
2004 a 2006, 873 milhões; e agora são nada menos 
que um bilhão de pessoas afetadas pela fome. O re-
latório da FAO aponta que na Ásia e pacífico há 642 
milhões de subnutridos; na África subsaariana, 265 
milhões; no oriente médio e África do norte, 42 mi-
lhões; e na América Latina e caribe, os que padecem 
de fome são 53 milhões.

A FAO adverte que a fome não afeta apenas os 
países pobres ou em desenvolvimento. Atinge também 
os ditos desenvolvidos. Neles mais de 15 milhões de 
pessoas vivem no limite das energias que necessitam 
para viver com dignidade. Se os números ainda dizem 
pouco para os que nele não se sentem incluídos, torna-
se importante, então, prestar atenção para os fatores e 
situações que a frieza das equações esconde. 

Vejamos o que diz o diretor geral da FAO, Jacques 
Diouf: “Essa silenciosa crise na alimentação representa 
um sério risco para a paz e segurança mundial”. Por 
isso ele propõe que os líderes mundiais criem, urgente-
mente, um consenso amplo sobre a eliminação rápida 
e total da fome no mundo. Acentua o dirigente da FAO: 
“As Nações pobres devem ser dotadas de instrumentos 
econômicos e políticos necessários para estimular a 
produção e a produtividade do setor agrícola”.

Os dados da FAO se tornam mais preocupan-
tes na medida em que eles não refletem, ao menos 
inteiramente, os impactos da atual crise financeira in-
ternacional, que se alastrou por todos os setores do 
sistema capitalista. Essa crise afetará todas as econo-
mias, mas será mais impiedosa com os países pobres. 
A queda no nível do comércio internacional e os altos 
preços dos alimentos contribuirão para o aumento do 
nível de pobreza.

Chamo a atenção para o fato de que a perversida-
de da fome é imediata e duradoura ao mesmo tempo. 

Ela atinge física e moralmente indivíduos e sociedades 
no seu dia a dia e se prolonga por muitas gerações. 
Por isso se reveste de uma anomalia que precisa de 
correção imediata.

O mundo está diante de um retrocesso na melho-
ria da qualidade de vida no planeta, uma vez que, na 
década de 80 e até meados da década de 90, regis-
traram-se avanços no combate à fome crônica. Esse 
recuo significa que os pobres ficarão mais pobres e 
poucos ricos mais ricos. A junção desses fatores con-
traditórios cria condição favorável a conflitos sociocul-
turais em todo o planeta.

Os riscos de conflito são maiores em países po-
bres e em desenvolvimento, mas eles não deixarão 
de transbordar para as ditas economias e sociedades 
menos fragilizadas. As migrações por guerras e busca 
por alimentos e demais formas de segurança individual 
e social extrapolam as fronteiras. Não há, a essa altura, 
país que possa dizer “eu não tenho nada a ver com os 
miseráveis, ainda que, hipoteticamente, não abrigasse 
um deles em seu território”. A fome não é um problema 
dos países pobres ou em desenvolvimento. Ela é um 
problema mundial, e é com essa magnitude que deve 
ser diagnosticada, tratada e combatida.

O relatório do Alto Comissariado das Nações 
Unidas para Refugiados (ACNUR), publicado tam-
bém no último fim de semana, é um bom exemplo do 
transbordamento de conflitos e dos seus impactos 
entre fronteiras. No final de 2008, diz o ACNUR, mais 
de 62 milhões de pessoas em todo mundo viviam em 
lugares diferentes de suas origens devidos a conflitos 
e perseguições. Desse total, 26 milhões vivem deslo-
cados em regiões dos países em que nasceram e 16 
milhões de refugiados pediram abrigo em outros pa-
íses. Quatro em cada dez refugiados são de países 
em desenvolvimento.

Os refugiados são vítimas de guerras e outros 
conflitos radicalizados que têm origem na disputa entre 
grupos locais, nacionais e internacionais em disputa 
por poder político e controle dos recursos naturais. Os 
que fogem dos conflitos também se tornam reféns da 
fome, da discriminação e da exclusão social.

Srªs e Srs. Senadores, V. Exªs hão de refletir que 
os impactos da atual crise mundial ampliarão o leque de 
problemas que temos para resolver. Digo nós, porque, 
como seres que compartilham o mesmo planta, temos 
a responsabilidade de lutar pela melhoria da qualidade 
de vida em escala planetária. Compreendo que a crise 
econômico-financeira não ocorre isoladamente da crise 
que nos afeta como espécie e como sociedade.

Consideremos, portanto, que, assim como as 
anteriores, a crise atual tem origem na concentração 
da riqueza produzida por todos nas mãos de poucos. 
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Essa é a questão fundamental sobre a qual temos que 
nos debruçar para mudar esse quadro de desigualda-
de social. A concentração de renda também implica 
concentração de alimentos. Por isso é pertinente dizer 
que a fome não é causada por escassez de alimentos, 
mas, sim, pela falta de distribuição de alimentos entre 
todos aqueles que deles necessitam, sem discrimina-
ção socioeconômica.

O problema da fome deve ser enfrentado com 
prioridade planetária, porque os níveis de miséria se 
acentuarão com os impactos da crise atual, cuja origem 
está no descontrole dos mercados dos países ricos. O 
fim da crise, todavia, não representa sossego para os 
países pobres ou em desenvolvimento. Essas nações 
serão as mais atingidas, também, pelas mudanças 
climáticas provocadas pela queima de combustíveis 
fósseis. É dos combustíveis que o mundo consome 
para alimentar ilhas de riqueza que se desprendem os 
gases que contaminam a atmosfera e causam o efeito 
de estufa no planeta – fenômeno também denominado 
de aquecimento global.

As mudanças socioeconômicas, a essa altura, 
deixam de ser uma estratégia para salvação de países 
ou de blocos de países, para serem uma necessidade 
relacionada de forma direta com a proteção do plane-
ta e sobrevivência dos seres vivos, entre os quais os 
da espécie humana. Não há mais como discutir solu-
ções globais sem levar em conta as questões locais, 
nem é mais possível pensar soluções locais fora do 
contexto global. 

No item fome, tornou-se urgente não apenas o 
financiamento e funcionamento de uma agricultura 
mais saudável e inclusiva. O setor não pode ficar mais 
somente nas mãos das multinacionais do agrobusines, 
que monopolizam o dinheiro, o poder político e as téc-
nicas de produção em nível global. Países e suas or-
ganizações multilaterais devem agir para pulverizar o 
dinheiro, o poder político e as técnicas entre os micro 
e pequenos agricultores. 

No Brasil é exemplar a experiência da agricultura 
familiar. Milhares de famílias são beneficiadas por esse 
programa do governo, cujo objetivo é fomentar empre-
go e renda na zona rural. Esse e outros programas, 
como o Bolsa Família, estão entrelaçados por metas 
de inclusão de famílias que viviam ou ainda vivem em 
condição social precária. Por conta de ações desse 
porte, mais de 20 milhões de pessoas já deixaram de 
viver abaixo da linha pobreza. São pessoas que não 
passam mais fome e agora migram para patamares 
ascendentes de qualidade de vida. 

Lembro que o Brasil também exporta tecnologias 
de produção de alimentos para países da América do 
Sul, da América Central e da África. De memória, cito 

que temos acordo de cooperação técnica no setor 
agrícola com Angola, Venezuela e Peru, e o Haiti. No 
Haiti, o Brasil mantém missão de paz por designação 
da ONU, e lá também dissemina técnicas de produ-
ção de grãos e raízes por intermédio de especialistas 
da Embrapa. 

Estou certo de que o Governo brasileiro, dentro 
das suas possibilidades, tem ajudado a comunidade 
internacional nessa tarefa de combate à fome. Lem-
bremo-nos todos dos impactos das ações do programa 
Fome Zero, que orientou políticas públicas de governos 
de vários países com populações que não têm acesso 
às quantidades de proteínas necessárias à manuten-
ção da vida com dignidade.

A ninguém é dado o direito de desconhecer que 
temos que produzir maior quantidade de alimentos de 
modo eficiente, com menor impacto ambiental possível. 
O planeta não suporta mais o ritmo de agressão que 
lhe foi imposto pelo atual modelo de desenvolvimento 
econômico social dominante. Eficiência significa dis-
seminar tecnologias e créditos em regiões pobres do 
planeta, para que se tornem auto-suficientes sem o 
alargamento da degradação ambiental.

Espero que esses sinais da FAO do ACNUR não 
se configurem em mais um dos comunicados que se 
perdem no noticiário do cotidiano. Que eles, além da 
indignação imediata, conduzam-nos à reflexão e à ação 
constante contra a violência que se comete contra as 
populações pobres do planeta.

Por fim, meu desejo é de que essa crise leve os 
governos e sociedades a repensarem os modelos polí-
ticos e econômicos que não levam em conta a susten-
tabilidade da vida, não só da vida dos seres humanos, 
mas também a vida do próprio planeta. 

Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 

– Nossos cumprimentos ao Senador João Pedro, do 
Amazonas, que manifestou suas preocupações quanto 
à fome no mundo.

Convidamos para usar da palavra, como Líder, 
o Senador Gilvam Borges, do PMDB. S. Exª está am-
parado pelo art. 66, parágrafo único, do Regimento 
Interno da Casa, pois S. Exª é o Vice-Líder do PMDB, 
e o Líder do PMDB está ausente no painel.

Senador Gilvam Borges, já que, neste instante, V. 
Exª representa o Líder Renan Calheiros, queria que V. 
Exª, na próxima oportunidade, passasse a S. Exª que, 
ontem, a Mesa Diretora analisava gastos em todos os 
Poderes da República e no Senado. Diga a S. Exª que 
o período dele foi analisado como um período de muita 
austeridade na administração.
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O SR. GILVAM BORGES (PMDB – AP. Pela Li-
derança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
transmitirei essa informação, em ofício, ao nosso Líder 
maior, Senador Renan Calheiros, pelo exemplar exer-
cício, quando esteve à frente desta Casa.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, sou um 
homem pragmático e disciplinado. Entendo que, na 
vida, há dois dias sobre os quais pouco ou nada po-
demos fazer: o ontem e o amanhã. Mas o hoje está em 
nossas mãos. E é para tratar de uma medida inadiável 
que subo hoje a esta tribuna.

Em janeiro de 2007, o Governo Federal lançou 
o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). Ao 
PAC, cabe a execução de planos e de programas fun-
damentais ao Brasil, como Minha Casa, Minha Vida 
e Luz para Todos; ações de saneamento integrado e 
urbanização de favelas; a recuperação da malha viária 
nacional; o pré-sal; a recuperação de portos e de aero-
portos; e a criação de ferrovias e de hidrovias, enfim, 
uma série de obras para alavancar o País.

Ninguém, em sã consciência, pode contestar que 
os gargalos da infraestrutura estão entre os maiores 
entraves para o crescimento sustentável da economia 
brasileira. Por isso, o PAC vai aplicar, nos próximos anos, 
R$503 bilhões nas áreas de transporte, de energia, 
de saneamento, de habitação e de recursos hídricos. 
Ocorre que, percebendo que havia uma lacuna de 
profissionais qualificados nessa área, o Governo, com 
o apoio deste Congresso, criou, por meio da Medida 
Provisória nº 389/2007, convertida na Lei nº 11.539, 
de 8 de novembro de 2007, a Carreira de Analista de 
Infraestrutura (AIE) e o cargo isolado de Especialista 
em Infraestrutura Sênior (EIE).

Porém, no ano passado, após uma série de ne-
gociações entre o Governo e diversas categorias es-
tratégicas dos serviços públicos federais, foi edita-
da a Medida Provisória nº 440, convertida na Lei nº 
11.890/2008, que dispõe sobre a reestruturação de 
quase todas as carreiras de estado no âmbito do Po-
der Executivo Federal, com o intuito de incorporar, de 
desenvolver e de manter competências na máquina 
pública. No entanto, as carreiras de Analista de Infraes-
trutura e de Especialista em Infraestrutura Sênior fica-
ram de fora daquela Medida Provisória. E o problema, 
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, é que a carrei-
ra de Analista de Infraestrutura foi criada exatamente 
para atender às demandas da Administração Pública 
Federal nos campos específicos de implementação 
das atividades de infraestrutura de grande porte e do 
PAC e conta, por isso mesmo, com profissionais alta-
mente qualificados.

Ainda ontem, representantes da categoria bate-
ram à porta do meu gabinete. Fizeram-me uma deta-

lhada exposição de motivos. A carreira, que era para 
ser incluída no “ciclo de gestão”, foi enquadrada como 
carreira executiva, por esse motivo com salários equi-
valentes a cerca de um quarto dos de outras carreiras 
similares. Essa distorção, além de injusta, está levando 
à desmotivação e à evasão significativa da carreira por 
parte daqueles profissionais, entre os quais há inúmeros 
mestres e doutores lotados em oito Ministérios.

Já solicitei uma audiência à “Mãe do PAC”, a 
nossa querida Ministra Dilma Rousseff, a quem vou 
expor a angústia dos profissionais que me procuraram 
e irei realçar a importância estratégica deles. Afinal, 
trata-se de uma carreira de Estado de Administração 
Direta e, portanto, integrante do “ciclo de gestão”, cujos 
profissionais não podem perceber salários inferiores 
a de seus pares.

Há um dado indiscutível, Srªs e Srs. Senadores: 
com doze dias de arrecadação das hidrelétricas do rio 
Madeira, geram-se valores superiores ao Orçamento 
anual necessário para enquadrar as carreiras dos ana-
listas e especialistas em infraestrutura.

Portanto, tenho certeza de que a Ministra Dilma 
Rousseff, competente e diligente, haverá de encontrar 
uma saída legal rápida e eficiente para sanar essa 
distorção salarial e para permitir que as obras do PAC 
sejam tocadas a todo o vapor. Aliás, o próprio Presi-
dente Lula admitiu, em discurso proferido em 9 de ju-
nho deste ano, durante a solenidade de lançamento 
do “PAC Drenagem”: “O Estado executor começou a 
falir e o Estado fiscalizador começou a crescer. Então, 
hoje, é um paradoxo: nós temos um Estado fiscaliza-
dor altamente bem remunerado e um Estado executor 
pessimamente bem remunerado”.

Logo, a saída passa pela negociação política. E 
eu me propus a intermediar essa demanda, atuando 
em prol dos analistas, junto à Ministra Chefe da Casa 
Civil. Eles, nós e ela, a Ministra Dilma, queremos a mes-
ma coisa: um Brasil mais eficiente, mais ágil, de mãos 
dadas com o progresso, pronto para o amanhã.

Sr. Presidente, achei por bem vir a esta tribuna 
devido à importância estratégica do tema. Sabemos 
da grande responsabilidade do Presidente Lula e da 
Ministra Dilma quanto aos projetos do PAC. Os nos-
sos doutores estão com seus salários lá embaixo, e, 
lamentavelmente, essas medidas não vieram para 
ajustar isso. Estamos perdendo toda essa equipe que 
o Estado resolveu criar especificamente para dar su-
porte técnico a esses grandes programas do PAC. La-
mentavelmente, 90% deles já estão fazendo concursos, 
porque o salário realmente não é convidativo. E esses 
cérebros, que fizeram o concurso, na verdade, serão, 
em um futuro bem próximo, totalmente desmantela-
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dos. E esse foi um trabalho bem articulado, bem feito, 
diante de uma necessidade.

Por esse motivo, por essa importância do tema, 
que considero estratégica, venho aqui para levar mi-
nhas preocupações à Ministra Dilma. Peço bastante 
atenção, porque isso é muito importante.

Para concluir, Sr. Presidente, vamos ao que inte-
ressa, vamos ao Amapá.

Há dinheiro na conta nº 57770 da Agência 
nº 3575 do Banco do Brasil. O valor liberado é de 
R$2.425.560,44. Objeto: estudo do impacto ambiental 
para construção da Rodovia BR-156, trecho Cachoei-
ra de Santo Antônio-Oiapoque; subtrecho Laranjal do 
Jarí, entrada da BR-210. O dinheiro já está na conta, 
e o Governo deve, assim, tomar as providências.

Há dinheiro também na conta nº 234192 da Agên-
cia nº 3346 do Banco do Brasil. O valor liberado é de 
R$54 mil. Objeto: melhorias sanitárias domiciliares para 
a Prefeitura Municipal de Santana, no nosso querido 
estado do Amapá.

Na conta nº 62766, há recursos no valor de R$ 
335.420,00. A Agência onde o dinheiro foi depositado 
é a de nº 3575. O dinheiro já está na conta. O Gover-
no do Estado do Amapá dá apoio ao projeto A Grande 
Berimbalada do Meio– Mundo, uma emenda do meu 
companheiro e amigo, Deputado Evandro Milhomen.

No Governo do Estado do Amapá, também no-
vamente há dinheiro na conta, para dar apoio ao fil-
me Tainá 3, um trabalho nosso e da Bancada Federal, 
com apoio total à cultura. O Amapá será o grande ce-
nário desse filme. Isso ficará registrado para as futu-
ras gerações, e estaremos em quase todas as partes 
do mundo. Por isso, digo da importância de que esse 
filme seja rodado no Estado do Amapá. O dinheiro já 
está na conta.

(Interrupção do som.)

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)

O SR. GILVAM BORGES (PMDB – AP) – Já vou 
concluir, Sr. Presidente. Peço um minuto.

O recurso é da ordem de R$1,8 milhão. A conta 
é a de nº 63215; a Agência é a de nº 3575, do Gover-
no do Estado.

Também na conta estão R$98.594,00 para o 
Governo do Estado do Amapá, pelo Ministério da Cul-
tura. Esse é em apoio ao projeto Ciclo do Marabaixo, 
também na área da cultura, com a indicação do De-
putado Evandro Milhomen, companheiro de Banca-
da. Trabalhamos juntos pela cultura. Já está na conta 
esse montante.

Estão faltando mais dois. O valor liberado é de 
R$150.703,24 para o Governo do Estado do Amapá. 
O emitente é o Ministério da Defesa, para o reapare-

lhamento das Polícias Civis e Militares do Município 
de Mazagão. O dinheiro já está na conta também. A 
Agência é a de nº 3575; a conta é a de nº 61565.

A Prefeitura de Santana vem liderando o ranking 
em liberação de recursos, com o apoio da nossa Ban-
cada Federal, e, para o Município de Santana, há mais 
dinheiro do Fundo Nacional de Saúde: R$97,5 mil. Ob-
jeto: aquisição de material permanente, construção de 
unidade de saúde. A Agência é a de nº 3346. A conta 
é a de nº 21308-X, do Banco do Brasil. O emitente é 
o Fundo Nacional de Saúde.

E, assim, o Amapá caminha na sua estruturação 
e no apoio total da sua bancada federal, que, nas tribu-
nas destas duas Casas – Senado e Câmara –, projeta 
e trabalha, de forma integrada, Senador Mão Santa, 
meu Presidente, com os Prefeitos e com o Governa-
dor Waldez Góes, em busca do que é mais importan-
te: o desenvolvimento e a política de resultados, com 
dinheiro na conta.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
Nossos cumprimentos ao Senador Gilvam Borges. Ele 
mostrou as preocupações com os níveis salariais dos 
técnicos do Executivo em relação aos outros Poderes. 
E isso impediria a nossa Nação de ter grandeza.

Senador Gilvam Borges, a V. Exª que é o mecenas 
da cultura e apoiou um filme eu lembraria que o Amapá 
e as Guianas deveriam fazer um filme de Saraminda. 
Saraminda é um romance extraordinário, escrito pelo 
Presidente José Sarney, e conta a vida de garimpeiros 
que arremataram uma mulher, a Saraminda, e a luta 
daquele bravo povo.

Convidamos, para usar da palavra, o Senador 
Augusto Botelho, que está inscrito, por permuta com 
Gilberto Goellner. E, em seguida, como última comu-
nicação inadiável, o Rio Grande do Sul; o País e os 
aposentados aguardam ansiosamente a palavra do 
Senador Paulo Paim, lembrando que está marcado 
para 8 de julho o veto dos aposentados – não é, Paim? 
Oito de julho é o compromisso do Presidente Sarney 
e o Presidente Michel Temer de colocar em votação 
o veto para podermos resgatar o salário dos nossos 
sofridos aposentados.

O Senador Augusto Botelho é de Roraima e re-
presenta o Partido dos Trabalhadores.

O SR. AUGUSTO BOTELHO (Bloco/PT – RR. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-
dor.) – Sr. Presidente, Senador Mão Santa, Srªs e Srs. 
Senadores, quero aqui, neste momento, fazer uma de-
núncia a respeito de um problema que entidades in-
dígenas de meu Estado, inclusive representantes das 
reservas Raposa Serra do Sol e São Marcos, estão 
enfrentando em Roraima.
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O Governo Federal criou o programa Territórios da 
Cidadania, que disponibiliza mais de R$24 milhões para 
investimentos em projeto de agropecuária, de saúde, 
de infraestrutura, de gestão territorial e de educação 
na região, inclusive nas duas reservas. Porém, os re-
cursos correm o risco de nem sair do papel.

Territórios da Cidadania é um programa do Mi-
nistério do Desenvolvimento Agrário (MDA) que reúne 
várias regiões de Municípios diferentes, mas que têm 
semelhanças nas necessidades. Aí se cria um grupo 
gestor para aqueles territórios, com partes iguais tanto 
de entidades do Governo Federal como de organiza-
ções da sociedade – sindicatos, representações, ONGs 
–, que gere esses recursos, discutindo plenamente 
com esses conselhos.

Há dezoito entidades indígenas participantes 
do Colegiado do Território Indígena da Raposa Ser-
ra do Sol e São Marcos, e há também a participação 
de dezoito entidades públicas – inclusive, a Empresa 
Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) e a 
Fundação Nacional do Índio (Funai) estão no meio 
dessas entidades. Tais entidades indígenas participan-
tes desse Colegiado denunciam que estariam sendo 
alijadas do processo de implantação do programa do 
Governo Federal que pretende beneficiar 243 comu-
nidades da região.

Recebi um documento assinado pela Socieda-
de de Defesa dos Índios Unidos do Norte de Roraima 
(SODIUR), cujo Presidente é Sílvio Silva, indígena, e 
pelo Núcleo de Etnodesenvolvimento do Território In-
dígena de Roraima (NETRIR), dirigido pelo Marinaldo 
Trajano. Esse Núcleo é constituído de 36 entidades, 
sendo dezoito entidades indígenas e dezoito entida-
des governamentais, estaduais e municipais. Segun-
do os Presidentes dos dois movimentos, essa verba 
pode não chegar aos índios por causa de manobras 
defendidas por parte dos membros da Federação de 
Reocupação da Terra Indígena Raposa Serra do Sol, 
e o mais grave é que há o aval da Funai.

Essa Federação foi criada justamente por que 
estava havendo muita discussão. Desocupavam uma 
fazenda, e um indígena da Sodiur ou da Alidicir, dessas 
entidades, cada um queria ocupá-la. Esse foi um erro 
da Raposa Serra do Sol, que deveria ter definido an-
tes – é área contínua – qual a área de cada entidade, 
de cada organização indígena, de cada comunidade. 
Então, estava havendo conflito, e fizeram essa vedação 
para isso. Porém, a Funai está querendo desvirtuar e 
colocar essa Federação para dirigir o território indíge-
na do meu Estado, o território da região norte do meu 

Estado, coisa com a qual não concordo. É preciso que 
se faça como nos outros territórios.

A denúncia é a de que, devido ao bloqueio do 
processo de implementação das ações do progra-
ma – que era para ter sido feito no início deste mês 
de junho –, milhares de índios continuam desassis-
tidos nas terras, uns até morrendo de “doenças me-
dievais”, como o beribéri, num reflexo da fome, da 
má-alimentação, que vem dizimando os indígenas 
do meu Estado.

O programa Territórios Rurais é uma política do 
Governo Federal que vem sendo desenvolvida pelo MDA 
desde 2007 e que, a partir de 2009, foi ampliada com o 
lançamento do programa Territórios de Cidadania.

Sr. Presidente, gostaria que o MDA nos desse 
uma resposta a respeito desse assunto, pois cabe ao 
MDA a responsabilidade de coordenar a política terri-
torial federal, e, no caso dos territórios indígenas, essa 
coordenação é feita em parceria com a Funai. Mas, no 
caso das reservas Raposa Serra do Sol e São Marcos, 
chegou-me ao conhecimento que está sendo impos-
ta uma exceção no processo legal e tradicionalmente 
estabelecido com o MDA, transferindo para a Funai a 
coordenação do programa, o que vai de encontro às 
regras vigentes no restante do País. Os Territórios Ru-
rais estão dando certo com a metodologia de gestão 
que vem utilizada pelo MDA.

Estão sendo ignorados os integrantes do Colegia-
do do Território Indígena, o que exclui a participação 
da maioria dos indígenas na condução do programa. 
A Folha de Boa Vista chegou a publicar matéria sobre 
esse assunto hoje e destaca que o lançamento oficial 
do programa federal vem sendo adiado continuamente, 
o que está prejudicando a população indígena.

Sr. Presidente Mão Santa, Senador Paulo Paim, 
uma reunião foi marcada pela Federação para o pró-
ximo dia 26, sexta-feira, na comunidade do Barro, em 
Pacaraima, com a presença do Presidente Nacional da 
Funai, Márcio Meira. Espero que a presença do Pre-
sidente da Funai na reunião ajude a resolver os pro-
blemas, mas pode acontecer exatamente o contrário: 
acirrar os ânimos, e a solução ficar mais complexa e 
mais difícil de ser alcançada.

Se demorarem muito a instalar esse território, 
esse dinheiro não vai ser utilizado. Para o território sul 
do meu Estado, um território rural também, foi disponi-
bilizada grande quantidade de dinheiro, mas não che-
garam a utilizar nem um terço desse dinheiro, porque 
não houve organização. Não tinham experiência com 
território. Agora, nesse território norte, indígena – ter-
ritório rural indígena –, espero que o dinheiro chegue 
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todo, pois foi promessa do Governo Federal prestar 
assistência aos indígenas. Isso faz parte da prestação 
da assistência, mas ela tem de ser implementada. E os 
indígenas da Raposa Serra do Sol sabem muito bem 
gerir o que eles querem e não precisam de tutela da 
Funai. Aliás, a Constituição não dá mais tutela da Fu-
nai para os indígenas desde 1988.

Os membros do Colegiado do Território Indígena 
não concordam que o programa seja lançado agora, 
uma vez que, segundo eles, a metodologia que está 
sendo imposta não condiz com o que o Governo Fe-
deral prega: metodologia democrática.

Por isso, Sr. Presidente, como representante de 
Roraima, peço explicações ao MDA e à Funai a respei-
to desse tema, que pode levar a uma diminuição con-
siderável dos investimentos destinados pelo Governo 
Federal às comunidades indígenas de Roraima.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. E peço 
que este pronunciamento seja encaminhado aos dois 
órgãos citados aqui: MDA e Funai.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
V. Exª será atendido, de acordo com o Regimento.

Ouvimos o Senador de Roraima, Augusto Bote-
lho, mostrando suas preocupações, porque o Governo 
fixou área, mas os recursos econômicos não chegam 
em benefício do índio.

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

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP) 
– Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– Pela ordem, Senador Papaléo Paes, do Amapá. Em 
seguida, V. Exª quer a inscrição como Líder?

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP) 
– Para mim, é só a inscrição como Líder, Sr. Presiden-
te. Se eu pudesse falar em seguida...

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
V. Exª está sendo inscrito como Líder. Vamos inscrever 
o Senador Papaléo Paes pela ordem. E já na tribuna, 
para falar, o Senador Paulo Paim. Pela ordem, o Se-
nador Papaléo Paes.

O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP) – Sena-
dor Paulo Paim, desculpe-me, não tinha visto, mas 
me permita.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – V. Exª sabe 
que eu aguardarei aqui, com a maior tranquilidade, a 
sua questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– Esse é um gaúcho pleno de paciência e tolerância. 
Paciência e tolerância dão PT, não é?

O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Só para falar, mais uma vez, 
sobre a irresponsabilidade de um jornal, – eu tenho 
coragem, eu sei que o pau vem em cima, sei que a di-
tadura da imprensa é terrível quando ela age – o Esta-
dão, que publicou uma lista de 37 Senadores como se 
fossem bandidos, e hoje, infelizmente, um grande jornal 
que não precisa disso para vender, uma expressão da 
comunicação brasileira de alta respeitabilidade, que é 
O Globo, repetiu a lista, apesar de tantos Senadores 
virem aqui – é a ditadura, esta é a grande ditadura, que 
realmente nos deixa muito preocupados. Amanhã os 
assessores já estarão preocupados: “Agora vamos pro-
curar, procurar, que lá vem pau no senhor”. Infelizmente 
é isso mesmo, é a ditadura da liberdade desenfreada, 
que não respeita a liberdade dos outros. 

A sua liberdade, Senador Mão Santa, vai até onde 
começa a minha; os seus direitos vão até onde come-
çam os meus. Então, quero lamentar... Não estou aqui... 
Não fiquem os senhores jornalistas pensando que estou 
censurando o trabalho dos senhores. Absolutamente. 

Mas é lamentável que não haja o mínimo de respeito 
com o Senado Federal, com os Senadores, pelo menos 
com aqueles que vieram à tribuna justificar que não me-
reciam estar com o seu nome naquela lista irresponsá-
vel. Parece que aquela lista foi confeccionada por algum 
bandido e não por pessoa séria; e eu fui um deles que 
estava relacionado, como o Senador Pedro Simon.

Hoje, por exemplo – ontem eu só fiz falar –, quero 
mostrar aqui aos senhores, à imprensa – porque foi a 
imprensa que fez isso – o que foi que chamaram de 
Ato Secreto da minha parte.

Estou aqui, senhoras e senhores, com o Boletim 
Administrativo do Pessoal nº 3331 S, segunda-feira, 3 
de outubro de 2005.

Diz assim:

ATOS DA COMISSÃO DIRETORA DO 
SENADO FEDERAL

DECISÃO DA COMISSÃO DIRETORA

A COMISSÃO DIRETORA DO SENADO 
FEDERAL, no uso das suas atribuições regi-
mentais e regulamentares, e considerando a 
necessidade de atender a demanda de recur-
sos humanos na área de assistência direta 
aos Senadores, DECIDE autorizar a divisão 
dos dois cargos em comissão de Assessor 
Técnico, Símbolo SF-2 (equivalente a FC-8) 
dos gabinetes parlamentares, dos membros 
da Comissão Diretora e das Lideranças, pre-
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vistos na Decisão da Comissão Diretora de 
21 de fevereiro de 2005, para preenchimento 
alternativo em Assistente Parlamentar, Símbo-
lo AP-7, e/ou Assistente Parlamentar, Símbolo 
AP-8, sem aumento de despesas.

Sala de Comissão Diretora, 3 de outubro 
de 2005. – Renan Calheiros – Antero Paes 
de Barros – Paulo Octávio – Eduardo Siquei-
ra Campos – Serys Slhessarenko – Papaléo 
Paes.

Então, fui arrolado em um Ato Secreto, em um Bo-
letim Administrativo do Pessoal, e eu sempre fui ali para 
a tribuna dizer que era um termo indevido chamar de ato 
secreto. Isso aí realmente foi... O relatório concluiu que 
não é ato secreto. Faltou publicar no Diário Oficial, digo, 
na Internet para todo o Brasil saber. Mas o ato secreto 
que dez mil pessoas podem saber aqui dentro não é 
nada secreto. Tanto é que entrou em vigor.

O outro Ato foi o de nº 3879-S1. Eu não sou arro-
gante, nem estou querendo enfrentar a imprensa; longe 
disso. Eu quero apenas pedir justiça. É injusto, hoje, um 
jornal como O Globo repetir a mesma lista de ontem, 
quando ficamos nos desgastando ali por horas, por horas 
– puxa vida! –, fazendo uma justificativa. Hoje repetem 
a mesma lista. Puxa vida! Isso é muito triste!

Voltemos ao Ato nº 3879-S1, da Comissão Dire-
tora do Senado, que diz:

A COMISSÃO DIRETORA DO SENADO 
FEDERAL, no uso de sua competência regi-
mental e regulamentar, RESOLVE:

Art. 1º Os cargos símbolos SF-02, criados 
pelo Ato da Comissão nº 27, de 1998, poderão 
ser preenchidos de forma alternativa, nos ter-
mos do art. 5º da Resolução nº 63, de 1997, 
e da Decisão da Comissão Diretora, de 3 de 
outubro de 2005.

Art. 2º. Este Ato entra em vigor na data 
de sua publicação.

Sala da Comissão diretora, 27 de dezem-
bro de 2007. – Garibaldi Alves Filho – Efraim 
Morais – Gerson Camata – Magno Malta – Cé-
sar Borges – Papaléo Paes– Antonio Carlos 
Valadares.

Está aqui o boletim. E vou entregá-los para os 
senhores virem.

Isso fez com que eu viesse a participar de uma 
lista infeliz e que realmente nos deixa indignados, Se-
nador Mão Santa.

Eu quero aqui reconhecer e, principalmente, dizer 
aos senhores da imprensa que eu jamais iria para esse 
confronto, pois seria um confronto desigual e desleal, 
entendeu? E também não sei se interessa à imprensa 
brigar comigo, porque, como dizem os outros, não sou 
conhecido. Mas, por favor, deixem em paz as pessoas 
de bem aqui desta Casa. Se querem derrubar alguém 
da Casa, façam, continuem fazendo o que têm de fa-
zer, o que estão determinados a fazer, mas pelo menos 
deixem em paz aquelas pessoas que vêm aqui, justi-
ficam-se, mostram tudo para vocês e vivem sob esta 
ditadura cruel que é ser citado como bandido. Vir aqui, 
mostrar que não é bandido e, no outro dia, não haver 
um reparo sobre isso já é ditadura, e cruel, porque nos 
deixa sozinhos. E ainda fazem pouco da gente.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 

Após as palavras do Senador Papaléo Paes, fazendo 
um desabafo, eu diria que o jornal e o jornalista valem 
pela verdade que dizem. E o Senador Aloizio Merca-
dante está aqui e tem o novo PT: paciência e tolerân-
cia. Foram essas as virtudes do Senador Paulo Paim, 
que estava na tribuna.

V. Exª tem a palavra.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pronuncia 

o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, quero, mais uma vez, voltar a um tema que 
tenho tratado semanalmente nesta Casa.

Ontem, às 20 horas, estivemos reunidos com o 
Presidente da Câmara, Deputado Michel Temer, com 
a participação de Deputados Federais e também lide-
ranças de aposentados e pensionistas como Warley 
Gonçalves, Presidente da Cobap, e com dezenas de 
diretores das Confederações dos Aposentados, das 
Federações dos Aposentados dos Estados. Nessa 
reunião, ficou acertado que, na próxima terça-feira, 
dia 30, o Presidente vai colocar na Ordem do Dia a 
votação dos projetos dos aposentados, tanto o PL nº 1, 
que trata da recuperação dos benefícios acompanhan-
do o crescimento do salário mínimo, como também a 
questão do fim do fator previdenciário.

Também ficou acertado nessa reunião que eu fa-
ria contato com as lideranças do Governo. Fiz contato 
hoje pela manhã, Sr. Presidente, com o Deputado Hen-
rique Fontana, que é Líder do Governo na Câmara, e 
também com o Deputado Pepe Vargas, que é Relator 
do Fator, e acertamos para o início da semana uma 
reunião para construir o entendimento, se possível. Se 
não houver entendimento, o acertado é que vai a voto 
na terça ou na quarta-feira da semana que vem.
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Quero destacar também, Sr. Presidente, que hoje 
recebemos, em nosso gabinete, informações que foram 
passadas pela jornalista Taline, do Correio do Povo, 
do Rio Grande do Sul. Ela disse que colocou no seu 
jornal, Correio do Povo, um jornal de todos os gaúchos, 
uma nota dizendo que estava muito bem no Estado a 
campanha articulada pelas entidades para recolher 
um milhão de assinaturas em favor dos projetos que 
aprovamos aqui no Senado e que estão na Câmara, 
sobre o reajuste integral e o fim do fator. 

Segundo a jornalista, a partir dessa nota, o seu e-
mail passou a ficar lotado por centenas e centenas para 
saber onde assinar o apoio aos projetos. Informamos 
a ela, como informamos aqui, que, para assinar esse 
abaixo-assinado de apoio aos projetos, incluindo o fim 
do voto secreto, as pessoas devem se encaminhar às As-
sembleias dos Estados, que estão formatando as frentes 
parlamentares em favor dos aposentados, às Câmaras de 
Vereadores, às federações e sindicatos de aposentados 
e às associações e federações dos aposentados e pen-
sionistas. Lá existem os formulários que, após o cidadão 
assinar, são remetidos aos meus gabinetes. 

Aproveito o momento para informar que, no Rio 
Grande do Sul, na Assembleia Legislativa, foi formata-
da uma frente parlamentar em apoio aos projetos. Os 
primeiros signatários são o Deputado Nelson Härter e o 
Presidente da Assembleia, Deputado Ivar Pavan. Estão 
aqui assinaturas de Parlamentares de todos Partidos.

Fui informado hoje também que Minas Gerais 
instalou ontem a sua frente parlamentar em defesa dos 
aposentados. Atos semelhantes vão acontecer em São 
Paulo, Rio de Janeiro e Bahia. Já me comprometi de ir 
a Minas no momento em que farão o debate sobre a 
importância da aprovação desses projetos.

Sr. Presidente, voltando rapidamente à reunião 
com o Deputado Michel Temer, quero informar que o 
Deputado disse que, mesmo que os Líderes não fiquem 
sensibilizados e que não haja acordo no mérito, S. Exª 
colocará a matéria em votação entre terça e quarta-
feira. Estou confiante na palavra do Presidente Michel 
Temer, como também na possibilidade das negociações 
que faremos com os Líderes do Governo.

Sr. Presidente, queria registrar, nos Anais da Casa, 
a Frente Parlamentar criada no Rio Grande do Sul.

Por fim, quero encaminhar a V. Exª documentos 
que recebi da Câmara Municipal de Uruguaiana, no Rio 
Grande do Sul. Eles estão muito preocupados, porque foi 
anunciado que poderia parar de funcionar a Usina Termo-
elétrica de Uruguaiana. A Usina, segundo eles, poderá 
parar as suas atividades, em virtude da interrupção do 
fornecimento de gás pelo país vizinho, a Argentina.

A Câmara Municipal de Uruguaiana já realizou 
uma audiência pública para debater essa questão, e 
recebi o documento assinado por todos os vereadores 
daquela Casa. Na referida audiência, foram apresen-
tadas as seguintes propostas: exigir um efetivo posi-
cionamento da Governadora do Estado, no sentido de 
que ela seja clara e que ajude a usina termoelétrica 
a voltar a funcionar normalmente, como também do 
próprio Governo Federal. 

Também disseram eles que é fundamental que o 
Governo Federal busque uma solução definitiva, tendo 
em vista a importância dessa usina para aquela região 
do nosso Estado.

Foi ressaltada a importância da realização de uma 
audiência pública na Assembléia Legislativa, como terá 
outra audiência pública, a que me propus organizar, 
aqui mesmo no Congresso Nacional, com a presença 
de Deputados e Senadores e do Ministério de Minas e 
Energia, para buscar uma resposta para que a Usina 
de Uruguaiana volte a funcionar.

Também foi proposta a criação de uma comissão 
para tratar deste assunto: estudo de viabilidade para 
impetrar uma ação civil pública por intermédio do Mi-
nistério Público, visando a permanência da usina do 
Município.

Por fim, a comunidade uruguaiana está empe-
nhada a encontrar solução para o assunto de modo 
que a usina permaneça na cidade.

Ratifico aqui, Sr. Presidente, a necessidade de 
que sejam tomadas medidas urgentes para resolver 
essa questão. A usina é de suma importância para a 
cidade de Uruguaiana e região e naturalmente para 
todos aqueles que estão envolvidos.

Enfim, esperamos que haja uma manifestação 
rápida dos governos estadual e federal para que a 
usina volte a funcionar na normalidade.

Como fiz aqui um resumo, peço a V. Exª que consi-
dere na íntegra tanto o manifesto da Assembléia do Rio 
Grande do Sul como o documento dos aposentados.

Falei também do evento dos bancários ocorrido 
em São Paulo, com a presença de 700 aposentados 
e pensionistas apoiando os projetos dos aposentados 
e o fim do voto secreto nas duas Casas.

Era isso.
Muito obrigado, Sr. Presidente.

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

(Inseridos nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno)
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SEGUEM, NA ÍNTEGRA, DISCURSOS 
DO SR. SENADOR PAULO PAIM.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apa-
nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, ontem, por volta das 20 horas, estivemos 
reunidos com o presidente da Câmara dos Deputados, 
Michel Temer. 

Participaram também da reunião os deputados 
federais Arnaldo Faria de Sá, Cleber Verde, Darcísio 
Perondi, Acélio Casagrande, o presidente da Cobap, 
Warley Gonçalves, assim como dezenas de diretores da 
Confederação de todos estados brasileiros, que estão 
acampados em frente ao Congresso Nacional.

O presidente Temer garantiu que na próxima terça-
feira, dia 30, vai colocar na pauta da reunião dos líderes 

partidários daquela casa a importância da votação no 
dia seguinte do PL 1/2007, que prevê o mesmo índice 
de reajuste do salário mínimo para aposentadorias e 
pensões e o PL 3.299/2008, que acaba com o fator 
previdenciário. 

Logo após o encontro com o presidente Michel 
Temer, nós iniciamos uma série de contatos que pre-
tendemos dar continuidade por toda essa semana. 

Acertamos uma reunião para a semana que vem 
com o líder do governo na Câmara, deputado Henri-
que Fontana, deputado Pepe Vargas– relator do fator, 
com representantes do ministério da Previdência e 
líderes partidários.

A nossa intenção é reafirmar que os aposentados 
brasileiros não podem mais esperar.
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Sr. Presidente, relato aqui o que me foi passado 
pela jornalista Taline, do jornal Correio do Povo, do 
Rio Grande do Sul.

Ela disse ter colocado no jornal uma nota dizendo 
que andava muito bem a campanha articulada pelas 
entidades para que sejam recolhidas um milhão de 
assinaturas em favor da aprovação dos projetos de 
nossa autoria: o reajuste integral acompanhando os 
reajustes do salário mínimo para todos aposentados 
e pensionistas, o fim o fator e fim do voto secreto.

Segundo a jornalista, a partir desse momento 
seu e-mail passou a ficar lotado por centenas e cen-
tenas de pedidos para saber onde assinar o apoio 
aos projetos.

Nós a informamos de que os aposentados e tra-
balhadores em geral – afinal todos serão beneficiados-, 
devem procurar em seus estados, em suas cidades, as 
assembléias legislativas, as câmaras de vereadores, 
as federações, os sindicatos e as associações.

Esses órgãos e entidades possuem os formulá-
rios, os quais serão remetidos ao meu gabinete.

Aproveito ainda para informar que no âmbito das 
assembléias legislativas estão sendo criadas frentes 
parlamentares em defesa dos aposentados e pensio-
nistas. 

Elas têm como mote a defesa dos três projetos 
citados anteriormente. Registro a Frente criada em 
Porto Alegre que tem como primeiro signatário o depu-
tado Nelson Härter e o apoio do presidente da Casa, 
deputado Ivar Pavan.

Sabemos que já foram criadas frentes em Minas 
Gerais, para a qual irei ao lançamento, assim como 
vou a Bahia, São Paulo e Rio de Janeiro, tal como por 
convites já formulados.

Sr. Presidente, voltando a minha reunião com o 
deputado Michel Temer, ele nos afirmou que mesmo 
que os líderes não fiquem sensibilizados com as reivin-
dicações dos aposentados e pensionistas, sua intenção 
colocar os projetos em votação na quarta-feira.

Portanto, Sr. Presidente, a perspectiva é boa. 
Estamos trabalhando, assim como outros senadores e 
deputados, para que esta vitória seja alcançada o mais 
rápido possível e que ela seja na semana que vem.

Era o que tinha a dizer. 
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apa-

nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, quero fazer um registro sobre correspon-
dência que recebi da Câmara Municipal de Uruguaia-
na, no Rio Grande do Sul.

Ela versa sobre o encerramento das atividades 
da Usina Termoelétrica AES de Uruguaiana.

A usina está parando suas atividades em virtu-
de da interrupção do fornecimento de gás natural pelo 
país vizinho, a Argentina.

A Câmara Municipal de Uruguaiana realizou uma 
audiência pública para colocar o tema em debate.

Na referida audiência foram propostas as se-
guintes medidas:

– um efetivo posicionamento da Governadora Yeda 
Crusius, no sentido de que a mesma se posicio-
ne publicamente sobre a questão que envolve a 
Usina Termoelétrica de Uruguaiana, bem como 
uma manifestação pública do Governo Federal 
a respeito do tema

– que se busque junto ao Governo Federal uma so-
lução definitiva, tendo em vista a sua responsa-
bilidade no desenvolvimento das mais diversas 
regiões do país

– realização de uma audiência pública na Assembléia 
Legislativa, bem como na Câmara dos Deputa-
dos, visando uma solução ao problema enfren-
tado pela comunidade, com a participação de 
representantes da AES Uruguaiana

– criação de uma Comissão para tratar do assunto 
com as autoridades federais

– estudo de viabilidade para impetrar uma Ação Ci-
vil Pública, por intermédio do Ministério Público 
Federal, visando a permanência da usina no 
município

A comunidade de Uruguaiana está empenhada 
em encontrar solução para o assunto, de modo que a 
Usina permaneça na cidade.

Ratifico a necessidade de que sejam tomadas 
medidas urgentes para resolver esta questão. A Usina 
é muito importante para a cidade de Uruguaiana e os 
entes envolvidos não podem deixar de se manifestar.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 

– V. Exª será atendido, na forma da lei, e queremos 
cumprimentá-lo por ter irradiado a campanha em favor 
dos aposentados do Brasil, tanto pela derrubada do 
veto, no dia 8 de julho, como também pela quebra do 
redutor das aposentadorias dos nossos aposentados, 
matéria de que fui o Relator. Fui o Cirineu dessas pro-
postas de Paulo Paim.

O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB 
– AC) – Senador Mão Santa, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– Pela ordem.

V. Exª está inscrito aqui também.
O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB – 

AC. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Embora es-
teja inscrito, eu gostaria de pedir a V. Exª que colocasse 
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na pauta para deliberação, se possível ainda hoje, um 
requerimento de autoria do Senador Adelmir Santana 
e de outros Parlamentares que solicita a realização de 
uma sessão para homenagearmos a memória do ma-
estro Sílvio Barbato, vítima daquele acidente do avião 
da Air France. O maestro Sílvio Barbato foi maestro 
aqui em Brasília, serviu a Capital Federal por muitos 
anos e, infelizmente, faleceu naquele acidente.

Há, pois, sobre a mesa um requerimento do Se-
nador Adelmir Santana, ao qual todos nós nos asso-
ciamos, e gostaria que V. Exª o colocasse na pauta 
para deliberarmos ainda hoje.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– O prestígio de V. Exª é tão grande que já tomei pro-
vidências aqui com a Secretária-Geral Cláudia Lyra. 
O Presidente Sarney acaba de chegar para ler o re-
querimento de V. Exª, mostrando o apreço que ele tem 
pela representatividade de V. Exª.

O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB 
– AC) – Aproveito a presença do nosso querido Pre-
sidente José Sarney, a quem prezamos muito e por 
quem temos muito respeito, para lembrá-lo, Presidente, 
do compromisso que nós temos de aprovarmos aque-
la comissão de Senadores, que eu propus juntamente 
com os Senadores de Brasília e com aqueles Sena-
dores que se sentem de Brasília.

É uma comissão para, em contato com o Governo 
do Distrito Federal, organizar as comemorações relati-
vas aos cinquenta anos de Brasília. Essa comissão não 
vai consumir um único centavo do Senado, diga-se de 
passagem, e seria, do ponto de vista desta Casa, algo 
muito interessante, porque desde já, Senador Sarney, 
estaríamos em contato, de forma organizada, com o 
Governo do Distrito Federal. Dessa forma, poderemos 
prever os atos que serão realizados no âmbito desta 
Casa, em conjunto com o Governo do Distrito Federal, 
em homenagem à Capital que nos acolhe há tantos 
anos – a V. Exª nem se fala, há muitos mais. Todos nós 
temos essa dívida de gratidão com Brasília, que com-
pletará, no ano que vem, cinquenta anos.

Gostaria de reiterar o pedido a V. Exª para que 
esse requerimento seja colocado também em pauta 
e aprovado pelo Plenário da Casa.

Durante o discurso do Sr. Geraldo Mes-
quita Júnior, o Sr. Mão Santa, 3º Secretário, 
deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada 
pelo Sr. José Sarney, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Determino à Secretaria da Mesa que procure agili-
zar o requerimento de pedido de V. Exª para que seja 
colocado em pauta e votado.

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

ORDEM DO DIA
Foi lido anteriormente o Requerimento nº 752, 

de 2009, do Senador Adelmir Santana e outros Srs. 
Senadores, solicitando a realização de sessão espe-
cial em homenagem ao Maestro Sílvio Barbato, que 
estava no vôo 447 da Air France desaparecido sobre 
o Atlântico no dia 31 de maio de 2009, a ser realizada 
no dia 7 de julho.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Em votação o requerimento.

As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam quei-
ram permanecer sentados. (Pausa.)

Apesar de a pauta estar trancada, nós podemos 
deliberar...

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Pela or-
dem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Pela ordem...

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA. Pela ordem 
Sem revisão do orador.) – Presidente, eu dei entra-
da com o pedido de instalação da CPI do Dnit, pela 
segunda vez, com as assinaturas exigidas pelo Re-
gimento Interno e pela Constituição brasileira. Faz, 
mais ou menos, uns trinta dias, um mês, se não me 
falha a memória. Eu gostaria que V. Exª tomasse as 
providências, Sr. Presidente, com todo o respeito, e 
lesse a CPI do Dnit, assim como foi feito com na CPI 
da Petrobras.

A CPI da Petrobras foi lida no mesmo dia em que 
foi assinada pelos membros dos partidos. No mesmo 
dia, ela foi lida. Com relação à minha, não reclamei à 
Mesa nem estou reclamando; estou apenas pedindo. 
Sei que V. Exª tem tratado de uma maneira singular 
esse tipo de assunto com referência a CPI.

Da última vez, eu estava há mais de um ano es-
perando a leitura. V. Exª, imediatamente, em uma reu-
nião, propôs-se a ler e cumpriu com o que prometeu. 
Infelizmente, foram retiradas as assinaturas. Tornei a 
pedir as assinaturas dos pares; consegui em torno de 
30 ou 31 assinaturas, não me recordo, mas bem mais 
do que o exigido pela Constituição e pelo Regimen-
to Interno. E espero que V. Exª possa, durante esses 
dias, antes do recesso, senão hoje... O ideal seria hoje, 
mas, senão hoje – não estou tão afobado –, poderia 
ser segunda, terça, só gostaria que V. Exª lesse o re-
querimento antes do recesso.

Eu, inclusive, peço a V. Exª que a gente não se 
afobe tanto na instalação desta CPI. Eu gostaria de pro-
ceder aos trabalhos desta CPI a partir do mês de agosto, 
mas gostaria que fosse lida antes do recesso.
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Tenho certeza de que V. Exª atenderá à minha 
solicitação. Por isso, agradeço antecipadamente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Senador Mário Couto, quando recebi o pedido de V. 
Exª na primeira vez, V. Exª viu a presteza com que nós 
fizemos. E, dessa vez, como temos quatro Comissões de 
Inquérito e chegou mais uma à Mesa, eu queria ouvir os 
Srs. Líderes. Que seja levado à reunião dos Líderes para 
ver como se procederia dessa maneira. Mas eu quero 
dizer a V. Exª que acho que, pela forma do Regimento, 
desde que a Comissão tenha o número legal, deve ser 
lida. E eu vou providenciar à Mesa para que...

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Eu só quero 
ressaltar a V. Exª que já abri mão da outra vez porque 
nós tínhamos quatro CPIs na Casa. Eu, então, disse 
que esperaria. Esperei um ano. Desta vez, eu queria 
ter prioridade. Esperei, disse que não tinha pressa, que 
poderia esperar. Esperei um ano, até porque eu sabia 
que, neste ano, mais irregularidades seriam cometidas 
no Dnit. Eu queria que elas se acumulassem – e o fiz 
propositalmente. Agora, eu gostaria de ter prioridade.

Então, peço a V. Exª a leitura e a prioridade da 
instalação para o mês de agosto.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 

– Mandaremos proceder à leitura.
Eu quero registrar a presença em plenário do ex-

Senador Lula Freire, filho do Senador Vitorino Freire, 
que, embora tenha sido um grande adversário meu, 
registro a presença do seu filho no plenário com mui-
to agrado.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Item 40:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 276, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 276, de 2008 (nº 
59/2007, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o texto do Tratado sobre Transferência 
de Pessoas Condenadas entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo da 
República do Suriname, celebrado em Para-
maribo, em 16 de fevereiro de 2005.

Parecer nº 715, de 2009-CRE, Relator ad 
hoc Senador Paulo Duque, favorável a apro-
vação da matéria.

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

discussão.
Em votação.

As Sras. Senadoras e os Srs. Senadores que o 
aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)

Aprovado.
A matéria vai à promulgação.

É a seguinte a matéria aprovada:

(*) PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 276, DE 2008 

(Nº 59/2007, na Câmara dos Deputados)

prova o texto do Tratado sobre Trans-
ferência de Pessoas Condenadas entre o 
Governo da República Federativa do Bra-
sil e o Governo da República do Su riname, 
celebrado em Paramaribo, em 16 de feve-
reiro de 2005.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o texto do Tratado sobre 

Transferência de Pessoas Condenadas entre o Go-
verno da Repú blica Federativa do Brasil e o Governo 
da República do Surina me, celebrado em Paramaribo, 
em 16 de fevereiro de 2005.

Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do 
Con gresso Nacional quaisquer atos que possam resul-
tar em revisão do referido tratado, bem como quaisquer 
ajustes complementares que, nos termos do inciso I, 
do caput do art. 49 da Constitui ção Federal, acarre-
tem encargos ou compromissos gravosos ao patrimô-
nio nacional.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

(*) A íntegra da matéria encontra-se publicada no DSF de 13-11-
2008.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Item 41:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 277, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 277, de 2008 (nº 
61/2007, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o texto do Acordo para o Estabeleci-
mento do Centro Sul, celebrado em Genebra, 
em 1º de setembro de 1994.

Parecer nº 716, de 2009-CRE, Relator 
Senador Efraim Morais, favorável à aprova-
ção da matéria.

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

discussão.
Em votação. (Pausa.)
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As Srªs. Senadoras e os Srs. Senadores que o 
aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)

Declaro aprovado, não havendo manifestação 
contrária.

A matéria vai à promulgação.

É a seguinte a matéria aprovada:

(*) PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 277, DE 2008 

(Nº 61/2007, na Câmara dos Deputados)

Aprova o texto do Acordo para o Es-
tabelecimento do Centro Sul, celebrado em 
Genebra, em 1º de setembro de 1994.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o texto do Acordo para o 

Estabelecimento do Centro Sul, celebrado em Gene-
bra, em 1º de setembro de 1994.

Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do Con-
gresso Nacional quaisquer atos que possam resultar em 
revisão do referido acordo, bem como quaisquer ajustes 
complementares que, nos termos do inciso I do caput do 
art. 49 da Constituição Federal, acarretem encargos ou 
compromissos gravosos ao patrimônio nacional.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

(*) A íntegra da matéria encontra-se publicada no DSF de 13-11-
2008.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Item 42:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 74, DE 2009

Discussão, em turno único, do Proje-
to de Decreto Legislativo nº 74, de 2009 (nº 
321/2007, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o texto do Terceiro Protocolo Adicional 
às Convenções de Genebra de 12 de agosto 
de 1949, relativo à Adoção de Emblema Dis-
tintivo Adicional aprovado em Genebra, em 8 
de dezembro de 2005.

Parecer favorável, sob nº 717, de 2009, 
da Comissão de Relações Exteriores e De-
fesa Nacional, Relator ad hoc: Senador Fer-
nando Collor.

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

discussão. 
Em votação. (Pausa.)
As Srªs. Senadoras e os Srs. Senadores que o 

aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)

Declaro aprovado, não havendo nenhuma mani-
festação contrária.

A matéria vai à promulgação.

É a seguinte a matéria aprovada:

(*) PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 74,  DE 2009 

(Nº 321/2007, na Câmara dos Deputados)

Aprova o texto do Terceiro Protocolo 
Adicional às Convenções de Genebra, de 
12 de agosto de 1949, relativo à Ado ção de 
Emblema Distintivo Adicional, aprovado em 
Genebra, em 8 de dezembro de 2005.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica aprovado o texto do Terceiro Proto-

colo Adicional às Convenções de Genebra de 12 de 
agosto de 1949, relativo à Adoção de Emblema Dis-
tintivo Adicional, aprovado em Genebra, em 8 de de-
zembro de 2005.

Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do 
Congresso Nacional quaisquer atos que possam re-
sultar em revisão do referido protocolo, bem como 
quaisquer ajustes complementares que, nos termos 
do inciso I, do caput do art. 49 da Constituição Fede-
ral, acarretem encargos ou compromissos gravosos 
ao patrimônio nacional.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

(*) A íntegra da matéria encontra-se publicada no DSF de 13-3-
2009.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Não havendo objeção do Plenário, a Presidência vo-
tará, em grupo, os requerimentos constantes dos Itens 
44 a 51 da Ordem do Dia.

Em votação.
As Sras e os Srs. Senadores que os aprovam 

queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovados.
A Ata individualizará as votações.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 

– Apreciação, também em globo, dos Requerimentos 
nºs 643, 701, 708, 760, todos de 2009, em tramita-
ção conjunta.

As Sras e os Srs. Senadores que os aprovam, 
queiram permanecer sentados. (Pausa.)

Aprovados.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 

– Da mesma maneira, em votação os Requerimentos 
712, 720 e 721, todos de 2009, de audiência de Co-
missões.
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As Sras e os Srs. Senadores que os aprovam, 
queiram permanecer sentados. (Pausa.)

Aprovados.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 

– Item 47:

REQUERIMENTO Nº 711, DE 2009

Votação do Requerimento 711, de 2009, 
de desapensamento de proposições.

As Srª e os Srs. Senadores que o aprovam quei-
ram permanecer sentados. (Pausa.)

Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 

– A Presidência determina à Ata que proceda à indivi-
dualização das deliberações.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Item 44:

REQUERIMENTO Nº 643, DE 2009

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 643, de 2009, do Senador Francisco 
Dornelles, solicitando a tramitação conjunta 
do Projeto de Lei do Senado nº 115, de 2009, 
com o Projeto de Lei do Senado nº 423, de 
2003, que já se encontra apensado aos Pro-
jetos de Lei do Senado nºs 495, de 2003; 106, 
de 2006; 470 e 681, de 2007; e 138, de 2008, 
por regularem a mesma matéria (dedução de 
despesas da base de cálculo do imposto de 
renda da pessoa física).

Em votação o requerimento.
As Srª e os Srs. Senadores que o aprovam quei-

ram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
As matérias passam a tramitar em conjunto e 

vão à Comissão de Educação, Cultura e Esporte e, 
nos termos do art. 49, I, do Regimento Interno, à de 
Assuntos Econômicos.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Item 45:

REQUERIMENTO Nº 701, DE 2009

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 701, de 2009, do Senador Antonio Carlos 
Valadares, solicitando a tramitação conjunta 
das Propostas de Emenda à Constituição nº 38, 
de 2004, nº 50, de 2006 e nº 86, de 2007, por 
regularem a mesma matéria (voto secreto).

Em votação o requerimento.
As Srª e os Srs. Senadores que o aprovam quei-

ram permanecer sentados. (Pausa.)

Aprovado.
As matérias passam a tramitar em conjunto e 

vão ao exame da Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania.

Fica prejudicado o Requerimento nº 702, de 2009, 
uma vez que, com a aprovação do Requerimento nº 
701, de 2009, as Propostas vão à Comissão de Cons-
tituição, Justiça e Cidadania, para reexame.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Item 46:

REQUERIMENTO Nº 708, DE 2009

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 708, de 2009, da Senadora Marina Silva, 
solicitando a tramitação conjunta dos Projetos 
de Lei do Senado nºs 40, de 2003, e 247, de 
2008, por regularem a mesma matéria (em 
igualdade de condições, estabelece a certifi-
cação ambiental como critério de desempate 
em licitações públicas).

Em votação o requerimento.
As Srª e os Srs. Senadores que o aprovam quei-

ram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
As matérias passam a tramitar em conjunto e vão 

à Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor 
e Fiscalização e Controle e, nos termos do art. 49, I, 
à de Constituição, Justiça e Cidadania.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Item 47:

REQUERIMENTO Nº 711, DE 2009

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 711, de 2009, do Senador Romero Jucá, 
solicitando o desapensamento do Projeto de 
Lei do Senado nº 53, de 2003, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 109, de 2006, e dos Proje-
tos de Lei do Senado nºs 294, de 2004; 219, 
de 2005; 353, de 2007; e 368, de 2008, a fim 
que tenha tramitação autônoma (transmissão 
da “Voz do Brasil”).

Em votação o requerimento.
As Srª e os Srs. Senadores que o aprovam quei-

ram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O Projeto de Lei do Senado nº 53, de 2003, é 

desapensado das demais matérias, volta a ter trami-
tação autônoma, retoma o caráter terminativo, vai à 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania; de 
Educação, Cultura e Esporte; e, nos termos do art. 
49, I, do Regimento Interno, à de Ciência, Tecnologia, 
Inovação, Comunicação e Informática.
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As demais matérias continuam apensadas e vão 
às Comissões de Ciência, Tecnologia, Inovação, Co-
municação e Informática; de Constituição, Justiça e 
Cidadania; e de Educação, Cultura e Esporte.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Item 48:

REQUERIMENTO Nº 712, DE 2009

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 712, de 2009, do Senador Fernando 
Collor, solicitando que, sobre o Projeto de Lei 
da Câmara nº 6, de 2009, além das Comissões 
constantes do despacho inicial de distribuição, 
seja ouvida, também, a de Serviços de Infra-
estrutura (estrutura o Sistema Brasileiro de 
Defesa da Concorrência).

Em votação o requerimento.
As Srª e os Srs. Senadores que o aprovam quei-

ram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai às Comissões de Serviços de In-

fraestrutura; de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comu-
nicação e Informática; de Assuntos Econômicos; de 
Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização 
e Controle; e de Constituição, Justiça e Cidadania.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Item 49:

REQUERIMENTO Nº 720, DE 2009

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 720, de 2009, do Senador Romero 
Jucá, solicitando que, sobre o Projeto de Lei 
do Senado nº 580, de 2007, além da Comis-
são constante do despacho inicial de distri-
buição, seja ouvida, também, a Comissão de 
Agricultura e Reforma Agrária (dispõe sobre 
a condição de segurado especial).

Em votação o requerimento.
As Srª e os Srs. Senadores que o aprovam quei-

ram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão de Agricultura e Re-

forma Agrária e, nos termos do art. 49, I, à de Assun-
tos Sociais.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Item 50:

REQUERIMENTO Nº 721, DE 2009

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 721, de 2009, da Senadora Ideli Salvat-
ti, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do 
Senado nº 118, de 2009, além da Comissão 

constante do despacho inicial de distribuição, 
seja ouvida, também, a Comissão de Assuntos 
Econômicos (permite a exploração de instala-
ções portuárias privadas para uso geral).

Em votação o requerimento.
As Srª e os Srs. Senadores que o aprovam quei-

ram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão de Assuntos Econô-

micos e, nos termos do art. 49, I, à de Serviços de 
Infraestrutura.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Item 51:

REQUERIMENTO Nº 760, DE 2009

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 760, de 2009, do Senador Arthur Virgílio, 
solicitando a tramitação conjunta dos Projetos 
de Lei do Senado nºs 30 e 306, de 2003, com 
o Projeto de Lei da Câmara nº 85, de 2009, 
por regularem a mesma matéria (disciplina o 
funcionamento de Banco de Dados e serviços 
de proteção ao crédito e congêneres).

Em votação o requerimento.
As Srª e os Srs. Senadores que o aprovam quei-

ram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
As matérias passam a tramitar em conjunto e vão 

às Comissões de Constituição, Justiça e Cidadania; de 
Assuntos Econômicos; e de Meio Ambiente, Defesa 
do Consumidor e Fiscalização e Controle.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – 
AP) – São as seguintes as matérias não apreciadas 
e transferidas para a próxima sessão deliberativa 
ordinária:

1 
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO  

Nº 12, DE 2009 
(Proveniente da Medida Provisória nº 460, de 2009)

Discussão, em turno único, Projeto de 
Lei de Conversão nº 12, de 2009, que dá nova 
redação aos arts. 4º, 5º e 8º da Lei no 10.931, 
de 2 de agosto de 2004, que tratam de patrimô-
nio de afetação de incorporações imobiliárias; 
dispõe sobre o tratamento tributário a ser dado 
às receitas mensais auferidas pelas empresas 
construtoras nos contratos de construção de 
moradias firmados dentro do Programa Minha 
Casa, Minha Vida – PMCMV, atribui à Agên-
cia Nacional de Telecomunicações – Anatel as 
atribuições de apurar, constituir, fiscalizar e ar-
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recadar a Contribuição para o Fomento da Ra-
diodifusão Pública; altera as Leis nºs 11.196, de 
21 de novembro de 2005, 11.652, de 7 de abril 
de 2008, 10.833, de 29 de dezembro de 2003, 
9.826, de 23 de agosto de 1999, 6.099, de 12 
de setembro de 1974, 11.079, de 30 de dezem-
bro de 2004, 8.668, de 25 de junho de 1993, 
8.745, de 9 de dezembro de 1993, 10.865, de 
30 de abril de 2004, e 8.989, de 24 de fevereiro 
de 1995; e dá outras providências (proveniente 
da Medida Provisória nº 460, de 2009)

Relatora revisora: Senadora Lúcia Vâ-
nia

(Sobrestando a pauta a partir de: 15-5-
2009)

2 
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 461, DE 2009

Discussão, em turno único, da Medida 
Provisória nº 461, de 2009, que abre crédito 
extraordinário, em favor do Ministério da Inte-
gração Nacional, no valor de trezentos milhões 
de reais, para os fins que especifica.

Relator revisor:
(Sobrestando a pauta a partir de: 31-5-

2009)
Prazo final prorrogado: 27-8-2009

3 
PARECER Nº 511, DE 2009 

(Escolha de Autoridade)

Discussão, em turno único, do Parecer nº 
511, de 2009, da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, Relator ad hoc: Senador 
Expedito Júnior, sobre o Ofício nº S/15, de 
2009 (nº 239/2009, na origem), do Superior 
Tribunal de Justiça, submetendo à apreciação 
do Senado Federal a indicação do Senhor Sér-
gio Feltrin Corrêa, Desembargador do Tribunal 
Regional Federal da 2ª Região, para compor o 
Conselho Nacional do Ministério Público.

4 
PARECER Nº 512, DE 2009 

(Escolha de Autoridade)

Discussão, em turno único, do(a) Parecer 
nº 512, de 2009, de autoria do(a) Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania, que so-
bre o Ofício nº S/16, de 2009 (nº 47/2009, na 
origem), do Conselho Federal da Ordem dos 
Advogados do Brasil, submetendo à aprecia-
ção do Senado Federal a indicação do Senhor 

Adilson Gurgel de Castro para compor o Con-
selho Nacional do Ministério Público.

5 
PARECER Nº 513, DE 2009 

(Escolha de Autoridade)

Discussão, em turno único, do(a) Parecer 
nº 513, de 2009, de autoria do(a) Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania, que so-
bre o Ofício nº S/17, de 2009 (nº 47/2009, na 
origem), do Conselho Federal da Ordem dos 
Advogados do Brasil, submetendo à aprecia-
ção do Senado Federal a indicação do Senhor 
Almino Afonso Fernandes para compor o Con-
selho Nacional do Ministério Público.

6 
PARECER Nº 514, DE 2009 

(Escolha de Autoridade)

Discussão, em turno único, do(a) Parecer 
nº 514, de 2009, de autoria do(a) Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania, que so-
bre o Ofício nº S/18, de 2009 (nº 520/2009, 
na origem), do Procurador-Geral da Repúbli-
ca, submetendo à apreciação do Senado Fe-
deral a indicação do Senhor Nicolao Dino de 
Castro e Costa Neto, Procurador Regional da 
República, para compor o Conselho Nacional 
do Ministério Público

7 
PARECER Nº 515, DE 2009 

(Escolha de Autoridade)

Discussão, em turno único, do(a) Parecer 
nº 515, de 2009, de autoria do(a) Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania, que so-
bre o Ofício nº S/19, de 2009 (nº 520/2009, na 
origem), do Procurador-Geral da República, 
submetendo à apreciação do Senado Federal a 
indicação da Senhora Sandra Lia Simón, Pro-
curadora Regional do Trabalho, para compor o 
Conselho Nacional do Ministério Público.

8 
PARECER Nº 516, DE 2009 

(Escolha de Autoridade)

Discussão, em turno único, do(a) Parecer 
nº 516, de 2009, de autoria do(a) Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania, que sobre o 
Ofício nº S/20, de 2009 (nº 520/2009, na origem), 
do Procurador-Geral da República, submetendo 
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à apreciação do Senado Federal a indicação da 
Senhora Maria Ester Henrique Tavares, Procura-
dora da Justiça Militar, para compor o Conselho 
Nacional do Ministério Público. 

9 
PARECER Nº 517, DE 2009 

(Escolha de Autoridade)

Discussão, em turno único, do(a) Parecer 
nº 517, de 2009, de autoria do(a) Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania, que so-
bre o Ofício nº S/21, de 2009 (nº 520/2009, na 
origem), do Procurador-Geral da República, 
submetendo à apreciação do Senado Federal 
a indicação do Senhor Diaulas Costa Ribeiro, 
Promotor de Justiça, para compor o Conselho 
Nacional do Ministério Público.

10 
PARECER Nº 518, DE 2009 

(Escolha de Autoridade)

Discussão, em turno único, do(a) Parecer 
nº 518, de 2009, de autoria do(a) Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania, que sobre o 
Ofício no S/22, de 2009 (no 520/2009, na origem), 
do Procurador-Geral da República, submetendo 
à apreciação do Senado Federal a indicação do 
Senhor Cláudio Barros Silva, Procurador de Justi-
ça do Estado do Rio Grande do Sul, para compor 
o Conselho Nacional do Ministério Público.

11 
PARECER Nº 519, DE 2009 

(Escolha de Autoridade)

Discussão, em turno único, do(a) Parecer 
nº 519, de 2009, de autoria do(a) Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania, que sobre o 
Ofício nº S/23, de 2009 (nº 520/2009, na origem), 
do Procurador-Geral da República, submetendo 
à apreciação do Senado Federal a indicação do 
Senhor Achiles de Jesus Siquara Filho, Procura-
dor de Justiça do Estado da Bahia, para compor 
o Conselho Nacional do Ministério Público.

12 
PARECER Nº 520, DE 2009 

(Escolha de Autoridade)

Discussão, em turno único, do(a) Parecer 
nº 520, de 2009, de autoria do(a) Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania, que sobre o 
Ofício nº S/24, de 2009 (nº 520/2009, na origem), 

do Procurador-Geral da República, submetendo 
à apreciação do Senado Federal a indicação do 
Senhor Sandro José Neis, Promotor de Justiça 
do Estado de Santa Catarina, para compor o 
Conselho Nacional do Ministério Público.

13 
PARECER Nº 521, DE 2009 

(Escolha de Autoridade)

Discussão, em turno único, do(a) Parecer 
nº 521, de 2009, de autoria do(a) Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania, que so-
bre o Ofício nº S/25, de 2009 (nº 143/2009, na 
origem), do Supremo Tribunal Federal, sub-
metendo à apreciação do Senado Federal a 
indicação da Senhora Taís Schilling Ferraz, 
Juíza Federal da Seção Judiciária do Estado 
do Rio Grande do Sul, para compor o Conse-
lho Nacional do Ministério Público

14 
PARECER Nº 522, DE 2009 

(Escolha de Autoridade)

Discussão, em turno único, do(a) Parecer 
nº 522, de 2009, de autoria do(a) Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania, que sobre o 
Ofício nº S/26, de 2009 (s/nº/2009, na origem), 
de Lideranças do Senado Federal, submetendo 
à apreciação do Senado Federal a indicação do 
Senhor Bruno Dantas Nascimento para compor 
o Conselho Nacional do Ministério Público.

15 
PARECER Nº 502, DE 2009 

(Escolha de Autoridade)

Discussão, em turno único, do Parecer nº 
502, de 2009, da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, Relator: Senador Eduardo 
Azeredo, sobre o Ofício nº S/39, de 2009 (nº 
144/2009, na origem), do Supremo Tribunal 
Federal, submetendo à apreciação do Senado 
Federal a indicação do Senhor Paulo de Tarso 
Tamburini Souza, Juiz de Direito da Comarca 
de Belo Horizonte, para compor o Conselho 
Nacional de Justiça.

16 
PARECER Nº 589, DE 2009 

(Escolha de Autoridade)

Discussão, em turno único, do Parecer 
nº 589, de 2009, da Comissão de Constitui-
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ção, Justiça e Cidadania, Relator ad hoc: Se-
nador Antonio Carlos Júnior, sobre o Ofício 
nº S/27, de 2009 (nº 239/2009, na origem), 
do Superior Tribunal de Justiça, submetendo 
à apreciação do Senado Federal a indicação 
do Senhor Leomar Barros Amorim de Sousa, 
Desembargador do Tribunal Regional Federal 
da 1ª Região, para compor o Conselho Nacio-
nal de Justiça.

17 
PARECER Nº 590, DE 2009 

(Escolha de Autoridade)

Discussão, em turno único, do Parecer nº 
590, de 2009, da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, Relator: Senador José 
Agripino, sobre o Ofício nº S/28, de 2009 (nº 
239/2009, na origem), do Superior Tribunal de 
Justiça, submetendo à apreciação do Senado 
Federal a indicação do Senhor Walter Nunes 
da Silva Júnior, Juiz Federal, para compor o 
Conselho Nacional de Justiça.

18 
PARECER Nº 592, DE 2009 

(Escolha de Autoridade)

Discussão, em turno único, do Parecer nº 
592, de 2009, da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, Relator: Senador Flexa 
Ribeiro, sobre o Ofício nº S/30, de 2009 (nº 
144/2009, na origem), do Supremo Tribunal 
Federal, submetendo à apreciação do Senado 
Federal a indicação do Senhor Milton Augusto 
de Brito Nobre, Desembargador do Tribunal 
de Justiça do Estado do Pará, para compor o 
Conselho Nacional de Justiça.

19 
PARECER Nº 593, DE 2009 

(Escolha de Autoridade)

Discussão, em turno único, do Parecer nº 
593, de 2009, da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, Relator: Senador Tasso 
Jereissati, sobre o Ofício nº S/31, de 2009 (nº 
406/2009, na origem), do Procurador-Geral 
da República, submetendo à apreciação do 
Senado Federal a indicação do Senhor José 
Adônis Callou de Araújo Sá, Procurador Re-
gional da República, para compor o Conselho 
Nacional de Justiça.

20 
PARECER Nº 594, DE 2009 

(Escolha de Autoridade)

Discussão, em turno único, do Parecer 
nº 594, de 2009, da Comissão de Constitui-
ção, Justiça e Cidadania, Relator: Senador 
Romeu Tuma, sobre o Ofício nº S/32, de 2009 
(nº 406/2009, na origem), do Procurador-Geral 
da República, submetendo à apreciação do 
Senado Federal a indicação do Senhor Felipe 
Locke Cavalcanti, Promotor de Justiça do Es-
tado de São Paulo, para compor o Conselho 
Nacional de Justiça.

21 
PARECER Nº 595, DE 2009 

(Escolha de Autoridade)

Discussão, em turno único, do Parecer nº 
595, de 2009, da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, Relatora: Senadora Ideli 
Salvatti, sobre o Ofício nº S/33, de 2009 (nº 
46/2009, na origem), do Conselho Federal da 
Ordem dos Advogados do Brasil, submetendo 
à apreciação do Senado Federal a indicação 
do Senhor Jefferson Luis Kravchychyn para 
compor o Conselho Nacional de Justiça.

22 
PARECER Nº 596, DE 2009 

(Escolha de Autoridade)

Discussão, em turno único, do Parecer nº 
596, de 2009, da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, Relator: Senador Inácio 
Arruda, sobre o Ofício nº S/34, de 2009 (nº 
46/2009, na origem), do Conselho Federal da 
Ordem dos Advogados do Brasil, submetendo 
à apreciação do Senado Federal a indicação 
do Senhor Jorge Hélio Chaves de Oliveira para 
compor o Conselho Nacional de Justiça.

23 
PARECER Nº 598, DE 2009 

(Escolha de Autoridade)

Discussão, em turno único, do Parecer nº 
598, de 2009, da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, Relator: Senador Aloizio 
Mercadante, sobre o Ofício nº S/36, de 2009 
(nº 184/2009, na origem), do Tribunal Supe-
rior do Trabalho, submetendo à apreciação do 
Senado Federal a indicação do Senhor Ives 
Gandra Martins Filho, Ministro do Tribunal Su-
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perior do Trabalho, para compor o Conselho 
Nacional de Justiça.

24 
PARECER Nº 599, DE 2009 

(Escolha de Autoridade)

Discussão, em turno único, do Parecer 
nº 599, de 2009, da Comissão de Constitui-
ção, Justiça e Cidadania, Relator: Senador 
Wellington Salgado, sobre o Ofício nº S/37, 
de 2009 (nº 184/2009, na origem), do Tribunal 
Superior do Trabalho, submetendo à aprecia-
ção do Senado Federal a indicação do Senhor 
Nelson Tomaz Braga, Juiz do Tribunal Regio-
nal do Trabalho da 1ª Região, para compor o 
Conselho Nacional de Justiça.

25 
PARECER Nº 600, DE 2009 

(Escolha de Autoridade)

Discussão, em turno único, do Parecer nº 
600, de 2009, da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, Relator: Senador Os-
mar Dias, sobre o Ofício nº S/38, de 2009 (nº 
184/2009, na origem), do Tribunal Superior do 
Trabalho, submetendo à apreciação do Sena-
do Federal a indicação da Senhora Morgana 
de Almeida Richa, Juíza do Trabalho Titular da 
15ª Vara do Trabalho de Curitiba, para compor 
o Conselho Nacional de Justiça.

26 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 29, DE 2003

Votação, em segundo turno, da Propos-
ta de Emenda à Constituição nº 29, de 2003, 
tendo como primeira signatária a Senadora 
Lúcia Vânia, que dá nova redação ao art. 193 
da Constituição Federal (que trata da ordem 
social).

Parecer sob nº 187, de 2009, da Comis-
são Diretora, Relator: Senador Mão Santa, 
oferecendo a redação para o segundo turno.

27 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 7, DE 2008

Votação, em segundo turno, da Propos-
ta de Emenda à Constituição nº 7, de 2008, 
tendo como primeiro signatário o Senador 
Gim Argello, que altera os arts. 21, 22 e 48 

da Constituição Federal, para transferir da 
União para o Distrito Federal as atribuições 
de organizar e manter a Defensoria Pública 
do Distrito Federal.

Parecer favorável, sob nº 727, de 2008, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Demóstenes Torres.

28 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 48, DE 2003

Votação, em primeiro turno, da Proposta 
de Emenda à Constituição nº 48, de 2003, ten-
do como primeiro signatário o Senador Antonio 
Carlos Magalhães, que dispõe sobre aplicação 
de recursos destinados à irrigação.

Pareceres sob nºs 1.199, de 2003; e 15, 
de 2007, da Comissão de Constituição, Jus-
tiça e Cidadania: 1º pronunciamento: Relator: 
Senador João Alberto Souza, favorável, com 
a Emenda nº 1-CCJ, que apresenta; 2º pro-
nunciamento: (sobre a Emenda nº 2, de Ple-
nário), Relator ad hoc: Senador João Batista 
Motta, favorável, nos termos de subemenda 
que apresenta.

29 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 51, DE 2003

Votação, em primeiro turno, da Propos-
ta de Emenda à Constituição nº 51, de 2003, 
tendo como primeiro signatário o Senador 
Demóstenes Torres, que dá nova redação ao 
§ 4º do art. 225 da Constituição Federal, para 
incluir o Cerrado e a Caatinga entre os biomas 
considerados patrimônio nacional.

Parecer favorável, sob nº 269, de 2004, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, Relator: Senador Eduardo Azeredo.

30 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 19, DE 2007

Votação, em primeiro turno, da Propos-
ta de Emenda à Constituição nº 19, de 2007, 
tendo como primeiro signatário o Senador Tião 
Viana, que acrescenta parágrafo único ao art. 
54 da Constituição Federal, para permitir a 
Deputados Federais e Senadores o exercício 
de cargo de professor em instituição pública 
de ensino superior.
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Parecer favorável sob nº 850, de 2007, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Eduardo Suplicy.

31 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 100, DE 2007

Votação, em primeiro turno, da Proposta 
de Emenda à Constituição nº 100, de 2007, ten-
do como primeiro signatário o Senador Alvaro 
Dias, que dá nova redação às alíneas b e c do 
inciso XXIII do art. 21 da Constituição Federal, 
para autorizar a produção, a comercialização e 
a utilização de radioisótopos para a pesquisa 
e uso médicos. dá nova redação às alíneas b 
e c do inciso XXIII do art. 21 da Constituição 
Federal, para autorizar a produção, a comer-
cialização e a utilização de radioisótopos para 
a pesquisa e uso médicos.

Parecer favorável, sob nº 1.105, de 2008, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, Relator: Senador César Borges.

32 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 42, DE 2008

Votação, em primeiro turno, da Proposta 
de Emenda à Constituição nº 42, de 2008 (nº 
138/2003, na Câmara dos Deputados, tendo como 
primeiro signatário o Deputado Sandes Júnior), 
que altera a denominação do Capítulo VII do 
Título VIII da Constituição Federal e modifica o 
seu art. 227 (dispõe sobre a proteção dos direitos 
econômicos, sociais e culturais da juventude).

Parecer sob nº 297, de 2009, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Expedito Júnior, favorável, 
com as Emendas nºs 1 a 3-CCJ, de redação, 
que apresenta.

33 
SUBSTITUTIVO AO  

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 111, DE 2005

Discussão, em turno suplementar, do 
Substitutivo ao Projeto de Lei da Câmara nº 111, 
de 2005 (nº 3.796/2004, na Casa de origem, da 
Deputada Laura Carneiro), que dispõe sobre 
a Política Nacional de Orientação, Combate e 
Controle dos Efeitos Danosos da Exposição ao 
Sol à Saúde e dá outras providências.

Parecer sob nº 1.053, de 2008, da Co-
missão Diretora, Relator: Senador Álvaro Dias, 
oferecendo a redação do vencido.

34 
EMENDAS DA CÂMARA AO  

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 507, DE 2003

Discussão, em turno único, das Emendas 
da Câmara ao Projeto de Lei do Senado nº 
507, de 2003 (nº 6.206/2005, naquela Casa), 
da Senadora Fátima Cleide, que altera o art. 
61 da Lei nº 9.394, de 20 dezembro de 1996, 
com a finalidade de discriminar as categorias 
de trabalhadores que se devem considerar 
profissionais da educação.

Parecer favorável, sob nº 1.018, de 2008, 
da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, 
Relatora: Senadora Ideli Salvatti.

35 
EMENDAS DA CÂMARA AO  

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 314, DE 2006

Discussão, em turno único, das Emendas 
da Câmara ao Projeto de Lei do Senado nº 314, 
de 2006 (nº 1.477/2007, naquela Casa), de au-
toria do Senador Gerson Camata, que inclui 
dispositivo na Lei nº 8.078, de 11 de setembro 
de 1990 – Código de Defesa do Consumidor, 
para determinar que conste, nos documentos 
de cobrança de dívida encaminhados ao con-
sumidor, o nome e o endereço do fornecedor 
do produto ou serviço.

Parecer favorável, sob nº 692, de 2009, 
da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do 
Consumidor e Fiscalização e Controle, Relator 
ad hoc: Senador Flexa Ribeiro.

36 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 15, DE 2006

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 15, de 2006 (nº 4.924/2005, 
na Casa de origem, do Deputado Bernardo 
Ariston), que altera o § 4º do art. 9º da Lei nº 
9.099, de 26 de setembro de 1995, que dispõe 
sobre os Juizados Especiais Cíveis e Crimi-
nais e dá outras providências (dispõe sobre a 
representação nas causas de valor até vinte 
salários mínimos).

Parecer favorável, sob nº 576, de 2009, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relatora: Senadora Serys Slhessarenko.

37 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 29, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 29, de 2008 (nº 7.163/2006, 
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na Casa de origem), de iniciativa do Presidente 
da República, que autoriza o Instituto Nacio-
nal de Metrologia, Normalização e Qualidade 
Industrial – Inmetro a promover a alienação 
de bem público.

Parecer favorável, sob nº 578, de 2009, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, Relator ad hoc: Senador Renato Ca-
sagrande.

38 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 137, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 137, de 2008 (nº 370/2007, 
na Casa de origem, do Deputado Luiz Couto), 
que dispõe sobre o crime de extermínio de se-
res humanos, altera o Decreto-Lei nº 2.848, de 
7 de dezembro de 1940 – Código Penal, e dá 
outras providências.

Pareceres sob nºs 1.093, de 2008; e 695, 
de 2009, das Comissões

– de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Antonio Carlos Valadares, 
favorável com as Emendas nºs 1 a 3-CCJ, 
que apresenta; e

– de Direitos Humanos e Legislação Par-
ticipativa (em audiência, nos termos do Re-
querimento nº 1.397, de 2008), Relator: Se-
nador Jayme Campos, favorável ao Projeto 
e às Emendas nºs 1 a 3-CCJ, apresentando, 
ainda, a Emenda nº 4-CDH.

39 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 152, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 152, de 2008 (nº 1.890/2007, 
na Casa de origem, do Deputado Mauro Nazif), 
que acrescenta dispositivo à Lei nº 8.662, de 7 
de junho de 1993, para dispor sobre a duração 
do trabalho do Assistente Social.

Parecer favorável, sob nº 582, de 2009, 
da Comissão de Assuntos Sociais, Relator ad 
hoc: Senador Flávio Arns.

43 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 140, DE 2007 – COMPLEMENTAR

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 140, de 2007-Complementar, 
de autoria do Senador Demóstenes Torres, que 
altera o art. 1º da Lei Complementar nº 105, 
de 10 de janeiro de 2001, para especificar os 

dados financeiros não sigilosos, para fins de 
investigação de ilícito penal.

Pareceres sob nºs 281 e 706, de 2007, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Jarbas Vasconcelos, 1º pro-
nunciamento (sobre o Projeto): favorável, com 
a Emenda nº 1-CCJ, que apresenta; 2º pronun-
ciamento (sobre a Emenda nº 2-Plen): favorável, 
nos termos de Subemenda que oferece.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – 
AP) – Encerrada a Ordem do Dia, voltamos à lista de 
oradores.

A Senadora Lúcia Vânia, pela Liderança, permu-
tou com o Senador Aloizio Mercadante.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP. 
Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Srªs e Srs. Senadores, ontem tratamos o tema da crise, 
das reformas que o Senado Federal inicia e que acho 
que temos que aprofundar para dar satisfação à opinião 
pública, aumentar a eficiência, diminuir desperdício, 
apurar irregularidades, dar mais transparência. 

Acho que o portal que foi anunciado, colocando 
todos os atos, foi um passo muito importante. Segura-
mente, voltaremos a esse tema nos próximos dias. 

Mas eu queria tratar de uma outra crise hoje, 
dado que ontem nos dedicamos basicamente a essa 
agenda. Trata-se da crise econômica internacional, 
que continua preocupando analistas, principalmente 
pela sua profundidade no que se refere à economia 
americana, à União Européia e ao Japão, que, juntos, 
são quase dois terços da economia mundial.

Temos visto uma recessão profunda no Japão, 
talvez a economia mais atingida nesta crise. É um país 
que já vinha com uma taxa de crescimento muito mo-
desta nos últimos anos. Mas o que mais preocupa é a 
intensidade da crise no leste europeu, onde a maioria 
das economias já foi para o Fundo Monetário Interna-
cional, estão hoje dependentes do FMI, necessitando 
de aporte de recursos. 

O Fundo Monetário Internacional, que tinha re-
cursos da ordem de 250 bilhões de dólares, precisará 
agora de até 700 bilhões de dólares para absorver essas 
economias que estão totalmente vulneráveis. Entraram 
no capitalismo sem prudência, ficaram extremamente 
endividadas, eram economias muito especializadas na 
pauta de exportação e, portanto, estão inadimplentes, 
sem conseguir manter a produção. Seis governos já 
caíram naquela região, e isso atinge, decididamente, 
a União Européia, que foi contaminada pela crise do 
subprime, pela chamada crise do setor imobiliário, 
pelo colapso do sistema financeiro. 
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Agora, o epicentro da crise, onde a crise é mais 
grave e mais profunda e mais preocupante é nos Estados 
Unidos, que ainda é a maior economia do mundo.

Os Estados Unidos têm 23% do PIB mundial e 
era o país que sustentava o consumo econômico inter-
nacional porque consumia muito mais do que produzia. 
Os americanos financiavam esse consumo exatamente 
com o endividamento, com um sistema financeiro extre-
mamente complexo, um sistema financeiro que se apro-
priava de 60% da poupança internacional; e a economia 
americana vinha, exatamente por consumir mais do que 
se produzia, com um volume de crédito que é 195% do 
PIB americano. Se compararmos com o Brasil, o Brasil 
não chega a 40%. Um país em que, além de possuir 
um endividamento muito alto do Estado, porque a dívi-
da pública americana já é mais de dois terços do PIB 
americano, as famílias estão muito endividadas – uma 
vez e meia a sua renda anual disponível.

Esse modelo é de endividamento farto, de sistema 
financeiro sem controle, sem regulação, sem prudência 
e sem transparência. Entre os cinco maiores bancos 
do mundo, três eram americanos antes da crise, em 
agosto do ano passado. O que aconteceu? O Citibank, 
que valia US$278 bilhões, era o maior banco do mundo; 
logo a seguir, o Bank of America. Esses dois bancos já 
não estão na lista. O Citibank nem sequer tem ações 
no mercado de valores. O banco chegou a valer ape-
nas US$4 bilhões, já foi estatizado e 40% do banco foi 
comprado pelo governo americano, que foi assistindo 
à perda de importância dos seus principais bancos. E 
há a emergência dos bancos chineses; os três maiores 
bancos do mundo, hoje, são chineses. Dois bancos bra-
sileiros – na realidade, três: Unibanco Itaú, o Banco do 
Brasil e o Bradesco – estão já na lista dos 20 maiores 
bancos do mundo, pela queda, pela quebra, pela de-
preciação dos valores daqueles que eram os grandes 
bancos do mundo. Uma alavancagem irresponsável, 
uma especulação desenfreada e ausência de prudên-
cia levaram a esse colapso financeiro; só nas Bolsas 
de Valores, a uma perda de mais de US$30 trilhões, 
ao que assistimos nesses oito meses.

A economia americana já demitiu 6 milhões de 
trabalhadores. É verdade que chegou a demitir mais 
de 600 mil ao mês, está demitindo hoje em torno de 
300 mil trabalhadores, mais seis milhões de desem-
pregados e continua demitindo. Produzia 17 milhões 
de automóveis e está produzindo um pouco mais de 7 
milhões de veículos. Portanto, indústrias como a GM, 
que era a principal indústria automotiva do país e que 
iniciou a produção de automóveis no mundo, hoje já 
não é mais uma empresa privada; também foi estati-
zada. Cinquenta bilhões de dólares custou o pacote 
para salvar a indústria automotiva, e a GM foi compra-

da pelo Estado americano pelo valor de 60% do seu 
patrimônio. A Chrysler foi vendida para a Fiat, e isso 
mostra a profundidade da crise americana.

Como é que os Estados Unidos estão reagindo 
a essa crise? Aumentando a dívida pública. O déficit 
público americano, este ano, já é de 13,7% do PIB. É 
só comparar com o Brasil. Nosso déficit público, hoje, 
é 2,5% do PIB; nossa dívida pública é 37% do PIB. O 
que eles estão fazendo de dívida em um ano é, mais 
ou menos, um terço do que temos hoje como dívida, 
comparando os dois países.

E, se incorporarmos, além do déficit público, o 
comprometimento das finanças americanas como 
prerrogativa de garantias bancárias para quebras ban-
cárias, chega a 26% do PIB o déficit este ano; e, na 
Europa, 10% do PIB o déficit primário e 25% o déficit 
com as garantias bancárias. Ora, por quê? Porque tanto 
o governo americano como os governos europeus e 
japoneses estão tentando recuperar suas economias, 
gastando mais, investindo mais, procurando gerar de-
manda agregada, socorrer os sistemas financeiros, 
socorrer suas empresas. Ocorre que um déficit dessa 
magnitude terá que ser pago no futuro. Os americanos 
e a Europa assistirão, nos próximos anos, ao aumento 
da taxa de juros. Terão que cortar gastos e subsídios, 
terão que aumentar impostos para administrar a crise 
fiscal. E vamos assistir, daqui a um, dois anos, a uma 
forte pressão inflacionária internacional, exatamente por 
esse esforço fiscal de se tentar amenizar a gravidade 
da crise. Esse movimento a que estamos assistindo é 
de declínio histórico da economia americana, de perda 
de importância histórica da economia japonesa e de 
perda de importância histórica da economia europeia, 
especialmente no Leste Europeu.

Estamos nessa crise numa outra condição. Es-
pecialmente China, Índia e Brasil estão muito melhor 
posicionados para amenizar o impacto da crise, para 
sair na frente na crise e para ganhar importância his-
tórica como nação e região. A China era o outro lado 
da moeda da economia americana. Os Estados Unidos 
consumiram mais do que produziram e importavam 
muito mais do que exportavam. Os Estados Unidos 
vinham tendo, nos últimos seis anos, um déficit co-
mercial de mais de US$800 bilhões. Eles compravam 
mais do que exportavam – cerca de US$800 milhões 
por ano – e se endividavam para financiar essas im-
portações. E a China era o grande exportador – 40% 
do PIB chinês era para a exportação, principalmente 
para a economia americana. E a China foi, com isso, 
acumulando reservas cambiais. Então, ela exportava e 
produzia mais do que consumia e poupava exatamente 
pelo acesso ao mercado americano.
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Na medida em que a economia americana afunda 
na crise e será um impacto prolongado, a economia 
chinesa cai para um patamar de crescimento em torno 
de 6% a 7%, quando ela crescia 13% a 14% ao ano. 
A Índia também, em alguma medida, está protegida 
desta crise, porque são países com grande mercado 
interno, que conseguem absorver, diminuir o impacto 
da crise no seu consumo interno.

E o Brasil? O Brasil foi um país prudente, um país 
que acumulou mais de US$200 bilhões de reservas 
cambiais. Com isso, na hora em que vieram a desvalori-
zação cambial e a crise, o Banco Central conseguiu dar 
liquidez ao mercado, estabilizar a taxa de câmbio, impe-
dindo a volta da inflação e abrindo espaço, pela primeira 
vez na história, para que pudéssemos baixar os juros, 
como vêm caindo – taxa de juros de um dígito –, além 
do fato de termos diminuído a dívida pública na crise 
de 40% para 37% do PIB, podendo, com isso, não só 
reduzir os juros, mas ter algum espaço na política fiscal. 
Ou seja, estamos podendo manter as políticas sociais, 
aumentando os investimentos e dando desoneração 
para que a economia possa reagir e voltar a produzir 
e, ao mesmo tempo, estamos conseguindo, com isso, 
ganhar espaço na política fiscal e monetária para fazer 
uma política anticíclica, ou seja, uma política contra a 
recessão, e não a favor da recessão, como, durante 20 
anos, fomos obrigados a fazer, não só por exigência do 
FMI. E é bom lembrar que passamos mais de 20 anos 
dependentes do FMI; hoje, somos credores do FMI, es-
tamos emprestando US$10 bilhões para ajudar o FMI 
a socorrer os países necessitados.

Por tudo isso, o Brasil é um país que foi atingido 
tardiamente pela crise e de forma amena. Hoje, saíram 
os dados do investimento externo. Foi o maior investi-
mento externo, no mês de maio, desde 1986.

É um saldo espetacular. Já estamos criando 131 
novos empregos formais neste mês de maio. O País 
começa a reagir, a produzir, a melhorar seu nível de 
desempenho. 

Só para dar mais um argumento, antes de passar 
a palavra àqueles que nos solicitam aparte, o nosso 
futuro é absolutamente promissor. É promissor porque 
fomos, nos últimos cinco anos, o País que mais au-
mentou o excedente exportável de alimentos. Somos 
o maior produtor de alimentos, e, como a Ásia sai pre-
servada dessa crise – China e índia são 2,5 bilhões de 
pessoas que não têm terra para produzir –, temos um 
futuro promissor produzindo, exportando alimentos, 
especialmente para a Ásia.

Saímos na frente pelas descobertas de petróleo. 
É a maior descoberta de petróleo dos últimos 30 anos, 
o pré-sal, quando os Estados Unidos só têm reservas 
próprias para quatro anos; Europa tem um restinho de 

reserva no Mar do Norte; o Japão não tem reservas 
próprias; e a China não tem reservas de petróleo para 
seu consumo. O Brasil está se transformando numa 
potência tardia exportadora de derivados de petróleo 
em seis, sete anos.

Discussão do marco regulatório do petróleo: como 
é que vamos usar os royalties do petróleo? A criação 
do fundo soberano. E, como temos uma indústria di-
versificada, estamos sendo menos impactados e não 
estávamos tão expostos ao mercado internacional.

Só quero fazer um último comentário. O comér-
cio internacional tão cedo não voltará a ser o que era. 
Temos que ganhar competitividade, disputar o merca-
do externo, mas, principalmente, precisamos crescer, 
alavancando o mercado interno de massas. Por isso, 
a política do salário-mínimo; por isso, a política do Bol-
sa Família; por isso, as políticas que estão distribuin-
do renda. E, como pela primeira vez na história, estão 
permitindo que o Brasil enfrente a crise sem aumentar 
a pobreza, como aconteceu nas crises anteriores – 
estamos reduzindo a pobreza na crise –, essa é uma 
política não apenas generosa socialmente, mas econo-
micamente correta, porque um mercado interno forte é 
o único vetor de crescimento sustentável que podemos 
dar à economia brasileira neste cenário. 

Senador Antonio Carlos Júnior, um aparte.
O Sr. Antonio Carlos Júnior (DEM – BA) – Se-

nador Mercadante, sem dúvida, a economia brasilei-
ra vive um momento diferenciado em relação ao que 
nós vemos no resto do mundo. Isso é indiscutível. Nós 
temos, hoje, condições de enfrentar a crise, digamos, 
numa posição muito melhor do que tivemos no pas-
sado. Isso é indiscutível. Porém, é importante lembrar 
que mesmo a fase recessiva que tivemos anos atrás 
foi uma fase em que fizemos um ajuste muito grande, 
tanto monetário quanto fiscal. Começando do Plano 
Real, fomos para as metas de inflação, fomos para o 
câmbio flutuante, fomos para o início da redução do 
déficit público, com o aumento do superávit primário; 
depois, fomos conquistando posições, inclusive, des-
de 1995, no Governo Fernando Henrique, e tivemos, 
efetivamente, uma continuidade no primeiro Governo 
Lula, com o Ministro Palocci e o Ministro Henrique Mei-
relles, dessa política. Isso fez com que pudéssemos, 
efetivamente, criar condições internas e externas para 
enfrentar a crise da forma como estamos enfrentando. 
Então, foi uma conquista feita, que começou no Gover-
no Fernando Henrique e que o Governo Lula manteve. 
Isso é muito importante para dar as bases que o Brasil 
tem hoje. Lá atrás, tivemos cenários externos adversos; 
depois, tivemos cenários externos favoráveis; agora, 
novamente adversos, mas, de qualquer maneira, a res-
ponsabilidade na política econômica foi fundamental 
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para que nós chegássemos aonde chegamos. Então, é 
preciso tanto louvar o que se fez no Governo Fernando 
Henrique – foram conquistas muito importantes –, como 
também a continuidade que foi dada no Governo Lula, 
que ajudou a blindar o País, quer dizer, deu credibilida-
de ao País no exterior. Nós podemos, agora, enfrentar 
a crise de uma forma muito mais consistente, muito 
mais forte. Então, é um debate importante que V. Exª 
vem fazendo e é preciso colocar como foi construída 
– e não foi em um só governo – essa blindagem, que, 
hoje, nos ajuda a enfrentar a crise.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP) 
– Senador Antonio Carlos Júnior, eu concordo inteira-
mente com essa intervenção. Eu acho que nós estamos 
amadurecendo como democracia e como sociedade, 
e não haverá mais lugar para governos que assumem 
tentando desconstituir tudo o que o outro fez. Eu acho 
que se tem de reconhecer que o que foi bem feito foi 
bem feito, que o que precisa ser corrigido tem de ser 
corrigido, que propostas novas podem e devem ser 
apresentadas. 

O Brasil, hoje, tem, eu diria, uma grande convergên-
cia em torno do rumo histórico que o País deve seguir; 
uma grande convergência de que é preciso fundamentos 
macroeconômicos; uma grande convergência de que é 
preciso fazer uma política de distribuição de renda. Eu 
acho que, com esses instrumentos, não haverá mais 
retrocesso no salário-mínimo, que beneficia 42 milhões 
de trabalhadores, não haverá mais retrocesso no Bolsa 
Família – que já vai para quase 12 milhões de famílias 
–, no Luz para Todos, no ProUni, que está se demons-
trando muito eficiente sob o ponto de vista de que os 
alunos pobres, quando chegam às universidades par-
ticulares, estão tendo um desempenho médio melhor, 
acima da média. Isso tudo mostra avanços que foram, 
também, construídos no período anterior: a estabilidade 
da economia, a meta da inflação, o regime de câmbio 
livre. Eu acho que tudo isso ajudou a criar uma Nação 
que, hoje, é admirada no mundo inteiro. 

Hoje, eu ouvi o Presidente Obama – depois de 
dizer ao Presidente Lula: “Esse é o cara. É o Presiden-
te mais popular do mundo” – dizer que o Brasil é um 
exemplo para a América Latina, é a grande liderança na 
região. Essa credibilidade que o Brasil, hoje, demonstra 
nos fóruns internacionais – e o Presidente Lula, pela 
sua originalidade, pela sua liderança, pela sua traje-
tória única no cenário internacional, evidentemente, 
contribuiu muito para firmar uma posição independente 
e soberana – é um prestígio do Brasil. 

A China, a Índia e o Brasil são os países que se 
destacam, mas a China não é uma democracia e a Índia 
é um país com graves conflitos sociais, com uma so-
ciedade de castas, um país que tem etnias em disputa, 

inclusive militar, e problemas de religiosidade. O Brasil, 
não. É uma democracia aberta, plural, transparente, é um 
País que tem um Parlamento, hoje, exposto, assumindo 
que tem de se reformar e se transformar, um Governo 
que procura dialogar, partidos que conseguem construir, 
no pluralismo e na disputa, alianças importantes em 
torno da governabilidade e das mudanças... 

(Interrupção do som.)

O SR. ALOIZIO MERCADANTE(Bloco/PT – SP) 
– Presidente, para concluir.

Por isso, eu olho para a frente com muita espe-
rança, com otimismo cada vez maior.

Eu queria passar a palavra, evidentemente, para 
o Senador Marco Maciel.

O Sr. Marco Maciel (DEM – PE. Com revisão do 
orador.) – Nobre Líder, Senador Aloizio Mercadante, 
gostaria de dizer que aprecio as palavras que V. Exª 
está pronunciando neste momento e e fazer algumas 
observações que me parecem oportunas. No octoênio 
do Presidente Fernando Henrique Cardoso, tivemos cri-
ses externas em seis desses oito anos. Só em 1996 e 
no ano 2000 nós não enfrentamos crises que nasceram 
no exterior, que, de alguma forma, eram uma limitação à 
plena execução do chamado Plano Real. Em que pesem 
essas dificuldades, o País, como observou o Senador 
Antonio Carlos Magalhães Júnior, avançou. Avançou 
pela vertebração do Plano Real, que se fez não apenas 
com a introdução da nova moeda, mas sobretudo, com 
uma série de mecanismos: o fim da indexação, a Lei de 
Responsabilidade Fiscal, o câmbio flutuante. Eu poderia 
dar muitos e muitos outros exemplos. Isso ajuda a expli-
car por que o Presidente Lula está obtendo êxito no seu 
trabalho à frente da Presidência da República: porque 
ele recebeu uma herança extremamente positiva, que 
se calcava, basicamente, no Plano Real. O Plano Real 
teve um componente social muito agudo, pois se diz 
que o Plano Real é o mais bem-sucedido programa de 
estabilidade econômica que o País já conheceu. Disso 
ninguém tem dúvida, ninguém questiona. Primeiro, se 
compararmos com os planos econômicos do Império, 
sobretudo do fim do Império, do começo da Repúbli-
ca, nenhum teve a aceitação, teve o reconhecimento 
do Plano Real. Estamos comemorando os 15 anos do 
Plano Real com um reconhecimento muito grande de 
que ele representa muito para o nosso País., e não foi 
um mero plano de ajuste econômico na introdução da 
Bolsa Educação, no entendimento com os nossos vi-
zinhos. O Brasil é um país que tem muitos Estados lin-
deiros e se dá bem com todos esses países. De alguma 
forma, ajudou a criar um enlace do Brasil com os nossos 
vizinhos, garantindo, inclusive, a estabilidade também 
política desses países. O Presidente Chávez teve mo-

    465ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



26764 Quinta-feira 25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009

mentos de dificuldades na Venezuela. Chegou a ser 
deposto. E foi graças à gestão da diplomacia brasileira 
que o Presidente Chávez foi reinvestido na condição de 
Presidente da República. De outra parte, o conflito do 
Peru e o Equador, que já vinha do século passado, foi 
arbitrado pelo governo brasileiro, à frente o Presidente 
Fernando Henrique Cardoso. Tanto isso é verdade que 
o acordo, cessando o conflito e as mortes, se chama 
Ata de Brasília, num reconhecimento ao esforço que o 
governo brasileiro fez. Quero dizer que concordo com 
V. Exª, quando se fala em BRICs, que o Brasil de fato 
tem uma posição saliente. Por quê? Porque, como V. 
Exª observou, a China não é uma democracia. Não 
podemos subscrever como uma democracia tal o mo-
delo que nós assim definimos e compreendemos. Não 
podemos, dizer que a mesma coisa se aplica à Rússia. 
A Rússia, obviamente, já não é mais a União das Re-
públicas Socialistas Soviéticas e se abriu em muitos 
campos, inclusive na sua interação com os vizinhos. 
Mas a Rússia não é um estado plenamente democrá-
tico ainda. E, finalmente, como V. Exª assinalou, tem a 
questão da Índia, que convive com conflitos internos e 
externos também, porque esse país avançou muito no 
campo da educação, traz uma grande herança cultural, 
uma civilização multissecular. Mas veja que a Índia tem 
conflitos graves com vizinhos importantes como o Pa-
quistão etc. Não vou mencionar todos os conflitos. Então, 
isso coloca o Brasil numa posição privilegiada. 

(Interrupção do som.)

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – 
SP) – Quero agradecer ao Senador Marco Maciel 
a qualidade da intervenção. Comungo inteiramente 
com sua avaliação do que é hoje o Brasil no cenário 
internacional. O Brasil tem uma liderança regional. Foi 
fundamental para consolidar o Mercosul, para abrir a 
agenda da Unasul, de uma integração. E a União Eu-
ropéia, cinquenta anos depois, mostra que esse é um 
caminho indispensável à governança, para trazer junto 
conosco nossos vizinhos que são mais pobres e mais 
instáveis. A União Européia construiu um Banco Cen-
tral, uma moeda única, uma coordenação da política 
macroeconômica, a liberdade dos cidadãos. E preci-
samos aprimorar as instituições do Mercosul, inclusive 
o Parlamento. Está na pauta a possibilidade de haver 
eleições parlamentares do Mercosul em 2010. O Con-
gresso precisa dar prioridade a essa discussão e ter 
ousadia histórica, para que a gente possa aprimorar 
a institucionalidade neste momento em que o Brasil é 
colocado, em todos os fóruns internacionais, inclusive 
no G-20, que é uma construção nova – o Brasil lide-
rou esse processo –, na governança dos temas mais 
relevantes da política internacional.

Ouço o Senador Lobão.
O Sr. Lobão Filho (PMDB – MA) – Senador 

Mercadante, V. Exª está extremamente correto quando 
enaltece a figura do Governo Federal num momento 
de crise e de ruptura econômica, existente no cenário 
mundial. Todos nós somos testemunhas de que o Go-
verno Federal tem sido diligente na sua área econômica 
– mormente esse é o assunto abordado por V. Exª –, 
para promover todas as políticas necessárias que ame-
nizem os efeitos da turbulência financeira mundial que 
assolou todos os países do mundo. Eu queria, só para 
complementar a fala de V. Exª, citar alguns exemplos 
também de atuação na área econômica que deram a 
estabilidade que o Brasil possui hoje, não desejando 
entrar na amplitude, no alcance dos programas sociais 
que o Governo Lula desenvolveu no País, que dão essa 
estabilidade que há hoje; não querendo entrar no au-
mento das reservas cambiais, que são fruto também 
do trabalho do Governo Lula; não querendo entrar 
na ação efetiva do Presidente com as ações que vou 
exemplificar. Cito a isenção e a redução do Imposto 
sobre Produtos Industrializados (IPI) em diversos se-
tores da economia, como o setor do automobilismo, 
como o setor de materiais de construção; o anúncio, 
por parte do Governo, da lista de setores, que foi am-
pliada, considerados prioritários, na área da Sudam, 
por exemplo; a ação do Banco Central, que estendeu 
o prazo para que os bancos pudessem descontar dos 
depósitos compulsórios as compras das carteiras de 
crédito e outros ativos dos bancos menores; a taxa 
que o Governo acaba de aumentar, de 30%, para os 
empréstimos compulsórios na área da previdência. En-
tão, são medidas corriqueiras, do dia a dia do Governo 
Lula, que vão dando essa estabilidade e essa condição 
diferenciada para o Brasil. São medidas que, às vezes, 
por serem excessivamente técnicas, não fazem parte 
da rotina de todos nós. Mas vemos a presença mar-
cante e competente da área econômica do Governo 
Lula, do Governo do PT. Parabéns a V. Exª! Parabéns 
ao Presidente Lula, que está conseguindo levar o Brasil 
– eu não diria que é um mar de tranquilidade –, num 
mar turbulento, mas a uma relativa tranquilidade, se 
comparado com outros países.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP) 
– Agradeço a V. Exª a intervenção. Eu queria compar-
tilhar essa avaliação.

Para concluir, quero dizer que havia três grandes 
problemas: o problema da hiperinflação, e o governo 
anterior, com o Plano Real, conseguiu estabilizar a 
economia; um macroproblema econômico, que era a 
vulnerabilidade externa – o País era dependente do 
Fundo Monetário Internacional (FMI), não tinha reservas 
e, portanto, estava sempre muito exposto às turbulên-
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cias internacionais –; e o macroproblema da fragilidade 
das finanças públicas. Este Governo conseguiu manter 
a estabilidade, reduzir a vulnerabilidade externa, acu-
mulando US$200 bilhões de reservas, e mantivemos, 
durante toda a crise, essas reservas. Estamos voltando 
a acumular reservas, com superávit comercial. E con-
seguimos reduzir a dívida pública de 59% do Produto 
Interno Bruto (PIB) para 37% do PIB. Com essas três 
diretrizes, abrimos os espaços, para que, nesta crise, 
os bancos públicos que foram preservados, BNDES, 
Banco do Brasil e Caixa, pudessem prover o crédito 
no momento de crise e para que o Banco Central pu-
desse dar liquidez ao sistema. Nenhum banco esteve 
em crise, nenhum banco esteve quebrado. Quando o 
mundo inteiro socorreu bancos, o Brasil não precisou 
adotar ação alguma nessa direção. O dinheiro públi-
co não se comprometeu com salvamento de bancos. 
E, principalmente, conseguimos tomar medidas de 
desoneração fiscal, de aumento de crédito, como o 
programa Minha Casa, Minha Vida e o Plano de Ace-
leração do Crescimento (PAC). Adotamos medidas no 
setor automotivo, no setor de geladeiras – faltam, hoje, 
eletrodomésticos –, no setor material de construção 
civil, que apontam para a retomada do crescimento, 
para a geração de empregos.

Estamos saindo na frente, com um cenário mui-
to promissor de futuro. Esta é uma das nações que 
melhor se posicionou nesse novo desenho e que vai 
aumentar sua importância regional, sua importância 
histórica. E, principalmente, os pobres que vieram para 
o desenvolvimento, para o consumo, não sairão mais. 
Eles vieram para ficar. Esta, talvez, seja a maior con-
quista do Brasil: mais estabilidade, mais capacidade 
de defesa das crises e da especulação financeira e a 
inclusão social irreversível de milhões e milhões de 
famílias, integradas ao consumo e ao futuro.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

Durante o discurso do Sr. Aloizio Merca-
dante, o Sr. José Sarney, Presidente, deixa a 
cadeira da Presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Mão Santa, 3º Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
Nossos cumprimentos. Acabamos de ouvir o Professor 
Aloizio Mercadante. Ninguém faria uma explanação 
melhor sobre a situação da economia do mundo, com 
o Brasil inserido.

Professor e Senador Aloizio Mercadante, V. Exª 
mostrou-se curioso pelo livro, mas quero dizer que se 
ressaltou Fernando Henrique Cardoso, com todo o mé-
rito. Mas muito antes, muito antes. Rui Barbosa dizia, 
falava com ênfase – como V. Exª, que exaltou o Brasil 
–, em Haia, em 1907, há 102 anos: “Vi todas as nações 

do mundo reunidas e aprendi a não me envergonhar 
da minha”. V. Exª repete Rui Barbosa.

O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB – 
ES) – Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
Há dois pedidos pela ordem.

O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB – 
ES) – Primeiro, o Senador Tasso; depois, eu. 

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– Casagrande cede ao Senador Tasso Jereissati, do 
PSDB do Ceará.

Pela ordem.
O SR. TASSO JEREISSATI (PSDB – CE. Pela 

ordem. Sem revisão do orador) – Muito obrigado, Se-
nador Casagrande.

Muito obrigado, Presidente Mão Santa.
Eu queria apenas, Senador Casagrande, pedir 

licença para registrar que hoje faz um ano do falecimen-
to de uma das maiores figuras públicas que este País 
viu nos últimos anos e que se tornou, em vida, talvez 
uma das únicas unanimidades nacionais. Trata-se da 
Drª Ruth Cardoso, ex-primeira-dama do País.

Eu tive, pessoalmente, o privilégio de conviver 
com Dona Ruth. Tive o privilégio de conviver politi-
camente com ela quando foi a grande coordenadora, 
a grande idealizadora daquilo que ela chamava de 
Rede de Proteção Social, que, no fundo, compunha 
todos esses programas que hoje fazem parte do Go-
verno Lula e que fizeram parte do Governo Fernando 
Henrique. Era o Bolsa Escola, o Bolsa Gás. V. Exª era 
Governador e se lembra muito bem da implantação 
desses programas que fizeram hoje do Brasil um País 
socialmente avançado, que tem políticas sociais das 
mais modernas e avançadas.

Foi uma mulher de uma integridade extraordi-
nária, de uma discrição absoluta. Era uma presença 
marcante em todos os setores da vida brasileira, na 
vida política, na vida acadêmica, como liderança das 
mulheres no Brasil, do feminismo no Brasil. Realmen-
te, deixou uma lacuna enorme, gigantesca, o seu de-
saparecimento.

O Sr. Marco Maciel (DEM – PE. Com revisão do 
orador.) – Nobre Senador Tasso Jereissati, se V. Exª me 
permitir, gostaria de trazer uma achega à manifestação 
de V. Exª à memória da Drª Ruth Cardoso. Efetivamen-
te, esse lado social, esse lado comunitário – que foi uma 
das vertentes do Governo Fernando Henrique Cardoso 
– teve na Drª Ruth Cardoso sua grande inspiradora e, 
mais do que isso, executora. E o fazia de forma discreta, 
sem alarde e sem ceder às tentações do populismo. Era 
um programa que tinha uma vertebração muito sólida e 
que atingiu diferentes camadas da sociedade brasileira, 
inclusive e sobretudo a questão do trabalho infantil. Do 
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trabalho penoso, quer dizer, que fazia lembrar os tempos 
do trabalho escravo, de quando ainda não ocorrera a abo-
lição da escravatura. Por isso, folgo em vê-lo lembrando o 
nome da Drª Ruth Cardoso no momento em que o País 
repensa os seus destinos e em que precisamos ter pre-
sente a necessidade de dar continuidade aos programas 
corretos, aos programas que guardam compatibilidade 
com a realidade brasileira. Por isso, V. Exª lembra, muito 
oportunamente, a necessidade de investirmos nesses 
programas, porque são esses programas que transfor-
mam o País e o fazem uma grande nação.

O Sr. Francisco Dornelles (PP – RJ) – Sena-
dor Tasso Jereissati, Sr. Presidente, eu queria cum-
primentar...

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– É o espírito da lei. É um dever desta Nação prestar 
homenagem à Dona Ruth Cardoso. 

O Sr. Francisco Dornelles (PP – RJ) – Sena-
dor Tasso Jereissati, queria cumprimentar V. Exª pela 
lembrança que traz a esta Casa dessa figura excep-
cional de Dona Ruth Cardoso. Eu tive, no Ministério 
do Trabalho, oportunidade de trabalhar ao seu lado, 
de presenciar a sua capacidade de liderança, a sua 
preocupação social, a grandeza dos seus sentimentos 
e a preocupação de que sempre os recursos públicos 
fossem aplicados da melhor maneira possível na obra 
social. Cumprimento V. Exª e me associo a essas ho-
menagens que hoje presta à Dona Ruth Cardoso. 

O SR. TASSO JEREISSATI (PSDB – CE) – Muito 
obrigado, Senador. 

A Srª Lúcia Vânia (PSDB – GO) – Senador Tasso, 
eu gostaria que V. Exª me desse um aparte. Eu gostaria 
de me solidarizar com V. Exª, Senador, e dizer da minha 
emoção em poder hoje falar aqui um pouquinho sobre 
Dona Ruth. Eu tive a honra e o prazer de trabalhar ao 
lado dela durante quatro anos. Trabalhamos juntas e eu 
tenho mais é que reforçar o que V. Exª já disse. Dona 
Ruth Cardoso foi a mulher que pensou todos os pro-
gramas sociais deste País. Ela teve uma ação extrema-
mente positiva na área de educação; foi idealizadora do 
programa Toda Criança na Escola, quando nós conse-
guimos realmente colocar cerca de 85% das crianças 
na escola; foi idealizadora do projeto de alfabetização 
de jovens e adultos; recriou o programa de estímulo aos 
universitários na área social, que era o antigo projeto 
Rondon; estabeleceu um esquema de trabalho com as 
Prefeituras, orientando-as no sentido de se estruturarem 
para abrigar os programas sociais; e foi a idealizadora 
do sistema descentralizado da assistência social. Por-
tanto, eu gostaria, ao lado de V. Exª, neste dia em que 
se passa já um ano de seu falecimento, prestar esta 
homenagem a ela, uma homenagem justa e que não 
é apenas de uma pessoa que trabalhou ao seu lado, 

e sim do povo brasileiro, principalmente do povo pobre 
deste País, que usufrui dos resultados desse trabalho 
que ela fez, incansavelmente, de forma discreta e sem 
nenhum sensacionalismo. Ela costumava dizer: política 
pública social é um direito do cidadão; ela não existe 
para ser mártir de nenhum partido. Portanto, a ela a 
nossa homenagem neste dia tão especial.

O SR. TASSO JEREISSATI (PSDB – CE) – Mui-
to obrigado pelo enriquecimento a este depoimento, 
Senador Marco Maciel, Senador Francisco Dornelles 
e Senadora Lúcia Vânia, que trabalhou junto com ela, 
de uma maneira tão intensa.

Encerrando, como a Senadora Lúcia Vânia disse, 
o programa, a figura, a imagem, a lembrança da Drª 
Ruth Cardoso hoje não pertence ao PSDB; ela real-
mente se tornou uma unanimidade nacional e perten-
ce ao País todo, principalmente àquelas classes mais 
carentes do nosso País.

Muito obrigado. Queria agradecer e pedir descul-
pas ao Senador Casagrande, mas tenho certeza de 
que ele concorda com esta mensagem que estamos 
dando aqui neste momento.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 

A Presidência agradece ao Senador Tasso Jereissati a 
homenagem justa que o Senado da República presta à 
memória de Dona Ruth Cardoso. Diz a filosofia e a sabe-
doria que, por trás de um grande homem, há uma grande 
mulher. Essa foi Ruth Cardoso, que conhecemos e ad-
miramos e a quem agradecemos. Eu governava o Piauí, 
e, com ela, fizemos o programa da solidariedade. Acho 
que ela só decepcionou uma vez ao País e ao Fernando: 
quando morreu. Ninguém esperava que ela morresse tão 
cedo, mas está no céu a abençoar nossa Pátria.

Concedo a palavra, pela ordem, ao Senador Re-
nato Casagrande.

O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB – 
ES. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Obrigado, 
Sr. Presidente.

Sras e Srs. Senadores, Sr. Presidente, faço das 
palavras dos Senadores e da Senadora Lúcia Vânia, 
que me antecederam, as minhas palavras com rela-
ção à Dona Ruth Cardoso, pelo trabalho prestado e 
pela referência que foi e ainda é no nosso País e fora 
do País.

Sr. Presidente, ontem tive oportunidade de en-
caminhar ao Presidente José Sarney um expediente 
de um tema, de um assunto de que já tinha tratado há 
duas semanas, quando encaminhei também ao Presi-
dente diversas propostas com relação à sugestão de 
reformulação feita pela Fundação Getúlio Vargas. Tra-
tava disso naquela época, há duas semanas, e ontem 
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reafirmei em documento específico, pela importância do 
tema, sobre a unidade de tesouraria aqui no Senado.

As instituições públicas precisam ter conta única, 
tesouraria única, contas vinculadas ao Tesouro Na-
cional, conta única vinculada ao Tesouro Nacional. As 
instituições funcionam dessa forma. Essas contas são 
lançadas no Sistema Financeiro do Brasil, com pres-
tações de contas permanentes, com apresentação da 
prestação de contas, com contabilidade, para que haja 
controle público sobre a movimentação financeira de 
todas as instituições públicas. 

O relatório da Fundação Getúlio Vargas manteve 
uma proposta de regulamento administrativo que per-
mitia contas diferentes vinculadas ao Senado. Fomos 
averiguar isso e, com ajuda da Consultoria de Orça-
mento, Fiscalização e Controle do Senado, verificamos 
a existência de duas contas vinculadas à Caixa Econô-
mica Federal, que certamente são contas que recebem 
recursos próprios do Senado – venda de publicações 
ou qualquer outro recurso –, mas que não são contas 
vinculadas à conta única do Tesouro. Consequente-
mente, não são contas que estão prestando contas 
permanentemente de sua movimentação. 

Então, nós encaminhamos essa documentação 
ao Presidente, porque são contas paralelas. São con-
tas que estão recebendo recursos públicos aqui no 
Senado, mas que não têm efetivamente um controle 
público como o que existe em relação à conta única 
do Tesouro Nacional vinculada ao Senado.

Portanto, nós encaminhamos essa observação 
– não chamarei de denúncia –, encaminhamos essa 
informação, consubstanciada pela Consultoria de Fis-
calização, Controle e Orçamento do Senado, atestada 
por eles, ao Presidente José Sarney. Essa informação 
pede, de fato, unidade de tesouraria no Senado para 
que haja efetivamente um controle. O Senado passa por 
momentos importantes de redefinição do seu caminho, 
de redefinição de sua gestão, de aperfeiçoamento de 
sua gestão. Então, é o momento de fazermos, de fato, 
uma varredura, uma verificação em todos os itens de 
gestão do Senado. E esta é uma questão que está pre-
vista na Constituição, no seu art. 164 – a unidade de 
tesouraria está prevista na Constituição Federal.

Então, tomamos as providências, pedindo ao 
Presidente José Sarney: primeiro, que seja recolhido 
imediatamente à conta única, mediante guia de reco-
lhimento da União, o saldo das contas especificadas 
no documento, bem como de qualquer outra nas mes-
mas condições que não tenham sido ainda detecta-
das; segundo, que sejam encerradas essas mesmas 
contas e, caso existam outras que não saibamos, que 
sejam encerradas e recolhidas à conta única do Sena-
do; que sejam solicitados à Caixa Econômica Federal 

os extratos dos últimos cinco anos de movimentação 
das contas em tela, para que saibamos, de fato, como 
esse dinheiro foi movimentado.

Repito: não há suspeição alguma sobre as con-
tas, mas, sim, uma exigência constitucional e, na ver-
dade, uma necessidade de controle extremo da mo-
vimentação financeira aqui no Senado. E uma conta 
ou algumas contas que não tenham controle podem 
ser pontos de fragilidade que possam gerar problemas 
daqui a pouco, ou que estejam gerando problemas e 
que precisam ser averiguados.

Quarto, seja excluída do futuro Regulamento 
Administrativo do Senado Federal a possibilidade de 
manutenção de recursos próprios em contas bancárias 
fora da Conta Única do Tesouro Nacional.

Então, são os pedidos que nós estamos fazendo 
ao Presidente Sarney. Encaminhamos ontem ao Pre-
sidente Sarney mais como informação, para que faça 
parte das ações de aperfeiçoamento de gestão para 
que, de fato, todo esse trabalho seja feito no sentido 
de fazer com que esta instituição tenha mais credibili-
dade do que nós temos hoje.

Eram essas as observações e dou ciência a V. 
Exª com relação a essa matéria e também já falei ao 
Presidente Heráclito Fortes.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
Agradecemos a colaboração e comunicamos a V. Exª 
que, ontem, a Mesa Diretora, da qual, com muita hon-
ra, faço parte, tomou medidas primeiro com relação à 
folha suplementar; e, segundo, contra servidores que 
tinham mais de um contracheque. Com certeza, nós 
vamos resolver esse problema para a moralização.

O SR. JAYME CAMPOS (DEM – MT) – Sr. Pre-
sidente, pela ordem.

O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI. Sem 
revisão do orador.) – Eu queria apenas pedir um escla-
recimento ao Senador Casagrande, que talvez esclare-
ça. A preocupação do Senador Casagrande é louvável. 
Ele está cumprindo aqui o seu papel de investigação 
e, acima de tudo, de procurar esclarecer um fato des-
sa natureza. Aliás, nós estamos vivendo aquela fase 
em que cachorro mordido de cobra corre com medo 
de salsicha. Nós temos de ter cuidado em uma rela-
ção como essa. Agora, a minha pergunta é se não há 
possibilidade dessa conta ser uma conta, por exemplo, 
da Gráfica, para recebimento de pagamento de livros 
que são vendidos em reembolso postal.

O Sr. Renato Casagrande (Bloco/PSB – ES) – 
Há possibilidade. 

O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – En-
tendeu? Porque a conta só recebe, a conta não gera 
pagamentos. Eu estou apenas levantando essa questão 
para que não gere um pânico em torno disso.
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O Sr. Renato Casagrande (Bloco/PSB – ES) – 
Senador Heráclito, eu acho que é recurso desse tipo. E, 
se for recurso desse tipo, também é recurso público.

O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Sim, 
claro. 

O Sr. Renato Casagrande (Bloco/PSB – ES) – 
Se é recurso público, é fundamental que esse recurso 
seja contabilizado na tesouraria única do Senado, para 
que haja a prestação de conta. 

O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Ao 
final de cada exercício. Porque você tem de ter... Como 
ela tem um fluxo contínuo de recebimento, ela não 
pode ser uma conta única; ela é uma conta específica 
para aquele fim. Até para que, ao final do mês, ou ao 
final do trimestre, ou do semestre – eu não sei qual é 
a modalidade da contabilidade – se saiba o que gerou 
de receita naquela conta. Entendeu, Senador? 

O Sr. Renato Casagrande (Bloco/PSB – ES) – 
Pois é. Mas é...

O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – V. Exª 
tem toda razão. Eu quero apenas ter a segurança de 
que não há retirada, de que a conta não foi gerida de 
maneira imprópria.

O Sr. Renato Casagrande (Bloco/PSB – ES) 
– Não estou afirmando que a conta foi gerida de ma-
neira imprópria. 

O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Não, 
eu sei. 

O Sr. Renato Casagrande (Bloco/PSB – ES) – 
Eu só acho assim ...

O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Pre-
cisamos esclarecer. 

O Sr. Renato Casagrande (Bloco/PSB – ES) – A 
minha compreensão e a compreensão da Consultoria 
do Senado é importante...

O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – É 
verdade. V. Exª tem razão. 

O Sr. Renato Casagrande (Bloco/PSB – ES) 
– Que nós possamos fazer essa correção. Então, no 
sentido de colaborar...

O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Claro...
O Sr. Renato Casagrande (Bloco/PSB – ES) – 

...e de buscar essa gestão moderna é que nós estamos 
apresentamos a documentação...

O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Acabei 
de dizer aqui que V. Exª está cumprindo o seu papel 
de maneira brilhante, que é o de fiscalizador. 

O Sr. Renato Casagrande (Bloco/PSB – ES) – 
Eu agradeço. 

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

O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Eu 
já pedi, inclusive, os esclarecimentos o mais rápido 
possível à Casa, para que se possa...

O Sr. Renato Casagrande (Bloco/PSB – ES) – 
Eu agradeço a V. Exª. 

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– Senador Casagrande e Heráclito, eu apenas quero 
informar – e nós vamos nos deter sobre isso, nos de-
bruçar e resolver... Quando eu governava o Estado, 
foi proibido conta única. Isso era antigamente. Hoje, 
tem contas específicas e determinadas exigências de 
transparência.

O SR. JAYME CAMPOS (DEM – MT) – Pela or-
dem, Presidente.

O SR. DEMÓSTENES TORRES (DEM – GO) – 
Pela ordem, Presidente.

A SRA. LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO) – Pela or-
dem, Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
Nós vamos conceder a palavra a todos na sequência.

O SR. DEMÓSTENES TORRES (DEM – GO) – 
Eu estou inscrito.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
V. Exª está inscrito. Nós estamos alternando. Atende-
mos um Líder. Vamos chamar um orador inscrito, que 
seria o Valter Pereira, mas Alvaro Dias nos comunicou 
que pediu alteração. Depois, chamaremos Liderança. 
V. Exª está em primeiro lugar; em segundo, está Lú-
cia Vânia.

A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Pela 
ordem.

A SRA. LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO) – Quem 
está na minha frente?

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
Pela ordem, Ideli Salvatti, em gentileza ao belo sexo.

A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC. Pela 
ordem. Sem revisão da oradora.) – Em primeiro lugar, 
eu quero me associar a todas as manifestações aqui, 
relembrando a figura extraordinária da Srª Ruth Car-
doso, Primeira-Dama deste País que desenvolveu um 
trabalho extremamente relevante. Tive a oportunidade, 
inclusive, de acompanhar o Presidente Luiz Inácio 
quando do velório e enterro da Drª Ruth Cardoso. En-
tão, quero me associar a todas as manifestações que 
já ocorreram de diversos Líderes.

Pedi a questão de ordem até para agradecer a 
uma outra mulher, que é a Senadora Lúcia Vânia, por-
que ela está acolhendo a emenda que eu e o Sena-
dor Adelmir Santana estamos apresentando à Medida 
Provisória nº 460. Essa emenda é fruto de um debate. 
Senador José Agripino, ontem, pela manhã, ocorreu 
uma reunião importante na Comissão de Assuntos 
Econômicos, uma audiência pública da qual eu fui a 
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proponente. Foi aprovada. E, pela primeira vez, nós 
tivemos, aqui no Congresso Nacional, a presença da 
Associação Brasileira das Empresas de Cartões de 
Crédito.

Existe no Brasil uma situação gravíssima quanto 
aos cartões de crédito. Do lado dos consumidores, são 
as altas taxas de juros, a forma como são administra-
dos os cartões de crédito. Há necessidade de haver 
mudanças profundas nas taxas, nas cobranças, nas 
maquininhas, no aluguel das máquinas, que tanto cus-
to acrescentam para os comerciantes e os prestado-
res de serviços que utilizam o mecanismo do cartão 
de crédito. Esse mecanismo é altamente salutar, mas 
infelizmente, no Brasil, provoca muitos custos, muitas 
taxas, muitos juros.

Fruto dessa audiência pública, saiu a necessidade 
de não aguardarmos o projeto de regulamentação do 
setor, que o Banco Central, o Ministério da Fazenda e 
a Secretaria de Desenvolvimento Econômico estão pro-
duzindo e que deverá chegar ao Congresso no segundo 
semestre. Estamos nos antecipando e apresentando 
uma emenda para retirar do Código de Defesa do Con-
sumidor uma medida que não protege o consumidor, ou 
seja, quem compra com cartão de crédito, pela regra, 
pela legislação do Código de Defesa do Consumidor, 
paga o preço à vista, que, ao ser anunciado por cartão, 
acaba sendo um preço muitas vezes maior que o preço 
que nós, consumidores, poderíamos negociar com o 
comerciante ou com o prestador de serviço.

Então, eu e o Senador Adelmir Santana estamos 
propondo que não seja mais considerada abusiva a fi-
xação de preço diferenciado na venda de bens ou na 
prestação de serviços pagos com cartão de crédito em 
relação ao preço à vista, exatamente para permitir essa 
negociação. A Senadora Lúcia Vânia está acatando a 
emenda, incluindo-a na Medida Provisória nº 460.

E essa é uma forma de nós fazermos com que 
determinados assuntos de grande interesse, de gran-
de relevância, que mexe efetivamente no cotidiano de 
milhões de brasileiros, seja como consumidor, seja 
como comerciante ou prestador de serviços, possam 
ter agilidade, até porque esse texto o Senado já havia 
aprovado, e, quando chegou na Câmara, infelizmente – 
estamos aqui com o Deputado Gervázio Silva, que nos 
brinda com a presença –, a Câmara arquivou, em vez 
de deixar esse assunto ser promulgado, virar lei, para 
beneficiar os consumidores e os comerciantes e pres-
tadores de serviços que utilizam cartão de crédito. 

Então, da mesma forma como me associei aos 
cumprimentos e à lembrança que todos temos, extre-
mamente positiva, da ex-primeira-dama Ruth Cardoso, 
estou aqui parabenizando a Senadora Lúcia Vânia por 
acolher e dar agilidade a uma medida que, ontem, os 

poucos Senadores que compareceram à audiência 
pública entenderam como premente, algo que preci-
samos fazer com rapidez para modificar vastas medi-
das que precisam ainda ser adotadas para modificar 
a situação abusiva sob vários aspectos da utilização 
dos cartões de crédito. 

Então, era isso, Sr. Presidente, que eu queria 
nesta questão de ordem, que não foi tão rápida assim 
para poder relatar.

O SR. JAYME CAMPOS (DEM – MT) – Pela or-
dem, Sr. Presidente.

A SRA. LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO) – Pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 

Pela ordem, Senador Jayme Campos.
V. Exª, Lúcia Vânia, está inscrita aqui.
A SRA. LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO. Pela ordem. 

Sem revisão da oradora.) – Só para responder à Se-
nadora Ideli. Primeiro agradecer pelos votos de pesar 
que ela transmite hoje à Dª Ruth.

Em segundo lugar, quero cumprimentar a Sena-
dora pela audiência pública, ontem, sobre os cartões 
de crédito. Foi uma audiência pública extremamente 
importante, que nos deu condição, inclusive, de atender 
à sua emenda, uma vez que foram bem esclarecidos to-
dos os fatos relativos àquilo que ela já colocou aqui.

Portanto, quero parabenizar a Senadora Ideli e 
o Senador Adelmir Santana pela iniciativa.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
Senador Jayme Campos, pela ordem.

O SR. JAYME CAMPOS (DEM – MT. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, pedi pela or-
dem, primeiro, para cumprimentar hoje a Senadora Ideli 
Salvatti pelo projeto que foi aprovado na Comissão de 
Constituição e Justiça em relação aos papiloscopistas. 
Era um sonho de muito tempo dessa classe em todo 
o Brasil que solicitava equiparação dos seus direitos 
com os dos peritos criminais.

Dessa feita, a autora do projeto, Senadora Ideli, 
e eu, Senador Jayme Campos, como Relator, apro-
veitamos a manhã de hoje e aprovamos o projeto na 
CCJ.

Sr. Presidente, pedi pela ordem também para 
registrar aqui a presença de quatro valorosos compa-
nheiros nossos de Mato Grosso, dentre eles o Verea-
dor Osmar, o Vereador Rocha e o Vereador Lica, que 
estão ao lado do nosso companheiro Sérgio Teixeira, 
lideranças expressivas do Município de Colíder que 
bem representam aquela comunidade e o Parlamento 
Municipal. Portanto, quero registrar, de forma orgulhosa, 
a presença desses três valorosos companheiros Verea-
dores de nossa liderança política que vieram conhecer 
hoje o Senado Federal, o que para nós, Senadores, é 
um orgulho muito grande. Sejam bem-vindos!

    471ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



26770 Quinta-feira 25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 

– Pela ordem, Senador José Nery e, depois, Senador 
Tasso Jereissati. Eles estão se entendendo.

Senador Tasso.
O SR. TASSO JEREISSATI (PSDB – CE. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – É que ouvi atenta-
mente o discurso da Senadora Ideli Salvatti e quero 
parabenizá-la. Já que a Senadora Ideli é uma das mais 
brilhantes e atuantes defensoras do Governo aqui, su-
geri, depois desses seus discursos, se S. Exª não quiser 
mais – e ela já olha para mim zangada – ser Senadora, 
embora tenha, com certeza, todas as chances de ser 
eleita, que o Itamaraty a incorpore aos seus quadros. 
Certamente, com essa sua diplomacia cada vez mais 
desenvolvida nos últimos dias, S. Exª será um dos qua-
dros mais importantes da nossa diplomacia.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
Pela ordem, Senador José Nery.

A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Sena-
dor Tasso Jereissati, gostaria de considerá-lo elogioso. 
Espero que seja sincero. Agradeço muito.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
Senadora Ideli, pela ordem, Senador José Nery.

O SR. JOSÉ NERY (PSOL – PA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, depois de 
testemunhar aqui mais um lançamento de um quadro 
qualificado para o Itamaraty, dirijo-me a V. Exª e a to-
dos os pares, Srs. Senadores, Srªs Senadoras e a to-
dos os Líderes, para comunicar meu entendimento e 
minha compreensão de que os fatos que vivemos no 
Senado precisam ir além das medidas já anunciadas, 
que são importantes. Ressalto que são importantes, 
porém acho que não terão a apuração, a consequen-
te revalorização do papel do Senado e a retomada de 
sua credibilidade.

Por isso, Sr. Presidente, solicito a todos os Srs. 
Senadores e Senadoras apoio ao requerimento de 
instalação de uma comissão parlamentar de inquérito 
composta de 11 Senadores e sete suplentes para, no 
prazo de 60 dias, promover a apuração quanto aos atos 
administrativos não publicados, das irregularidades em 
licitações e contratos de prestação de serviço e de em-
préstimos consignados no Senado Federal.

Solicito apoio. Eu sei que não é um tema fácil; sei 
que há naturalmente avaliações diferentes da posição 
que estou aqui expressando, e as compreendo, porém 
acho que tenho o dever de continuar insistindo junto 
a cada um dos senhores e das senhoras para que o 
Senado Federal passe a limpo, de uma vez por todas, 
os fatos que têm incomodado esta Casa e o País.

Peço a V. Exª inscrição para falar em nome da 
Liderança do PSOL, seguindo a ordem das inscrições. 

Agradeço a V. Exª e o apelo está feito a todos os Srs. 
Senadores e Senadoras.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 

– V. Exª vai ser inscrito aqui pelo Secretário. Agora 
eu faria minhas as palavras de Voltaire: “Daria a vida 
para V. Exª ter o direito de dizer o que está dizendo, 
mas terei o direito de dizer que discordo”. A Mesa Di-
retora do Senado está empenhada em resolver todos 
os problemas.

Vamos chamar um orador inscrito agora. Estava 
inscrito o Senador Valter Pereira, que cedeu ao Senador 
Alvaro Dias, que é do Paraná e representa o PSDB.

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, há pouco 
ouvimos de lideranças governistas que o País está 
vivendo momentos áureos em matéria de desenvolvi-
mento econômico, apesar da crise.

Não pretendo, Senador José Agripino, responder 
às afirmações, mas apenas relembrar que o País che-
gou à estabilidade econômica graças a esforços que 
exigiram a presença de vários Governos.

Ainda recentemente, o Presidente Obama, dos 
Estados Unidos, anunciava um plano em que várias 
medidas tinham origem no modelo brasileiro de uma 
década atrás. Quando se fala em estabilidade econô-
mica, em pressupostos básicos que asseguram ao País 
a possibilidade de superar as eventuais tempestades 
provocadas por crises internacionais, não há como 
ignorar a presença de outros Governos nesse pro-
cesso. Com Itamar Franco, a princípio, o Plano Real, 
tendo Fernando Henrique Cardoso como seu Minis-
tro da Fazenda. Portanto, parcela daquele mandato 
de quatro anos, período dedicado às medidas indis-
pensáveis para que o País chegasse à estabilização 
da economia. E depois, dois mandatos consecutivos 
do Presidente Fernando Henrique Cardoso, onde, de 
forma intransigente, priorizou-se a estabilidade da 
nossa economia.

Eu poderia, em respostas afirmativas, otimistas 
dos governistas que me antecederam nesta tribuna, 
afirmar que, ao contrário do que propalam, o Governo 
Lula desperdiçou grandes oportunidades de cresci-
mento econômico. 

Teve a sorte de governar o País num período de 
bonança da econômica internacional, quando o mun-
do cresceu muito, e não aproveitou as oportunidades 
para alavancar o crescimento econômico nacional, 
como poderia ter alavancado.

Não foram poucas as vezes que viemos a esta 
tribuna, durante o período de maior crescimento da 
economia mundial, para dizer que o Brasil estava cres-
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cendo menos do que as suas possibilidades e que era 
vergonhoso constatar que o nosso País crescia mais 
apenas do que o Haiti, estabelecendo o parâmetro de 
comparação com todas as nações do mundo. 

Não há nenhuma dúvida que, nesses anos todos 
em que a economia mundial se desenvolveu de forma 
significativa, o Brasil foi o País que desperdiçou as 
maiores oportunidades. É evidente que não seria justo 
a ponto de não reconhecer que o governo Lula tem o 
mérito de ter sustentado as metas básicas do plano de 
estabilização, ou seja, não promoveu retrocesso em 
matéria de estabilizar a economia do País. Este mérito 
nós reconhecemos. Mas não creio ser justo ignorar o 
passado recente que plantou as bases essenciais para 
a estabilização da economia e enfrentamento da crise 
que estamos vivendo, que é internacional, e também 
não vejo motivos para tanta euforia em relação ao de-
sempenho da economia do Brasil. Ainda agora, nesses 
dias, o Banco Mundial oferece mais um estudo em que 
constata a queda do nosso Produto Interno Bruto de 
forma significativa neste exercício de 2009.

Mas, Sr. Presidente, apenas para me referir ao 
que ouvi antes e, agora, propor aquilo que pretendia 
quando fiz minha inscrição para falar.

O Senado Federal tem a obrigação de instalar 
a CPI da Petrobras na próxima semana. Não há mais 
como se buscar novo pretexto para adiar essa iniciati-
va. Nesses últimos dias, vivemos aqui um verdadeiro 
calvário, com uma espécie de catarse, em que verda-
des foram reveladas e equívocos foram cometidos na 
divulgação de determinados atos praticados na Casa, 
equívocos que significaram injustiças, já que resulta-
ram em exposição desnecessária de pessoas honra-
das que integram o Parlamento brasileiro. Sobretudo 
diante desse esforço que se faz no Senado Federal 
para mudar os rumos e para se erigir sobre esses es-
combros da tragédia ética uma nova instituição res-
peitada, sobretudo em razão desse esforço é que nós 
não podemos, Senador Mão Santa, deixar de instalar 
a CPI da Petrobras na próxima semana.

Enquanto se prorroga o momento da instalação, 
enquanto se adia esse momento da instalação da CPI, 
novos fatos surgem e novas denúncias são veiculadas 
pela imprensa. 

Ainda agora, o Procurador da República Mário 
Lúcio Avelar pede à Justiça Federal de Cuiabá a que-
bra do sigilo telefônico do gerente executivo de comu-
nicação institucional da Petrobras, Wilson Santarosa. 
E a manchete do jornal O Globo diz: “Investigada a 
ligação de Santarosa com aloprados”.

Esse é um fato recorrente porque a história dos 
aloprados vem de antes. A história do dossiê confeccio-
nado vem de 2006. A história da mala com R$1 milhão 

e 700 mil, misteriosos, também vem de 2006. Mas há 
ligações que colocam esse fato no cenário atual das 
investigações propostas pela CPI da Petrobras, porque 
ligando Santarosa aos aloprados com indícios que não 
podem se ignorados.

Ainda há poucos dias, outra revelação, também 
nessa área de publicidade da Petrobras, dando conta de 
que uma sindicância interna revelou irregularidades que 
determinaram demissões. O relatório dessa sindicância 
não chegou ao conhecimento público. Consta que uma 
funcionária insuspeita e independente coordenou essa 
sindicância, surpreendendo seus superiores.

Nós temos que requerer, através da CPI, o relató-
rio desta sindicância para as providências necessárias. 
E o faremos, Sr. Presidente, assim que essa Comissão 
for instalada, o que espero seja na próxima semana.

Concedo o aparte ao Senador Antonio Carlos 
Júnior, que também integra a CPI da Petrobras.

O Sr. Antonio Carlos Júnior (DEM – BA) – Se-
nador Alvaro Dias, o seu pronunciamento é extrema-
mente oportuno, no momento em que novas denúncias 
aparecem em relação à Petrobras. Esse caso dos alo-
prados é um caso muito forte, porque envolve dinheiro 
da Petrobras com ONGs e com aquela famosa compra 
do dossiê contra o Governador José Serra, na época 
das eleições de São Paulo, em 2006. Ou seja, isso já 
mostra a promiscuidade da Petrobras com ONGs para 
interesses escusos, e já é uma coisa investigada. O 
Sr. Wilson Santarosa é o mentor das operações com 
ONGs para transferir dinheiro da Petrobras para fins 
escusos. Então, esse é um ponto. Há outro ponto que 
já foi investigado, que é a questão da demissão desse 
funcionário, que também tinha relações de promiscui-
dade com ONGs, inclusive utilizando produtoras na 
Bahia que trabalharam para o PT. Quer dizer, os fatos 
a cada dia se sucedem. Então, nós temos muita coi-
sa para investigar. Uma das formas de o Senado sair 
dessa situação em que está é investigar, com profun-
didade, com honestidade, com critério e apresentar os 
resultados na CPI da Petrobras. Esse é um dos cami-
nhos que o Senado tem para sair da situação em que 
se encontra. Com certeza, juntos, estaremos lutando 
para que esse fim seja alcançado.

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Muito obri-
gado, Senador Antonio Carlos Magalhães Júnior. Aliás, 
V. Exª lembra bem, eu não detalhava, mas diz respeito 
a essa sindicância o repasse de recursos a uma agên-
cia de publicidade da Bahia, que realizou campanha 
eleitoral do PT no Estado. Essa sindicância revelou 
as irregularidades, culminando com demissões; mas 
essas providências são insuficientes. A CPI da Pe-
trobras vai-se instalar exatamente para adotar provi-
dências indispensáveis. Um outro episódio, revelado 
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nos últimos dias, diz respeito a um ex-segurança do 
Presidente Lula em campanha eleitoral, que trabalha 
atualmente num escritório da Petrobras em São Paulo, 
na área de comunicação, também comandada pelo Sr. 
Wilson Santarosa. Ocorre que esse segurança não é 
jornalista, não é profissional de comunicação e nem 
sempre aparece ao trabalho, segundo consta.

Portanto, são fatos que se interligam e que se 
relacionam com a Petrobras, especificamente neste 
caso referido à área de comunicação da empresa, que 
tem 1.150 funcionários, que agora a Petrobras acaba 
revelando que nem todos são jornalistas. Até porque a 
empresa contratou, sem licitação, uma empresa para 
administrar a comunicação nesse período de Comis-
são Parlamentar de Inquérito; ou seja, um quadro de 
servidores composto por 1.150 profissionais acaba 
sendo insuficiente para atender as necessidades da 
empresa em matéria de comunicação. Como ocorreu 
também na área jurídica da empresa, com 650 advo-
gados, certamente competentes, porque um concurso 
público realizado pela Petrobras é concorrido. Quantos 
profissionais não se candidatam a ocupar um espaço 
no quadro funcional de uma empresa tão importante 
como é a Petrobras? Apesar de 650 advogados no 
quadro próprio da empresa, a atual gestão realizou 
contratos para serviços de advocacia da ordem de 
R$180 milhões. Não podemos ficar aqui correndo 
atrás de um ato secreto que deixou de divulgar uma 
carta de elogio...

O Sr. Tasso Jereissati (PSDB – CE) – Senador?
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – ...ou um 

ato secreto que deixou de divulgar uma demissão de 
funcionário. Não podemos ficar aqui correndo atrás 
disso e deixar de ir atrás de denúncias tão graves 
como essas que dizem respeito à atual administração 
da Petrobras.

Concedo um aparte, com satisfação, ao Senador 
Tasso Jereissati.

O Sr. Tasso Jereissati (PSDB – CE) – Senador 
Alvaro Dias, obrigado. Eu gostaria de reforçar as suas 
palavras, porque não posso entender o que está acon-
tecendo em relação à CPI da Petrobras. A cada dia, a 
imprensa traz novas revelações sobre irregularidades 
dentro da Petrobras, cujos números são infinitamente 
maiores do que os números...

(Interrupção do som.)

O Sr. Tasso Jereissati (PSDB – CE) – ...para as 
irregularidades que têm acontecido aqui no Senado. 
Na área a que V. Exª acabou de se referir – área de 
patrocínio, de publicidade, de propaganda, eventos –, 
é impressionante o que está acontecendo. Os recursos 
são gigantescos... Só dessa área os recursos chegam 

próximos a R$1 bilhão, que são usados a critério, pra-
ticamente, de uma única pessoa, sem nenhum acom-
panhamento ou fiscalização mais profunda, em que 
esses rios e rios de dinheiro são jogados fora, quando 
poderiam, sim, ser aplicados em coisas mais impor-
tantes, ou importantes, porque na maioria das vezes 
é uso político. Saiu num jornal, ontem,...

(Interrupção do som.)

O Sr. Tasso Jereissati (PSDB – CE) – ...nas 
festas, 75% eram nas Prefeituras da Bahia. Isso é 
absolutamente inexplicável. E fazem isso sob o argu-
mento de que não se pode tocar na Petrobras, porque 
a Petrobras é um patrimônio nacional, e quem quer 
isso quer privatizar. E fazem movimentos patrocinados 
por essa área da Petrobras, que é comandada por um 
dirigente petista, de preservação dessa empresa, di-
zendo que a Petrobras é intocável. Quem está em de-
fesa da Petrobras somos nós; nós estamos em defesa 
da Petrobras aqui. Nós fizemos aqui, Senador Alvaro 
Dias, a CPI da Justiça. Não existe uma instituição, um 
país, sem que a Justiça seja um poder absolutamente 
venerando dentro do quadro geral. Nós fizemos uma 
CPI da Justiça. Nós fizemos aqui uma CPI, Presidente 
Mão Santa, do Congresso, a famosa CPI do Orçamen-
to, que deu nos anões. Nós investigamos as próprias 
entranhas aqui desta Casa, do Congresso Nacional. 
Nós já fizemos a CPI do Executivo em cima do Presi-
dente da República, uma CPI direta do Presidente da 
República no tempo do ex-Presidente, hoje, Senador 
Fernando Collor. Não é possível que alguém queira 
colocar a Petrobras acima disso tudo, como intocável. 
Eu falei aqui sobre a CPI do Judiciário, proposto até 
pelo saudoso Antonio Carlos Magalhães. A Petrobras, 
Senador Alvaro Dias, fica acima dos Poderes da Re-
pública? Nós estamos chegando realmente...Se isso 
está acontecendo, é mais perigoso ainda, porque nós 
temos uma empresa estatal, dirigida sem critérios, que 
é mais poderosa, neste País, do que os três Poderes, 
Senador Mão Santa. Então, não há justificativa. Eu acho 
que nós estamos correndo, Senador Mão Santa – V. 
Exª que está presidindo esta Casa, neste momento –, 
um sério risco de outras desmoralizações, saindo do 
âmbito administrativo para o âmbito político, de não 
ocorrer essa CPI antes de terminar este primeiro se-
mestre do ano. Nós estamos com o risco, a partir daí, 
sim, da desmoralização política da Casa. Por isso, eu 
queria parabenizar V. Exª, mais uma vez, pela oportu-
nidade do seu pronunciamento, na expectativa de que 
realmente se venha a ter consciência de que o País 
espera isso, e que nós temos, aqui, sim, a obrigação 
de fazer essa investigação. 
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O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Obrigado, 
Senador Tasso Jereissati. A opinião de V. Exª sempre 
é muito importante e respeitada, não só pelos seus 
colegas de Partido, mas por toda a Casa. 

E nós temos que dar um crédito de confiança às 
Lideranças governistas, que assumiram o compromisso 
de permitir a instalação dessa CPI no próximo dia 30. 
Se evidentemente isso não ocorrer, nós somos obri-
gados a adotar providências regimentais e jurídicas, 
especialmente, Senador José Agripino, interpondo junto 
ao Supremo Tribunal Federal mandado de segurança 
para assegurar o direito de a Minoria instalar uma CPI 
para investigar órgãos do Governo. 

Eu concedo, com a permissão de V. Exª, ao Lí-
der José Agripino, antes de concluir o meu pronun-
ciamento. 

O Sr. José Agripino (DEM – RN) – Senador Al-
varo Dias, eu conversava agora há pouco com o Sena-
dor Tasso Jereissati, fazendo um registro. Veja é numa 
linha: V. Exª, o Senador ACM Júnior, o Senador Tasso 
Jereissati. São três membros da Comissão Parlamentar 
de Inquérito da Petrobras. Estão aqui. Em seguida a V. 
Exª, eu vou pedir ao Presidente para falar pela ordem, 
para manifestar sobre aquilo que nós temos a obriga-
ção de fazer com relação à CPI da Petrobras. Mas eu 
quero cumprimentar V. Exª pelo discurso que faz e pela 
postura que toma em relação a esse tema. 

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Muito obri-
gado, Senador José Agripino. Tem sido V. Exª também 
uma liderança importante a postular a instalação dessa 
CPI até como forma de resgatar a dignidade do Par-
lamento brasileiro.

Esta é uma das missões primaciais do Legislativo: 
investigar o Poder Executivo, utilizar-se dos instrumen-
tos disponibilizados regimental e constitucionalmente 
para o exercício de uma fiscalização de profundidade, 
que seja complementar às investigações que as outras 
instituições devem realizar, como o Ministério Público 
e a Polícia Federal.

Mas é indispensável que essa investigação que se 
faz no Parlamento ocorra, até porque é ela que produz a 
transparência necessária, coloca o mal à luz para que pos-
sa ser identificado, denunciado, combatido e condenado 
e, sobretudo, traz a opinião pública a favor da investiga-
ção, convoca a opinião pública a propor responsabilidade 
a quem responsabilidade deve ter no ato de investigar 
eventuais mazelas que ocorrem na República.

Nós nunca nos opusemos a que se investigue 
o Parlamento, mas é obrigação inalienável do Poder 
Legislativo fiscalizar o Executivo, e dela nós não po-
demos abrir mão. Mais do que um direito, é um dever 
da Oposição investigar o Governo.

Muito obrigado, Senador Mão Santa.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
Nosso cumprimento pelo contundente pronunciamento, 
exigindo CPI da Petrobras já. 

O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN) – Sr. Pre-
sidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– Os apartes lembraram que esta Casa teve coragem 
de fazer CPI contra o Congresso, mostrando à Nação 
os anões do Orçamento, e contra a Justiça, o super-
faturamento de obras e o Lalau.

Eu pediria aos próximos oradores – já está o De-
móstenes aqui, muito bem e, pela ordem, José Agripino 
– que ficassem aí, porque aquela câmera não está boa. 
A que está à minha direita. Então, preferencialmente, 
quem for chamado à tribuna fique na escolhida por 
Demóstenes Torres.

Pela ordem, José Agripino, com a paciência de 
Demóstenes Torres.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Senador Demóstenes, eu 
pediria a V. Exª dois minutinhos de paciência, porque 
eu acho que é importante – eu já conversei com V. 
Exª sobre aquilo que pretendo dizer e conversei com 
o Senador Tasso Jereissati.

Presidente Mão Santa, fizemos ontem aquilo que 
tínhamos de fazer e já fizemos com um pouco de atra-
so. Acho que já deveríamos ter feito há mais tempo. A 
demissão do Diretor-Geral, que estava sob suspeita, 
sob dúvida, pela ligação que tinha com o antigo Di-
retor-Geral, Agaciel Maia. Ele foi substituído. Houve a 
designação de dois novos diretores por um período de 
90 dias, no máximo. Se tiverem bom desempenho, eles 
se submeterão àquilo que é objeto de um projeto de lei 
que é a submissão dos seus nomes a uma apreciação 
do Plenário, para que eles sejam ou não nomeados me-
diante veredicto do Plenário. A instauração de processo 
administrativo, de sindicância para apurar as irregulari-
dades supostamente cometidas pelo Sr. Agaciel, pelo 
Sr. Zoghbi, pelo Sr. Franklin, que fez uma denúncia; a 
apreciação de todos os 663 atos supostamente secre-
tos; a suspensão de folha suplementar.

Uma série de providências que se seguem à que 
foi solicitada pelo Senador Renato Casagrande, que 
demonstram claramente que a Casa está tomando pro-
vidências enérgicas para que aquilo que possa estar 
sob suspeita de irregularidade esteja sendo investigado 
por nós próprios, para que o País entenda que, se o 
Senado está sob investigação, existem Senadores que 
são maioria nesta Casa e que têm autoridade moral 
para propor aquilo que precisa ser feito e estão tomando 
providências efetivas com atitudes, com fatos.

Eu dizia, na quinta-feira passada, que isso que 
aconteceu ontem e que deveria acontecer esta semana 
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era uma exigência do meu Partido, que tinha uma outra 
exigência que era a instalação, nesta semana, da CPI 
da Petrobras. E eu disse que esta semana, na minha 
região, o Nordeste, é uma semana marcada por festivi-
dades de São João e que iriam reter muitos dos nossos 
companheiros lá. Que não ficaram, vieram para cá.

Veja, Senador Demóstenes, aqui está o Sena-
dor ACM Júnior, baiano, está aqui; o Senador Tasso 
é cearense e está aqui. Estão aqui por quê? Por de-
ver de obrigação. Por quê? Porque eles esperavam 
que hoje aqui estivesse o Senador Romero Jucá, o 
Senador Renan Calheiros, o Senador Gim Argelo, o 
Senador Aloizio Mercadante, os Líderes dos partidos 
da base governista, para que fizéssemos a instalação 
da CPI da Petrobras que é uma exigência do País, é 
uma imposição. Daqui a pouco este Senado entrará 
em nova fase de descrédito porque não foi capaz de 
instalar um processo de investigação que a socieda-
de reclama, que é a investigação da Petrobras. O que 
está havendo com a Petrobras, que compra petróleo a 
US$150.00 e vende a gasolina pelo mesmo preço de 
quando o petróleo cai de US$150.00 para US$50.00? 
Será que as denúncias sobre o faturamento em obras 
procedem? Será que tudo aquilo que é denunciado 
em matéria tributária sobre a Petrobras, que estaria 
até enganando o Fisco, procede?

Passa-se para a sociedade que o Ministro Guido 
Mantega, que é membro do Conselho da Petrobras e 
Chefe da Secretaria da Receita Federal, sabia que a 
Petrobras estava pagando imposto de menos à Receita. 
Ele que é chefe de um e chefe de outro estaria coniven-
te com o erro. Está certo isso? Não está, e quem tem 
a obrigação de investigar é a Oposição, que, mesmo 
em minoria, vai exigir essa instalação.

Como a pauta está bloqueada com as medidas pro-
visórias que foram lidas e que estão ainda em processo 
de busca de entendimento e, na semana que entrará, já 
haverá espaço para a votação, quero comunicar à Casa 
que, se não se instalar a CPI da Petrobras, o meu Parti-
do entrará em obstrução: não votará nada nem na terça 
nem na quarta-feira. Não votará nada, e tenho certeza 
de que o PSDB se incorporará a esta iniciativa que to-
mamos e anunciamos. Enquanto a CPI da Petrobras 
não for instalada, a obstrução por parte do meu Partido 
estará colocada e desde já anunciada.

Agradeço a V. Exª e peço desculpas ao Senador 
Demóstenes Torres, porque eu precisava fazer essa 
declaração à Casa e a V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– Demóstenes Torres vai falar como Líder do Partido 
Democratas.

Senadora Lúcia Vânia, o documento de V. Exª 
chegou depois. Por isso, tem preferência Demóste-
nes Torres.

O SR. DEMÓSTENES TORRES (DEM – GO. Pela 
Liderança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, nesse fim de semana, tive a honra 
e a alegria de integrar a chamada Expedição Araguaia 
Vivo, uma expedição promovida pelo Ibama e pela Or-
ganização Não Governamental Instituto Onça-Pintada. 
Além de mim, participaram dessa expedição o Presidente 
da Agência Nacional de Águas (ANA), Dr. José Macha-
do, uma figura competente, simpática e conhecedora 
– o que me surpreendeu muito, mas positivamente –; 
o Secretário de Planejamento do Estado de Goiás, Dr. 
Oton Nascimento Júnior; o Superintendente Regional 
do Ibama, Dr. Ary Soares dos Santos; o Presidente do 
Instituto Onça-Pintada, Dr. Leandro Silveira; além de 
várias outras pessoas, jornalistas etc.

Qual era o objetivo dessa expedição? Percorrer o 
Rio Araguaia, que tem quase 2.200 quilômetros. Ele é 
dividido em três partes: a parte das nascentes até onde 
fica o Vale do Encantado, onde ele é chamado de Alto 
Araguaia, tem 450 quilômetros. Ali, ele divide três Esta-
dos: Goiás, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, percor-
re 1.500 quilômetros e se chama Médio Araguaia. Ele 
chega atravessando o Tocantins e entra no Estado do 
Pará, onde tem mais 160 quilômetros de extensão.

O Rio Araguaia é extraordinário. É o terceiro 
maior rio genuinamente brasileiro: nasce e morre no 
território nacional. Mas é um rio freqüentemente ataca-
do, Sr. Presidente. O senhor veja bem o que acontece 
agora. O nosso querido Dr. José Machado, Presidente 
da Agência Nacional de Águas, acaba de aprovar um 
projeto para a bacia Araguaia-Tocantins, uma bacia 
que pode integrar o Brasil. É algo extraordinário, fan-
tástico. Para se ter uma ideia, nesse projeto se trata 
de tudo aquilo de que o Araguaia precisa: da recupe-
ração ambiental até o fomento econômico, passando 
por ações de promoção social. 

O Araguaia precisa de infraestrutura? Precisa. 
Para o senhor ter uma ideia, nós temos uma média 
nacional de 51,6% do esgoto coletado, no Brasil, e, 
de esgoto tratado, de 35,3%. E no Araguaia, quanto 
é que nós temos de esgoto coletado? Temos 7,8%. E 
de esgoto tratado? Temos 2,4%. Praticamente todo o 
esgoto coletado na beira do Araguaia é depositado no 
rio sem qualquer tratamento.

Então, há possibilidade, agora, concreta, com 
esse projeto, de se fazer recuperação, de se fazer uma 
política de resíduos sólidos. Vamos verificar. Nenhuma 
cidade na beira do Araguaia tem local para depósito de 
resíduo sólido adequado; é tudo lixão, é tudo na base do 
urubu voando, para usar uma expressão de V. Exª. 
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Então, temos problemas terríveis no Araguaia, 
mas temos solução. Nós temos, por exemplo, a possi-
bilidade de ter transporte intermodal, de ter uma parte 
do Araguaia navegável, embora não com a hidrovia que 
querem fazer; nós temos uma parte do Araguaia, para 
cima, que pode ter usina, na região do Tocantins. Na 
região do Goiás, não pode ter, porque é extremamente 
predatório. E temos ali atividades prontas para se ini-
ciarem de produção de grãos. Para V. Exª ter uma ideia, 
temos 110 mil de hectares de área irrigada de produção 
de grãos no Araguaia. Podemos ter, e o plano da ANA 
prevê, quase três milhões de hectares irrigados ao longo 
do Araguaia. Temos atividades de fruticultura, de apicul-
tura, de piscicultura, principalmente aquicultura, que tem 
uma possibilidade muito grande de expansão.

Percorremos o Araguaia lembrando, até sentimen-
talmente, minha infância, minha adolescência, e também 
minha atuação profissional. Como Procurador-Geral de 
Justiça, em 1997, promovi a primeira campanha para a 
salvação das nascentes do Rio Araguaia. Naquela oca-
sião, levamos lá o Ministro do Meio Ambiente Gustavo 
Krause. E o Krause ficou impressionado com as nas-
centes, porque ali tem dezenas de voçorocas, algumas 
com seis quilômetros de profundidade. Tudo por ação 
antrópica. A mão do homem fez com que aqueles bu-
racos nascessem, crescessem e destruíssem grande 
parte do Araguaia. A areia e todo o sedimento que an-
tes era solo foi carreado para o leito do Rio Araguaia. 
Então é uma situação bastante dramática. 

Mas o que acontece? As nascentes hoje estão 
relativamente preservadas. Apareceu um benfeitor, um 
homem que resolveu gastar o dinheiro que a União 
não colocou lá, o Sr. Milton Frias, que é dono de uma 
fazenda, um dos maiores produtores de soja e milho 
do Brasil e também um dos maiores protetores da na-
tureza neste País. Substitui a ação governamental.

Posso lembrar também que, em seguida, Sr. Pre-
sidente, na gestão de V. Exª como Governador, nós 
criamos a Delegacia Ecológica Móvel do Araguaia. Eu 
criei a Promotoria, quando era Procurador-Geral. E V. 
Exª criou a Delegacia Ecológica Móvel, quando eu era 
Secretário de Segurança Pública. E isso com que fina-
lidade? Para pegar ali o pessoal da caça predatória, da 
pesca predatória, que deposita lixo no rio, que faz todo 
tipo de conspurcação contra esse ecossistema. 

Mas fiquei naquela ocasião, e hoje continuo, 
extraordinariamente desgostoso, Sr. Presidente, Srª 
Senadora Lúcia Vânia, que é uma defensora do Ara-
guaia. Essa é a página de um dos maiores jornais de 
Goiás, que mostra na edição do dia 22: “Autoridades 
querem dragas fora do Araguaia”. Essa é a região do 
Vale do Encantado, que fica no Alto Araguaia. E aqui 
uma fotografia com dezenas de dragas, licenciadas 

pelo Ibama, pelas agências ambientais de Goiás e de 
Mato Grosso, poluindo o rio.

Agora, para se ter uma ideia do que é o Vale do 
Araguaia, na sua parte mais longa, o Araguaia chega 
a ter quilômetros de extensão. Nessa parte do Vale do 
Encantado há um cânion que foi explorado algumas 
vezes. O ex-Governador de Goiás, na época do Impé-
rio, Couto de Magalhães, fez uma grande expedição: 
saiu de Belém do Pará e foi até o Rio Grande do Sul. O 
objetivo dele era provar que o Araguaia era navegável. 
Estão lá ainda os destroços da primeira embarcação 
usada, e ele fez uma linha de navegação ali. Depois, 
ele foi Governador de São Paulo.

E o que acontece firmemente? Colocaram naquele 
trecho, na região que mais necessita de ser preservada 
no Araguaia, uma região de cânion, uma região com 
potencial hidrelétrico fantástico, mas não vamos cons-
truir lá nenhuma usina, que tem um potencial turístico 
maravilhoso, 52 dragas – só que eu contei. Era fim de 
semana e as dragas estavam fechadas. E eram dragas 
de quê? Dragas de sucção, dragas que revolvem o fun-
do do rio em busca de diamantes – ali é uma região de 
diamantes, que estão incrustados nas rochas dentro 
do rio –, e pedras gigantescas são retiradas.

A bagunça é tamanha, que hoje estamos des-
truindo o único cânion no Brasil preservado. O do São 
Francisco foi destruído, completamente destruído. Te-
mos uma fauna extraordinária, uma flora extraordinária, 
um potencial turístico magnífico. Está se calculando 
que essas dragas do Araguaia revolvam por semana, 
Senadora Lúcia Vânia, pedras suficientes para refazer 
as duas torres do World Trade Center destruídas no 
atentado terrorista. Por semana é essa a quantidade 
de pedras que se retira dali. As dragas jogam no rio, 
todos os dias, mais de mil litros de óleo diesel e lubrifi-
cantes, que matam os peixes, Senador Marconi Perillo. 
É algo difícil de se ver.

Para termos uma ideia, o Presidente da Agência 
Nacional de Águas, José Machado, diz o seguinte: 

“As dragas podem causar sérios proble-
mas à fauna e ao controle de biodiversidade, 
como a procriação e a migração de peixes. 
Vou me reportar ao Ministro Carlos Minc, que 
já se manifestou preocupado com isso [....] 
[ele] deve tomar uma providência.” 

Ministro Minc, estou aqui a clamar a V. Exª para 
que tome esta providência: não deixe o Rio Araguaia 
acabar. Não deixe que esse rio, ainda com todo o seu 
potencial intocado, possa, na sua gestão, se transfor-
mar em mais um manancial exemplo de degradação 
no Brasil. V. Exª tem de tomar todas as providências, 
chamar para a discussão imediatamente os chefes do 
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Ibama em Goiás e no Tocantins, puxar-lhes as orelhas, 
exigir a cassação dessas autorizações. Podemos dizer 
o seguinte: 52 dragas têm um impacto econômico tão 
significativo, Senador Marconi Perillo, a ponto de per-
mitir a degradação do meio ambiente? Nem que fosse 
um impacto econômico positivo, nós não poderíamos 
permitir. Agora, dentro dessa situação, algumas dragas, 
digamos centenas de dragas... Pelo que pude perceber 
os moradores da região reclamam que lá há drogas, 
há lavagem de dinheiro. A Polícia Federal tem que en-
trar lá para tomar providência, assim como o Ministério 
Público do Estado de Goiás e o Federal, e também o 
Ministério do Trabalho. Quem eu vi não são os proprie-
tários das dragas; são trabalhadores miseráveis e ex-
plorados que, com certeza, nada têm do explorador a 
não ser, sim, a do explorado que por qualquer centavo 
está ali a trabalhar e a matar o grande rio. 

Então, Sr. Presidente....
A Srª Lúcia Vânia (PSDB – GO) – Sr. Senador.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (DEM – GO) – 

Concedo um aparte à Senadora Lúcia Vânia. 
A Srª Lúcia Vânia (PSDB – GO) – Senador De-

móstenes, eu gostaria de cumprimentá-lo pelo pronun-
ciamento e dizer da importância da expedição de que 
V. Exª participou. Ao que me parece, a iniciativa foi da 
ANA, juntamente com o Ibama, e algumas autorida-
des foram convidadas para fazer aquela inspeção. Eu 
acredito que durante a inspeção foi feito um relatório e 
que esse relatório deve ter sido levado às autoridades 
para a tomada de decisões. V. Exª fez um apelo ao Mi-
nistro Minc, e eu gostaria de saber, embora o período 
seja muito curto, se a gente poderia ter acesso a esse 
relatório e quais as providências tomadas pelo Ministro 
ou pela própria ANA, que foi a mentora dessa expe-
dição. Queria saber se foi feita alguma comunicação 
a V. Exª, que acompanhou de perto essa degradação 
espantosa que se faz no Vale do Encantado, que, sem 
dúvida nenhuma, é um dos lugares mais importantes 
do rio Araguaia e que precisa ser preservado. É de se 
estranhar que tenha sido feita uma expedição dessa 
envergadura há mais de uma semana e que nós não 
tenhamos tido acesso ao relatório. Não ouvimos o pro-
nunciamento do Ministério Público...

(Interrupção do som.)

A Srª Lúcia Vânia (PSDB – GO) – ... de Goiás, 
não ouvimos o pronunciamento do Ibama. Esse as-
sunto foi levado, como V. Exª disse, num dos principais 
jornais da capital e, no entanto, não ouvimos o pronun-
ciamento de nenhuma autoridade que estava naquela 
inspeção, nem da ANA, nem do Ibama. Enfim, estou 
vendo esse apelo ser feito pela primeira vez por V. Exª. 
Acho que aqui no Senado temos o nosso papel. Sem 

dúvida nenhuma, estamos cumprindo esse papel, mas 
é preciso que esse relatório seja divulgado de forma 
muito clara e que seja denunciado o que foi visto lá, 
por meio de fotografias, não só na imprensa de Goi-
ás, mas também na imprensa nacional, porque o Vale 
do Encantado é um patrimônio da humanidade; não 
é um patrimônio restrito ao Estado de Goiás. Ele tem 
de ser preservado. Como V. Exª disse, é o único em 
estado de preservação. Portanto, não podemos tolerar 
que isso seja feito apenas através de uma expedição, 
sem que nós representantes do Estado de Goiás não 
tenhamos o relatório em mãos. E eu gostaria de saber 
se V. Exª sabe desde quando essas dragas estão lá e 
se a licença é do Estado de Goiás ou da área federal. 
Agradeço a V. Exª e vou ouvir a sua resposta.

O SR. DEMÓSTENES TORRES (DEM – GO) – 
Senadora Lúcia Vânia, V. Exª toca no ponto a que eu 
quero chegar.

Qual a razão para estar eu usando da palavra 
aqui? Por que vim cobrar essas providências? Porque 
eu não vi, por parte de nenhuma autoridade responsá-
vel por isso, qualquer discurso, qualquer medida.

As dragas, segundo os moradores, estão lá há 
mais de cinco anos. Elas ficaram ao longo da existên-
cia, dragas rústicas, uma aqui outra ali. Depois houve 
um ação enérgica do Ibama e do Ministério Público, e, 
finalmente, com o licenciamento, segundo consta, por 
parte do Ibama de Goiás e do Ibama de Mato Gros-
so – alguns licenciados por Goiás, alguns licenciados 
pelo Mato Grosso. E essas dragas estão lá.

Então, qual é a minha disposição? É fazer um 
requerimento explicando o que eu vi e solicitando pro-
vidências ao Ministro do Meio-Ambiente, ao Presidente 
Nacional do Ibama, aos Presidentes regionais de Goiás 
e do Mato Grosso, onde fica o Vale do Encantado, à 
ANA, que já esteve lá conosco, aos Governadores de 
Goiás e do Mato Grosso, à Polícia Federal, porque há 
dezenas de denúncias sobre tráfico de drogas, lava-
gem de dinheiro, ao Ministério do Trabalho, porque há 
denúncias inclusive de trabalhadores que morrem lá 
naquela atividade – não um, nem dois; mas dezenas 
de trabalhadores, segundo os moradores daquela re-
gião. Eu pediria a V. Exª e ao Senador Marconi Perillo 
para que nós três pudéssemos elaborar esses docu-
mentos, assiná-los e cobrar a providência imediata, 
chamar os ecologistas brasileiros, alertá-los para o 
que está acontecendo entre Goiás e Mato Grosso no 
curso do Rio Araguaia. Nós, então, exigiríamos a pro-
vidência, em nome do Estado de Goiás, em nome do 
Brasil, para que, como disse V. Exª, esse patrimônio da 
humanidade seja prontamente preservado, para que 
amanhã nós não estejamos correndo para reparar o 
que aconteceu nas nascentes. As nascentes, nós as 
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conseguimos ainda preservar, por conta de uma pes-
soa, uma vez que o Estado se omitiu. O Estado – não 
a figura de uma pessoa – busca agora reparação com 
a construção de estação de tratamento de esgoto, com 
a coleta dos resíduos sólidos. 

Para se ter uma ideia do grau de degradação já 
do Rio Araguaia, em 1975, era considerado o rio mais 
piscoso do mundo. Hoje não se encontra peixe em de-
terminadas partes do Araguaia. Então, nós não podemos 
deixar acontecer com o Vale do Encantado o que acon-
teceu com determinadas partes do Rio Araguaia.

Agradeço a V. Exª. Tenho a certeza de que po-
derei contar com o aval do nosso Presidente Marconi 
Perillo para que essas providências sejam efetivamen-
te tomadas.

Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Demóstenes 
Torres, o Sr. Mão Santa, 3º Secretário, deixa 
a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Marconi Perillo, 1º Vice-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 
GO) – Quero me associar às palavras do Senador 
Demóstenes Torres, com quem tive a oportunidade de 
trabalhar quando fui Governador do Estado, tomando 
uma das pioneiras iniciativas no sentido de instalar a 
delegacia de combate a todos os crimes cometidos 
contra o rio Araguaia. 

Mais do que isso, Senador Demóstenes, Sena-
dora Lúcia Vânia, quando Governador do Estado fui 
duríssimo, rigorosíssimo quanto a qualquer especula-
ção referente à navegabilidade do rio Araguaia, contra 
estudos superficiais que indicavam a viabilização de 
uma hidrovia no rio Araguaia. Sempre fui extremamente 
conservador em relação a essas iniciativas. Sempre 
me coloquei ao lado dos ecologistas, de todas as pes-
soas, de todos os formadores de opinião, de todos os 
intelectuais goianos que tinham enorme preocupação 
em relação à preservação da fauna, da flora, das nas-
centes e do rio Araguaia de uma maneira geral. 

É um dos santuários ecológicos mais importan-
tes do Brasil. Esse canyon do Encantado é uma das 
raras belezas, com aquele significado em todo o País 
– eu o conheço pessoalmente. Temos não só dever, 
mas também a obrigação de defender esse canyon, 
de defender esse santuário que é o rio Araguaia.

Associo-me às palavras do Senador Demóstenes 
Torres. A Senadora Lúcia Vânia já se colocou também 
aqui na mesma linha de entendimento. Estaremos à 
disposição para, juntos, tomarmos todas as iniciativas 
referentes a essas preocupações expostas por V. Exª 
e que, na verdade, representam também uma opinião 

consensual de todas as pessoas de bom-senso, de todas 
as pessoas serenas e responsáveis do nosso Estado.

Vamos juntos lutar para combater as dragas que 
poluem. Isso não foi minha responsabilidade, graças 
a Deus. Isso é responsabilidade do Ibama. Na minha 
época, a gente jamais aceitaria que esse tipo de coisa 
acontecesse. Mas vamos tomar as medidas necessárias 
junto a todas as autoridades que possam efetivamente 
colaborar para uma solução rápida.

Meus parabéns pelo pronunciamento do senhor 
e pelo aparte da Senadora Lúcia Vânia.

Concedo a palavra, como orador inscrito, por 
cessão do Senador Cristovam Buarque, ao Senador 
Francisco Dornelles, Líder da Bancada do Partido Pro-
gressista neste Senado.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 
GO) – Se o Senador Dornelles permitir, concederei, 
por um minuto, a V. Exª, Senador Suplicy, a palavra, 
pela ordem.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Se o Senador Fran-
cisco Dornelles permitir, está aqui a ex-Senadora Emília 
Fernandes, Deputada Federal, que, agora, na Comis-
são de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados, 
exibiu para uma platéia lotada de inúmeros Deputados 
Federais o Filme “Garapa”, do cineasta José Padilha, 
nosso grande cineasta, que com “Tropa de Elite”, no 
último Festival de Berlim recebeu um prêmio de me-
lhor filme, e tem inúmeros outros filmes. Ele está aqui 
acompanhado de Chico Menezes e de Renato Maluf, 
do Consea, do Deputado Nazareno Fonteles, do Es-
tado do Piauí, do Partido dos Trabalhadores.

Emilia Fernandes foi a primeira que mencionei, 
do Rio Grande do Sul do Senador Pedro Simon, amiga 
e companheira especial de anseios e objetivos.

Gostaria de dizer, Presidente,...

(Interrupção do som.)

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
...que o filme constitui algo extremamente importante 
para todos nós assistirmos.

José Padilha permaneceu um mês na residência 
de três famílias do Ceará, sendo uma delas, na periferia 
de Fortaleza; outra, numa cidade média; outra, lá, no 
interior distante, mostrando como, em 2005, famílias 
de pai e mães de inúmeras crianças das mais diver-
sas idades, têm, ainda, hoje, no Brasil, uma dificuldade 
enorme de sobrevivência e de alimentação.

O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 
GO) – Para concluir, Sr. Senador.
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O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – E 
justamente, às vezes, não tendo leite, tomam água com 
açúcar, a garapa, que dá o nome ao filme. Eu recomen-
do a todos que assistam a esse notável filme.

Senador Francisco Dornelles, peço desculpas, 
mas se trata de uma homenagem a um grande cine-
asta brasileiro. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 
GO) – Esta Presidência se associa ao Senador Suplicy, 
cumprimenta a ex-Senadora e, também, ao cineasta 
José Padilha e a todos os presentes.

Senadora Emilia, será sempre bem-vinda à sua 
Casa. Os meus cumprimentos pela iniciativa.

Asseguro a palavra e peço desculpas ao Se-
nador Francisco Dornelles, orador inscrito para este 
expediente.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – E 
todos estão empenhados na aprovação da PEC sobre 
o direito de alimentação.

O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 
GO) – S. Exª terá dez minutos e, se necessitar de mais 
algum tempo para concluir o raciocínio,...

O SR. FRANCISCO DORNELLES (PP – RJ) – Não, 
por favor. V. Exª sabe que eu cumpro muito o Regimento 
aqui, rigorosamente, seja em questão de ordem, seja em 
termos de tempo que me é concedido para falar.

O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 
GO) – Concordo com a colocação de V .Exª 

O SR. FRANCISCO DORNELLES (PP – RJ. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-
dor.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, eu já 
tive oportunidade, na tribuna deste Senado, de afirmar 
que considero que a descentralização administrativa, a 
desconcentração de poder, a privatização são palavras-
chave da reforma do Estado brasileiro.

Eu entendo, Sr. Presidente, que o que puder ser 
competência do Estado não devia ser da União, o que 
puder ser feito pelo Município não deve ser feito nem 
pelo Estado, nem pela União e o que puder ser feito 
pelo setor privado não deve ser obra nem do Municí-
pio, nem do Estado, nem da União.

A superposição de funções entre a União, o Es-
tado e os Municípios, a União executando atividades 
próprias do Estado e do Município, é uma das razões da 
desorganização administrativa do Estado brasileiro.

Considero também que a privatização é uma pa-
lavra-chave da reforma do Estado. O Estado realmente 
nunca tem a mesma competência do empresário privado. 
Eu entendo, Sr. Presidente, que o Estado deve voltar sua 
atenção especialmente para as áreas sociais – educa-
ção, saúde, segurança –, deixando sempre a atividade 
empresarial ser exercida pelo setor privado.

Mas, se esta é a minha posição dentro do con-
ceitual, eu entendo, Sr. Presidente, que nós temos 
sempre regras e exceções a essas regras. É o caso, 
por exemplo, que nós não podíamos conceber, num 
mercado totalmente oligopolizado, que o Estado não 
tivesse uma empresa de petróleo, como é o caso da 
Petrobras.

Não fosse a existência da Petrobras e com seu 
grande trabalho no campo da pesquisa, o Brasil hoje não 
teria conhecido as reservas de petróleo que possui.

Nós não podemos conceber um sistema financeiro, 
que deve ser predominantemente privado, sem a presença 
de uma Caixa Econômica, como um braço de uma política 
habitacional, sem a presença do BNDES, como um braço 
da política industrial, sem a presença do Banco do Brasil, 
que é um importante instrumento da política agrícola e 
de comércio exterior. De modo que, dentro desta minha 
posição filosófica de que a atividade empresarial deve 
ser sempre exercida pelo setor privado, eu faço minhas 
exceções a essa regra e a esses princípios.

Dentro desse conceito, para mostrar a minha 
imparcialidade, quero hoje mostrar a minha satisfa-
ção com o desempenho, no Rio de Janeiro, da Casa 
da Moeda do Brasil. O Estado brasileiro entendeu que 
deveria manter uma empresa pública para produzir a 
sua moeda. A Casa da Moeda acaba de anunciar um 
investimento de quase meio bilhão de reais em equi-
pamentos. Vai ser um importante investimento na área 
industrial, em que vai haver a compra de novas linhas 
de impressão de cédulas, uma nova linha de aumento 
da capacidade das linhas atuais, a introdução de nova 
tecnologia para a utilização de selo fiscal digital. Ainda 
mais: caso o Congresso Nacional aprove proposta do 
Deputado Hugo Leal, a Casa da Moeda terá condições 
de participar, minoritariamente, de outros empreendi-
mentos industrias, aumentando enormemente a sua 
produção e permitindo a sua presença nos mercados 
internacionais, nos mercados de outros países.

Eu quero congratular-me com o Ministro Guido 
Mantega pela administração eficiente que ele colocou 
na Casa da Moeda.

Como toda empresa estatal, ela já conheceu ad-
ministrações incompetentes, administrações que nada 
fizeram para a sua eficiência e hoje tem uma admi-
nistração de primeira qualidade, comandada por um 
ex-funcionário do Banco do Brasil, que foi Diretor da 
Susep, que foi Diretor da CVM, que foi diretor do pró-
prio Banco do Brasil, o Professor Luiz Felipe Denucci, 
que vem desenvolvendo um trabalho excepcional na 
Casa da Moeda do Brasil.

Por isso, Sr. Presidente, como brasileiro, como 
ex-Ministro da Fazenda que acompanhou de muito 
perto todo o desenvolvimento e crescimento da Casa 
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da Moeda, quero congratular-me com a atual direto-
ria da Casa da Moeda pelo grande investimento que 
vai realizar naquela Casa e que vai permitir a sua 
modernização, a sua eficiência e o aumento da sua 
produtividade.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 

GO) – Esta Presidência cumprimenta o Senador Dor-
nelles pela concisão, pelo conteúdo do pronunciamento 
tão expressivo e, mais uma vez, os cumprimentos pelo 
cumprimento rigoroso do Regimento da Casa.

O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 
GO) – A Presidência comunica às Srªs e aos Srs. Se-
nadores que está convocada sessão solene conjunta 
do Congresso Nacional a realizar-se dia 2 de julho do 
corrente, às 10 horas, no plenário do Senado Federal, 
destinada a comemorar o Dia Nacional do Cooperati-
vismo e os 10 anos de fundação do Serviço Nacional 
de Aprendizagem do Cooperativismo, Sescoop.

O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 
GO) – Convido o Senador Mão Santa para fazer a 
leitura de requerimentos antes de passar a palavra à 
Senadora Lúcia Vânia.

Há, sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Mão Santa.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 777, DE 2009

A Comissão Temporária de Estudo da Reforma do 
Código de Processo Penal, responsável pela análise 
do Projeto de Lei do Senado nº 156, de 2009, e propo-
sições conexas, requer, na forma do art. 374, XVI, do 
Regimento Interno do Senado Federal, que os prazos 
fixados para suas atividades sejam duplicados, fixando-
se novo calendário para apresentação de emendas, 
dos relatórios parciais, do relatório do relator-geral e 
votação do parecer final.

Justificação

Ao designar os membros que compõem a Co-
missão Temporária de Estudo da Reforma do Código 
de Processo Penal, após indicações das lideranças 
partidárias, o Presidente do Senado Federal, nobre 
Senador José Samey, fixou o calendário de ativida-
des da referida Comissão, na forma do art. 374, III, 
IV, V e VI do Regimento Interno do Senado Federal, 
a saber: a) apresentação de emendas (21-5 a 18-6-
2009); b) relatórios parciais (19-6 a 2-7-2009); c) re-
latório do relator-geral (3 a 9-7-2009); d) parecer final 
(10 a 16-7-2009).

Ocorre que, considerando a necessidade de re-
alização de audiências públicas nos Estados, a fim de 
melhor instruir a matéria, o prazo inicialmente fixado 

não é suficiente para o desenvolvimento de todas as 
atividades já planejadas. As audiências públicas per-
mitirão que todas as instituições e entidades ligadas ao 
sistema de justiça criminal possam participar e contri-
buir com sugestões, de modo a conferir legitimidade e 
pluralidade ao debate parlamentar que se inicia.

O compromisso dos membros da Comissão Tem-
porária de Estudo é firme no sentido de que os tra-
balhos sejam concluídos no menor prazo possível. 
No entanto, a dilatação do calendário de atividades 
é uma medida absolutamente necessária, tendo em 
vista a extensão e complexidade da matéria tratada, 
bem como a metodologia que adotaremos para ins-
truir a proposição.

Sala da Comissão,

O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 
GO) – A Presidência esclarece ao Plenário que não 
é objeto de prorrogação o prazo para oferecimento 
de emendas ao Projeto de Lei do Senado nº 156, de 
2009, que reforma o Código de Processo Penal, uma 
vez que se encerrou no dia 18 último.

Em votação o requerimento de duplicação dos 
prazos da Comissão Temporária de Estudo da Refor-
ma do Código de Processo Penal.

As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam quei-
ram permanecer sentados. (Pausa.)

Aprovado.

São os seguintes os novos prazos da 
Comissão:

Relatórios parciais: 19-6 a 16-7 de 2009;
Relatório do Relator-Geral: 17-7 a 13-8 de 2009;
Parecer final: 14 a 27-8 de 2009.

O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 
GO) – Sobre a mesa, requerimentos que passo a ler.

São lidos os seguintes:
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REQUERIMENTO Nº 778, DE 2009

Requeiro que o Senado Federal emita Voto de 
Aplauso ao Reitor e Professores da Universidade do 
Texas – Estados Unidos da América, campus de Aus-
tin; ao Reitor e Professores da Universidade Federal do 
Paraná (UFPR); ao Excelentíssimo Senhor Ministro do 
Superior Tribunal de Justiça (STJ), Antonio Herman de 
Vasconcellos e Benjamin; e à Senhora Secretária de 
Estado da Criança e da Juventude do Paraná, Thelma 
Alves de Oliveira. O Instituto Interamericano de Justiça 
Juvenil da Universidade do Texas tem atuado junto a 
Organizações Não-Governamentais, Universidades, 
e ao Poder Público brasileiros, com o intuito de atuar 
como catalisador para ações voltadas ao jovem em 
conflito com a lei no Brasil. Esse trabalho coordenado 
de parceria pretende estabelecer mapeamento sobre o 
jovem brasileiro em conflito com a lei, e a consolidação 
de diálogos acerca de possíveis projetos de colabora-
ção. Considerando que a delinquência juvenil desponta 
como um dos mais graves riscos à sociedade brasileira, 
cabe-nos enaltecer e incentivar iniciativas como esta, 
que muito podem contribuir com o desenvolvimento sa-
dio e participativo de nossos jovens, que dessa forma 
ocuparão com propriedade o espaço que lhes é cabido 
em todos os contextos da vida brasileira.

Sala das Sessões, 24 de junho de 2009. – Se-
nador Flávio Arns.

 
REQUERIMENTO Nº 779, DE 2009

Requeiro, nos termos do art. 222 do Regimento 
Interno do Senado Federal, apresentação de voto de 
congratulações à Associação Casa Azul, pela realização 
da Feira Literária Internacional de Paraty, programada 
para ocorrer entre os dias 1° e 5 de julho de 2009, na 
cidade de Paraty, Estado do Rio de Janeiro.

Justificação

A Feira Literária Internacional de Paraty é um 
dos mais expressivos eventos culturais do País, sendo 
reconhecido internacionalmente pela excelência dos 
debates e apresentações que ocorrem nos dias de sua 
realização. Desde 2003, quando ocorreu a primeira Flip, 
importantes nomes da literatura mundial já participa-
ram do evento. Por lá já passaram figuras como Julian 
Barnes, Don DeLilo, Eric Hobsbawm e Hanif Kureishi, 
Salman Rushdie, Martin Armis, e tantos outros, inclu-
sive os melhores autores nacionais. Soma-se a tudo 
isso a presença de um grande público, animado, e a 
alegria hospitaleira do povo paratyense.

A música popular brasileira também se faz pre-
sente na festa com a apresentação de shows de can-

tores consagrados, dando um ar de verdadeiro festi-
val ao evento.

As programações da Flip não são exclusivas dos 
adultos. Os jovens e crianças também participam de 
diversas atividades literárias, especialmente aquelas 
direcionadas para o público jovem e infantil.

Este ano a Feira Literária Internacional de Paraty, 
que será realizada entre os dias 1° e 5 de julho, pres-
tará homenagem ao escritor Manuel Bandeira.

O festival contará com a presença de 34 autores 
nacionais e internacionais. Já estão confirmadas as 
presenças do grande escritor português António Lobo 
Antunes, do jornalista americano Gay Talese, do his-
toriador britânico Simon Schama e de muitos outros 
nomes que, certamente, abrilhantarão o encontro. Se-
rão abordados assuntos como: a música, o jornalismo 
literário, a poesia, a literatura portuguesa e diversas 
outras formas culturais expressas pela palavra escrita. 
Haverá atrações para todos os gostos, inclusive com 
autores de origem chinesa, como o escritor Ma Jian e 
a jornalista Xinran.

A Flip é fruto da iniciativa e criatividade da Oscip 
Associação Casa Azul, entidade responsável pelo de-
senvolvimento de importantes projetos socioculturais 
e educacionais no Município de Paraty, que tem uma 
das mais belas paisagens naturais do Estado, com 
uma história permeada de uma arquitetura colonial de 
imensa riqueza, que atrai e encanta turistas do mundo 
todo. Paraty é tudo isso: história, natureza, hospitali-
dade e cultura. A cidade é um charme.

Por tudo isso, é justa a homenagem que ora 
propomos.

Sala das Sessões, 24 de junho de 2009. – Sena-
dor Marcelo Crivella.

 
REQUERIMENTO Nº 780, DE 2009

Considerando os profundos laços de amizade 
existentes entre o Brasil e o Chile, requeiro, nos ter-
mos do artigo 222 do Risf, seja apresentado Voto de 
Pesar ao povo e à Presidente da República do Chile 
pelo falecimento da ex-Primeira Dama Hortensia Bus-
si, viúva do ex-Presidente chileno Salvador Allende, 
ocorrido quinta-feira, 18 de junho de 2009.

Sala das Sessões, 24 de junho de 2009. – Sena-
dor Marcelo Crivella, Líder do PRB.

O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 
GO) – A Presidência encaminhará os votos solicita-
dos.

Os requerimentos vão ao Arquivo.
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:
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REQUERIMENTO Nº 781, de 2009

Requeiro, nos termos dos artigos 199 e 200 do 
Regimento Interno do Senado Federal, a realização de 
Sessão Especial a ser realizada no dia 9 de setembro 
de 2009 em homenagem ao Dia da Amazônia, cele-
brado em 5 de setembro.

Justificação

A data de 5 de setembro foi escolhida para se 
comemorar o Dia Mundial da Amazônia, porque foi 
nesse mesmo dia, no ano de 1850, em que o Impera-
dor Dom Pedro II decretou a Lei nº 582 na qual elevou 
a Comarca do Alto Amazonas, na Província do Grão 
Pará, a categoria de Província do Amazonas.

A Amazônia é a maior floresta tropical do planeta, 
possui uma riquíssima biodiversidade a qual impacta di-
retamente nas condições do clima em âmbito global.

A Amazônia depende de todos nós, por isso pre-
cisa ser lembrada. Além do mais, pesquisas apontam 
para o fato que os brasileiros são quase unânimes em 
querer parar o desmatamento, mesmo que isso sig-
nifique abrir mão de mais produção agropecuária, e 
ainda pretendem punir no voto os políticos que se des-
taquem por defendê-lo. Além disso, a grande maioria 
deseja que os custos gerados pelos danos ambientais 
no campo sejam cobrados de quem desmatou, em 
clara preocupação com a vida no planeta. E, hoje, a 
Amazônia representa a possibilidade de continuação 
da vida futura, daí a inegável importância de celebra-
ção do seu dia.

Por tais razões, conto com a aprovação dos no-
bres pares para a aprovação do presente requerimen-
to, que é um gesto em prol da vida e da preservação 
ambiental.

Sala das Sessões, 24 de junho de 2009.

O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 
GO) – O requerimento que acaba de ser lido vai à 
publicação.

Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 782, DE 2009

Requeiro nos termos do artigo 222 do Regimento 
Interno, e ouvido o Plenário, que seja consignado nos 
anais do Senado, Voto de Aplauso à cidade de Santa-
rém, no Estado do Pará, pelo transcurso, nesta segunda 
feira dia 22-6-2009, do seu 348º aniversário.

Requeiro ademais que este voto seja levado ao 
conhecimento das seguintes autoridades:

Sra Maria do Carmo – Prefeita de Santarém; Sr. 
Lira Maia – Deputado Federal; Sr. Alexandre Von – De-
putado Estadual; Sr. Antônio Rocha – Deputado Esta-
dual; Sr. Carlos Martins – Deputado Estadual; Todos 
os vereadores da cidade de Santarém.

Justificação

Santarém foi fundada pelo Pe. João Felipe Bet-
tendorff, em 22 de junho de 1661. Logo ao chegar, 
o fundador construiu, de taipa, a primeira capela de 
Nossa Senhora da Conceição. Trinta e seis anos mais 
tarde, em 1697, ocorreu a inauguração da Fortaleza 
do Tapajós, numa colina próxima ao Rio Tapajós, para 
melhor proteção dos ataques de estrangeiros.

A Aldeia dos Tapajós, como era chamada, foi 
elevada à categoria de vila, em 14 de março de 1758, 
por Francisco Xavier de Mendonça Furtado, o então 
Governador da Província do Grão Pará, recebendo o 
nome de Santarém. Foi elevada à categoria de cidade, 
em 24 de outubro de 1848, em consequência de seu 
notável desenvolvimento.

Privilegiada por sua localização entre as mais im-
portantes metrópoles da Amazônia (Belém e Manaus), 
Santarém tem hoje cerca de 350 mil habitantes, dis-
tribuídos em 52 bairros da zona urbana e nas mais de 
400 comunidades da zona rural. É considerada como 
uma das principais cidades turísticas da Amazônia, 
cujo cartão de visita é o encontro das águas dos rios 
Tapajós e Amazonas, um espetáculo ininterrupto, bem 
na frente da cidade. E por falar em turismo, Santarém 
também possui quilômetros e quilômetros de praias 
paradisíacas, como a encantadora Alter do Chão que 
recentemente foi escolhida, por um jornal inglês, como 
a melhor praia do Brasil. Parabéns Santarém.

Sala das Sessões, 24 de junho de 2009.
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O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 
GO) –A Presidência encaminhará o voto solicitado.

O requerimento vai ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 

GO) – Em votação o Requerimento nº 759, de 2009, 
de autoria do Senador Renato Casagrande, lido em 
sessão anterior.

As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam quei-
ram permanecer sentados. (Pausa.)

Aprovado.
Fica concedida a licença solicitada.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 

GO) – Tenho a satisfação e a honra de conceder a 
palavra à Exmª Srª Senadora Lúcia Vânia, que falará 
pela Liderança do PSDB.

A SRA. LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO. Pela Lide-
rança. Sem revisão da oradora.) – Obrigada, Sr. Pre-
sidente.

Srªs e Srs. Senadores, venho a esta tribuna para 
tecer comentários sobre o Programa Nacional de In-
clusão de Jovens, o ProJovem. O programa foi lança-
do em 2 de fevereiro de 2005, no Palácio do Planalto, 
pelo Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, por meio de 
medida provisória, e eu tive a honra de ser a relatora 
dessa medida provisória aqui no Senado.

O Governo expressava, como parte das política 
públicas para a juventude, o empenho em enfrentar 
seus principais problemas, voltando-se para os jovens 
de 18 a 24 anos que estivessem fora do mercado for-
mal de trabalho e que não tivessem concluído o ensi-
no fundamental.

O ProJovem foi concebido no bojo e em articu-
lação com outros programas, tais como o ProUni, a 
Escola de Fábrica e o Primeiro Emprego.

Os programas que compõem o ProJovem inte-
gram quatro frentes: o ProJovem Adolescente – Serviço 
Socioeducativo, o ProJovem Urbano, o ProJovem Cam-
po – Saberes da Terra e o ProJovem Trabalhador.

O ProJovem Urbano abriu 250 mil vagas no ano 
de 2008, tendo atendido 86 mil jovens, e outras 240 
mil vagas foram abertas em 2009.

O ProJovem Campo abriu 35 mil vagas em 2008 
e 48 mil em 2009, sendo previstas 85 mil em 2010 e 
85 mil em 2011. Espera-se, dessa forma, atender a 
253 mil jovens até 2011.

Na abertura de vagas, procura-se dar prioridades 
aos municípios com baixo Índice de Desenvolvimento 
Humano e integrantes do Programa Territórios da Ci-
dadania, do Ministério do Desenvolvimento Agrário.

O ProJovem Trabalhador abriu 320 mil vagas no 
ano de 2008 e tem meta de atender 1.103.848 jovens 
até 2010.

O ProJovem Adolescente – Serviço Socioeduca-
tivo abriu 498 mil vagas em 2008 e o mesmo número 
em 2009.

Senhoras e senhores, com uma população total 
de, aproximadamente, 55 milhões de pessoas na faixa 
etária de 15 a 29 anos, o universo de jovens beneficia-
dos por esses programas é bastante reduzido.

O censo do Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística – IBGE realizado no ano de 2000 indicou 
que 68,7% dos brasileiros com idade entre 15 e 24 
anos viviam em famílias com renda mensal per capita 
inferior a um salário mínimo.

Nessa mesma faixa etária, a Pesquisa Nacional 
por Amostra de Domicílios – PNAD realizada em 2003 
identificou três milhões de jovens desempregados, 753 
mil analfabetos e mais de cinco milhões de jovens que 
sequer haviam concluído o ensino fundamental.

Se considerarmos que esses dados dizem res-
peito apenas à população com idade entre 15 e 24 
anos e que o público do ProJovem abrange pessoas 
com idade de até 29 anos, podemos esperar números 
ainda maiores no universo dos possíveis beneficiários, 
ainda que possa ter havido melhoria nesses índices 
desde a coleta dos dados.

Preocupa-me sobremaneira o fato de que há 
muito mais dados projetados para o ProJovem, tanto 
em termos de recursos previstos quanto em termos 
de vagas oferecidas, do que dados consolidados dis-
poníveis sobre a execução do Programa.

Em nome da transparência, da boa governança, 
do emprego consequente dos recursos públicos e da 
busca da eficácia na gestão das políticas públicas, 
temos que cobrar relatórios coordenados, que deem 
uma visão do todo e não apenas das partes.

O segmento jovem, pela importância que tem 
para o presente e para o futuros dos País, exige uma 
visão gerencial que informe o que está sendo feito, os 
benefícios que estão sendo colhidos e os parâmetros 
a serem aplicados na correção de rumos.

Os dados apontam que as políticas públicas para 
a juventude estão falidas. E é muito duro a gente saber 
que a juventude brasileira está à margem dos benefí-
cios e suscetível de ser assassinada em cada esquina 
deste País e que, ao mesmo tempo, a sociedade está 
pedindo que haja uma redução da maioridade penal.

Veja, Sr. Presidente, o quanto devemos pensar 
antes de votar esse projeto de lei que reduz a maiori-
dade penal. Os números apontados aqui em relação 
ao ProJovem nos mostram a total falência das políticas 
para a juventude.

Acredito que o ProJovem é um programa impor-
tante, mas sua gestão ainda precisa ser melhorada e 
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ele precisa abranger um número muito maior de jo-
vens neste País.

Todos os impedimentos a esse acompanhamen-
to a que me referi anteriormente, seja a coordenação 
dispersa, a diversidade de parceiros executores, o 
envolvimento de entidades privadas e de ONGs, a 
participação de Estados e Municípios, devem ser su-
perados para que o programa não seja bonito apenas 
no papel.

Por essas razões, além de o número de benefici-
ários diretos do ProJovem, em suas quatro vertentes, 
ser muito pequeno, em comparação com o total de jo-
vens que carecem de melhor qualificação educacional 
ou profissional, não está sendo apurado se o programa 
é eficiente no alcance de seus objetivos.

A falta desses dados leva o debate sobre o Pro-
Jovem para um campo no qual tendem a sobressair 
questões apenas numéricas, sem o devido foco es-
tratégico. 

É saudável que o programa seja executado em 
parceria com agentes públicos e privados, inclusive 
governos subnacionais, o que permite adequar me-
lhor os serviços às necessidades específicas de cada 
público, em cada comunidade.

Faltam, porém, mecanismos de avaliação que 
atendam ao previsto no art. 21 da citada Lei nº 11.692, 
de 10 de junho de 2008, segundo o qual “ato do Poder 
Executivo disporá sobre as demais regras de funciona-
mento de cada modalidade do ProJovem, inclusive no 
que se refere ao estabelecimento de metas, à avaliação, 
ao monitoramento e ao controle social (...)” 

Confesso a V. Exª que passei esta semana toda 
solicitando aos diversos Ministérios a que está afeito 
o ProJovem – Ministério do Trabalho, Ministério do De-
senvolvimento Agrário, Ministério do Desenvolvimento 
Social – e não consegui obter dados que pudessem 
me dar a garantia da efetivação da execução desse 
programa.

Em que pese o caráter positivo do controle des-
centralizado, é necessário promover formas de controle 
também no plano estratégico. As informações que per-
mitem esse tipo de avaliação são, hipoteticamente, cen-
tralizadas no Conselho Gestor do ProJovem – Cogep, 
ao qual compete, entre outras atribuições, acompanhar 
a elaboração do plano plurianual e o orçamento anu-
al da União no que se referir ao programa, bem como 
consolidar plano de ação do ProJovem e consultar o 
relatório anual de gestão.

Sr. Presidente, compartilho com os meus pares 
algumas indagações básicas: até que ponto o ProJovem 
representa ou não uma política pública com potencia-
lidades emancipadoras? Há de se perguntar também 
em que medida as atuais políticas públicas para a ju-

ventude no Brasil interagem com as questões sociais 
da juventude brasileira. Está o ProJovem dando conta 
de sua missão original de incluir jovens em situação 
de risco e desvantagem social, numa escala que jus-
tifique as energias e recursos investidos?

O sucesso de uma política pública de potencia-
lidades emancipatórias está diretamente ligada à ca-
pacidade de percepção e ação do Estado frente aos 
anseios dessa juventude.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – V. Exª 
me permite um aparte?

A SRA. LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO) – Pois não, 
Senador Suplicy. 

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Se-
nadora Lúcia Vânia, quero cumprimentá-la por ser 
uma das Senadoras, entre todos os Senadores, que 
mais tem estudado os programas sociais. V. Exª, que 
foi Ministra dessa área, sempre aqui no Senado tem 
dado uma contribuição muito relevante no exame de 
todos os programas, o Peti, o Bolsa Escola, o Bolsa 
Alimentação, o Bolsa Família, o ProJovem. E é tão 
importante que esteja sempre o Governo do Presi-
dente Lula ouvindo os seus pronunciamentos, a ava-
liação crítica que é sempre colocada da maneira mais 
construtiva, como agora somos aqui testemunhas. Eu 
gostaria inclusive de assinalar que nos visitam, neste 
instante, e estão ao meu lado, o Prefeito de Cotia, An-
tônio Carlos de Camargo, o Carlão, e o Presidente da 
Câmara Municipal de Cotia, Rogério Cardoso Franco, 
que estão testemunhando esse seu pronunciamento. 
Gostaria também de assinalar que comungo com a 
sua preocupação a respeito da PEC que visa reduzir 
a idade penal. Comungo com V. Exª em respeito ao 
objetivo de não aceitarmos que se aprove essa redu-
ção, porque muito mais adequado será criarmos as 
condições, por meio dos inúmeros programas. V. Exª 
sabe da minha defesa da renda básica de cidadania 
para, efetivamente, prover o direito a todos para que 
não caminhem na direção da criminalidade violenta. 
Meus cumprimentos a V. Exª.

A SRA. LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO) – Agradeço, 
Senador Suplicy, o seu aparte. Quero cumprimentar 
os prefeitos que nos visitam, dizer da satisfação em 
recebê-los nesta Casa. Quero dizer a V. Exª , Senador 
Suplicy, que agradeço muito o seu aparte no sentido 
de entender que o meu objetivo aqui não é fazer ne-
nhuma crítica partidária. Meu objetivo é fazer com que 
os programas sociais funcionem bem. Acredito que 
tanto o Governo passado quanto o atual tiveram uma 
responsabilidade muito grande em relação a esses 
programas. E é nosso dever, nós que estamos ligados 
a essa área, acompanhar os projetos, buscar, mostrar 
aquilo que não está certo e procurar redirecionar os 
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rumos daqueles que precisam ser redirecionados. Por-
tanto, agradeço a V. Exª.

Ao mesmo tempo, quero dizer que nossa luta 
em relação à redução da maioridade penal continua 
aqui. E haveremos de mostrar à sociedade brasileira, 
à sociedade de maneira geral que é preciso que não 
só os governos sejam responsáveis pelas políticas de 
juventude, como também toda a sociedade precisa 
engajar-se nessa área, a fim de que nós possamos ter 
paz em relação aos jovens e, ao mesmo tempo, ter um 
Brasil muito mais justo para com essa juventude com 
a qual nós até hoje falhamos tanto.

Encerro as minhas palavras, Sr. Presidente, di-
zendo que, sem dúvida, desafios se nos apresentam 
não somente para a gestão do programa, mas tam-
bém para os que trabalham com a sua avaliação e 
monitoramento.

Repasso as perguntas acima ao Conselho Ges-
tor do ProJovem, mas não fujo à responsabilidade de 
respondê-las, a ponto de meu gabinete estar empe-
nhado nessa missão.

Era o que tinha a dizer.
Agradeço a V. Exª. Muito obrigada.
O Sr. Marco Maciel (DEM – PE) – Nobre Sena-

dora Lúcia Vânia, eu gostaria de, em rápido aparte, no 
momento em que V. Exª conclui o seu pronunciamento, 
cumprimentá-la pelo fato de trazer a debate esse pro-
grama do Governo. Espero que, de fato, ele cumpra os 
objetivos que busca, ou seja, que o seu programa de 
ação seja efetivamente executado, colimando assim 
uma obra que interessa muito ao País e, sobretudo, à 
parcela mais jovem da população, que é a mais vul-
nerável portanto também.

A SRA. LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO) – Agrade-
ço ao Senador Marco Maciel e quero dizer também, 
Senador, que V. Exª compõe o conjunto de Senadores 
preocupados com o social.

Quando V. Exª foi Vice-Presidente da República, 
eu tive, por parte de V. Exª, um apoio muito grande, 
quando implantamos o Programa de Erradicação do 
Trabalho Infantil. Portanto, quero estender os meus 
agradecimentos a V. Exª e fazer com que o seu aparte 
complemente o meu pronunciamento.

Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 

GO) – Senadora Lúcia Vânia, a Mesa cumprimenta 
V. Exª pela pertinência desse pronunciamento, pelo 
conteúdo e pela responsabilidade com que trata todos 
esses temas ao longo de toda uma trajetória de vida. 
Meus cumprimentos.

Gostaria, em nome de toda a Mesa Diretora da 
Casa, de todos os Senadores, de externar minha ho-
menagem e a homenagem do Senado Federal a Drª 

Ruth Cardoso, cujo falecimento, nesta data, completa 
um ano.

A Drª Ruth Cardoso foi uma antropóloga de van-
guarda, preocupada com as questões sociais, uma 
mulher muito adiante do seu tempo, feminista que 
também se preocupou com a defesa dos maus-tratos 
às mulheres, preocupou-se com as questões sociais, 
as questões sociológicas, antropológicas. E, mais do 
que isso, quando esposa do Presidente da República, 
procurou transformar políticas públicas paternalistas, 
clientelistas em políticas públicas de inclusão social, 
em políticas públicas verdadeiramente comprometidas 
com a emancipação do indivíduo em cidadão.

Portanto, fica aqui registrada a minha homena-
gem, a homenagem do Senado Federal, associando-
me a tantas outras homenagens, a essa que é símbolo 
da mulher brasileira, mulher de fibra, mulher engajada, 
mulher comprometida com avanços verdadeiros, com 
uma política que verdadeiramente pudesse significar 
a emancipação de tantos brasileiros excluídos.

Concedo a palavra ao Senador Mozarildo Ca-
valcanti, inscrito como orador. Logo após o Senador 
Mozarildo, falará pela Liderança do DEM o ilustre Se-
nador Antonio Carlos Júnior.

Tenho a satisfação de passar a Presidência ao 
grande ex-Governador, ilustre Senador, operoso, com-
bativo, assíduo e competente Mão Santa.

O Sr. Marconi Perillo, 1º Vice-Presidente, 
deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada 
pelo Sr. Mão Santa, 3º Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– Convidamos o orador inscrito Senador Mozarildo 
Cavalcanti, que representa o Estado de Roraima e re-
presenta aqui também a classe médica. É também um 
dos maiores líderes da história maçônica, além de ser 
profundo defensor do seu Estado e da Amazônia.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da orado-
ra.) – Obrigado, Senador Mão Santa, pelas palavras 
generosas.

Srªs Senadoras, Srs Senadores, senhores teles-
pectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, 
ontem vimos aqui uma sessão, eu diria, de desabafo. 
Muitos dos Srs. Senadores vieram aqui para demons-
trar a sua indignação pelas publicações dos diversos 
jornais. Eu nem ia me ocupar disso, Senador Marco 
Maciel, porque acho tão primária ou maliciosa a for-
ma como abordaram de um modo geral: “Senadores 
beneficiados por atos secretos e Senadores que assi-
naram atos secretos”.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– Perdoe-me, Senador Mozarildo. É que a sessão se 
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encerra agora às 18h30min. Vou prorrogá-la por uma 
hora para que todos os Senadores inscritos possam 
usar da palavra. 

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR) 
– Obrigado.

Então, uma lista de Senadores que foram be-
neficiados por atos secretos – vários deles aqui fala-
ram ontem, mostrando que, na verdade, nada disso 
existia – e Senadores que assinaram atos secretos, 
quando integravam a Mesa Diretora. É aí que o meu 
nome aparece.

Ora, é muito elementar para quem pelo menos 
já administrou alguma coisa pública saber que ato se-
creto só existe quando, de fato, é regido por lei e tem o 
carimbo claro de secreto. Na administração pública, de 
um modo geral, isso não existe, porque os princípios 
da administração pública são: legalidade, impessoali-
dade, moralidade, publicidade e eficiência.

Então, o que faz um Membro da Mesa? Eu era 
4º Secretário. O 4º Secretário, à época – não sei se 
o Regimento mudou –, não tinha nenhuma atribuição 
administrativa na Casa. Então, eu assinei atos jun-
to com outros membros da Mesa, atos para serem 
publicados. Nenhum dos atos que eu assinei tinha o 
carimbo de secreto. Agora, se terceiros, no setor ad-
ministrativo da Casa, não deram a publicidade que 
deviam dar, não me cabe nenhuma culpa por isso. Eu 
assinei atos corretos.

Agora, para vermos como a coisa era uma alei-
vosia, hoje o jornal Folha de S.Paulo publica um ar-
tigo cujo título é: Pelo menos 250 nomeações foram 
secretas. E aí bota assim... Antes, eu quero esclarecer 
que o meu nome parlamentar é Mozarildo Cavalcanti, 
mas o meu nome completo é Francisco Mozarildo de 
Melo Cavalcanti. Portanto, vejam o tópico da matéria 
do jornal Folha de S.Paulo: Em 2008, entre as nome-
ações secretas, está a de Rafael Almeida Neves Jú-
nior, filho do Senador Mozarildo Cavalcanti. Ora, como 
é que eu posso ter um filho com esse nome, sendo 
Júnior? Para ser Júnior, tinha de ser Francisco Moza-
rildo de Melo Cavalcanti Júnior. Então, isso aqui é de 
uma aleivosia, de uma irresponsabilidade tão grande 
que o repórter sequer teve o cuidado de ver que, se 
eu fosse pai desse cidadão, ele não poderia ter esse 
nome, a menos que eu tivesse transgredido, digamos 
assim, a barreira de algum lar, e, ainda por cima, o pai 
verdadeiro tivesse aceitado que ele levasse o nome 
dele e eu fosse o pai. 

Eu não vou me deter nisso. Acho isso realmen-
te... Lá, na minha região, se diz o seguinte: quando 
se vê jaboti em cima de árvore, ou foi enchente ou 
mão de gente. Então, para mim essas matérias que 
estão surgindo aqui não são por acaso. E eu não vou 

perder tempo aqui com isso. O meu advogado já está 
estudando as ações penais cabíveis, porque eu não 
vou ficar aqui pedindo o direito de resposta em jornal, 
não. O jornal tem de ter responsabilidade sobre o que 
publica, e eu vou acionar todos os que fizeram essas 
afirmações, como essa de hoje, irresponsável, da Fo-
lha de S.Paulo. 

Mas eu vim aqui mesmo, Sr. Presidente, para fazer 
uma denúncia e não para me justificar de denúncias 
feitas contra mim. O jornal, lá de Roraima, chamado 
Monte Roraima, que é da Igreja Católica – portanto, eu 
reputo que seja um jornal sério –, publicou, em maio 
deste ano, na sua primeira página, uma imagem do 
prédio da Funasa, em Boa Vista, e dois urubus em 
cima do prédio da Funasa. E o que diz a manchete de 
capa? “Podridão no Ar. Funasa, um atoleiro de Irregu-
laridades”. Eis a matéria publicada pelo jornal:

“A Funasa em Roraima não renovará 
mais os convênios com instituições locais que 
nunca se envolveram em maracutaia. Os no-
vos certames valerão para todo o País. Pode 
ser a oportunidade de empresas de fora e 
lobistas de Brasília sangrarem novamente os 
cofres da União. Aqui, a Fundação já foi alvo 
de duas operações federais, a Metástase e a 
Anopheles. Dois coordenadores [da Funasa 
lá de Roraima] foram presos e um deles [por 
incrível que pareça, preso, está dito aqui], Mar-
celo Lopes, voltou ao cargo.” 

Foi preso, Senador Mão Santa, e voltou ao car-
go, mesmo tendo sido preso pela Polícia Federal, por 
ordem judicial portanto.

Na página interna, aparece bem grande, nesse 
jornal da Igreja Católica: “Mar de Lama! Quem indica 
os coordenadores?” 

Sabe quem indica os coordenadores, Senador 
Mão Santa? O Líder do Governo aqui, o Senador Ro-
mero Jucá, que indicou o Sr. Ramires e o Sr. Marcelo 
Lopes. E o jornal faz uma longa história, inclusive com 
depoimentos de indígenas. No fim, diz o seguinte:

“A Fundação é considerada ‘porta de 
cadeia’ para seus dirigentes; milhões já foram 
desviados. Pior: eles atrasam os repasses e 
depois jogam a culpa pra cima das conve-
niadas.”

Eu já denunciei aqui várias vezes a Funasa de 
Roraima, várias vezes. A Funasa de Roraima, não; a Fu-
nasa nacional. Aliás, ontem o Jornal Nacional mostrou 
claramente o Controlador-Geral da União dizendo, com 
todas as letras, que a Funasa é um antro de corrupção. 
Aliás, o Ministro Temporão já disse isso. Eu não enten-
do por que continua a mesma direção da Funasa. Não 
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entendo por que lá, no meu Estado, um coordenador 
que foi preso por decisão judicial e está respondendo 
a processo na Polícia Federal volta ao cargo. 

E o anterior... Vou ler de novo a matéria:

“As maracutaias da Funasa/RR não são 
de hoje. Em outubro de 2007, a PF desarticu-
lou uma quadrilha que desviou mais de R$34 
milhões [vejam bem: R$34 milhões]. Na Ope-
ração Metástase, 25 pessoas foram presas – a 
maioria funcionários da Fundação.”

Aqui, quero fazer uma observação, Senador Mar-
co Maciel, para fazer justiça aos funcionários de car-
reira da Funasa, que são vítimas dessas indicações 
políticas. Eu não sou contra indicação política, desde 
que se faça uma indicação séria, de uma pessoa cor-
reta, que tenha currículo e que tenha responsabilida-
de com a coisa pública. No caso da nossa Funasa em 
Roraima, não é isso.

Aí, prossegue aqui:

“Sem nenhuma novidade, entre os pre-
sos [daquela operação] estava o então coor-
denador da Funasa/RR, Ramiro Teixeira, outra 
indicação política”.

De quem? Sua, Senador Augusto Botelho? Mi-
nha? Também não. Então, foi do Líder do Governo 
aqui, Senador Romero Jucá. Eu assumo essa afirma-
ção... Porque, se não foi V. Exª, se não fui eu, quem 
foi o político de Roraima que indicou? Nós sabemos 
claramente das ligações do Líder do Governo com 
todos os dois coordenadores. Inclusive, o atual foi 
candidato a Deputado Federal na chapa, na eleição 
passada, com o Senador Romero Jucá e sua esposa 
Teresa Jucá. E ele hoje continua ocupando a coorde-
nação da Funasa.

Eu quero pedir, Senador Mão Santa, a transcri-
ção, como parte do meu pronunciamento, da íntegra 
dessa matéria publicada pelo jornal Monte Roraima. 
Quero dizer que faço isso com o coração partido, por-
que, como médico, acho que roubar na área de saúde 
deveria ser um crime inafiançável. Aliás, já apresentei 
projeto nesse sentido, triplicando a pena para o caso 
de irregularidades na área de saúde, de educação e 
de segurança. Mas acontece, poderíamos dizer, só lá 
em Roraima? Senador Augusto e Senador Mão Santa, 
dois médicos, isso aqui é um processo do Tribunal de 
Contas da União, que investigou recursos repassados 
pela União para ação de saúde aos povos indígenas.

Os índios – e tanta gente gosta de fazer auê di-
zendo que é defensor de índio – estão servindo de 
cortina para roubarem dinheiro público da ação de 
assistência à saúde aos índios. Então, eu quero dizer 
– eu até tinha dito que ia solicitar uma CPI da Funasa 

– que é inacreditável que, até agora, realmente essas 
coisas persistam. Será que, de novo, o Presidente Lula 
não sabe disso? O seu Ministro da Saúde disse que a 
Funasa é um órgão corrupto, e quase ele caía, quase 
o Ministro caía. Agora, está aqui o Tribunal de Contas, 
com um espesso relatório mostrando as irregularida-
des da Funasa no Brasil todo.

Aqui está o jornal Monte Roraima, da Igreja ca-
tólica, dizendo claramente que a Funasa é um “atoleiro 
de irregularidades”, é um “mar de lama”.

Recentemente, a Ministra Dilma, candidata à Pre-
sidência da República... “Dilma exige Funasa mais ágil” 
– matéria publicada no Correio Braziliense.

“Ministra chefe da Casa Civil considera destoante 
o grau de execução de projetos do PAC pela fundação. 
Ela cobra gestão eficiente e admite até alterar atribui-
ções da entidade.” Isso aqui é um negócio inacreditável. 
É querer tirar o sofá da sala para ocultar o ocorrido. 
Não tem de estar mudando atribuição, não.

Há mais matérias aqui, Senador Mão Santa:

“Ministério Público oferece ação contra 
12 suspeitos de fraudar R$2 mi na Funasa de 
Tocantins.”

“TCU condena Diretor da Funasa e Nis-
san a devolverem R$1 mi por compra de pi-
capes.”

Em uma hora, estão roubando dos índios, da 
saúde dos índios; em outra, fazendo a TV Funasa; em 
outra, comprando picape. Olhe, essa Funasa deveria 
ser fechada, e os seus funcionários bem aproveitados. 
Não há realmente cabimento. É um órgão completa-
mente anacrônico e corrupto. No meu Estado, não 
posso conceber como pode continuar na direção uma 
pessoa que já foi até presa.

E aqui estou de acordo com a Igreja Católica, por 
meio do seu jornal, já que isso não pode realmente 
continuar. É uma afronta aos funcionários sérios da-
quela instituição que, muitas vezes, são obrigados – aí 
quero fazer a defesa deles – a ser coniventes, porque 
recebem ordens superiores para dar esse ou aquele 
parecer em projetos que são fraudulentos.

Então, quero pedir aqui uma providência do Mi-
nistério Público Federal. Não pode acontecer de o Mi-
nistério Público Federal, por exemplo, por intermédio 
da sua Subprocuradora Duprat, ser tão eficiente na de-
fesa, digamos assim, teatral dos índios e não ver isso 
em profundidade. Por que não denuncia e não solicita 
a prisão dessas pessoas todas? É em Roraima, em 
Tocantins, no Brasil todo.

Considero quem rouba na área de saúde um as-
sassino que tira o remédio da boca de um paciente. 
Espero que o Ministério Público Federal tome provi-
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dências. Será que teremos, de novo, aqui, de propor 
uma CPI da Funasa mesmo para acabar com essa 
imoralidade e essa roubalheira?

Ouço o Senador Augusto Botelho com muito 
prazer.

O Sr. Augusto Botelho (Bloco/PT – RR) – Se-
nador Mozarildo, V. Exª está falando sobre um câncer 
muito grave que há em Roraima e afeta a saúde dos 
indígenas por causa das horas de avião superfaturadas 
e das horas que não são voadas e pagas. Eu gosta-
ria só de testemunhar que, fora essas coisas grandes 
de que V. Exª está falando, há pequenas coisas. Há 
comunidades onde se faz o poço artesiano e não se 
faz a caixa d’água, onde se faz a caixa d’água e não 
se faz o encanamento, o poço, não se coloca o motor, 
onde se vão fazer os banheiros e os fazem incomple-
tos. São muitos os desmandos da Funasa, que até 
nos envergonham, quem é da área da saúde e vê isso 
acontecer. É lamentável que a saúde indígena esteja 
na mão de pessoas irresponsáveis que estão gerindo. 
Não estou falando dos funcionários, dos trabalhadores 
da Funasa, que são coagidos a assinar pareceres de 
processos em que a corrupção e a roubalheira estão 
bem na cara. V. Exª, pedindo para o Ministério Público 
intervir, está fazendo uma coisa muito certa. Solicite 
à Presidência da Mesa que encaminhe ao Ministério 
Público os discursos de V. Exª e os documentos para 
que alguma providência seja tomada. É uma vergonha 
que o indivíduo vá preso, depois seja solto e assuma de 
novo. Isso desmoraliza nosso País e nosso Governo.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR) – 
Senador Augusto Botelho, fico muito feliz com o aparte 
de V. Exª, que, além de ser médico, é Senador também 
pelo meu Estado. Portanto, tem um compromisso não 
só com a honestidade, mas com a saúde pública do 
nosso Estado.

Eu quero dizer e requerer aqui ao Presidente 
que a Mesa encaminhe o meu pronunciamento ao 
Procurador-Geral da República para que adote as 
providências necessárias, porque não é possível que 
eu venha aqui, faça um discurso em que estou mos-
trando dados que não são inventados por mim... Não 
se trata aqui de eu estar fazendo denúncias contra o 
Líder do Governo por ser ele meu adversário político 
em Roraima. Não! Estou me baseando em fatos publi-
cados e que não podem ser, portanto, levados como 
se fossem uma briga paroquial. Não, senhor. Aqui se 
trata de dinheiro público que está sendo desviado. E eu 
quero ver tanto a eficiência do Governo como também 
da imprensa de aprofundar, apesar de que aqui eu li 
várias coisas na imprensa a que tenho de fazer jus. 
A imprensa de Roraima, a Folha de S.Paulo – duas 

matérias da Folha de S.Paulo –, outra, do Portal G1, 
da Globo, e outra do Correio Braziliense.

Portanto, a imprensa também está denunciando. 
Agora, falta ação do Ministério Público Federal, porque 
não é possível que uma pessoa que foi presa por con-
duta desonesta volte ao cargo como se nada tivesse 
havido. E eu quero dizer aqui ao Presidente Nacional 
da Funasa que ele precisa acordar. Ele precisa acordar, 
porque eu ouço muitas referências boas a respeito do 
nome do Presidente nacional da Funasa, mas eu não 
posso admitir que ele também esteja dando uma de 
Presidente Lula, que esteja na Funasa sem saber de 
nada disso. Da minha parte, portanto, ele não pode di-
zer que não sabe, porque eu já disse aqui várias vezes 
desta tribuna. E estou dizendo mais uma vez.

Espero, portanto, que sejam tomadas as provi-
dências administrativas. Sugiro até, para o bem, como 
disse o Senador Augusto Botelho, para extirparmos 
esse câncer, que se extinga a Funai, a Funasa. Aliás, 
também a Funai, mas aí é outro departamento. A Fu-
nasa tinha de ser extinta mesmo, porque é inoperante, 
corrupta e, portanto, prejudica a saúde pública do Bra-
sil, seja das comunidades de um modo geral, como, 
principalmente, dos índios. Porque os índios já são mal 
assistidos, ainda roubar um dinheiro que é mandado 
para atendê-los é uma imoralidade. Já que estamos 
falando tanto em moralizar, vamos moralizar a Funasa! 
É um órgão tão pequeno, tão fácil de fazer.

Ao terminar, quero fazer de novo uma ressalva: 
não estou me referindo aos funcionários de carreira da 
Funasa, que são profissionais competentes, seja os 
profissionais da área de saúde, seja os profissionais 
técnico-administrativos, que estão lá, inclusive, denun-
ciando. Recebo muitas denúncias de funcionário da 
Funasa do Brasil todo. Mas, infelizmente, é aquela his-
tória: parece que, neste Governo, quem é amigo do rei 
não é punido. Não é punido! Não acredito mesmo que 
o Presidente Lula, que seus órgãos de informação, que 
tudo isso publicado na imprensa – porque aqui nada 
está redigido por mim – não chegue ao conhecimento 
do Ministro da Saúde e do Presidente da República. 
Se eles não agem, se o Poder Executivo não age, o 
Ministério Público Federal tem de agir.

Encerro, portanto, fazendo este apelo: que a 
Mesa encaminhe ao Ministério Público Federal. Eu o 
farei individualmente, mas espero que haja uma pro-
vidência para valer, e não essa história de não sei, 
não sei, não sei.

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR MOZARILDO CAVALCANTI 
EM SEU PRONUNCIAMENTO.

(Inseridos nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
Senador Mozarildo, nossos aplausos pela constante 
coragem da denúncia, mas V. Exª faça o requerimento 
por escrito, que aqui são votados na Mesa Diretora, e 
eu acompanharei com todo empenho a denúncia de 
V. Exª. Formalize, e a Drª Cláudia levará para a rreu-
nião da Mesa, e aí irá da Mesa Diretora para o Minis-
tério Público.

Convidamos para usar da palavra, representando 
a Liderança do DEM, conforme documento assinado 
pelo Senador José Agripino, Antonio Carlos Junior.

Antes, porém, peço permissão para anunciar os 
Vereadores que acompanham a sessão, primeiro o 
de Roraima, de São Luiz de Roraima, Lucimar, está 
aí um grande Vereador, e dois grandes, extraordiná-
rios Senadores que estão aqui presentes, que muito 
nos orgulham e engrandecem o Senado, Mozarildo 
Cavalcanti e Augusto Botelho. E, de Mato Grosso, de 
Cuiabá, da cidade de Colíder, Osmar Serafim, o Lica, 
o Rocha e o Serginho. E um abraço ao Aloísio, que é 
o Presidente da Associação dos Vereadores.

Entendemos que o Vereador é um Senador Mu-
nicipal, e o Senador é um Vereador Federal, e as 
câmaras municipais são as catedrais da verdadeira 
democracia.

Com a palavra Antonio Carlos Junior, que repre-
senta o DEM e que tem uma carga genética muito for-
te. O pai dele, sem dúvida alguma, foi um dos maiores 
executivos deste País. Deus criou a Bahia, mas quem 
a modernizou foi Antonio Carlos Magalhães.

Temos que nos curvar que talvez ele tenha se 
igualado à Rui Barbosa, cada um com seu tempera-
mento, ambos baianos. Ele foi o parlamentar de mais 
coragem da história do Brasil. Por ele foi feita uma CPI 
da Justiça. Ele mostrou o superfaturamento de várias 
obras do Poder Judiciário e denunciou para o Brasil os 
“lalaus” que lá existem.

O SR. ANTONIO CARLOS JÚNIOR (DEM – BA. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Obrigado, Senador Mão Santa pelas referências ao 
Senador Antonio Carlos Magalhães.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ontem 
nós, Senadores, fomos todos surpreendidos com uma 
relação de nomes – 37 segundo os jornais – de Parla-
mentares que teriam sido beneficiados pelos tais atos 
secretos. Entre esses, figurava o meu nome.

Tão logo tomei conhecimento da matéria, ime-
diatamente encaminhei à Presidência da Casa um 
pedido de esclarecimentos. Ao mesmo tempo, meu 
gabinete buscou informações junto à administração 
da Casa sobre que ato ou atos seriam esses que con-
teriam meu nome.

Com alguma dificuldade – acho até que mais 
dificuldade do que a imprensa tem enfrentado para 
obter dados sobre o Senado – identifiquei o que seria 
o tal ato secreto. 

Vejam os Senhores: em 2007, expedi o Ofício nº 
111/2007 à Administração da Casa solicitando a exo-
neração de uma assessora. Este ofício resultou em 
ato do então Diretor-Geral com número 5.339, que 
consumou a exoneração ao ser publicado no Boletim 
Administrativo de Pessoal nº 3.867, em 7 de dezembro 
de 2007. Foi publicado, portanto.

À época, era minha intenção recontratar a asses-
sora em um outro cargo, entretanto com remuneração 
significativamente menor.

Contudo, antes que eu fizesse isso, a servidora 
me procurou informando ter sido nomeada para um 
cargo superior, mais bem remunerado, na Diretoria-
Geral, e que aquela Diretoria a colocaria à disposição 
do meu gabinete.

Assim aconteceu e, desde então, a servidora 
presta serviço em meu gabinete, onde é uma das res-
ponsáveis pela gestão de correspondências e pleitos 
que chegam do meu Estado.

Pois bem. Agora, após ter o meu nome relacio-
nado na matéria e somente depois de a 1ª Secretaria 
ter disponibilizado o rol de atos não publicados, tomei 
conhecimento da existência de um outro ato do Diretor-
Geral com o mesmo número do anterior.

Esse ato, que somente agora foi divulgado pela 
comissão que investigou a edição de atos secretos, al-
terava o anterior, transformando a exoneração que eu 
determinara em alteração de cargo, ao mesmo tempo 
que transferia a lotação da servidora do meu gabinete 
para o Órgão Central de Coordenação e Execução, que 
é o nome atribuído à Diretoria-Geral da Casa.

Ora, a providência que tomei a época foi abso-
lutamente normal: a exoneração de uma ocupante de 
cargo de livre provimento.

A servidora em questão não é parente deste Par-
lamentar nem de nenhum servidor que trabalhasse à 
época, ou mesmo atualmente, comigo.

Não havia, portanto, como não há agora, qualquer 
motivo para ocultar a sua nomeação ou exoneração.

Não consigo imaginar o motivo pelo qual a Admi-
nistração desta Casa adotou procedimentos tão tortu-
osos e flagrantemente não regulamentares.

Não consigo compreender por que se ocultou 
um ato que deveria ser tratado como qualquer outro, 
aliás de forma transparente, de acordo com as boas 
regras administrativas que exigem a plena divulgação 
dos atos e fatos da administração pública.

Sr. Presidente, é inaceitável que o mal feito de 
alguns – não sabemos quantos, não sabemos quem 
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– acabe por envolver tantos de nós, direta ou indire-
tamente.

E quando digo tantos de nós, não me refiro ape-
nas aos Senadores que engolfados por essa onda de 
denúncias, mesmo sem ter absolutamente nenhum 
envolvimento com o que vem sendo apurado, nem 
conseguimos cumprir com nossas obrigações cons-
titucionais.

Refiro-me, também, aos servidores que, atônitos, 
veem a reputação desta Casa centenária desmoronar. 
Que veem suas carreiras e probidades serem questio-
nadas duramente pela ação deletéria de alguns.

Há que se dar um paradeiro a essa situação.
Há muito as denúncias e as revelações ultrapas-

saram todos os limites.
Tenho acompanhado as medidas que a Mesa 

Diretora vem adotando, muitas delas sugeridas por 
colegas deste plenário.

Está claro que a Casa tem procurado reagir, ins-
taurando sindicâncias, solicitando, inclusive, o apoio de 
órgãos externos como o Tribunal de Contas da União, 
o Ministério Público e a Policia Federal.

Tenho acompanhado o esforço do Presidente 
Sarney e do Senador Heráclito em responder às jus-
tas cobranças de seus Pares, que ecoam e repercu-
tem com fidelidade o que têm observado e ouvido nos 
seus Estados.

A própria tentativa de dar celeridade total à busca 
da verdade tem causado contratempos, como a divul-
gação apressada dessa lista, sem a devida checagem 
que impediria a existência de erros e imprecisões im-
perdoáveis, que acabaram por gerar ainda mais con-
fusão e indignação.

Srs. Senadores, está claro que existiram, sim, 
atos criminosos, praticados, infelizmente, por servi-
dores desta Casa, talvez mesmo sob inspiração ou 
mando de Senadores.

Assim como, atos criminosos vêm ocorrendo 
diariamente com o vazamento de informações pro-
duzidas pelas diversas sindicâncias em andamento, 
antes mesmo que nós, Senadores, possamos tomar 
delas conhecimentos.

A conta-gotas, pinçados, esses vazamentos vêm 
sendo divulgados sem a devida checagem, sem ouvir 
que as pessoas que são citadas, e têm contribuído 
para realimentar o escândalo e confundir.

Não vou me estender sobre esse assunto, Sr. 
Presidente, mas quero chamar a atenção para outro 
tipo de ato criminoso que vem sendo praticado na 
esteira de todo esse imbróglio e que é mais grave do 
que os inexplicáveis atos secretos, mais grave que o 
comprovado mensalão, que os pseudoaloprados – ali-
ás, em aparte ao Senador Alvaro Dias, comentamos 

sobre o Gerente de Comunicação da Petrobras, o Sr. 
Wilson Santarosa, envolvido com os aloprados na elei-
ção estadual de São Paulo de 2006, que a CPI terá 
de investigar, porque houve transferência de recursos 
da empresa para uso criminoso pelos famosos alo-
prados.–, que os crimes cometidos na Petrobras que 
alguns pretendem esconder.

Refiro-me à tentativa de alguns de desmoralizar, 
mais e mais, o Poder Legislativo, misturando, ao invés 
de separar o joio do trigo.

Para impedirmos que isso ocorra, Srs. Senado-
res, precisamos apurar essas irregularidades, esses 
crimes, apurar e punir os responsáveis, sejam esses 
servidores ou Senadores. Além disso precisamos se-
guir trabalhando.

O Senado Federal é muito maior do que todos 
nós, Srs. Senadores, e abrir mão das nossas prerro-
gativas, deixar de cumprir com as nossas obrigações 
constitucionais, é tudo o que não podemos fazer.

Minha intenção no dia de hoje era comentar o 
projeto que apresentei e que busca modernizar o mer-
cado de cartões de crédito no Brasil.

Pretendia também comentar as propostas de mu-
danças no sistema financeiro norte-americano, feitas 
pelo Governo Barack Obama.

Infelizmente, Srs. Senadores, são assuntos que 
tratarei outro dia. Infelizmente, nós temos que tratar 
prioritariamente desta crise que avassala o Senado, 
mas precisamos ter coragem e força para debelá-la e 
colocar esta Casa novamente no seu caminho consti-
tucional e no seu caminho de representação do povo 
que nos elegeu, que nos colocou aqui.

Muito obrigado.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – V. Exª 

me permite um aparte?
O SR. ANTONIO CARLOS JÚNIOR (DEM – BA) 

– Senador Eduardo Suplicy.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Sena-

dor Antonio Carlos Junior quero dizer que é muito im-
portante o esclarecimento de V. Exª para mostrar que os 
procedimento realizados em seu gabinete foram inteira-
mente transparentes no que diz respeito a sua iniciativa 
e vontade e acredito que, como aconteceu com outros 
Senadores, não houve qualquer intenção, da parte de 
V. Exª, de deixar de tornar públicas as modificações 
porventura havidas com pessoas em seu gabinete. Eu 
próprio, ainda na tarde de hoje, tomei conhecimento, 
divulguei e pedi que fossem publicados dez boletins 
relativos a modificações de pessoal no meu gabine-
te, nos últimos dez anos, e que eu não sabia que não 
tinham sido publicados, ainda que todos fossem atos 
perfeitamente normais e legais e de conhecimento da 
minha parte e de todos que trabalham em meu gabi-
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nete. Estavam no Boletim Administrativo do Senado, 
mas não ali onde deveriam ter sido regularmente pu-
blicados. E gostaria de aproveitar esta oportunidade 
para lhe transmitir o apelo que fiz hoje – o Senador Mão 
Santa, que preside a sessão, é testemunha –, porque 
soube que, na Comissão de Constituição e Justiça, o 
Presidente Demóstenes Torres o designou para ser o 
autor do parecer relativo ao projeto de resolução que 
torna transparente toda informação relativa aos servi-
dores desta Casa, respectivos cargos, funções, lota-
ção e mesmo a remuneração. Conforme lhe transmiti 
pessoalmente, ainda ontem o Presidente do Sindilegis, 
Magno Lessa, acompanhado de outros servidores, tive-
ram um diálogo comigo, com o Senador Pedro Simon, 
com o Senador José Nery, fazendo ponderações sobre 
até que ponto não se estaria ferindo o princípio da pri-
vacidade. Eu ponderei a eles que o princípio principal 
da publicidade é o que deve preponderar, porque uma 
coisa é se saber qual é a remuneração, tanto de nós 
Senadores, que é inteiramente pública, quanto dos 
servidores desta Casa, pagos pelo povo. Acredito que 
é direito do povo saber. E, conforme informei a V. Exª, 
hoje há inúmeros países, como o Chile, a Guatemala, 
a Finlândia, o México e tantos outros, que passaram 
a adotar leis de transparência. Inclusive o Senado chi-
leno, recentemente, passou a divulgar a informação 
completa sobre todos os contratos realizados, sobre 
a remuneração de todos os seus servidores, inclusive 
nominalmente, e tantos outros. Aliás, essa é também 
a prática que, na semana passada, passou a ser adota 
pelo Prefeito Gilberto Kassab, do DEM, que resultou 
até em ações por parte dos servidores junto à Justiça 
para tentar evitar. Mas, segundo o próprio Prefeito Gil-
berto Kassab me informou, por enquanto a publicação 
continua, pois a decisão da Justiça prevalece no sen-
tido de que pode ser publicado. Até, então, reitero a 
recomendação a V. Exª de que possa dialogar com o 
Prefeito Gilberto Kassab sobre todos os problemas, as 
vantagens decorridas dessa publicação, que resultou 
em grande efeito, pelo seu exemplo, por todo o Brasil, 
inclusive lá em São Paulo. 

Acredito que os servidores desta Casa, ao sa-
berem da sua designação para relatar, vão procurá-
lo, como fizeram a mim, como autor. Eu quero me 
colocar à disposição de V. Exª para aprofundarmos 
o estudo dessa questão, ouvirmos os pareceres ju-
rídicos e, enfim, podermos contribuir para que essas 
ações que visam à maior transparência de todos os 
nossos atos venham a contribuir para corrigir esses 
problemas que têm sido detectados no Senado Fede-
ral, e de uma maneira rápida e conclusiva. Agradeço 
a atenção de V. Exª

O SR. ANTONIO CARLOS JÚNIOR (DEM – BA) 
– Agradeço, Senador Suplicy...

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Per-
mita-me?

O SR. ANTONIO CARLOS JÚNIOR (DEM – BA) 
– Pois não, Pois não.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Como 
V. Exª também mencionou o caso da Petrobras, eu 
quero lhe dizer que tenho a confiança de que inclusive 
a Diretoria, o próprio Diretor Wilson Santarosa, terá a 
maior disposição de vir aqui ao Senado Federal expli-
car cada uma de suas ações e decisões, da maneira a 
mais respeitosa. V. Exª poderá ter uma avaliação críti-
ca, mas eu tenho a convicção de que os membros da 
Petrobras, os seus diretores, inclusive o Wilson San-
tarosa, comparecerão à CPI com toda a disposição 
de dar os esclarecimentos que se fazem necessários. 
E é próprio que aqui os Senadores possam ter esses 
esclarecimentos o quanto antes. Muito obrigado.

O SR. ANTONIO CARLOS JÚNIOR (DEM –BA) 
– Senador Suplicy, agradeço as suas manifestações 
em relação à questão desse ato secreto que envolvia 
a minha pessoa. 

Quanto ao projeto de que eu serei relator na 
CCJ, de autoria de V. Exª, em relação à questão da 
publicidade, em relação aos funcionários, salários da 
Casa etc, eu serei absolutamente imparcial. Eu olha-
rei os aspectos de constitucionalidade e juridicidade 
que exatamente vai focar a CCJ e terei a maior im-
parcialidade possível nesse assunto. Vou ouvir todos, 
e o meu parecer será fundamentalmente em cima de 
constitucionalidade e juridicidade. 

E, quanto à questão da Petrobras, é para a CPI 
investigar. A CPI é que é o foro, digamos, apropriado 
para entrar nesse assunto, porque a questão da publici-
dade é um dos itens que fazem parte do requerimento 
do Senador Alvaro Dias para a instalação da CPI. Por-
tanto, na CPI, nós iremos investigar esse assunto. 

Senador Mozarildo; depois, Senador Marco Ma-
ciel. 

O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Se-
nador Antonio Carlos Júnior, V. Exª cumpre um dever 
como homem honesto que é, sério que é, de prestar 
esclarecimento público de uma acusação pública que 
foi feita contra V. Exª Aliás, acusação contra 37 Sena-
dores, dos quais, alguns como beneficiados de atos 
secretos; outros, como signatários de atos secretos que 
beneficiaram os outros. É lógico, Senador Antonio Car-
los, como eu falei, que qualquer análise superficial que 
fosse dessa questão não sairia desse jeito a matéria. 
Porque uma coisa é ato não publicado, outra coisa é 
ato secreto. Completamente diversos. E ninguém, em 
qualquer tipo de Mesa aqui, assinou um ato que tives-
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se a chancela de secreto. Se, lá, o órgão encarregado 
de publicar o ato não o fez, não cabe ao Senador que 
assinou o ato nenhuma responsabilidade. Portanto, 
vamos apurar quem é que está envolvido nessa his-
tória. Agora, não cabe esse título de secreto. Mas, de 
qualquer forma, eu já disse que, se querem justificar 
em relação a mim, vou ao contrário. Meu advogado já 
está estudando as medidas cabíveis. Eu quero só dizer 
que eu lamento que isso esteja acontecendo, coinci-
dentemente, quando se está tentando instalar uma CPI 
que incomoda muito o Governo. Coincidentemente. E, 
como eu disse no meu pronunciamento, eu aprendi – 
é um ditado muito antigo – que, quando você vê jabuti 
em cima de árvore, ou foi enchente, ou mão de gente. 
Então, é muita coincidência que toda essa saraivada 
contra o Senado, contra Senadores, ocorra às vésperas 
de uma CPI em que há uma nítida questão ideológica 
em não investigar a Petrobras, como se alguém ou al-
guma instituição estivesse acima da lei. Nós mesmos 
aqui temos que ser investigados e estamos sendo in-
vestigados, mas de maneira séria, como nós queremos 
investigar a Petrobras de maneira séria. Eu até louvei, 
como eu acho que todo brasileiro louvou, que o Su-
premo tenha derrubado a Lei de Imprensa dita como 
entulho autoritário. Mas liberdade de imprensa tem que 
ser usada de acordo com o respeito, principalmente a 
honra das pessoas. Lá no meu Estado, o meu adver-
sário político está há três dias explorando esse fato, 
e eu tendo que me explicar por que isso aconteceu, 
como deve estar no seu Estado, como deve estar no 
Estado de todo mundo. Então, eu acho que é preciso 
saber. Há uma música que diz: “O que é que eu vou 
fazer com esta tal liberdade?”Então, é preciso que a 
imprensa use a liberdade com responsabilidade. Não 
é possível botar um grupo de 37 Senadores, quase a 
metade desta Casa, como pessoas desonestas, por-
que quem pratica ato dessa altura é desonesto. Foi 
por isso que eu disse que a minha resposta vai ser na 
área judicial. Portanto, não vou perder muito tempo, 
mas quero me solidarizar com V. Exª, porque conheço 
V. Exª, conheci seu pai e sei realmente da seriedade 
com que V. Exª conduz o seu trabalho.

O SR. ANTONIO CARLOS JÚNIOR (DEM – BA) 
– Senador Mozarildo, agradeço o seu aparte e a sua 
solidariedade.

Mais: os vazamentos são tão graves quanto os 
desmandos que aconteceram dentro da área adminis-
trativa do Senado, ou seja, o vazamento é criminoso 
também. É um câncer, porque existem grupos de ser-
vidores se digladiando e gerando esse tipo de vaza-
mento. Esse assunto é muito grave. E a imprensa está 
abastecida de vazamento – e de vazamento maldoso. 
Então, a imprensa tem que tomar muito cuidado com 

o que vai publicar, porque os vazamentos têm clara 
intenção maldosa de manchar a imagem do Senado, 
na briga intestina de grupos de servidores. Isso é mui-
to grave e é uma das coisas que têm de ser apuradas 
com muito rigor.

Precisamos retomar os trabalhos da Casa. E a 
CPI da Petrobras é importantíssima para que possamos 
retomar a credibilidade desta Casa. A CPI da Petrobras 
é uma grande oportunidade que temos, no Senado, de 
colocar a Casa no caminho certo. Então, temos uma 
grande oportunidade agora. De qualquer maneira, fica 
muito estranho, porque isso tudo está acontecendo no 
momento em que a CPI está para ser instalada. E é 
possível que esteja acontecendo isso.

Senador Marco Maciel.
O Sr. Marco Maciel (DEM – PE) – Nobre Sena-

dor Antonio Carlos Júnior, eu gostaria de inicialmente 
cumprimentar V. Exª pelo falto de vir à tribuna e esclare-
cer. Isso não me surpreende, porque conheço os seus 
ascendentes. De modo especial, fui grande amigo de 
seu pai, que foi Presidente do Senado, grande Senador 
e um grande homem público. Sei que V. Exª é como o 
seu pai, uma pessoa honrada, e vem-se desincumbin-
do do seu mandato aqui com os mesmos requisitos de 
seu pai. Então, não me surpreende que V. Exª venha, 
mais do que esclarecer, também protestar contra es-
ses vazamentos. Por fim, quero dizer que a Casa toda 
conhece V. Exª, conhece a sua conduta. Os seus escla-
recimentos foram extremamente importantes para que 
cesse de uma vez por todas essas veiculações que, de 
alguma forma, terminam pretendendo atingir a honra 
de pessoas honradas, dignas e probas, como é o caso 
de V. Exª. Portanto, quero cumprimentá-lo. Somente 
agora tomei conhecimento do fato porque, ontem, eu 
estava fora de Brasília e somente agora, com o discur-
so de V. Exª, tomei conhecimento do fato e, portanto, 
apresento a V. Exª a nossa solidariedade.

O SR. ANTONIO CARLOS JÚNIOR (DEM – BA) 
– Senador Marco Maciel, agradeço a sua intervenção, 
o seu apoio. Nós todos, juntos, precisamos retomar os 
trabalhos desta Casa, colocar esta Casa novamente 
na normalidade.

Precisamos colocar esta Casa para trabalhar con-
forme os objetivos a que ela se propõe, a que nós todos 
nos propomos, e acabar com essa história; essa histó-
ria de vazamento é criminosa e está aqui dentro. Nós 
estamos com um câncer dentro da Casa e precisamos 
extirpá-lo. Isso é importante, porque não adiantam só 
as intenções de retomar. A Mesa está-se esforçando. 
Um grupo de Senadores também está-se esforçando 
e sugerindo medidas, mas há um câncer aqui dentro 
que precisa ser extirpado, já que está gerando esse 
vazamento de informações. A imprensa precisa ter 
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mais cuidado com aquilo que recebe de informação e 
que vai colocar para ser publicado, porque muita coi-
sa é feita com a intenção de realmente criar um clima 
de desagregação, um clima de deterioração, digamos, 
do Senado Federal, coisa que não podemos permitir. 
Para honrar os nossos mandatos, nós temos de fazer 
a Casa forte e colocá-la nos eixos novamente. Essa é 
a missão de todos nós juntos. Nós temos de colocar o 
Senado no seu caminho de novo.

Agradeço os apartes e também a V. Exª, Sr. Pre-
sidente, pelo tempo a mim destinado.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
Senador Antonio Carlos Júnior, no começo, lembrei o 
nosso saudoso Antonio Carlos, seu pai e também pai 
da Bahia moderna, e eu disse que ele se assemelhava 
muito a Rui Barbosa.

Quis Deus eu estar com um livro também escrito 
por um baiano, Luís Viana Filho. E Rui Barbosa dis-
se... Atentai bem para a minha comparação. Um sé-
culo depois, Antonio Carlos Magalhães reviveu com a 
mesma grandeza. O que Rui Barbosa disse? Ele se 
descrevendo: “Estremeceu a Pátria, viveu no trabalho 
e não perdeu o ideal”.

Seu pai também estremeceu esta Pátria. Ele vi-
veu no trabalho: nós damos o testemunho de até os 
últimos dias. Eu, como médico, o aconselhei bem dali 
onde está Mozarildo: “Antonio Carlos, você não pode 
nem subir uma escada por sua situação cardíaca”. 
Ele viveu no trabalho até o fim e não perdeu o ideal: a 
Bahia, o Brasil e a democracia. V. Exª sai engrandecido, 
porque nosso Marco Maciel o igualou a ele.

Convido para usar da palavra Marco Maciel, ora-
dor inscrito. Antes que ele chegue, Mozarildo Cavalcanti, 
quero dizer para a imprensa – e nós podemos dizer, 
pois somos os pais da Pátria: jornais e jornalistas só 
valem pela verdade que dizem. Se eles não vivem a 
verdade, nem o jornalista nem o jornal valem nada. E 
o Senado vale. Um quadro vale por dez mil palavras.

Assume a tribuna Marco Maciel. Eu pediria que 
usasse a da direita, porque o cinegrafista disse que 
está com defeito. Então, a imagem sai melhor. Um qua-
dro vale por dez mil palavras. Eis um Senador: Marco 
Maciel. Todos nós não somos Marco Maciel. Mas, na 
natureza, há algo que se chama homeostase. É uma 
faixa da natureza – Mozarildo entende. Isso é da natu-
reza humana, da natureza universal e quer dizer que 
somos mais ou menos próximos às virtudes de Marco 
Maciel. Este é o Senado da República.

Esse homem ocupou 86 vezes a Presidência da 
República do Brasil. E esse é o homem que traduz a 
grandeza deste nosso Senado. V. Exª, no respeito, po-
derá usar a tribuna pelo tempo que V. Exª desejar.

O SR. MARCO MACIEL (DEM – PE. Pronuncia 
o seguinte discurso. Com revisão do orador.) – Nobre 
Senador Mão Santa, eu quero agradecer as generosas 
palavras que V. Exª produziu a meu respeito. O que me 
traz à tribuna neste fim de tarde, começo de noite, diz 
respeito à educação brasileira.

Os graves problemas que envolvem a educação 
brasileira são antigos e, a despeito de avanços e con-
quistas aqui e acolá, teimam em não desaparecer. A 
rigor, esse é um debate que nos acompanha desde 
a Independência e do início da nossa trajetória como 
Estado nacional.

No século XIX, por exemplo, o notável alagoano 
Tavares Bastos, em obra clássica em defesa do fede-
ralismo – o livro se intitulava A Província –, já alertava 
para a imperiosa necessidade de se oferecer ao País 
um sistema educacional de verdade, não sem antes 
lembrar que a educação de qualidade custa caro. 
Logo, há de existir vontade política para que ela se 
efetive. Daí por que Tavares Bastos defendia, e com 
muita ênfase, a necessidade de fazermos com que, 
já a partir do Império, as províncias se convertessem 
em Estados.

Ou seja, que o Império permitisse então que tivés-
semos Estados que pudessem gerir adequadamente 
seus destinos, evitando consequentemente a concen-
tração dos poderes em um país extremamente extenso, 
em poucas pessoas, em poucos dirigentes.

Sr. Presidente, desde o Império, o Senado tem 
denunciado o lamentável estado da educação pública 
no Brasil, enfatizando o déficit de atendimento e as 
crescentes limitações da qualidade do ensino. Lembro-
me de Rui Barbosa – V. Exª o citou ainda há pouco, e 
o busto dele aqui se encontra atrás da mesa –, entre 
tantos outros, a dedicar sua eloquência e sua indigna-
ção a esse estado de coisas, defendendo uma reforma 
profunda, infelizmente nunca realizada.

Ao contrário, os problemas não fizeram outra 
coisa senão aumentar de dimensão e de intensidade. 
Por isso, chegamos ao século XXI convivendo com 
um cenário que nos entristece. Enquanto crianças, 
adolescentes, jovens mais abastados se protegem em 
escolas privadas de padrão mais elevado, as escolas 
públicas, com as deficiências conhecidas e retratadas 
nas sucessivas avaliações, parecem ser reservadas às 
populações mais pobres.

Não faltaram diagnósticos de parlamentares sen-
síveis aos estudos de notáveis estudiosos, como Anísio 
Teixeira, Gustavo Capanema, Fernando de Azevedo, 
Darcy Ribeiro, Paulo Freire, Florestan Fernandes, na 
busca de explicação para a terrível situação. Nesses 
diagnósticos, invariavelmente, sobressaíam a ausência 
do adequado financiamento e a crescente desvalori-
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zação dos professores, seja em termos de formação, 
seja em termos de remuneração. 

Aliás, é importante insistir que não podemos ter 
educação de boa qualidade se não tivermos professo-
res bem preparados. Daí a necessidade de se pensar 
no Brasil em melhorar a formação do docente, do pro-
fessor para que possamos gerar, consequentemente, 
bons alunos.

Tenho presente, Sr. Presidente, que, enquanto 
acontecia a explosão demográfica no País simultane-
amente à fortíssima corrente migratória do campo em 
direção às cidades – isso aconteceu de forma mais 
acentuada de 1940 a 1980, quando se dizia à época, 
1940, que era um País essencialmente agrícola, e, 
em 1980, já tinha dois terços de sua população nas 
grandes e médias cidades. Em função desse processo 
migratório, a complexidade aumentou, porque de uma 
hora para outra se exigiu a construção de mais escolas, 
a formação de mais docentes, para que pudéssemos 
finalmente erradicar não somente o analfabetismo, 
como assegurar a todos o acesso à escola, e escola 
de boa qualidade.

Para que se tenha idéia do que ocorria, basta 
lembrar que, entre 1950 e 1970, cerca de 39 milhões 
de brasileiros migraram das zonas rurais para os cen-
tros urbanos, não houve um processo de migração 
campo cidade, mais do que isso, houve um processo 
de megalopolização – a população se deslocou das 
pequenas cidades e dos campos para as médias e 
grandes cidades. 

Ainda assim, em 1990, algo em torno de 20% 
dos brasileiros em idade de escolaridade obrigatória, 
o ensino fundamental, estavam fora da escola. Nem a 
multiplicação de turnos escolares e a contratação de 
professores leigos conseguiram dar conta do imenso 
desafio.

Com a redemocratização do País, e tomo o pro-
cesso de redemocratização a partir de 1985, quando 
se elegeu a chapa Tancredo/Sarney e, sobretudo, com 
a promulgação da Carta de 1988, explicitou-se o di-
reito dos cidadãos à educação formal. A Constituição 
Cidadã, como assim a chamava Ulysses Guimarães, ia 
além ao estabelecer um conjunto de deveres da União, 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 
mesmo porque os Municípios passaram a ser, com a 
Constituição de 1988, também entes federativos, algo 
totalmente novo no federalismo brasileiro.

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

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 
– RR) – Senador Marco Maciel, pediria permissão a 

V. Exª para prorrogar a sessão por mais trinta minutos 
para que possamos ouvir V. Exª e mais o Senador Mão 
Santa, que está inscrito.

O SR. MARCO MACIEL (DEM – PE) – Pois não. 
Muito obrigado a V. Exª.

Então, como estava dizendo, os Municípios pas-
saram a ser entes federativos. Hoje, temos uma fede-
ração trina, para usar uma expressão de Miguel Re-
ale, que compreende não só o orçamento da União, 
do Distrito Federal, dos Estados e também, agora, os 
Municípios.

Recordo-me da efetiva participação do Senado 
Federal na elaboração dessas garantias e das políticas 
a serem implementadas. Ficava mais claro o caminho 
a ser percorrido.

Penso ter dado minha contribuição à frente do 
Ministério da Educação no difícil complexo do contex-
to da transição política em meio à crise econômica de 
grandeza incomum.

Instituí, na ocasião, o “Dia D”, que buscou sensibi-
lizar a sociedade para a tarefa de todos na construção 
de um novo modelo de escolarização básica. O Pro-
grama Nova Universidade, a par de enfrentar históricas 
deficiências no setor, também se preocupava com a 
crucial questão da formação de professores.

Recordemos juntos, Sr. Presidente Mozarildo 
Cavalcanti, Srªs e Srs. Senadores. Enquanto no Con-
gresso Nacional eram discutidas as diretrizes e bases 
da educação nacional, os Governos Itamar Franco e 
Fernando Henrique Cardoso deram vigorosos passos 
para equacionar a questão do financiamento do siste-
ma e da valorização dos docentes. Com o Presidente 
Itamar Franco, tendo à frente do MEC o Professor e 
Ministro Murílio Hingel, convocaram-se os atores da 
educação brasileira para a elaboração do Plano De-
cenal de Educação, aproximando o País de idêntico 
compromisso assumido por nove países mais popu-
losos e com elevados índices de analfabetismo sob a 
chancela da Unesco.

No Governo do Presidente Fernando Henrique 
Cardoso, ao qual tive a honra de pertencer como vice-
Presidente da República e com o qual pude partilhar 
responsabilidades, a educação teve um tratamento 
prioritário. 

Em setembro de 1996, por meio da Emenda 
Constitucional nº14 instituiu-se o Fundo de Manuten-
ção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de 
Valorização do Magistério, o extraordinariamente bem-
vindo Fundef. Em verdade, as bases do financiamento 
da educação pública foram assentadas na Carta de 
1988 – e a isso acabei de aludir. Segundo o art. 212, 
a União deve aplicar nunca menos de 18% da receita 
líquida de seus impostos; os Estados, o Distrito Fede-
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ral e os Municípios, 25%, no mínimo, na manutenção 
e desenvolvimento do ensino.

Arma-se a equação: ocorrendo crescimento eco-
nômico e maior arrecadação de impostos, haverá mais 
dinheiro para a educação; ocorrendo menor crescimento 
da população, que resulta em menos matrículas, tam-
bém aumentarão os recursos financeiros por aluno. 

Essas duas variáveis convergiram em 1997, como 
afirma o especialista e consultor legislativo do Senado 
professor João Monlevade, em sua tese de doutorado: 
o Plano Real resultou em maiores receitas de impostos 
nas três esferas do Executivo e, pela primeira vez, os 
efeitos da forte redução nas taxas de natalidade che-
garam às estatísticas escolares. Na maioria dos entes 
federados, frise-se, o crescimento da arrecadação su-
perou a taxa de ampliação de matrículas. 

O Fundef fez o que prometia. Primeiro concentrou 
os investimentos no ensino fundamental de modo que, 
dos 25% da receita, 15% obrigatoriamente deveriam 
ser gastos nele. Desses 15%, 60% seriam obrigatoria-
mente usados no pagamento de salário dos professores 
ou em programas de formação pedagógica. 

Segundo ponto a singularizar o Fundef: em cada 
Estado, 15% das receitas dos Governos estaduais e 
municipais eram centralizados em um único fundo 
contábil e redistribuídos pelas escolas de acordo com 
o númerio de matrículas. Além disso, a União garantia 
um “gasto mínimo anual por aluno” por meio de com-
plementação dos fundos estaduais que não atingissem 
um valor mínimo.

O primeiro extraordinário efeito do Fundef foi a 
expansão da matrícula do ensino fundamental público. 
Se, em 1997, eram 28 milhões; em 2000, chegaram 
a 32 milhões. 

No Nordeste, as repercussões do Fundef foram 
imediatas. De início, foi preciso que a União comple-
mentasse recursos para sete de seus nove Estados, 
de modo a que se atingisse o valor mínimo anual es-
tipulado em 1988, ou seja, R$315,00. Pernambuco, 
Ceará, Piauí, Alagoas e Paraíba receberam poucos 
recursos e, nos anos finais da vigência do Fundef, não 
foram beneficiados.

Sr. Presidente, Senador Mozarildo Cavalcanti, Srs. 
Senadores Marconi Perillo, 1º Vice-Presidente da Casa, 
e Senador Mão Santa, se observamos a evolução dos 
gastos per capita de Pernambuco, entre 1998 e 2006, 
podemos facilmente verificar o avanço da política de 
financiamento, sobretudo em relação aos Municípios 
mais pobres. 

A principal repercussão, não há dúvida, deu-se 
com a remuneração dos professores. E aí gostaria de 
destacar a preocupação do então Governador Jarbas 
Vasconcellos. Antes do Fundef – e disso não se pode 

esquecer –, a maioria recebia remunerações vergo-
nhosas, abaixo do salário-mínimo. Entre esses, hou-
ve ganhos que superaram os 500%, chegando até os 
1.000%, em termos nominais, em tempos de baixa 
inflação domada pelo Plano Real. 

Eu gostaria de insistir na relevância do Plano 
Real, que foi mais do que um projeto de estabilização 
fiscal, de estabilização econômica. Foi, sobretudo, um 
programa que permitiu também fazer o resgate das de-
sigualdades brasileiras. O Brasil é um país assimétrico, 
caracterizado por grandes desigualdades regionais e 
por uma grande diversidade ecológica.

Por isso estudar o Brasil envolve certa comple-
xidade e recomendar medidas na área da educação 
exige também muito estudo para que nós possamos 
de fato avançar nesse setor e criar condições para que 
o País cresça a taxas mais altas, por força da melhor 
qualidade dos seus quadros, pela melhor educação 
da sua gente.

Sr. Presidente, o mesmo pode ser dito, relativa-
mente aos níveis de formação dos docentes, a que 
me referi anteriormente en passant. Da maioria dos 
professores leigos em 1995, passou-se, dez anos de-
pois, para um cenário do qual não se pode reclamar, 
pelo menos do ponto de vista formal.

Não apenas na rede estadual, mas na maioria 
das redes municipais pernambucanas, o número de 
professores com formação superior, Pedagogia ou Li-
cenciaturas, é maior do que o de não graduados.

Reconhece-se assim que a despeito de suas 
inúmeras conquistas o Fundef focalizava apenas o 
nível da escolaridade obrigatória, ou seja, o ensino 
fundamental.

Assim a educação infantil sob a responsabilidade 
dos Municípios e o ensino médio a cargo dos Estados 
não se beneficiavam com gastos com os professores. 
Outra limitação dizia respeito à exclusão das matrí-
culas de jovens e adultos no cálculo dos recursos 
repassados.

Enfatizo, por oportuno, Srªs e Srs. Senadores, 
um aspecto desse processo. A política macroeconô-
mica praticada entre 1996 e 2002 permitiu contínuo e 
sólido crescimento da arrecadação dos impostos que 
faziam parte da cesta básica de tributos do Fundef, 
sobretudo do ICMS.

O mesmo ocorreu com os repasses do Fundo de 
Participação dos Estados e do Fundo de Participação 
dos Municípios, ambos reconhecidamente essenciais, 
sabemos todos, para a redução das desigualdades 
regionais de renda.

Sem isso, Sr. Presidente, a educação pública 
e gratuita seria inviabilizada, mormente no nordeste, 
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região em que muitas vezes os recursos dos fundos 
ultrapassam as receitas próprias.

E falar no nordeste é falar também na região que, 
infelizmente, ainda exibe níveis sociais extremamen-
te graves, ou seja, ainda não conseguimos fazer com 
que se reduza substancialmente o desnível de renda 
entre o nordeste e outras regiões do País, sobretudo 
em relação ao sul, sudeste e centro-oeste.

Foi nesse cenário, possibilitado por mais de uma 
década de estabilidade – insisto – graças ao Plano Real, 
que prosperou a ideia do Fundeb, Fundo de Manuten-
ção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valoriza-
ção dos Profissionais da Educação. Como mecanismo 
de financiamento, sua concepção é igual à do Fundef, 
todavia, o Congresso Nacional deu um passo que fez 
a diferença: a partir de agora, não apenas a demanda 
de ensino fundamental obrigatório, cujo atendimento já 
atingia o índice de 97% de atendimento, seria contem-
plada. Abria-se ao conjunto da educação básica – edu-
cação infantil, ensino fundamental e ensino médio – o 
indispensável financiamento público, propiciado pelas 
receitas de impostos estaduais e municipais, além da 
complementação da educação se necessária.

Foi justamente nesta Casa, aqui no Senado, que 
se consolidou a participação do Governo Federal na 
composição dos fundos. Aprovada a emenda cons-
titucional em dezembro de 2006, no ano seguinte a 
União passa a transferir para oito Estados, sendo 
sete nordestinos, cerca de 2 bilhões de reais. No ano 
passado, foram mais de 3 bilhões de reais. Neste ano, 
inobstante a crise que assola o mundo todo e que per-
vade também o Brasil, inobstante a crise que reduz as 
receitas de todos os entes federados, mais de cinco 
bilhões de reais estão complementando o Fundeb de 
nove Estados.

Em 2010, quando as receitas do Fundeb deverão 
ultrapassar os 90 bilhões de reais, 10% desse total, 
no mínimo, virão do Governo Federal, ou seja, cerca 
de 9 bilhões de reais.

O Fundeb não se esqueceu da formação dos 
professores, que é o calcanhar de Aquiles, na minha 
opinião; se não temos bons professores, não podemos 
ter bons alunos; se não temos bons alunos, não tere-
mos bons escritores, bons autores. Enfim, não contri-
buiremos para o alevantamento educacional do nos-
so povo, nem para o alevantamento cultural de nossa 
gente. Um País que é tão diverso em sua formação 
cultural muito se enriquece com o desenvolvimento 
da educação. 

O Fundeb, repito, não se esqueceu da formação 
dos professores. Não apenas se mantiveram os 60% 
da receita para ao folha de pagamento dos professo-
res em exercício, como foi aprovado o piso salarial no 

valor de 950 reais. Para 2009, o piso será de 1.132 
reais; em 2010 o valor será corrigido por critério a ser 
estabelecido. 

Ganhos inegáveis para os docentes, infelizmen-
te ainda sub judice no Supremo – a que recorreram 
alguns Governadores –, precisam ser reconhecidos, 
mas é necessário investir cada vez mais na promoção 
do professor, inclusive não somente na sua formação, 
mas também na sua remuneração.

Sr. Presidente, tal como passara com o Fundef, as 
repercussões do Fundef no nordeste foram imediatas. 
Em 2006, somente o Maranhão recebera a comple-
mentação da União. Em 2007, foram sete os Estados 
beneficiados, inclusive Pernambuco, Estado que tenho 
a honra de representar aqui no Senado Federal.

Neste ano, quase R$4 milhões vão para a região, 
cabendo a Pernambuco cerca de R$ 380 milhões. 
Consequências ainda mais alvissareiras do Fundeb 
relacionam-se ao potencial de atendimento da educa-
ção infantil do ensino médio e da educação de jovens 
e adultos pela lógica de financiamento de caráter uni-
versal e socialmente inclusivo.

Ora, Sr. Presidente, é justamente no Nordeste 
que se concentra o maior número de crianças não 
atendidas pela educação infantil. Nele também está o 
maior contingente de analfabetos, o que é uma coisa 
extremamente grave em um mundo que se caracte-
riza cada vez mais pela grande revolução científica e 
tecnológica e pela apropriação de novas tecnologias 
virtuais, ainda convivemos com taxas infelizmente ele-
vadas de analfabetismo, de modo especial, na Região 
Nordeste.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, vou con-
cluir as minhas palavras...

O Sr. Antonio Carlos Júnior (DEM – BA) – Se-
nador Marco Maciel, V. Exª me permitiria um aparte?

O SR. MARCO MACIEL (DEM – PE) – Pois não. 
Ouço, com prazer, o nobre Senador Antonio Carlos 
Magalhães Júnior.

O Sr. Antonio Carlos Júnior (DEM – BA) – Se-
nador Marco Maciel, V. Exª fala desse assunto como 
poucos teriam autoridade para falar. Primeiro, porque 
V. Exª é um grande estudioso da Educação no Brasil. 
Inclusive, já foi Ministro da Educação, conhece bem o 
assunto. Além do mais, foi Vice-Presidente da Repú-
blica, durante oito anos, no Governo Fernando Hen-
rique, e acompanhou os benefícios do Plano Real, o 
consequente controle da inflação; e todas as medidas 
econômicas que se sucederam no Plano Real trouxe-
ram de benefício para a economia brasileira, possibi-
litando que o Fundef, que também foi um instrumento 
do Governo Fernando Henrique, evoluísse e chegas-
se hoje ao Fundeb. E os benefícios que a economia 
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brasileira vive hoje foram também, digamos, resultado 
de uma sucessão de medidas bem-sucedidas toma-
das no Governo Fernando Henrique: o Fundeb, como 
também o próprio Bolsa Família, que era Bolsa Escola 
no Governo Fernando Henrique. Quer dizer, nós temos 
que reconhecer os méritos do que foi plantado atrás. 
Não estou querendo tirar os méritos do Governo atual. 
Agora, que há méritos, digamos, flagrantes do Governo 
Fernando Henrique, isso é indiscutível – do qual V. Exª 
fez parte como Vice-Presidente da República. Então, 
eu queria parabenizar o seu pronunciamento. V. Exª 
tem toda a autoridade para falar no assunto, não só 
porque foi Vice-Presidente da República no Governo 
onde tudo isso começou, mas também porque é au-
toridade na área da Educação. Então, parabéns pelo 
seu pronunciamento.

O SR. MARCO MACIEL (DEM – PE) – Muito 
obrigado, nobre Senador Antonio Carlos Júnior, pelas 
suas palavras. Devo dizer que, de fato, como V. Exª 
salientou, o Plano Real cumpriu um papel decisivo 
nessa grande transformação da educação brasileira. 
Por isso devemos não apenas considerar o Plano Real 
no seu sentido econômico, mas também ver as suas 
reverberações no campo social, no campo educacional 
especificamente, e no campo cultural.

E não é por outra razão também que houve uma 
grande expansão das matrículas, queda nas taxas de 
analfabetismo e, conseqüentemente, o florescimento 
de novos tempos no que diz respeito à valorização da 
educação no Brasil.

Convivi muito tempo – tive essa oportunidade 
– com o Senador João Calmon, que era um grande 
apóstolo da educação. E ele, sempre que conversava 
comigo, dizia: “Marco, eu estou cada vez mais conven-
cido de que a educação não consegue ser prioridade 
no Brasil, inclusive porque educação não aparece nos 
jornais”. E, com certa ironia, acrescentava: “A educa-
ção no Brasil só aparece às vezes na página policial, 
lá embaixo”, querendo dizer que antigamente se dava 
pouco apreço à importância da educação e, graças à 
preocupação do Senador João Calmon, conseguimos 
fazer uma reunião – à ocasião, eu era Ministro da Edu-
cação –, envolvendo líderes na Câmara e no Senado, 
e conseguimos aprovar um grande sonho dele, que 
era a vinculação de recursos orçamentários para a 
educação. E a emenda constitucional foi aprovada nas 
duas Casas por longa margem de votos. 

Mas o que eu gostaria de observar é que, tão 
logo conseguimos aprovar a emenda constitucional, 
o Ministério do Planejamento começou a demorar na 
sua implementação, sob a alegação...

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 
– RR) – Senador Marco Maciel, só para prorrogar a 

sessão até às 20 horas, para que V. Exª possa concluir 
com calma o seu pronunciamento e para que possa-
mos ouvir os outros oradores.

O SR. MARCO MACIEL (DEM – PE) – Pois não. 
Muito obrigado.

Então, o que aconteceu? O Ministério do Pla-
nejamento começou a questionar, dizendo que não 
podia fazer a vinculação dos recursos, porque não 
estava clara essa possibilidade na emenda constitu-
cional. Então, imediatamente, saímos para fazer uma 
lei complementar, regulamentando esse dispositivo. 
O Ministro, à época, era Delfim Netto. Fizemos, en-
tão, uma lei regulamentando o dispositivo. Isso tornou 
possível finalmente a vinculação. Essa vinculação, de-
pois, não ficou apenas naqueles 13% cogitados pelo 
então Senador João Calmon, mas, hoje, ampliou e, 
graças a isso, mais recursos foram alocados para a 
educação brasileira.

Sr. Presidente, ao longo da história, os professores 
brasileiros, salvo em raros períodos, nunca receberam 
salários dignos. Na Colônia, nem salário havia, mesmo 
porque a educação era entregue basicamente à Igreja 
Católica, aos padres, que faziam o processo de alfa-
betização – tome-se o Padre Anchieta como exemplo. 
Fazia-se o processo de educação gratuitamente através 
dos padres, dos religiosos, que ajudavam a disseminar, 
consequentemente, o processo educativo.

Entre 1772 e 1822, vigorou a decisão de Pombal 
de criar as aulas régias, cujos salários, mínimos, eram 
pagos por meio de “subsídio literário”, tributo arrecadado 
pelas Câmaras Municipais. Consultando os Anais do 
Senado, verificamos discursos dos nossos primeiros 
Constituintes, denunciando a miséria em que viviam 
os professores. É verdade que, entre 1889 e 1930, 
algumas centenas de professores de liceus e de es-
colas normais, em meio aos milhares de professores 
primários, recebiam salários razoáveis. Eram exceções 
que, iniciada a democratização do acesso à escola e 
a multiplicação de postos de trabalho, se pulverizaram 
em virtude das altas taxas de inflação do País.

Concedo aparte, com muito prazer, ao nobre Se-
nador Marconi Perillo, 1ª Vice-Presidente da Casa.

O Sr. Marconi Perillo (PSDB – GO) – Senador 
Marco Maciel, agradeço pela atenção em me conceder 
este aparte. Eu gostaria de corroborar as palavras do 
Senador Antonio Carlos Júnior em relação às qualida-
des de V. Exª, o currículo, a experiência, a densidade 
intelectual e, sobretudo, a participação como copartí-
cipe, ou partícipe diretamente na formulação de mui-
tas dessas políticas públicas que colaboraram para a 
transformação do Brasil nesses últimos anos, quer na 
elaboração, implementação, manutenção do Plano Real 
e do programa de estabilidade econômica, quer em 
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relação às políticas ligadas aos avanços na educação 
brasileira. Mas eu gostaria de fazer três comentários 
a esse pronunciamento denso, oportuno e recheado 
de informações que V. Exª traz aqui a este plenário. A 
primeira reflexão que eu gostaria de fazer diz respeito 
ao Plano Real. O Plano Real decretou o fim daquele 
que talvez seja o mais perverso imposto de que se 
tem notícia, que é o imposto inflacionário. V. Exª já foi 
Governador, já foi Vice-Presidente da República, e eu 
já fui Governador por duas vezes. Embora não tenha 
tido a infelicidade de conviver com a inflação, sei que 
a inflação só beneficia governo e, às vezes, alguns 
grandes empresários. A inflação, o imposto inflacionário 
é extremamente maléfico aos trabalhadores, que são 
os que mais perdem, e também ao sistema produtivo 
mediano de uma maneira geral. O Governo Fernando 
Henrique, com a participação de V. Exª – depois do 
Governo do Presidente Itamar Franco, tendo à frente 
do Ministério da Fazenda o então Ministro Fernando 
Henrique – teve a clarividência, a iniciativa e a cora-
gem de decretar o fim da inflação com a criação e a 
aprovação do Plano Real. Mas o Plano Real não trouxe 
apenas o benefício do fim da inflação, acabando com 
o imposto inflacionário. O Plano Real também trouxe 
a inclusão de milhões de famílias brasileiras. Mas não 
só a inclusão social. As famílias passaram a ter aces-
so a bens duráveis, a bens de consumo. Dezenas de 
milhões de brasileiros, de famílias brasileiras tiveram 
a oportunidade de adquirir bens como televisores, ge-
ladeiras, liquidificadores, telefones e também cimento 
para melhorar suas residências. Com o Governo de 
V. Exª e de Fernando Henrique, houve a flexibilização 
do monopólio de telecomunicações, e, com isso, mu-
damos definitivamente a vida de quase 200 milhões 
de brasileiros. Então, eu queria fazer essa reflexão 
em relação ao Plano Real e ao fim da inflação que 
trouxeram uma série de benefícios indiretos. E como 
na natureza nada se cria, tudo se transforma ou se 
copia, o Governo Lula tem esse predicado de, graças 
ao Ministro Palocci e ao Ministro Henrique Meirelles, 
ter continuado os fundamentos da economia brasileira, 
iniciados nesses governos já citados. A outra reflexão 
diz respeito ao Fundef. Tive oportunidade de partici-
par, como Deputado Federal, no Congresso, da dis-
cussão na Comissão de Justiça e depois na Comissão 
Especial, de todo o debate sobre a Lei do Fundef, que 
realmente mudou o Brasil para melhor, porque incluiu 
famílias e alunos de famílias que estavam excluídos 
da educação brasileira e buscou quase universalizar o 
acesso à educação fundamental. Com o Fundeb ago-
ra – é claro –, já estamos dando outro avanço, que é 
no sentido de universalizarmos o acesso à educação 
básica. Por último, querido Senador Marco Maciel, eu 

queria também fazer um comentário a respeito da pre-
ocupação em relação à formação de professores. Esse 
talvez seja o maior dilema enfrentado hoje no Brasil 
e no mundo. Temos hoje no mundo uma carência de 
cerca de 800 mil professores em algumas disciplinas, 
déficit efetivo de cerca de 800 mil professores em dis-
ciplinas como Física, Química, Biologia, Matemática, 
línguas, exatamente pela falta de compromisso ou de 
uma diretriz que efetivamente garanta professores, 
cursos para formação e qualificação de professores 
nessas áreas. Quando eu era Governador, buscava 
suprir, da melhor maneira possível, mas com muitas 
dificuldades, essas lacunas e essas deficiências, porque 
esse é efetivamente um desafio e certamente também 
um grande projeto a ser abraçado pelas autoridades 
brasileiras daqui para frente, porque ou se tem como 
mote a formação de professores, a qualificação de pro-
fessores nessas áreas, ou nós estaremos condenando 
as próximas gerações de brasileiros. Muito obrigado a 
V. Exª pelo aparte.

O SR. MARCO MACIEL (DEM – PE) – Eu é 
que agradeço a V. Exª a contribuição que trouxe enri-
quecendo, consequentemente, as palavras que neste 
momento profiro. 

E devo dizer que V. Exª chamou a atenção para 
três pontos. Um que eu achei, obviamente, muito rele-
vante – a importância do Plano Real, um programa de 
ajuste econômico, que tinha um travejamento, se assim 
posso dizer, muito forte no campo social. Em segundo 
lugar, V. Exª transmitiu a sua vivência como Parlamen-
tar e Governador em dois mandatos, percebeu bem a 
importância da educação para dar ao País um projeto 
de desenvolvimento sustentado, firme, como acontece 
com as nações do chamado Primeiro Mundo.

Eu me recordo agora de uma frase de Norberto 
Bobbio, que acho que é sempre atual. Ele disse que o 
mundo se dividia entre nações ricas e pobres, fortes 
e fracas; agora vai se dividir entre as que sabem e as 
que não sabem. Ou seja, ou nós investimos em edu-
cação, ciência, tecnologia, inovação, em desenvolvi-
mento cultural de um modo geral, ou certamente não 
vamos ser o País que tanto almejamos.

E, por fim, V. Exª mencionou a questão do pro-
fessor, e esse é um problema básico e precisamos a 
ele voltar cada vez mais a atenção. E o bom professor 
é aquele capaz de dar ao aluno uma possibilidade de 
avançar com muito mais velocidade. O projeto edu-
cacional tem que começar também muito cedo e ter 
pessoal habilitado já a partir mesmo do primeiro nível 
da educação.

Se não estou equivocado, Gabriela Mistral disse, 
certa feita que a hora da criança é agora. Com isso, 
ela queria dizer que toda atenção tem que ser dada 
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logo à criança, para que ela possa, ao longo da sua 
formação, ir desenvolvendo suas atividades e os seus 
talentos. E é este o grande desafio brasileiro: termos 
bons professores. Já avançamos muito, mas ainda 
precisamos fazer muito. Precisamos também ter a 
consciência de que ainda há muito o que fazer no ter-
ritório da educação e, por que não dizer, também no 
território da cultura.

Sr. Presidente, tenho plena convicção de estar 
trazendo ao debate nesta Casa um tema de maior 
relevância para o País. Quero me reportar à questão 
da DRU, que envolve os recursos desvinculados da 
receita da União.

Da maioria das receitas de impostos e contribui-
ções sociais, 20% deixam de ficar sujeitas à qualquer 
vinculação. 

No caso da educação, calcula-se que, nos últi-
mos anos, mais de R$ 25 bilhões deixaram de ser in-
vestidos pela União na educação básica profissional 
e superior. Em boa hora, o Senado aprovou a PEC 
que trata da gradual supressão da DRU, relacionada 
à educação. 

Acontece, Sr. Presidente, que o mês de junho 
está findando e a PEC ainda não nos chegou da Câ-
mara dos Deputados, já que ali recebeu alterações. A 
imprensa noticia que o Governo vem impedindo a vo-
tação da matéria na Câmara, de forma que não sejam 
aumentados os recursos para a educação, deixando-
os para o PAC. Não sei se isso procede, mas é uma 
versão que, aqui ou acolá, leio em jornais e ouço em 
rádio ou vejo em televisão.

Sabemos que os aperfeiçoamentos são valiosos, 
mas de maior valia é a urgência de se somarem novos 
recursos para viabilizar tantas e justas aspirações do 
povo brasileiro por mais e melhor educação. 

Fazemos, portanto, um apelo a todos os Sena-
dores para que se mobilizem no sentido de ser relida 
na Casa a PEC da DRU, como ficou conhecida, para 
ser discutida e aprovada da melhor forma.

Eis a contribuição que me cumpre fazer, contri-
buição de alguém que se preocupa com as questões 
educacionais brasileiras e que sente também o orgulho 
de ter dado alguma contribuição para que a educação 
melhorasse em nosso País. 

Para citar um último exemplo, gostaria de lem-
brar o Programa do Livro Didático. Quando assumi o 
Ministério da Educação, o Programa do Livro Didático 
era muito pequeno, quase irrelevante. 

Conseguimos, através de políticas bem concerta-
das sobre esse assunto, através de um conselho que 
opinava, com muita transparência, um programa de livro 
didático, que hoje ultrapassa mais de 150 milhões de 
livros didáticos/ano. E isso é muito importante, porque, 

sobretudo para o estudante carente, a oferta do livro 
e do bom livro ajuda muito na sua formação. 

O apelo que faço sustenta-se na certeza de que 
a oferta da educação pública, universal e de qualidade, 
por isso mesmo cada vez mais cara, é indispensável 
para o desenvolvimento nacional, para o fortalecimento 
da nacionalidade e para a consolidação dos ideais da 
cidadania entre nós.

Agradeço ao nobre Presidente, Senador Moza-
rildo Cavalcanti, o tempo que me concedeu para que 
pudesse expender algumas considerações sobre tema 
que julgo extremamente importante para o país e para 
seu desenvolvimento.

Muito obrigado a V. Exª.

Durante o discurso do Sr. Marco Maciel, 
o Sr. Mão Santa, 3º Secretário, deixa a cadeira 
da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Moza-
rildo Cavalcanti.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 
– RR) – Senador Marconi Perillo, antes de passar a pa-
lavra a V. Exª, quero prorrogar a sessão pelo tempo que 
se fizer necessário para leitura dos expedientes e para 
ouvir também os Senadores que ainda esperam.

Concedo a palavra a V. Exª.
O SR. MARCONI PERILLO (PSDB – GO) – 

Peço a palavra, pela ordem, Senador Mozarildo Ca-
valcanti.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 
– RR) – Tem V. Exª a palavra.

O SR. MARCONI PERILLO (PSDB – GO. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – 
Queria solicitar a V. Exª que determine seja transcrito 
inteiro teor desse pronunciamento em homenagem à 
Itambé, externando minha admiração, meu apreço, a 
essa empresa fundada em 1944, num processo de 
privatização bem-sucedido da Usina Central de Leite, 
que era uma estatal ligada à Secretaria de Agricultura 
do Estado de Minas Gerais, que se transformou numa 
central de cooperativas. 

À época, a usina recebia 22 mil litros de leite por 
dia. A distribuição era feita em carroças que transpor-
tavam leite em tonéis. 

A expressividade atual da Itambé é inegável, por-
quanto a empresa conta com oito fábricas, 28 coope-
rativas filiadas e 8 mil fornecedores da matéria prima 
leite. Gera cerca de 2.800 empregos.

Teço aqui inúmeros comentários sobre a empre-
sa, que completou agora 55 anos e solicito, mais uma 
vez, a S. Exª que transcreva este pronunciamento nos 
Anais da Casa.

Muito obrigado.
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SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIA-
MENTO DO SR. SENADOR MARCONI PE-
RILLO.

Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Sena-
dores, gostaríamos de externar desta Tribuna nossa 
admiração e apreço pela Itambé, empresa fundada em 
1944 num processo de privatização bem sucedido da 
Usina Central de Leite, estatal ligada à Secretaria de 
Agricultura do Estado de Minas, que se transformou 
numa central de cooperativas.

Na época, a usina recebia 22 mil litros de leite 
por dia. A distribuição era feita em carroças, que trans-
portavam o leite em tonéis.

Em 1948, representantes de seis cooperativas 
associadas, localizadas na região de Belo Horizon-
te, e seis produtores individuais formaram a Coope-
rativa Central dos Produtores Rurais de Leite Ltda. 
– CCPL.

Um ano depois a empresa foi entregue pelo Go-
verno aos produtores em regime de arrendamento.

O nome CCPL foi mudado para CCPR – Coope-
rativa Central dos Produtores Rurais. Em 1957, passou 
a funcionar a nova fábrica da CCPR em Sete Lagoas, 
destinada à produção de leite em pó, manteiga, quei-
jos e doce de leite. Tinha início, portanto, o processo 
de expansão da CCPR/ITAMBÉ.

A expressividade Atual da Itambé é inegável, por-
quanto a empresa conta com oito fábricas, vinte e oito 
cooperativas filiadas e 8.000 fornecedores de matéria 
prima leite. Gera cerca de 2.800 empregos.

Desde a criação, a Itambé não parou de crescer 
e se expandir tanto no número de fábricas quanto na 
diversidade dos produtos.

Na década de setenta, ao completar 25 anos em 
1972, a CCPR inaugurou mais uma fábrica em Belo 
Horizonte, para, em 1975, inaugurar nova fábrica ad-
quirida em Brasília, voltada para a produção de leite 
in-natura, manteiga e queijo e, em 1978, nova unida-
de em Guanhães, planejada para produzir manteiga 
e leite em pó.

Na década de oitenta, não foi diferente. Em 1980, 
a CCPR adquiriu unidade em Conselheiro Lafaiete – 
MG, para a produção de leite pasteurizado e mantei-
ga, e, 1982, entrou em operação a fábrica de Goiânia, 
voltada para a produção de leite em pó e manteiga. A 
partir de 1983, a produção de queijo e requeijão pas-
sa a ser feita pela fábrica de Piracanjuba, no interior 
de Goiás.

Nos anos noventa, a saga de crescimento da 
Itambé seguiu forte e altaneira, porquanto, em 1996, 
inaugura a fábrica de Pará de Minas uma das mais mo-
dernas da América Latina, produzindo iogurte, queijo 
tipo petit-suisse, leite com sabor, requeijão cremoso 

e leite longa vida. No mesmo ano, a Itambé modifi-
cou a logomarca e modernizou embalagens de novos 
produtos.

Já, em 1999, houve a ampliação não só da fábrica 
de Sete Lagoas para a produção do Leite condensa-
do, mas, também, da fábrica de Pará de Minas para a 
ampliação da linha dos produtos refrigerados.

Nos últimos dez anos, a Itambé sempre esteve 
à frente na modernização dos processos produtivos e 
no lançamento de novos produtos para atender à de-
manda de mercado.

Em 2000, concluiu as ampliações das fábricas 
de Sete Lagoas e Pará de Minas para a produção de 
Creme de Leite Lata e UHT, para, em 2002, acertar 
a participação da CCPR/Itambé na Serlac, empresa 
de trading para negócios de exportações e importa-
ções.

O ano de 2003 foi bastante profícuo para a em-
presa. Há o lançamento do Leite Premium, o primeiro 
Leite pasteurizado a cumprir as novas regulamentações 
de qualidade do Ministério da Agricultura, por meio de 
moderna garrafa de plástico.

Há, também, o lançamento do Petit Cereais e o 
Iogurte Polpa de Frutas Light, bem como o início das 
exportações para o Iraque e para países da África, 
América Latina e Oriente Médio.

A Itambé torna-se a primeira empresa brasileira a 
pagar bonificação por fidelidade aos produtores rurais 
que forneceram leite durante todo o ano de 2003.

Se, em 2004, chegam ao mercado o Itambezi-
nho Chocolate, Leite Evaporado Chef Gourmet e Lei-
te UHT Nolac, produto destinado a pessoas que tem 
intolerância à lactose, em 2005, é feito o lançamento 
da linha Fit Light com opções em versão líquida e com 
pedaços de frutas.

Além disso, em 2005, a Itambé assume o parque 
aquático do Minas Tênis Clube, em Belo Horizonte, 
que passa a se chamar Parque Aquático Itambé, e faz 
o lançamento do Doce de Leite Estrada Real, numa 
parceria da Itambé com o Instituto Estrada Real, que 
valoriza a história do Brasil.

Ainda em 2005, têm início as atividades das 
unidades fabris de Goiânia, para a produção de leite 
condensado e creme de leite, e de Uberlândia, a mais 
moderna fábrica de lácteos do Brasil, destinada à pro-
dução de leite em pó.

A empresa passa, então, a contar com sete fábri-
cas – Pará de Minas/MG, Guanhães/MG, Sete Lagoas/
MG, Uberlândia/MG, duas unidades em Goiânia/GO e 
fábrica de Rações em Cotagem/MG.

Assim como nos anos anteriores, a Itambé paga 
novamente bonificação por fidelidade aos produtores 
rurais que forneceram leite durante todo o ano.
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2006 é um ano que nasce grandioso para a Itam-
bé, porquanto foram feitos investimentos significativos. 
A inauguração da 2a unidade fabril de Goiânia e da 
fábrica de Uberlândia trouxe importante crescimento 
da Itambé tanto em capacidade produtiva quanto em 
mercado.

Intensificam-se igualmente as exportações, com 
a abertura da nova fábrica de Uberlândia, além da 
abertura de 3 novos Centros de Distribuição: Bauru 
(SP), Jardinópolis (SP) e Fortaleza (CE). Estas unida-
des propiciaram melhoria na distribuição dos produtos 
para a região Sul e Nordeste, ampliando o mercado 
da Itambé.

De 2007 a 2009, a Itambé tem-se mantido na 
vanguarda do segmento de laticínios, com lançamen-
to de diversos produtos novos, como o iogurte sabor 
granola e frutas secas e o leite desnatado em pacote 
de 200g, além da ampliação das fábricas de Pará de 
Minas, hoje com capacidade de 18 ton/dia (Itambito), 
e a ampliação da produção do Petit-suisse, de 20 ton/
dia para 60 ton/dia.

No ano passado, a unidade de Goiânia 2 iniciou 
um projeto de ampliação e adequação para a produ-
ção do leite condensado cartonado ainda em 2009. 
Houve também a construção de uma nova torre de 
secagem de leite.

2008 pode ser considerado o ano das novida-
des, pois tivemos vários lançamentos de produtos, tais 
como a coalhada integral e light; o leite-frutambé, com 
iogurte de baunilha e geléia de morango, e o iogurte 
de baunilha e geléia de ameixa.

Não é uma surpresa, Senhor Presidente, que hoje 
a Itambé seja a maior indústria de laticínios com capi-
tal nacional, conte com 31 cooperativas, 30 em Minas 
Gerais e 1 em Goiás a COOPGOIAS – Cooperativa 
dos Produtores de Leite de Goiás, 8000 fornecedores 
de leite, e capte aproximadamente 100 milhões de li-
tros por mês.

A Itambé construiu uma história de sucesso ba-
seada na perseverança e expansão contínua no im-
portante setor dos laticínios. Trata-se, portanto, de 
um símbolo de sucesso, a ser seguido por todos os 
brasileiros desejosos de colocar em prática o espírito 
empreendedor.

Muito obrigado!
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB – 

RR) – V. Exª será atendido, na forma do Regimento.
Há expediente.
Peço ao Sr. 1ª Secretário que faça a leitura.
O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Sr. Presidente, 

Mozarildo Cavalcanti, já li este requerimento e espero 
que ele tenha validade agora. Em épocas passadas, 
com o Presidente José Sarney ocupando a Presidên-

cia e eu a Secretaria, antes de meia-noite retiraram 
as assinaturas. Acho que isso não vai mais ocorrer. O 
autor, Senador Mário Couto, deve ter tomado cuidado. 
Só tem 29 assinaturas. Isso traduz também a maneira 
correta do nosso Presidente. Hoje, o Mário Couto fez 
um apelo e a nossa Secretária-Executiva, Drª Cláudia 
Lyra, trouxe o documento, atendendo ao apelo do Se-
nador Mário Couto, o que mostra a eficiência e o lado 
democrática da Mesa Diretora.

É o seguinte o requerimento:

REQUERIMENTO Nº 783, de 2009 – SF 
(Do Senador Mário Couto e outros Senhores Senadores)

Requeremos, fulcrados no que preceitua o § 3º, 
do art. 58 da Constituição Federal, combinado com o 
art. 145, do Regimento Interno do Senado Federal, a 
criação de Comissão Parlamentar de Inquérito, com-
posta de 13 (treze) membros titulares e sete suplentes, 
para, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, apurar as 
causas, condições e responsabilidades relacionadas 
aos graves problemas verificados na contratação de 
serviços, obras, processos licitatórios, convênios, dentre 
outras irregularidades, praticadas pelo Departamento 
Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT, evi-
denciados a partir de Relatórios e demais atos fiscali-
zadores do Tribunal de Contas da União (TCU).

Para a realização dos seus trabalhos, a Comis-
são contará com recursos da ordem de R$150.000,00 
(cento e cinquenta mil reais).

Justificação

Senhor Presidente,
Tem sido uma constante nos relatórios e atos 

fiscalizadores realizados pelo Tribunal de Contas da 
União a presença de irregularidades nos convênios, 
contratos e instrumentos congêneres praticados pelo 
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transpor-
tes – DNIT, levando, quase sempre, à suspensão da 
execução física e financeira desses contratos, o mesmo 
ocorrendo com os vários certames licitatórios, ante a 
declaração de vícios que os levam ao cancelamento.

Concluiu-se que esta é uma prática perene no 
referido órgão em razão de sua constância e volume, 
preocupando, sobremaneira, o trato com a coisa pú-
blica, quedando de morte a Administração Pública, 
pela inobservância de seus princípios constitucionais 
explícitos, como o da legalidade, impessoalidade, mo-
ralidade, publicidade e eficiência.

Não há mais como retardar a adoção de medidas 
por este Parlamento que, em caráter de urgência, deve 
valer-se de sua atribuição constitucional fiscalizado-
ra e apurar, com seriedade e profundidade, todas as 
causas, condições e responsabilidade relacionadas a 
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esses graves problemas reiteradamente aduzidos pelo 
Tribunal de Contas da União, cujo verso dos relatórios 
e acórdãos redundam em consignar as mesmas falhas 
já apuradas em processos anteriores, que se repetem 
a cada novo procedimento para contratação de servi-
ços, obras e similares.

Destarte, o instituto apropriado e indispensável 
para essa ação investigatória é, sem dúvida, o estatu-

ído pelo já citado Art. 58, § 3º, da vigente Constituição 
Federal, a Comissão Parlamentar de Inquérito.

Como parte integrante desta exordial, anexos os 
Relatórios do Tribunal de Contas da União que com-
provam a prática reiterada de irregularidades cometi-
das pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de 
Transportes – DNIT.

Sala das Sessões, 24 de junho  2009. – Senador 
Mário Couto.
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O SR. PRESIDENTE (Mozaridlo Cavalcanti. PTB 
– RR) – Por determinação do Presidente da Casa, o 
requerimento foi lido e, contém subscritores em nú-
mero suficiente para constituir a comissão parlamen-
tar de inquérito, nos termos do art. 145 do Regimento 
Interno. 

Será publicado para que produza os devidos 
efeitos. 

Para a Comissão Parlamentar de Inquérito cons-
tituída, a Presidência fará, oportunamente, as desig-
nações de acordo com as indicações que receber das 
Lideranças. 

O SR. PRESIDENTE (Mozaridlo Cavalcanti. PTB – 
RR) – A Presidência designa o Senador Jayme Campos 
relator revisor da Medida Provisória nº 461, de 2009.

Sobre a mesa, Ofício do Sr. 1º Secretário da Câ-
mara dos Deputados que passo a ler. 

É lido o seguinte

 
Ofício nº 710/09/PS – GSE

Brasília, 23 de junho de 2009

Assunto: Envio de MPv para apreciação
Senhor Primeiro-Secretário,
Encaminho a Vossa Excelência, a fim de ser 

submetido à consideração do Senado Federal, a in-
clusa Medida Provisória nº 463, de 2009, do Poder 
Executivo), aprovada na Sessão Plenária do dia 16-
6-2009, que “abre crédito extraordinário, em favor de 
diversos órgãos do Poder Executivo, no valor global de 
R$1.217.677.730,00 (um bilhão, duzentos e dezessete 
milhões, seiscentos e setenta e sete mil, setecentos 
e trinta reais), para os fins que especifica”, conforme 
o disposto no art. 62 da Constituição Federal, com a 
redação dada pela Emenda Constitucional nº 32, de 
2001.

Remeto, em anexo, o processado da referida 
medida provisória e os autógrafos da matéria aprova-
da nesta Casa.

Atenciosamente, – Deputado Rafael Guerra, 
Primeiro-Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 
– RR) – Com referência ao expediente que acaba de 
ser lido, a Presidência comunica ao Plenário que inclui 
a matéria na Ordem do Dia de amanhã.

É a seguinte a matéria recebida da Câ-
mara dos Deputados:

 
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 463, DE 2009

Abre crédito extraordinário, em favor 
de diversos órgãos do Poder Executivo, 
no valor global de R$1.217.677.730,00 (um 
bilhão, duzentos e dezessete milhões, seis-
centos e setenta e sete mil, setecentos e 
trinta reais), para os fins que especifica.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica aberto crédito extraordinário, em fa-

vor de diversos órgãos do Poder Executivo, no valor 
global de R$1.217.677.730,00 (um bilhão, duzentos 
e dezessete milhões, seiscentos e setenta e sete mil, 
setecentos e trinta reais), para atender à programação 
constante dos Anexos I e II desta Lei.

Art. 2º Os recursos necessários à abertura do 
crédito de que trata o art. 1º decorrem de:

I – superávit financeiro apurado no Balanço Patri-
monial da União do exercício de 2008, no valor 
de R$1.217.327.730,00 (um bilhão, duzentos e 
dezessete milhões, trezentos e vinte e sete mil, 
setecentos e trinta reais), sendo:

a) R$1.114.927.730,00 (um bilhão, cento 
e quatorze milhões, novecentos e vinte e sete 
mil, setecentos e trinta reais) de Recursos Or-
dinários; e

b) R$102.400.000,00 (cento e dois mi-
lhões e quatrocentos mil reais) de Contribui-
ção Social sobre o Lucro Líquido das Pessoas 
Jurídicas; e

II – repasse da União sob a forma de participação 
no capital de empresas estatais, no valor de 
R$350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais).

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 463, DE 2009

Abre crédito extraordinário, em favor 
de diversos órgãos do Poder Executivo, no 
valor global de R$1.217.677.730,00, para os 
fins que especifica.

O Vice-Presidente da República, no exercício do 
cargo de Presidente da República, usando da atribui-
ção que lhe confere o art. 62, combinado com o § 3º 
do art. 167, da Constituição, adota a seguinte medida 
provisória, com força de lei:

Art. 1º Fica aberto crédito extraordinário, em fa-
vor de diversos órgãos do Poder Executivo, no valor 
global de R$1.217.677.730,00 (um bilhão, duzentos 
e dezessete milhões, seiscentos e setenta e sete 
mil, setecentos e trinta reais), para atender à pro-
gramação constante dos Anexos I e II desta Medida 
Provisória.

Art. 2º Os recursos necessários à abertura do 
crédito de que trata o art. 1º decorrem de:

I – superávit financeiro apurado no Balanço Patri-
monial da União do exercício de 2008, no valor 

de R$1.217.327.730,00 (um bilhão, duzentos e 

dezessete milhões, trezentos e vinte e sete mil, 

setecentos e trinta reais), sendo:

a) R$1.114.927.730,00 (um bilhão, cento 

e quatorze milhões, novecentos e vinte e sete 

mil, setecentos e trinta reais) de Recursos Or-

dinários; e

b) R$102.400.000,00 (cento e dois mi-

lhões e quatrocentos mil reais) de Contribui-

ção Social sobre o Lucro Líquido das Pessoas 

Jurídicas; e

II – repasse da União sob a forma de participação 

no capital de empresas estatais, no valor de 

R$350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais).

Art. 3º Esta medida provisória entra em vigor na 

data de sua publicação.

Brasília, 20 de maio de 2009; 188º da Independên-

cia e 121º da República. – Paulo Bernardo Silva.
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MENSAGEM Nº 346, DE 2009

Senhores Membros do Congresso Nacional, 
Nos termos do artigo 62 da Constituição, sub-

meto à elevada deliberação de Vossas Excelências o 
texto da Medida Provisória nº 463, de 20 de maio de 
2009, que “abre crédito extraordinário, em favor de di-
versos órgãos do Poder Executivo, no valor global de 
R$1.217.677.730,00, para os fins que especifica”.

Brasília, 20 de maio de 2009.

EM Nº 93/2009/MP

Brasília, 18 de maio de 2009

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Dirijo-me a Vossa Excelência para apresentar 

proposta de Medida Provisória que abre crédito extra-

ordinário no valor global de R$1.217.677.730,00 (um 
bilhão, , duzentos e dezessete milhões, seiscentos e 
setenta e sete mil, setecentos e trinta reais), conforme 
discriminado no quadro a seguir, sendo:

a) R$1.217.327.730,00 (um bilhão, du-
zentos e dezessete milhões; trezentos e vinte 
e sete mil, setecentos e trinta reais), cons-
tantes do Anexo I, destinados à execução de 
despesas de custeio e de investimentos, im-
prescindíveis ao desenvolvimento de ações 
de Governo; e

b) R$350.000,00 (trezentos e cinquen-
ta mil reais), constantes do Anexo II, para a 
execução de investimentos pelas Empresas 
Estatais.
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2. Tendo em vista a situação emergencial rela-
cionada à saúde pública de importância internacional, 
conforme estabelecido pela Organização Mundial da 
Saúde – OMS, faz-se necessária a execução de des-
pesas imprescindíveis ao desenvolvimento de ações 
do Governo para prevenção, preparação e combate a 
uma possível pandemia de influenza.

3. Adicionalmente, o crédito tem por finalidade 
viabilizar o atendimento às populações vítimas de 
desastres naturais em municípios de vários Estados 
da Federação atingidos por chuvas intensas que pro-
vocaram inundações, alagamentos e desabamentos, 
resultando no reconhecimento pelo Governo Federal 
do estado de calamidade pública e da situação de 
emergência, bem como a realização de obras em 
rodovias federais e em portos e terminais hidrovi-
ários e ações de defesa civil. Além disso, objetiva 
atender a diversos municípios que padecem com 
a escassez de chuvas que ocasiona falta de água 
para o consumo humano e perdas significativas na 
agricultura.

4. A relevância e a urgência da matéria justificam-
se pela necessidade de adoção imediata de medidas 
saneadoras e de estruturação da capacidade de res-
posta do País para minimização do impacto de uma 
possível pandemia de influenza, frente à ameaça des-
sa doença no Brasil, assim como pelas graves conse-
quências oriundas das fortes chuvas e da seca, que 
coloca a população atingida sob riscos de epidemias 
e de perdas de vidas humanas, prejudica de modo 
significativo a infraestrutura das cidades e degrada o 
meio ambiente.

5. Esclarece-se que a proposição está em con-
formidade com o disposto no art. 62, combinado com o 

§ 3º do art. 167, da Constituição, e será atendida com 
recursos do superávit financeiro apurado no Balanço 
Patrimonial da União do exercício de 2008 e de repas-
se da União sob a forma de participação no capital de 
empresas estatais.

6. Nessas condições, haja vista a relevância e 
urgência da matéria, submeto à consideração de Vos-
sa Excelência, em anexo, proposta de Medida Provi-
sória que visa efetivar a abertura do referido crédito 
extraordinário.

Respeitosamente, Paulo Bernardo Silva.

 
Ofício nº 710/09/PS – GSE

Brasília, 23 de junho de 2009

Assunto: Envio de MPv para apreciação
Senhor Primeiro-Secretário,
Encaminho a Vossa Excelência, a fim de ser 

submetido à consideração do Senado Federal, a in-
clusa Medida Provisória nº 463, de 2009, do Poder 
Executivo), aprovada na Sessão Plenária do dia 16-
6-2009, que “abre crédito extraordinário, em favor de 
diversos órgãos do Poder Executivo, no valor global de 
R$1.217.677.730,00 (um bilhão, duzentos e dezessete 
milhões, seiscentos e setenta e sete mil, setecentos 
e trinta reais), para os fins que especifica”, conforme 
o disposto no art. 62 da Constituição Federal, com a 
redação dada pela Emenda Constitucional nº 32, de 
2001.

Remeto, em anexo, o processado da referida 
medida provisória e os autógrafos da matéria aprova-
da nesta Casa.

Atenciosamente, Deputado Rafael Guerra, Pri-
meiro-Secretário.
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O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 
– RR) – Na sequencia, damos a palavra ao nobre Se-
nador Mão Santa, regularmente inscrito. 

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Senador 
Mozarildo Cavalcanti, que preside esta sessão de 24 
de junho, quarta-feira, Parlamentares na Casa, brasilei-
ros e brasileiras aqui presentes que nos assistem pelo 
sistema de comunicação do Senado, realmente nós 
temos de, de quando em quando, focalizar as nossas 
raízes, o nosso Estado. Sem dúvida nenhuma, Sêneca 
deu esse exemplo. Falando, ele tinha origem em povo-
ado pequeno, ele disse: “Não é um pequeno povoado, 
uma pequena cidade, um pequeno Estado, é a minha 
cidade.” Então, é o meu Estado do Piauí. 

Nós lamentamos! Agora, nós aprendemos... E eu 
sou da geração que a gente apanhava até de cinturão, 
viu, Mozarildo? Você nunca apanhou, não? A gente 
apanhava. Os pais da gente eram mais severos. E eu 
ouvi muitas vezes de meu pai que quem mente rouba. 
Aliás, eu peguei uma surra... era negócio de dentista, 
para ser sério. É porque vocês não passaram por essa 
fase. Olha, era aquela broca de pedal. Aquilo doía, ar-
repiava, nunca vi sofrimento maior. V. Exª se lembra, 
Mozarildo? Aquela broca de pedal... Olha, dentista era 
um suplício! Dr. Juvenal. E eu tinha medo do dentista. 
Menino...! Mas de vez em quando o papai encontrava o 
dentista: “E aí?” “O Francisco não vai lá. Quatro meses 
que não vai lá”. Era porque a broca doía. Aí apanhava 
mesmo. Mas a reza dele que eu passo para os outros 
era “quem mente rouba”.

Adentra ali o Dr. João Vicente, que é moderno. 
Hoje os odontólogos são cirurgiões dentistas, não 
têm mais nem dor. Anestesiam. Mas aquela broca do 
pedal... A gente se arrepiava todo. Está ouvindo, João 
Vicente? E às vezes eu falhava o dentista lá. E ele se 
encontrava com o meu pai: “Ah, não foi, não”. E eu 
apanhava pelo fato da mentira. E meu pai dizia que 
quem mente rouba.

Então esse negócio de mentira é um negócio 
muito sério. E em política é pior, porque ninguém pode 
mentir, cidadão, homem, mulher... o próprio Cristo dis-
se: “Eu sou o caminho, a verdade e a vida”. Verdade... 
A mentira é o oposto. 

Talvez, o Governador do Piauí, influenciado... Eu 
disse aí... Uma vez eu fiz um pronunciamento sobre o 
livro Mein Kampf, Minha Luta, de Hitler, em que ele 
falava das galinhas carcarejadoras que ficavam só pro-
metendo obra. E isso tinha se incutido na política atu-
al. O comunicador de Hitler, Goebbels, dizia que uma 
mentira repetida várias vezes se torna verdade.

Mas isso era naqueles tempos. Hoje, com essa 
comunicação, mocidade estudiosa, eu fico com a sa-

bedoria popular, que nunca erra. Até na Bíblia tem a 
sabedoria popular, os provérbios. A mentira tem per-
nas curtas. E fico com o caboclo do meu Piauí, que 
diz que é mais fácil se tapar o sol com uma peneira do 
que esconder a verdade.

Então está aqui. Lamento. Agora, hoje, o negócio 
mudou muito. O governo consegue, não é...? Esses 
órgãos oficiais de comunicação... Não é opinião públi-
ca, é opinião publicada e paga. Começa da Petrobras, 
que a gente está vendo. É a própria Petrobras que 
paga, aí os jornais esquecem os escândalos dela e 
vêm bater em nós, no Senado, hein? Nós, que somos 
pais da Pátria, não é?

Então, eu queria dizer, mas surge... E a tecno-
logia botou esses e-mails que estão aí; esses jornais 
da Internet, os blogs. E está aqui o 180 graus. Esse 
Alisson Paixão é um cabra danado, eu já tenho visto 
muito trabalho com a eficiência dele, e um Fábio de 
Carvalho.

Olha, bota bem grande aí. Faz de conta que é o 
nosso Aloizio Mercadante, Líder do PT, porque aí tem 
um carinho especial, hein? É, atende direitinho, por-
que o PT não manda aqui, não. Nós derrotamos ele 
aqui, com o Presidente Sarney. Eles podem aí; aqui, 
ainda não.

Então, é o seguinte, mostra aqui: é o aeroporto. 
O alopradinho do PT do Piauí fez revistas em todo o 
Estado. No dia da batalha do Jenipapo, em que se co-
memora aqueles heróis que expulsaram os portugue-
ses, milhares e milhares de revistas com dezenas de 
fotos assim de obras. Fazem no computador!

Mozarildo, eu já conheço um bocado de lugar: os 
Estados Unidos, a França... Olha, esse aeroporto que 
está aqui é de São Raimundo Nonato. Olha, é muito 
mais bonito do que o de Miami, muito mais bonito do 
que o de Denver, do que o de Los Angeles. Ele faz no 
computador! Aí, bota nos impressos, em revistas, nos 
jornais. E sai: dois aeroportos internacionais do Piauí. 
Ô, Mozarildo, um é na minha cidade, na Parnaíba. Não 
tem nem teco-teco. O aeroporto que tem lá foi feito no 
tempo da ditadura militar. Era Ministro João Paulo Reis 
Velloso. Eu fui à inauguração. Era Dirceu Arcoverde. 
Evidentemente, todos os governadores melhoramos, 
pintamos, mantemos, ampliamos e tal. Aí ele botou logo 
que era internacional; o aloprado, o aloprado mentiro-
so. Não tem nem teco-teco. E eu era menino e ia lá da 
Parnaíba para o Rio de Janeiro de avião. Saía.

Nunca antes, como diz o nosso Presidente Luiz 
Inácio, ou nunca dantes, como dizia Camões, houve 
isso, Mozarildo. Mozarildo, eu saía lá da Parnaíba para 
o Rio de Janeiro. Era bom, porque era interessante. Eu 
era garoto. Aí, a gente saía, Mozarildo, nas capitais: 
Paraíba, Teresina; ia a Natal, João Pessoa. E eu salta-
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va em todos, porque, naquele tempo – o João Vicente 
não tinha nascido –, era um tal de DC-3, Douglas. A 
gente saltava, a gente saltava, para dizer que conhe-
ceu. Não conhecia nada, não; só ia ao aeroporto, to-
mava um guaraná e dizia: ó, conheci a capital, Natal, 
João Pessoa, Recife, Maceió. A última era Salvador. 
De Salvador para o Rio de Janeiro, demorava quatro 
horas exatamente, Mozarildo. Quatro horas, no Dou-
glas. Eu sei que, de tardezinha, a gente chegava lá no 
Rio de Janeiro, no aeroporto do Rio de Janeiro, aquele 
do centro do Rio de Janeiro. E sempre teve, nunca dei-
xou de ter avião. Agora, não tem nem teco-teco, nem 
teco-teco, nem teco-teco. Eu estou falando é para o 
Piauí, para minha cidade.

Agora, São Raimundo Nonato é a cidade no sul, 
todos nós sabemos, queríamos e desejávamos. Agora, 
está muito pior, muito pior, muito pior. Fernando Henri-
que Cardoso, esse estadista, resolveu comemorar os 
500 anos do Brasil. A primeira comemoração, no início 
de janeiro, foi no Piauí, em São Raimundo Nonato. Ti-
nha pista. Fernando Henrique pousou. E Presidente é 
com segurança. Esses aviões da nossa Aeronáutica. 
Comemoramos lá e tal. Então, o Governador bota e 
anunciou que, em junho, inauguraria. Está aqui. Olha 
aqui. E olhe o que tem lá. Está aqui a foto. É do Portal 
180 graus.

Sim, um quadro vale por dez mil palavras. Mas, 
mais do que um quadro, é a verdade. O Piauí é amante 
da verdade. E eu disse e digo para a imprensa: apren-
dam, aprendam aí, jornalistas e jornais. O jornalista e 
o jornal valem pela verdade que dizem. Se eles não 
dizem verdade, não valem nada. Pode ser de qualquer 
capital. O jornal e o jornalista valem pela verdade que 
dizem. Se eles não dizem verdade, não têm nenhum 
valor. Pode ter milhões de exemplares, capital, mas 
não tem... o povo vai acostumando.

Perdeu.
Era assim que Cristo dizia: “em verdade, em 

verdade, eu vos digo”. Agora, no Piauí, nós somos or-
gulhosos. Nós somos a melhor gente do Brasil. E nós 
estamos endireitando este Senado aqui. Nós não temos 
culpa desse negócio, não. Nós estamos é trabalhando, 
e muito. E quis Deus estar presidindo esta sessão o 
João Vicente, que traduz este Piauí novo, de estudo, 
de trabalho, de dedicação e de estoicismo.

Atentai bem: esses jornalistas têm que aprender 
com o Piauí – Carlos Castello Branco. Nós – falo aqui 
orgulhoso – temos a ensinar. Em momentos difíceis 
da democracia, não havia dois, não; havia só um, só 
um, só um tinha coragem e era acreditado: Carlos Cas-
tello Branco, com a “Coluna do Castelinho”. Ele era do 
Piauí. É...na Ditadura, isto aqui era fechado, era limi-
tado, cerceado... Falou demais, eu já estaria cassado. 

Um jornalista representava os anseios democráticos 
do povo do Brasil: Carlos Castello Branco.

E eu quero dizer o seguinte: hoje eu fazia um pa-
ralelo de Rui Barbosa com Antonio Carlos Magalhães 
e dizia ali como a personalidade de um parecia com a 
do outro, descrito pelo próprio Rui, diante de seu filho. 
A coragem, a luta, o ideal, o amor à Bahia. Dito por 
Rui. Antonio Carlos Magalhães veio cem anos depois 
– não vem com conversa, eu procuro estudar e com-
preender as coisas.

Senador João Vicente, este Parlamento vai para 
200 anos. Ô homem de coragem! Como administrador, 
todo mundo sabe que ele modernizou a Bahia. A Bahia 
é um país, se engrandeceu. E fez os seus discípulos. 
Todo mundo sabe. Mas ele deu grandeza.

A democracia é para um Poder controlar o outro. 
Ele fez a CPI do Judiciário e mostrou muitos projetos 
executados na área física, essas estruturas físicas, su-
pervalorizados. Ele mostrou os “lalaus” para o Brasil.

Então, eu queria dizer que, assim como Rui Bar-
bosa, a mesma coragem, na campanha civil contra a 
ditadura d Marechal Hermes, que foi duro, duro, duro, 
duro, que ele teve que se exilar. Depois de 100 anos, 
deu. Também nós perdemos o nosso Carlos Castello 
Branco, mas está aqui Zózimo Tavares. Rapaz, até se 
parecem fisicamente. Mas é um cara de vergonha, é 
um jornalista, é da Academia de Letras, é um intelec-
tual, é de valor.

Eu acho que tem, Senador João Vicente... V. Exª 
é uma realidade, não é mais esperança. Na política, 
renova, e tem que ter a juventude. Eu quero dizer o 
seguinte: temos que se pensar em o Zózimo ingressar 
na política. Esses homens não podem se omitir, não.

Então, eu vim aqui e não vou falar da minha ca-
beça, não. Vou falar da melhor cabeça do Piauí. Ele é 
intelectual, autor de vários livros, é da Academia de 
Letras, além do fato de o jornal Diário do Povo nos 
orgulhar. “Nas asas da mentira” – olhem a manchete 
– de Zózimo. Isso aqui é uma lapada, porque não é 
qualquer um, não; é o Zózimo Tavares, que tem tradi-
ção no Piaiuí, de uma imprensa de verdade. “Nas asas 
da mentira. É feliz quem vive aqui” – Zózimo Tavares, 
editor-chefe: “Até parece implicância, dirão alguns. Eu 
mesmo às vezes me pego pensando também que se 
trata de marcação contra o governo.”

Por isso que eu não estou nesse Governo. Por 
isso que eu não estou no PT. Não tenho nada contra 
Luiz Inácio nem contra Zé Dirceu. Eu cutuquei o Zé 
Dirceu, desde aqui, eu disse: “Zé Maligno, Zé Maligno”, 
porque eu estava envolvido, eu votei no Luiz Inácio. 
Eles me mandaram indicar alguém para companhia 
energética, e lá tinha mesada, tinha um custeio e eu 
não queria ser o pai disso, porque, se ele ficasse... Eu 
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raciocinei rápido, eu sou cirurgião. Eu digo: quando 
chegar o dinheiro... A luz santa não teve mais. O Luz 
para Todos acabou-se. O nome da empresa – um nome 
até estrangeiro... qual é? Parece com Buda. Eu sei que 
foi uma corrupção doida. Então, eu tinha de me livrar, 
porque eu ia ser como um pai. Eu que tinha indicado! 
Quem é que ia dizer que eu não estava envolvido? 
Todo mundo lá recebia mesada. Era uma vergonha. E 
o Zé Dirceu, na segunda vez em que o chamei de “Zé 
Maligno”, ele chamou, mostrou autoridade e o exone-
rou. Agradeço a Zé Dirceu. Pelo menos, estou livre, 
e o Piauí sabe que não tenho nada com a corrupção 
que há na companhia. 

Corrupção, desmando e destruição, tudo de uma 
vez só! E eu... Quer dizer, eu até agradeço ao Zé Dir-
ceu. Eu o chamei porque não tinha mais jeito; eu esta-
va sendo gozado. O homem estava mais forte do que 
eu. Todo mundo estava querendo mesada na compa-
nhia energética. Aí ele o tirou, e o povo do Piauí disse: 
“Não, o Mão Santa não tem nada com isso, não”. A 
Gautama esteve lá. Telefone e tudo. Então, eu tenho 
é de agradecer ao Zé Dirceu. Foi a única maneira que 
eu vi, porque o homem estava muito forte lá.

E Zózimo prossegue:

Mas não é isso. É que esse governo erra 
demais, erra tanto que eu fico até constrangido 
em ficar apontando todos os seus erros. E, na 
arte da dissimulação, ele é imbatível. Então, 
faço vista grossa para muita coisa. Mas outras, 
infelizmente, não podem passar ao largo, pois 
saltam aos olhos. É o caso, por exemplo, do 
Aeroporto de São Raimundo Nonato, que será 
oficialmente inaugurado na próxima segunda-
feira, na abertura do Festival Internacional de 
Arte Rupestre.

Olhem aí. Olhem a foto do prometido, do procla-
mado, do cantado. Sete anos, e o que temos? Muito 
menos do que tínhamos. Prossegue o artigo: “Primei-
ro, o governo disse que se tratava de um aeroporto 
internacional.”

Aliás, não é um, não; são dois: o de Parnaíba, 
que não tem mais nem teco-teco, e esse. Fui a Belém, 
povo do Pará, rico. Não há mais aeroporto internacional. 
Olhe a dificuldade. O Prefeito é o grande Duciomar, o 
Dudu, que perguntou por você. Ô, João Vicente, PTB! 
Cheguei, estava lá o Secretário do Mário Couto. Não, 
o negócio dele é à noite, casamento. O Dudu num car-
rão, me levou, me deu um almoço, conversamos. Ô, 
cabra bom! Falou muito de você. Perguntou. Eu disse: 
“Rapaz, é um homem tem perspectiva invejável, do 
PTB”. O Dudu é do PT. Eu não sabia que ele era Dudu. 

Era Duciomar. Mas ô homem querido! Está simpático, 
está lá, ganhou.

Fui com o Secretário de Turismo, o Khayat, a 
essas festas juninas. Também no Piauí, o Governador 
acabou. Antes era o centro de convenção, do tempo 
de Dirceu. Eu reformei. Foram lá mexer, o Ministério 
Público parou a obra pela corrupção. Depois, houve a 
Poticabana, de Alberto Silva. É uma obra que lembra 
Copacabana, tem onda. Há 20 anos, tem a alegria da 
festa de São João. Rapaz, está interditada a Poticaba-
na. Não tem mais nada. Não tem nem São João. 

Vocês só ouvem falar de São João ali na Para-
íba. Em Teresina tinha, estava crescendo. E Teresina 
é bem melhor do que Caruaru, é bem melhor do que 
Campina Grande. Explodia. E conseguiu acabar.

Mas é o caso do exemplo do aeroporto. Prosse-
gue o artigo:

“Primeiro, o governo disse que se trata-
va de um aeroporto internacional. Mas não é 
nem um aeroporto, muito menos internacional. 
Trata-se, na verdade, de um aeródromo.”

Olhem aí: aeródromo! Isso é uma vergonha, como 
diz o Bóris Casoy. É uma lástima, como dizia outro 
grande jornalista.

“Aeródromo e aeroporto são coisas pare-
cidas, como peba e tatu, mas muito diferentes, 
também, como peba e tatu. Veja as definições 
de ambos, segundo o Regulamento de Tráfego 
Aéreo para Vôos, de Paulo Roberto Almeida, 
publicado pela Escola de Aperfeiçoamento e 
Preparação da Aeronáutica Civil, homologada 
pelo DAC (Departamento de Aviação Civil): ‘Ae-
ródromo – área definida sobre terra ou água, 
destinada à chegada, partida e movimentação 
de aeronaves. Aeroporto – aeródromo público 
dotado de instalações e facilidades para apoio 
de operações de aeronaves e de embarque e 
desembarque de pessoas e cargas.’

Trocando em miúdos: em São Raimundo 
Nonato, não existe aeroporto. Há um simples 
aeródromo.”

O que isso quer dizer? Isso é uma molecagem. 
Ô, Luiz Inácio, eu tenho pena. O Luiz Inácio é gen-
te boa. E ele dizia: trate meu filho bem. Mas o filho é 
alopradinho, mentiroso, Luiz Inácio! Eu não dava jeito 
não, veja se você dá. Eu lá quero... “Meu filho”, como 
é que pode?

“Trocando em miúdos: em São Raimundo 
Nonato, não existe aeroporto. Há um simples 
aeródromo. É só uma pista, sem torre de con-
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trole de tráfego, estação meteorológica, segu-
rança de vôo, casa de passageiros (...).”

Tem que atender no mato as suas necessida-
des. Ô, Luiz Inácio, não diga mais que ele é seu filho, 
não. Não dá para ser irmão do seu filho. Dona Marisa 
não podia ter um negócio desse. Olha aí. É só uma 
pista, sem torre de controle, estação meteorológica 
não tem, segurança de vôo. Casa de passageiro não 
tem. Como é que vai com uma palhaçada dessa? Não 
tem, está aqui:

“(...) sem balcões de atendimento, lancho-
netes, cabines telefônicas, sanitários. É pura 
improvisação. E é aí que vão receber pesqui-
sadores e turistas de 39 países. Uma coisa é 
certa: poucos ainda voltarão ao Piauí!”

Quem for lá, se for, o Governo pagando, não vai 
para um negócio desse.

“E mais: que história é essa de ‘aeródro-
mo privado’? Pelo visto, não passa de uma 
gambiarra para conseguir para conseguir a 
autorização da Anac. Nunca esse aeroporto 
foi apresentado como particular. E onde está a 
licitação para entregar de mão beijada, a uma 
empresa privada, o ‘aeroporto’ construído com 
recursos públicos?”

Disse que está administrando uma empresa pri-
vada, porque a Anac pulou fora. A Anac classificou 
como aeródromo.

“A tragédia de algodões resultou de uma 
sucessão de malabarismos midiáticos como 
esses. O governo se procupou mais em fazer 
pantomimas do que em fazer os consertos 
da barragem e pôr as famílias em segurança. 
Deu no que deu!”

Deu no que deu.
Então, queria dizer o seguinte: por que estamos 

aqui? Esta é a Casa, Magno Malta, que preside, esta 
é a Casa que garante a democracia. Eduardo Gomes, 
que tirou o País da primeira ditadura civil disse que o 
preço da liberdade democrática é a eterna vigilância. 
Nós estamos vigilantes pela democracia, Magno Mal-
ta. Atentai bem, e por quê? A democracia nos propor-
ciona a alternância do poder. Então, povo do Piauí vê 
essa perspectiva, essa aurora, essa esperança, essa 
esperança de alternativa de poder. Então, é isso, o 
Piauí está vivendo dessa esperança.

Está aí o João Vicente. O João Vicente, outro dia 
me perguntaram, eu digo, não, eu o conheço, homem 
independente. Evidentemente que a família dele é uma 
família vitoriosa. Lá, no Pará, tem, rapaz, empresa. 

João Vicente eu vi lá, um sucesso em qualquer lugar. 
Mas é danada mesmo, a empresa dele.

Tenho um amigo gago, eleitor bacana. O Magno 
Malta conhece isso. Aí, ele é gago e pede para falar. 
Mas ele é gago, mas é meu amigo. Ele sobe e diz, o 
discurso dele que me trouxe para cá, ele gago, mas aí 
a turma: Como é que o gago vai falar? Aí disse assim: 
“O Mão Santa é como o Armazém Paraíba, faz um su-
cesso em qualquer lugar”. E é aplauso e ponto.

Então, até no Pará vocês tem lá. Eu vi agora. En-
tão, esse grupo... Mas o João Vicente, com essa história 
empresarial vitoriosa que passou, e Deus me abençoou, 
porque ele foi secretário de Indústria e Comércio do 
meu governo e implantou mais de 200 indústrias. Só 
fábrica de castanha, 27. Essa fábrica de cimento, bici-
cleta... E ele criou um partido, não vou dizer que criou, 
foi Getúlio Cargas que criou o PTB, mas, ele renasceu 
e é um partido de muito respeito no Piauí.

Então, o povo lá do Piauí está vivendo, fugindo da 
mentira e na esperança da verdade que a democracia 
vai proporcionar ao Piauí: a alternância do poder.

Eram essas as minhas palavras.
Durante o discurso do Sr. Mão Santa, o Sr. Mo-

zarildo Cavalcanti, deixa a cadeira da Presidência, 
que é ocupada pelo Sr. João Vicente Claudino, 2º 
Secretário.

Durante o discurso do Sr. Mão Santa, o 
Sr. João Vicente Claudino, 2º Secretário, deixa 
a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Magno Malta..

O SR. PRESIDENTE (Magno Malta. Bloco/PR – 
ES) – Grande Senador Mão Santa, um sucesso em 
qualquer lugar.

Convido a assumir a tribuna o Senador João 
Vicente Claudino, do PTB do Piauí. Senador João 
Claudino, V. Exª tem a palavra pelo tempo que achar 
conveniente.

O SR. JOÃO VICENTE CLAUDINO (PTB – PI. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-
dor.) – Sr. Presidente, Senador Magno Malta, Senador 
Mão Santa, queria, nesta noite, fazer alguns registros 
sobre o Piauí.

Primeiro, hoje é um dia importante para o Piauí. 
Quero registrar a presença do Dr. José Rômulo Plá-
cido Sales, que foi indicado, pela Presidência da Re-
pública, Defensor Público Geral da União, sabatinado 
hoje pela CCJ, piauiense de Luzilândia, foi aprovado 
por unanimidade naquela Comissão. Esperamos que, 
na próxima semana, Dr. Rômulo, sua indicação seja 
votada, para orgulho do Piauí e de todos aqueles que 
compõem as Defensorias Públicas do Brasil e a Defen-
soria Pública da União, por sua história de trabalho, por 
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sua vida dedicada a essa instituição e pelo currículo 
que apresenta. Foi muito bem encaminhado pela Se-
nadora Lúcia Vânia, que foi Relatora de sua indicação. 
Que faça um profícuo trabalho à frente da Defensoria 
Pública da União, já que V. Exª tem representado tão 
bem os cargos que tem ocupado em sua história de 
vida. Este é o nosso desejo, como Senador do Piauí: 
o de ver um piauiense de Luzilândia em um cargo tão 
alto na estrutura pública nacional.

Quero também, Presidente Mão Santa, registrar 
que estivemos hoje no Ministério da Previdência em 
uma audiência com o Ministro José Pimentel, que é 
também piauiense de Picos, e tem feito um trabalho 
maravilhoso, de muitos resultados. Nós, que andamos 
muito pelo Piauí, sempre encontramos, acho que V. 
Exª também é testemunha disto, velhinhos com difi-
culdades de acesso aos postos de INSS. Estando no 
extremo sul do Piauí, tinham de se deslocar 500, 600, 
700, 900 quilômetros para regularizar a sua situação 
previdenciária por algum motivo, e o Ministro começou 
uma expansão dos postos de atendimento do INSS, 
mais de mil postos.

Para o Piauí estavam sendo encaminhados em 
diversas cidades, partindo do critério, Senador Magno 
Malta, ainda acima de 20 mil habitantes. Mas o Piauí 
tem postos, tem projetos de postos em Altos, Batalha, 
Canto do Buriti, Cocal, Esperantina, José de Freitas, 
Luís Correia, Miguel Alves, Pedro II, Piracuruca, União. 
Agora, esses mesmos estão em fase de registro dos 
terrenos. Mas, no próximo mês, no dia 9 de julho, o 
Ministro vai ao Piauí inaugurar os postos de Valen-
ça, que é, como chamamos, a capital da confedera-
ção valenciana, que são 13 Municípios, uma cidade 
importante do Estado, e de São Raimundo Nonato, 
também cidade de uma macrorregião importante do 
Estado do Piauí.

Estivemos lá com prefeitos de dez Municípios do 
Piauí, Municípios pequenos. Estamos buscando enten-
dimento para criar consórcios de prefeitos de cidades 
pequenas. Para que, de acordo com a proximidade 
entre eles e pela distância da região, principalmente 
dessa região – são prefeitos do médio Parnaíba –, 
juntos quatro ou cinco Municípios cujas populações 
suplantem a meta de 20 mil pessoas, possamos insta-
lar esses postos de atendimento. E o Ministro foi muito 
receptivo. Estivemos lá com a Prefeita Márcia Lopes, 
de Angical, com os Prefeitos Dr. Pacceli, de Jardim do 
Mulato; Numas Porto, de Arraial; Raimundo Sousa, de 
Santo Antônio dos Milagres; José Noronha, de Monse-
nhor Gil; Marcim Teixeira, de Palmeirais; Dr. Aarão, de 
Beneditinos; Dr. Matias, de Lagoa do Piauí; Bismark 
Area Leão, de Miguel Leão; e a Prefeita Monique, de 
Passagem Franca. Encaminhamos um documento, e 

o Ministro foi muito receptivo. Ele nos deu um alento, 
para que, no mês de agosto, possamos redirecionar, 
ainda em 2009, alguns dos postos cujo andamento da 
doação do terreno por parte do poder público municipal 
esteja atrasado e atender essas cidades do Piauí. É de 
suma importância para o atendimento da ação pública 
eficiente e, principalmente, para os nossos velhinhos 
e para os aposentados.

Estamos aqui lutando para derrubar o veto, cuja 
sessão foi mudada de data há tanto tempo, Senador 
Magno Malta e Senador Mão Santa, que já participou 
das vigílias em defesa da queda do fator previdenci-
ário.

Esta tarde com o Ministro foi importante, e queria 
deixar o registro do empenho do Ministro na resolução 
desse problema, do trabalho que ele vem desenvol-
vendo à frente do Ministério.

Por último, quero registrar, Senador Magno Malta, 
que temos a característica de viajar muito pelo Piauí.

E este final de semana, Senador Mão Santa, es-
tivemos no norte do Estado, passando por Luzilândia, 
onde visitamos, com a Prefeita Janaína, obras que es-
tão atendendo aos desabrigados da enchente, porque 
aquela cidade foi muito atingida pelas enchentes, ci-
dade banhada pelo rio Parnaíba, que ali sobe de uma 
maneira violenta, nessas enchentes.

Passamos pela cidade de Madeiro, era o ani-
versário da cidade. A Prefeita Regina comemorava e 
inaugurava obras daquele Município, na nossa querida 
Matias Olímpio, onde visitamos alguns amigos, a cami-
nho de São João do Arraial, que tem um dos maiores 
festivais culturais do Estado do Piauí, uma cidade muito 
bem administrada pelo Prefeito Lima e o vice-Prefeito 
Zildo. Cidade impressionante, Senador Magno Malta, 
cidade muito organizada, pequena. Mas, ao chegar à 
praça, eu vi uma pessoa com um notebook, acessando 
a internet, e não entendi como. Mas vim descobrir que 
a sede do Município já está coberta por wireless, quer 
dizer, você pode acessar uma cidade como São João 
do Arraial de qualquer canto da sede do Município pela 
Internet. É a primeira cidade do Piauí que eu conheço, 
e acho que é uma das poucas do Brasil, onde a sede 
do Município é coberta dessa maneira. Participei desse 
evento cultural que congrega todas as cidades daquela 
região, que trouxe para aquela cidade grupos culturais 
do Paraná, grupos culturais da Bahia e do Pará, que 
foram lá abrilhantar. Eu queria aqui deixar registrado 
esse fatos no Estado do Piauí.

Senador Mão Santa, quando eu vinha para cá, 
até pela audiência da TV Senado, eu fui cobrado para 
mandar um abraço para o interior de Palmeirais, para 
o seu Enoque Teixeira e Silva, lá no povoado de Espí-
rito Santo, porque ele disse que fica, desde duas horas 
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da tarde, a escutar o Senador Mão Santa, a escutar 
os Srs. Senadores e faz uma resenha de tudo o que 
acontece no Senado. Uma hora dessas ele está lá na 
varanda, acho que deitado na sua rede, ou sentado 
na sua rede, assistindo a TV Senado.

Então eu queria mandar um abraço ao Sr. Eno-
que Teixeira, político daquela região, liderança política 
em Palmeirais.

E registrar aqui esse grande dia que acho que 
foi importante para o Piauí, com a indicação do Dr. 
José Rômulo Plácido para a Defensoria-Pública Ge-
ral da União.

Era o que eu tinha a registrar, Sr. Presidente.

Durante o discurso do Sr. João Vicente 
Claudino, o Sr. Magno Malta, deixa a cadeira 
da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Mão 
Santa, 3º Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– Após o brilhante pronunciamento do Senador João 
Vicente Claudino, ele que é do PTB, e em pouco tem-
po aqui no Senado da República ganhou tanta credi-
bilidade. Seu partido só tem um membro na Mesa e o 
seu partido se curvou à competência de João Vicente 
Claudino. E hoje como todos nós ele está comprome-
tido a colocar administrativamente o Senado naquilo 
que o povo do Brasil espera. 

E também a nossa grata satisfação em ver que 
um piauiense ilustre, de família tradicional, de muita 
dignidade, de Luzilândia, José Rômulo Plácido Sales, 
eu quero dizer que conheço os pais dele, e está no li-
vro de Deus que “as árvores boas dão bons frutos”. E 
ele é indicado. João Vicente, nós temos que mobilizar 
todo o Senado, é como uma benção de Deus ele está 
indicado aqui para Defensor Público– Geral da União. 
Ele é indicado. João Vicente, temos de mobilizar todo 
o Senado. Como uma bênção de Deus ele está indica-
do para Defensor Público-Geral da União. Realmente, 
de toda a Justiça – o pão de que mais a humanidade 
precisa. Quem disse isso não fui eu, mas Montaigne. 
Que a coroa da Justiça brilhe mais que a dos reis e 
que esteja acima da dos santos.

Eu queria dizer que na Justiça os profissionais 
que mais merecem aplausos são da defensoria públi-
ca. Eles são vulgarmente conhecidos pelo povo como 
“advogados do pobre”. A Justiça no Brasil, é comum, 
a ela só tem acesso os poderosos, e ela tem que ser 
como o sol, igual para todos – só a Defensoria Pública 
garante isso -, para que jamais haja uma julgamento 
como o de Jesus, sem um defensor.

Quero crer que o Piauí vai manter a tradição do 
Piauí. Todos sabemos que um dos maiores juristas 

deste País é piauiense, Evandro Lins, o único que pode 
se igualar a Rui Barbosa.

Com a palavra Magno Malta, esse Senador bra-
vo que está fazendo um trabalho extraordinário. Só ele 
traduz a grandeza e a necessidade. Ele combate um 
dos mais nojentos, uma nódoa da nossa civilização,que 
é a pedofilia.

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – 
Senador Mão Santa, Presidente desta Casa, Senador 
João Claudino, meu amigo pessoal, defensores públi-
cos, meu abraço. Aqueles que nos ouvem pela Rádio 
Senado e que nos vêem pela TV Senado, quero, Se-
nador Mão Santa, cumprimentar o Vereador Rangel, 
que me mandou um torpedo, dizendo que está vendo 
a TV Senado. Quero cumprimentá-lo. Ele deve estar ao 
lado da família. Se não estiver ao lado da família, deve 
estar na Câmara, porque preside a CPI da Merenda 
Escolar, um escândalo acontecido no meu Município, 
que certamente será esclarecido com a valentia desse 
vereador e a sua honradez.

Senador Mão Santa, eu estive há poucos minutos, 
no meu gabinete, com o Prefeito de Vitória, a maior Li-
derança do PT do meu Estado, o Prefeito João Coser, 
que faz um grande mandato, mandato que mudou a 
situação, mudou a face, mudou a cara da nossa que-
rida Vitória, pela sua competência. E aí o João é uma 
grande liderança.

Eu aproveito para abraçar o Prefeito de Castelo, 
que também é do PT; o de Colatina, também é do PT, 
meus amigos pessoais, com quem tive oportunidade 
de conviver nesse processo eleitoral, o Helder Salo-
mão, que são lideranças importantes desse Partido; 
e, aí, abraçando o João, com quem fui Deputado Fe-
deral, com quem aprendi muita coisa. E estive com o 
João nesses trinta minutos até soltando umas boas 
gargalhadas disso tudo que está acontecendo, até 
para não ficar indignado o tempo todo, Senador João 
Claudino.

Recebi um telefonema de um assessor meu, 
ainda dentro desse imbróglio que está acontecendo 
no Senado, em que poucos têm muito para explicar, e 
esses poucos têm muito para explicar, explicando para 
a sociedade brasileira quem lhes deu ordem para que 
pudessem cometer tanta atrocidade; tanto atrocida-
de com a honra de pessoas simples, anônimas, e de 
pessoas conhecidas em dignidade. A princípio, pare-
ce uma coisa simples, e não é uma coisa simples: os 
atos secretos.

Então, eu dizia que eu estava fazendo o reco-
nhecimento das crianças de Catanduva, lá em São 
José do Rio Preto, com os abusadores das crianças. 
E quando eu recebi um telefonema, o jornalista me 
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dizia que eu tinha publicado um ato –, quer dizer, olha 
que troço – um ato secreto. Se está publicado, não é 
secreto. Mas no meu ato secreto, eu havia implantado 
uma pessoa no Conselho de Ética. 

O meu Partido, em 2005, recebeu...O Líder me 
pediu que eu fizesse uma indicação de uma pessoa 
numa vaga, que foi dada ao partido, num cargo qual-
quer, aqui no Senado. Eu indiquei para um quadro im-
portante do meu Estado, vinte anos, amigo. Indiquei, 
em 2005. Ele tomou posse, aqui, fez exame, tomou 
posse, foi examinado pelos médicos do Senado, pre-
encheu documento. Eu fiz a indicação por escrito, está 
na minha mão, em 2005, indiquei, escrito, protocolei, 
documentei, está comigo; 2005. 

Ele falou: “Não, esse ato secreto ele é espião 
na Comissão de Ética”. Espião na comissão...Ele foi 
nomeado em 2005, quando discuti o problema na Co-
missão de Ética, em 2006. E só em 2007 vim saber 
que ele estava lá. Mas qual o problema? Mas o pro-
blema pior vem agora. É que ele é secretário e veio 
me pedir que pedisse a exoneração...Eu fiz outro ofí-
cio, oficiando a exoneração dele há 90 dias. Ele não 
foi exonerado. Qual o interesse em não publicar? Já 
é difícil de equalizar, porque não publicou o que tinha 
que publicar, quando o sujeito se documentou, tomou 
posse e tem contracheque? Difícil é entender por que 
não publicar a exoneração. E mesmo a exoneração 
sem ser publicada, o sujeito para de receber. Mas a 
exoneração não foi publicada. 

Agora, me liga um assessor meu, dizendo que 
viu numa agência que ele está num ato secreto e, se 
ele não é meu assessor mais, por que ele continua 
nomeado? Dois anos, três anos! Aí me liga o outro e 
diz: “Olha, eu vi meu nome. Eu fui exonerado há qua-
tro meses, porque agora eu sou Secretário do Municí-
pio. A exoneração não foi publicada. Por quê?” Então, 
chamei minha Assessoria e disse: “Olha, me dê tudo”. 
E começaram a me dar tudo, indicação para nomear. 
Está aqui protocolado, documentado, assinado, carim-
bado. Está protocolado para desnomear. Está sendo 
exonerado a pedido ou porque realmente precisei mu-
dar, ou realmente a pessoa foi embora por uma outra 
atividade. Não publicaram.

Agora, eu te pergunto: se o sujeito não tem a exo-
neração publicada – isto aqui é para refletir – e já não 
mais está recebendo, alguém pode estar recebendo 
no lugar dele. Esse pode ser o xis da questão, porque 
qual o interesse que tem de eu indicar alguém do meu 
gabinete... Isso é vaga do meu gabinete que eu estou 
falando aqui, é assessor meu, do meu gabinete. Indico 
fulano de tal, tal, tal para a função FC sei lá o quê. Treze 
pessoas! Ato secreto. Eu indiquei e não foi publicado. 

Eu indiquei para exonerar, não publicaram a exonera-
ção, mas as pessoas pararam de receber.

Eu me pergunto e pergunto aos senhores: onde 
é que vão parar com essa brincadeira? Onde é que 
vão parar com essa piada?

O jornalista pega aquilo lá e vê que não foi publi-
cado. Tudo é secreto. Aí é o seguinte: se tem um ato 
que não foi publicado, qual é a minha culpa? Qual é 
o meu crime? Qual é o crime de Zambiasi? Qual é o 
crime de Cristovam? Qual é o crime de Suplicy? Qual 
é o crime de Pedro Simon? Qual é o crime de Merca-
dante? Qual é o crime de Demóstenes Torres? Qual 
é o crime nosso?

O aumento da verba indenizatória foi votada aqui, 
no plenário. Todos votamos. Polêmica no outro dia, nos 
jornais. Todos votamos, não é, Senador João Claudino? 
Votamos. Todos votamos. Pronto. Aumentou. Mas não 
foi publicado. Um ato secreto de todos nós.

Agora, qual o interesse meu que não seja publi-
cada uma nomeação, do meu gabinete, que eu indi-
quei, com a minha assinatura? Qual o interesse meu 
que não seja publicada a exoneração de uma pessoa 
que eu exonerei e que mandei a exoneração escrita e 
publicada? Então, o que vou fazer? Eu vou colocar as 
nomeações e as exonerações no meu site, protoco-
ladas, a quem interessar possa, para que a imprensa 
possa acessar.

Eu não sou jornalista – até sou, porque agora 
não precisa mais de diploma –, mas é preciso racio-
cinar um pouco. Eu disse ao Senador João Claudino, 
Senador Mão Santa: revisa tudo direitinho, porque é 
possível que você tenha feito alguma nomeação, as-
sinou, mandou nomear, protocolou e nomearam, mas 
não publicaram. Podem ter publicado aqui, interna-
mente, mas não ter publicado na internet. Mande sua 
assessoria levantar tudo.

Mandei levantar tudo. E eu venho à tribuna exa-
tamente porque essa é uma piada, isso é uma brinca-
deira. Toda hora um jornalista me liga, “Olha, fulano de 
tal não foi publicado”. Sim, mas ele é meu assessor há 
três anos, tomou posse, com exame médico, no De-
partamento de Recursos Humanos, tem contracheque. 
Mas não foi publicado. “Ó, fulano de tal, seu assessor...”. 
Não é mais meu assessor há dois anos. Mas não foi 
publicada a exoneração. Mas eu pedi a exoneração, 
está protocolado, está assinado, tem documento.

Olha, se é má-fé para desmoralizar esta Casa, 
se é prática de crime mesmo, se é uma neblina, uma 
fumaça para acobertar coisa maior... porque agora eu 
já me preocupo, porque se um sujeito foi exonerado e 
não foi publicado e ele parou de receber e ele continua 
sem ser exonerado, para onde está indo esse salário 
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dele? Alguma coisa esquisita, alguma coisa absolu-
tamente estranha.

Por isso venho a esta tribuna pela última vez para 
falar desse assunto, porque não vou mais falar desse 
assunto. Eu agora vou fazer uma força para começar 
a rir disso, sabe? Porque é tão esdrúxulo isso. Se tem 
ato secreto, o ato secreto é de quem não publicou e 
é de quem deu a ordem para que publicado não fos-
se. E não é possível que um indivíduo, sem costas 
quentes, sem orientação, faça uma coisa como essa, 
com essa dimensão, com esse tamanho, imprimindo, 
Senador João Claudino, uma barbaridade, uma expo-
sição desnecessária que desmoraliza o Senado da 
República, uma Casa como esta, equilíbrio da demo-
cracia. Se há interesse em desmoralizar esta Casa, 
achar que se pode fechar esta Casa é fazer um mal 
à democracia, é trazer de volta o cheiro ruim, podre e 
nefasto da ditadura.

Por isso, Senador Mão Santa, estou levantando 
– estão na minha mesa – os meus atos de nomeação 
e até aquelas vagas que deram ao meu Partido, como 
já deram ao seu. Toda vez que muda a Mesa, se há 
vagas, oferecem aos Partidos – até essas vagas que 
ofereceram ao meu Partido.

Fui Presidente da Comissão de Participação 
Legislativa. Senador Mão Santa, preste atenção. Se-
nador João Claudino, fui o primeiro Presidente da Co-
missão de Participação Legislativa, que hoje também 
é de Direitos Humanos. Eu nomeei assessor lá – está 
me ouvindo bem? –, eu nomeei assessor lá e, quan-
do saí, eu o exonerei, porque eu saí, e o Presidente 
era outro. Pasmem V. Exªs, porque não foi publicada 
a exoneração. A pessoa está aí desempregada, pre-
cisando de salário.

Olhem a que ponto chegamos. Que balbúrdia! 
Que crença na balbúrdia ou que crença num poder que 
jamais acabaria! Acho que a Casa faz certo. É preci-
so que não haja mandato administrativo aqui que seja 
maior do que o mandato do Presidente. Os senhores 
estão vendo que balbúrdia, doutores?

Por dois anos, fui Presidente da Comissão de 
Participação Legislativa, eleito em 2004, e exonerei 
assessores quando entreguei a Presidência.

Agora, soube que o ato da exoneração não foi 
publicado. Pergunto a V. Exª: o culpado é o Senador? 
Não. Está tudo documentado. Mas a imprensa publica 
assim: Senador Fulano, Senadores envolvidos em atos 
secretos. E quem lê a lide e não lê o corpo da matéria, 
até porque tudo o que você fala fica deste tamanho! 
Agora, só vou tolerar o que falarem de boa-fé – de má-
fé, não vou tolerar.

Não estou choramingando, porque acho que uma 
indignidade como essa não merece que eu volte a falar 

sobre esse assunto mais aqui. Espero que o Senador 
Heráclito, piauiense, em cuja honradez e postura con-
fiamos, e esses novos diretores, para quem ele pediu 
paciência, assumam a responsabilidade, organizem e 
ponham as coisas no lugar. É indigno, é esdrúxulo, é 
um deboche, é uma anarquia e uma brincadeira com 
a honra alheia!

Pessoas que estão trabalhando há quatro, cinco 
anos – e há gente até com mais tempo – estão aí tra-
balhando muito, recebendo seu contracheque, tirando 
férias. Fizeram até um emprestimozinho nesse negócio 
de empréstimo. Há outra coisa nesse negócio de em-
préstimo: para a pessoa pegar o empréstimo, o Senador 
tinha de assinar um papel dizendo que se comprometia 
a não exonerá-la, para o “dindim” ficar garantido. Então, 
a gente assinava. Eu assinei para alguns funcionários 
pegarem o tal do empréstimo. Dizem que os juros che-
garam a 4,9%. Que desgraça é essa?

Então a pessoa está aí trabalhando e agora vê 
o nome dela colocado lá, exposto, que ela está num 
ato secreto que não foi publicado. O outro está em 
casa, três anos demitido; vê o nome aparecer no jor-
nal, está num ato secreto. Ele não foi demitido, mas 
também não tem salário. Fica a minha pergunta: vai 
para onde o salário?

Alguma maldade tem que ser, porque isso não 
é privilégio meu. Se não publicou um meu, uma exo-
neração ou uma nomeação, deve ter feito isso com 
tudo que é Senador, com todo mundo. Ontem foram 
37, amanhã serão 47, depois 67, depois 77, depois 
81. Quer dizer, já tem os 81, porque nós votamos em 
plenário a verba indenizatória e ela não foi publicada. 
E ontem eu vi na tribuna a indignação do Senador Tião 
Viana. É uma brincadeira! É uma piada!

Então, eu apelo para a inteligência, para o bom 
senso dos jornalistas, para poderem entender que 
se o Senador indicou e a indicação é documentada 
e protocolada, devidamente assinada, sem fraude na 
assinatura, o pecado e o crime é de quem não os fez 
publicar, e quem não os fez publicar está na ordem do 
dia para explicar por que não fez, qual é o seu interesse 
pessoal para tal, a mando de quem, em nome de quem 
e para acobertar o quê. Para acobertar o quê.

Com essas palavras eu encerro. Estou acostu-
mado a vir a esta tribuna para combater o narcotráfico. 
Aliás, lembrando ao Brasil que nós estamos diante de 
outro monstrinho, que vai se avassalando, um mons-
trinho que ainda não tem a dimensão da pedofilia, 
que é o crack, que viaja num universo de crianças de 
8 anos a 12 anos de idade. E nós precisamos tomar 
providências muito rápidas. Estamos diante de um 
grande monstro. 
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E hoje, Senador João Claudino, que tem uma 
filhinha pequena, que conheço, Senador Mão Santa, 
que tem neto, estou acostumado a ver cenas terríveis 
nesses sigilos que têm sido abertos: de criança de vinte 
dias abusada pelo seu pediatra; de meninas e meninos 
de 5 anos, 6 anos de idade praticando sexo com três, 
quatro homens; de meninas e meninos que apanharam 
nas páginas de relacionamento, no Orkut. 

Hoje me deparei com uma cena, Senador João 
Claudino, Senador Mão Santa: recebi umas fotos de 
Maringá. Um pedófilo que pegou uma criança de 10 
anos dentro de uma igreja. Comprou um terno novo, 
alugou um carro. Hoje eu já soube que esse desgra-
çado cantava até no coral da igreja. Preso, por abuso, 
introduziu objetos nas partes genitais de uma criança 
de 8 anos de idade, fora o que fez esse desgraçado. 
Pegou essa criança de 10 anos. Atraiu a criança di-
zendo que ia dar bolo, colocou no carro e levou para a 
casa dele. Abusou sexualmente. Foi colocado na rua, 
com progressão de regime, sem exame psicológico do 
primeiro crime. Vestido no seu terno novo, em um carro 
alugado, abusou da criança e depois colocou uma sa-
cola plástica na cabeça, asfixiou e matou. Levou para 
um matagal e abusou sexualmente, a criança morta 
já, em cima do capô do carro. E em seguida, sabe o 
que ele fez? Colocou fogo na criança. 

E eu recebi as fotos. Ele colocou fogo na genitália 
da criança para poder destruir a prova dos resquícios 
da conjunção carnal. Esse processo subiu. Infelizmen-
te, o TJ aceitou recurso do advogado e desqualificou. 
Fico muito triste só de ver aquelas fotos, saber que 
é uma criança de 10 anos, só de ver o rosto daquela 
desgraça, rindo, rindo, rindo. E ele foi ao velório con-
solar o pai e a mãe. 

Penso que qualquer pessoa que tenha minima-
mente meia alma, não uma alma inteira, um décimo de 
alma, não daria... E o processo dele voltou. Fizemos 
contato com o Procurador, com o Ministério Público, da 
minha indignação. Hoje falei com o promotor. E esse 
desgraçado precisa ir a júri popular. 

Venho a esta tribuna dizer isso, dizer à popula-
ção de Maringá que vá para as ruas, que assuma essa 
criança de 10 anos como se fosse filho de cada um de 
vocês. Um crime desses não pode ficar impune. Quem 
tem meia alma, um décimo de alma, não pode encontrar 
uma filigrana na lei para botar um desgraçado desse 
na rua, um compulsivo abusador, para cometer outros 
crimes. E como fazer a defesa de um homem desse? 
De que ele pode viver em sociedade, que ele está apto, 
de que foi só um lapso, foi um momento só de tara, e 
que jamais fará. Com as garantias de quem? 

Agora, o que me intriga é que não há filigrana na 
lei para soltar um jovem que roubou um toca-fitas, eles 
apodrecem na cadeia. Não existe filigrana. 

Dizia-me um desembargador que a grande vi-
tória do narcotráfico, dos grandes narcotraficantes, 
dos grandes bandidos, é que eles contratam grandes 
advogados. Nesse tipo de crime, perdoe-me desem-
bargador, não existe bom advogado, existe advogado 
bem relacionado.

Senador Mão Santa, recebi uma notícia que me 
mandaram, me mandaram anonimamente, Senador 
João Claudino, do seu Estado, chegou no meu gabine-
te anonimamente, de um prefeito que abusou de uma 
criança de 8 anos de idade, que a criança está com 
leucemia – não sei se é leucemia ou hepatite –, é leu-
cemia. Se esse desgraçado estiver me ouvindo, preste 
atenção. E se alguém estiver me ouvindo e souber do 
caso, preste atenção: nós vamos atrás de você.

Tenho uma filha que tem um ano a mais do que 
essa criança com leucemia. Minha filha tem 9 anos, 
essa criança tem 8. 

O Brasil precisa de um movimento que leve a 
população às ruas, pedindo uma miniconstituinte para 
debelar essa violência nefasta, monstruosa, para insti-
tuir prisão perpétua para pedófilo e narcotraficante no 
Brasil. Ah, mas é conquista, é cláusula pétrea! Essa 
tal de cláusula pétrea quem foi que escreveu? Não foi 
o homem que escreveu quando se ajuntaram em um 
plenário constituintes? Esses mesmos homens podem 
se ajuntar para debelar essa farra de tara, de abuso, 
de lascívia em cima de nossas crianças. 

Senador João Claudino, precisamos acabar com 
essa mística infame, com esse rótulo indecente, que 
deram ao Nordeste do Brasil e aos Estados da Ama-
zônia de que abuso de criança é cultural.

Encerro o meu pronunciamento falando de minha 
tristeza com o STJ, que decidiu em favor de pedófilos lá 
do Mato Grosso. Decidiu que as crianças de 13 anos, 
14 anos, de que abusaram foram “uso”, como se fos-
se uma bicicleta, eventual, porque já eram prostitutas. 
Perdoe-me, Sr. Magistrado, se o senhor tem família 
vai entender. Perdoe-me. Criança não é prostituta. O 
termo prostituição infantil está errado. Criança não se 
prostitui, é induzida. 

Essa criança de 13 anos podia ter 20, 30 rela-
ções sexuais induzida; mesmo assim ela não seria 
uma prostituta, ela continuaria a ser uma criança. E a 
lei fala em criança, a lei não fala em número de rela-
ções sexuais que a criança já teve, levada, induzida, 
quem sabe que aflorou a sua sexualidade e a fez uma 
viciada. Desculpe-me, magistrado, mas nesse momen-
to em que estamos vivendo o grande drama de abuso 
de crianças no Brasil, uma decisão com essa é uma 
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afronta à família brasileira! É uma afronta às crianças 
do Brasil, é uma afronta à sua família, magistrado! 

Eu lamento que o STJ tenha tomado essa deci-
são, mas tenho fé em Deus que o Ministério Público do 
Mato Grosso vai recorrer! E eu tenho fé em Deus que 
o Supremo há de tomar uma posição pela vida, pela 
sensibilidade, pela alma, pela família, pelas crianças. 

Obrigado, Sr. Presidente. 
Durante o discurso do Sr. Magno Malta, o Sr. Mão 

Santa, 3º Secretário, deixa a cadeira da Presidência, 
que é ocupada pelo Sr. João Vicente Claudino, 2º Se-
cretário.

Durante o discurso do Sr. Magno Malta, 
o Sr. João Vicente, deixa a cadeira da Presi-
dência, que é ocupada pelo Sr. Mão Santa, 
3º Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
Senador Magno Malta, quis Deus eu estar aqui. 

V. Exª é afeito a ler e viver a Bíblia, e eu estava 
olhando aqui os Senadores. Quis como inspiração di-
vina, o Senado. Moisés, decepcionado porque o povo 
não obedecia as leis, aos seus dez mandamentos, e 
foi atrás, foi na boa vida dos bezerros de ouro, quebrou 
o bezerro, ele quis desistir, e aí ouviu uma voz – de 
Deus: procure os mais velhos e os mais sábios, eles 
o ajudarão a carregar o fardo do povo. 

Essa ideia passou pela Grécia, melhorou na Itá-
lia, com Cícero, melhorou em nós, com Rui Barbosa. 
Mas eu estava aqui olhando: João Vicente Claudino 
é um jovem, e V. Exª está entre os muito jovens, en-
tão enriquecem este Senado. Este Senado é como 
Shakespeare – não adianta atingir porque não atinge, 
nós somos pais da Pátria –, é como Shakespeare: 
some a experiência dos mais velhos, Epitácio Cafe-
teira, Paulo Duque, Eliseu Resende, e a ousadia dos 
mais novos, que João Vicente Claudino e V. Exª sim-
bolizam. Aí temos a sabedoria. E esta é a Casa da 
sabedoria. Há intenção.

Mas eu queria dizer que a V. Exª isso não atinge. 
Só em árvores boas e que dão frutos bons é que se 
atira. De V. Exª eu digo e dou testemunho ao Brasil. 
Governei o Estado do Piauí, e tive dificuldades. Havia 
um sindicato do crime organizado não só no Piauí, 
mas no Piauí ele era forte, porque tinha um coronel. 
V. Exª, presidindo uma CPI da Câmara Federal contra 
o crime organizado, foi lá e nos ajudou. Eu dei uma 
prisão administrativa que só perduraria por trinta dias. 
Aí, Afonso Gil, um corajoso promotor, fez um proces-
so, e ele perdeu a farda e está preso. Acabou o crime 
organizado, mas V. Exª foi lá nos ajudar.

Agora, aquilo foi muito belo. Agradecido estou e 
o Piauí. Mas V. Exª escreve uma página mais bonita: 

a da pedofilia. Isso é um crime antiDeus. Está escri-
to pelo filho de Deus: “Vinde a mim as criancinhas.” 
Ai daqueles que escandalizarem uma criancinha! É 
melhor colocar uma pedra no pescoço, amarrar e se 
lançar no fundo do mar. Eu e o João Vicente estamos 
estarrecidos pelo que V. Exª disse. Nós, com nossa 
formação cristã, não julgamos, não queremos e nem 
podemos acreditar, mas, infelizmente, para você ver, 
estamos nos sentindo acabrunhados, envergonhados, 
sofridos, porque parece que no Piauí aconteceu um 
fato desse.

E V. Exª está fazendo varrer, está despertando 
o povo do Brasil para o mais nojento dos crimes, que 
é a pedofilia.

Então, os nossos aplausos, os nossos agrade-
cimentos. E isso não atingiu. V. Exª não tem nada de 
secreto. A sua vida é limpa. V. Exª tem, lá no Céu, D. 
Dadá para abençoar os seus passos e incutir coragem, 
bravura e virtude.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– A Srª Senadora Patrícia Saboya enviou discurso à 
Mesa a ser publicado na forma do disposto no art. 203 
do Regimento Interno.

S. Exª será atendida.
A SRA. PATRÍCIA SABOYA (PDT – CE. Sem 

apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, ocupo hoje esta tribuna para falar so-
bre as principais conclusões de um importante estudo 
divulgado recentemente. Refiro-me ao relatório Situa-
ção da Infância e da Adolescência Brasileira 2009  O 
Direito de Aprender: Potencializar Avanços e Reduzir 
Desigualdades, produzido pelo Fundo das Nações 
Unidas para a Infância (UNICEF). 

O documento apresenta uma aprofundada análise 
sobre o direito de aprender no Brasil, realizada a partir 
das estatísticas mais recentes sobre o tema da Edu-
cação no nosso País. Apesar de concluir que o Brasil 
obteve, nos últimos anos, significativas vitórias, o rela-
tório do Unicef chama atenção para o fato de que ainda 
precisamos superar várias desigualdades educacionais 
no País, sobretudo as regionais, as étnicorraciais, as 
socioeconômicas e as que dizem respeito à inclusão 
das crianças e adolescentes com deficiências.

Essas desigualdades são um enorme empecilho 
na tarefa de garantir melhores condições de vida para 
as parcelas mais vulneráveis da população brasileira 
– habitantes de regiões como o Semi-Árido nordes-
tino, a Amazônia Legal e as periferias dos grandes 
centros urbanos.

Srªs e Srs. Senadores, é fato que, no Brasil, 97,6% 
das crianças entre 7 e 14 anos estão matriculadas na 
escola. Isso significa um contingente de 27 milhões de 
estudantes. É um avanço considerável, sem dúvida.
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No entanto, destaca o documento do Unicef, 
o universo dos que estão fora da escola – os 2,4% 
restantes – representa nada menos do que 680 mil 
crianças sem acesso ao Ensino Fundamental. Vale 
ressaltar que, entre as crianças que estão fora das sa-
las de aula, 66% são negras. O documento do Unicef 
mostra ainda que o percentual de meninos e meninas 
sem acesso à escola na Região Norte é duas vezes 
maior do que no Sudeste.

Outros dados apresentados pelo relatório tam-
bém merecem nossa reflexão. No que diz respeito ao 
Ensino Médio, por exemplo, 82,1% dos adolescentes 
entre 15 e 17 anos freqüentam a escola. Entretanto, 
44% dos adolescentes ainda não concluíram o Ensino 
Fundamental e apenas 48% cursam o Ensino Médio 
dentro da faixa etária adequada para esse nível edu-
cacional.

Quando olhamos para os indicadores por região, 
as disparidades são ainda mais chocantes. No Nordes-
te, somente 34% dos adolescentes de 15 a 17 anos 
estão no Ensino Médio. No Norte, esse percentual é de 
36%, enquanto a média nacional é de 48%. Na região 
Sudeste, o número fica em 58,8% e no Sul, em 55%. 

O documento do Unicef também revela as diferen-
ças de oportunidades entre cidade e campo. Enquanto 
a população urbana possui, em média, 8,5 anos de 
estudos concluídos com sucesso, a rural tem apenas 
4,5. No Nordeste, o cenário é ainda mais grave: a po-
pulação rural da região tem, em média, apenas 3,1 
anos de escolaridade.

No campo, de acordo com o documento, estão as 
mais altas taxas de analfabetismo e o maior número de 
crianças fora da escola. Além disso, há um agravante: 
de modo geral, os currículos estão distantes das rea-
lidades, necessidades, valores e interesses dos estu-
dantes que residem na área rural, dificultando, assim, 
o aprendizado. 

Em relação à população branca, os negros pos-
suem, em média, dois anos de estudo a menos. Os 
nordestinos acima de 15 anos são o segmento menos 
escolarizado do País. Essa parcela possui apenas seis 
anos de escolaridade, enquanto a média nacional é 
de 7,3. 

Srªs e Srs. Senadores, o relatório do Unicef traz 
ainda dados sobre a situação da Educação Infantil no 
nosso País, uma etapa que é de fundamental impor-
tância para a formação das crianças brasileiras. Sabe-
mos que o atendimento de crianças de até três anos 
tem aumentado no Brasil. Em 1995, apenas 7,6% de 
meninos e meninas nessa faixa etária tinham aces-
so a creches. Em 2001, esse número era de 10,6%. 
E em 2007, ficou em 17,1%. Apesar do crescimento 
da oferta nos últimos anos, ainda estamos diante de 

um cenário de extrema exclusão quando se trata das 
crianças pequenas. 

Tenho batido muito na tecla da importância da 
valorização da Educação Infantil, que atende crianças 
entre zero e cinco anos de idade. Sabemos que a pri-
meira infância é uma etapa crucial para o desenvolvi-
mento humano. Por isso, além da luta pela ampliação 
da licença-maternidade para seis meses, estou nova-
mente caminhando ao lado da Sociedade Brasileira 
de Pediatria para divulgar e fortalecer a campanha 
Educação Infantil é Cidadania.

Apresentamos o projeto de lei que prevê novas 
fontes de financiamento para viabilizar a ampliação da 
rede pública de creches e pré-escolas em todo o Bra-
sil. Nossa proposta já foi aprovada pela CAE e agora 
tramita na CAS. Temos tido apoios significativos, como 
o da atriz Maria Paula, o do compositor e cantor Chico 
Buarque, o da Fundação Casa de Rui Barbosa, entre 
outras instituições, especialistas e personalidades. 

Essa cruzada pela Educação Infantil está em 
plena sintonia com o que dizem os mais renomados 
pesquisadores de todo o mundo. Recentemente, a re-
vista Veja publicou, em suas páginas amarelas, uma 
entrevista com o Prêmio Nobel de Economia de 2000, 
o economista americano James Heckman, que tem se 
dedicado a estudar os efeitos dos estímulos educacio-
nais oferecidos às crianças nos primeiros anos de vida, 
tanto na escola quanto na família. Sua conclusão é a de 
que quanto antes os estímulos vierem, mais chances 
a criança terá de ser um adulto bem-sucedido.

Um aspecto interessante da argumentação do 
especialista americano é que ele afirma que a principal 
razão para se investir na primeira infância é econômica. 
Vejamos o que disse o economista à revista:

A educação é crucial para o avanço de um país 
– e, quanto antes chegar às pessoas, maior será o 
seu efeito e mais barato ela custará. Basta dizer que 
tentar sedimentar num adolescente o tipo de conhe-
cimento que deveria ter sido apresentado a ele dez 
anos antes sai algo como 60% mais caro. Pior ainda: 
nem sempre o aprendizado tardio é tão eficiente. Não 
me refiro aqui apenas às habilidades cognitivas con-
vencionais, mas a um conjunto de capacidades que 
deveriam ser lapidadas em todas as crianças desde 
os 3, 4 anos de vida.

Na visão do economista americano, a ausência 
de cuidados adequados na primeira infância está as-
sociada a vários problemas sociais como a gravidez 
na adolescência e a evasão escolar. De acordo com 
o Nobel de Economia, uma criança de oito anos que 
recebeu estímulos cognitivos aos três conta com um 
vocabulário de 12 mil palavras – o triplo do de um alu-
no sem a mesma base precoce.
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Segundo ele, cada dólar investido na educação 
de uma pessoa significa que ela produzirá algo como 
10 centavos a mais por ano ao longo de toda a sua 
vida. “Não há investimento melhor”, defende, convicto 
o especialista americano. “Só com gente assim a Irlan-
da, por exemplo, conseguiu tirar proveito das oportu-
nidades que surgiram depois que o país se integrou à 
economia mundial. É também o que ajuda a explicar o 
acelerado enriquecimento da Coreia do Sul nas últimas 
décadas. Nesse cenário, não há melhor aplicação do 
que canalizar o dinheiro para a formação de crianças 
em seus primeiros anos de vida. Insisto nisso porque 
são os países que já estão nesse caminho justamente 
os que se tornam mais competitivos – e despontaram 
na economia mundial”, conclui o economista. 

Srªs e Srs. Senadores, as palavras do Prêmio 
Nobel de Economia são mais do que esclarecedoras. 
São contundentes. São uma demonstração inequívoca 
da importância de voltarmos nossas atenções e esfor-
ços públicos para o investimento maciço na infância, 
desde os primeiros dias de vida de nossas crianças. 
Tenho insistido nisso desde que entrei na vida pública. 
E continuarei insistindo porque faço parte do time das 
pessoas que acreditam que não há solução milagrosa 
para os problemas sociais brasileiros. 

O caminho, como sempre diz o senador Cristo-
vam Buarque, é a Educação de qualidade para todas 
as crianças brasileiras. É também a adoção de políti-
cas públicas sociais capazes de fortalecer as famílias, 
oferecendo-lhes as ferramentas necessárias para que 
possam trabalhar e cuidar com tranquilidade de seus 
filhos. É, enfim, priorizar e investir no nosso capital 
humano. É olhar para as pessoas, levando em conta 
as diversidades e as diferenças que fazem do Brasil 
um País único no mundo, uma Nação com grandes 
riquezas e potencialidades. 

Era o que eu tinha a dizer!
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 

Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar 
os trabalhos, lembrando às Srªs e aos Srs. Senadores 
que constará da próxima sessão deliberativa ordinária, 
a realizar-se amanhã, às 14 horas, a seguinte

ORDEM DO DIA

1 
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO  

Nº 12, DE 2009 
(Proveniente da Medida Provisória nº 460, de 2009)

Discussão, em turno único, Projeto de 
Lei de Conversão nº 12, de 2009, que dá nova 
redação aos arts. 4º, 5º e 8º da Lei no 10.931, 

de 2 de agosto de 2004, que tratam de patrimô-
nio de afetação de incorporações imobiliárias; 
dispõe sobre o tratamento tributário a ser dado 
às receitas mensais auferidas pelas empresas 
construtoras nos contratos de construção de 
moradias firmados dentro do Programa Minha 
Casa, Minha Vida – PMCMV, atribui à Agência 
Nacional de Telecomunicações – Anatel as 
atribuições de apurar, constituir, fiscalizar e 
arrecadar a Contribuição para o Fomento da 
Radiodifusão Pública; altera as Leis nºs 11.196, 
de 21 de novembro de 2005, 11.652, de 7 de 
abril de 2008, 10.833, de 29 de dezembro de 
2003, 9.826, de 23 de agosto de 1999, 6.099, 
de 12 de setembro de 1974, 11.079, de 30 
de dezembro de 2004, 8.668, de 25 de junho 
de 1993, 8.745, de 9 de dezembro de 1993, 
10.865, de 30 de abril de 2004, e 8.989, de 
24 de fevereiro de 1995; e dá outras provi-
dências (proveniente da Medida Provisória nº 
460, de 2009)

O parecer preliminar da Relatora revisora: 
Senadora Lúcia Vânia, é pelo atendimento dos 
pressupostos constitucionais de relevância e 
urgência e pela adequação financeira e orça-
mentária da Medida Provisória, nos termos do 
art. 8º da Resolução nº 1, de 2002-CN.

2 
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 461, DE 2009

Discussão, em turno único, da Medida 
Provisória nº 461, de 2009, que abre crédito 
extraordinário, em favor do Ministério da Inte-
gração Nacional, no valor de trezentos milhões 
de reais, para os fins que especifica.

Relator revisor: Senador Jayme Campos
(Sobrestando a pauta a partir de: 31.05.2009)
Prazo final prorrogado: 27.08.2009

3 
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 463, DE 2009

Discussão, em turno único, da Medida 
Provisória nº 463, de 2009, que abre crédito 
extraordinário, em favor de diversos órgãos do 
Poder Executivo, no valor global de um bilhão, 
duzentos e dezessete milhões, seiscentos e 
setenta e sete mil, setecentos e trinta reais, 
para os fins que especifica.

Parecer nº 11, de 2009-CN, da Comissão 
Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fis-
calização, Relator: Senador Augusto Botelho, 
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favorável à Medida Provisória e pela inadmis-
sibilidade das Emendas de nºs 1 a 131.

(Sobrestando a pauta a partir de: 5.07.2009)
Prazo final: 2.08.2009

4 
PARECER Nº 511, DE 2009 

(Escolha de Autoridade)

Discussão, em turno único, do Parecer nº 
511, de 2009, da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, Relator ad hoc: Senador 
Expedito Júnior, sobre o Ofício nº S/15, de 
2009 (nº 239/2009, na origem), do Superior 
Tribunal de Justiça, submetendo à apreciação 
do Senado Federal a indicação do Senhor Sér-
gio Feltrin Corrêa, Desembargador do Tribunal 
Regional Federal da 2ª Região, para compor o 
Conselho Nacional do Ministério Público.

5 
PARECER Nº 512, DE 2009 

(Escolha de Autoridade)

Discussão, em turno único, do Parecer nº 
512, de 2009, da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, Relator: Senador Efraim 
Morais, sobre o Ofício nº S/16, de 2009 (nº 
47/2009, na origem), do Conselho Federal da 
Ordem dos Advogados do Brasil, submetendo 
à apreciação do Senado Federal a indicação do 
Senhor Adilson Gurgel de Castro para compor 
o Conselho Nacional do Ministério Público.

6 
PARECER Nº 513, DE 2009 

(Escolha de Autoridade)

Discussão, em turno único, do Parecer nº 
513, de 2009, da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, Relator: Senador Jayme 
Campos, sobre o Ofício nº S/17, de 2009 (nº 
47/2009, na origem), do Conselho Federal da 
Ordem dos Advogados do Brasil, submetendo 
à apreciação do Senado Federal a indicação do 
Senhor Almino Afonso Fernandes para compor 
o Conselho Nacional do Ministério Público.

7 
PARECER Nº 514, DE 2009 

(Escolha de Autoridade)

Discussão, em turno único, do Parecer nº 
514, de 2009, da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, Relator: Senador Valter 

Pereira, sobre o Ofício nº S/18, de 2009 (nº 
520/2009, na origem), do Procurador-Geral da 
República, submetendo à apreciação do Se-
nado Federal a indicação do Senhor Nicolao 
Dino de Castro e Costa Neto, Procurador Re-
gional da República, para compor o Conselho 
Nacional do Ministério Público.

8 
PARECER Nº 515, DE 2009 

(Escolha de Autoridade)

Discussão, em turno único, do Parecer nº 
515, de 2009, da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, Relator: Senador Eliseu 
Resende, sobre o Ofício nº S/19, de 2009 (nº 
520/2009, na origem), do Procurador-Geral da 
República, submetendo à apreciação do Se-
nado Federal a indicação da Senhora Sandra 
Lia Simón, Procuradora Regional do Trabalho, 
para compor o Conselho Nacional do Minis-
tério Público.

9 
PARECER Nº 516, DE 2009 

(Escolha de Autoridade)

Discussão, em turno único, do Parecer nº 
516, de 2009, da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, Relatora ad hoc: Senadora 
Lúcia Vânia, sobre o Ofício nº S/20, de 2009 
(nº 520/2009, na origem), do Procurador-Geral 
da República, submetendo à apreciação do 
Senado Federal a indicação da Senhora Maria 
Ester Henrique Tavares, Procuradora da Jus-
tiça Militar, para compor o Conselho Nacional 
do Ministério Público.

10 
PARECER Nº 517, DE 2009 

(Escolha de Autoridade)

Discussão, em turno único, do Parecer 
nº 517, de 2009, da Comissão de Constitui-
ção, Justiça e Cidadania, Relator: Senador 
Antonio Carlos Valadares, sobre o Ofício nº 
S/21, de 2009 (nº 520/2009, na origem), do 
Procurador-Geral da República, submetendo 
à apreciação do Senado Federal a indicação 
do Senhor Diaulas Costa Ribeiro, Promotor de 
Justiça, para compor o Conselho Nacional do 
Ministério Público.
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11 
PARECER Nº 518, DE 2009 

(Escolha de Autoridade)

Discussão, em turno único, do Parecer no 
518, de 2009, da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, Relator: Senador Pedro 
Simon, sobre o Ofício no S/22, de 2009 (no 
520/2009, na origem), do Procurador-Geral da 
República, submetendo à apreciação do Se-
nado Federal a indicação do Senhor Cláudio 
Barros Silva, Procurador de Justiça do Estado 
do Rio Grande do Sul, para compor o Conse-
lho Nacional do Ministério Público.

12 
PARECER Nº 519, DE 2009 

(Escolha de Autoridade)

Discussão, em turno único, do Parecer nº 
519, de 2009, da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, Relator: Senador Antonio 
Carlos Junior, sobre o Ofício nº S/23, de 2009 
(nº 520/2009, na origem), do Procurador-Geral 
da República, submetendo à apreciação do 
Senado Federal a indicação do Senhor Achiles 
de Jesus Siquara Filho, Procurador de Justiça 
do Estado da Bahia, para compor o Conselho 
Nacional do Ministério Público.

13 
PARECER Nº 520, DE 2009 

(Escolha de Autoridade)

Discussão, em turno único, do Parecer nº 
520, de 2009, da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, Relator: Senador Raimun-
do Colombo, sobre o Ofício nº S/24, de 2009 
(nº 520/2009, na origem), do Procurador-Geral 
da República, submetendo à apreciação do 
Senado Federal a indicação do Senhor San-
dro José Neis, Promotor de Justiça do Estado 
de Santa Catarina, para compor o Conselho 
Nacional do Ministério Público.

14 
PARECER Nº 521, DE 2009 

(Escolha de Autoridade)

Discussão, em turno único, do Parecer nº 
521, de 2009, da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, Relator: Senador Neuto 
de Conto, sobre o Ofício nº S/25, de 2009 (nº 
143/2009, na origem), do Supremo Tribunal 
Federal, submetendo à apreciação do Senado 

Federal a indicação da Senhora Taís Schilling 
Ferraz, Juíza Federal da Seção Judiciária do 
Estado do Rio Grande do Sul, para compor o 
Conselho Nacional do Ministério Público.

15 
PARECER Nº 522, DE 2009 

(Escolha de Autoridade)

Discussão, em turno único, do Parecer nº 
522, de 2009, da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, Relator: Senador Marco 
Maciel, sobre o Ofício nº S/26, de 2009 (s/
nº/2009, na origem), de Lideranças do Senado 
Federal, submetendo à apreciação do Senado 
Federal a indicação do Senhor Bruno Dantas 
Nascimento para compor o Conselho Nacional 
do Ministério Público.

16 
PARECER Nº 502, DE 2009 

(Escolha de Autoridade)

Discussão, em turno único, do Parecer nº 
502, de 2009, da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania, Relator: Senador Eduardo Azere-
do, sobre o Ofício nº S/39, de 2009 (nº 144/2009, 
na origem), do Supremo Tribunal Federal, subme-
tendo à apreciação do Senado Federal a indica-
ção do Senhor Paulo de Tarso Tamburini Souza, 
Juiz de Direito da Comarca de Belo Horizonte, 
para compor o Conselho Nacional de Justiça.

17 
PARECER Nº 589, DE 2009 

(Escolha de Autoridade)

Discussão, em turno único, do Parecer 
nº 589, de 2009, da Comissão de Constitui-
ção, Justiça e Cidadania, Relator ad hoc: Se-
nador Antonio Carlos Júnior, sobre o Ofício 
nº S/27, de 2009 (nº 239/2009, na origem), 
do Superior Tribunal de Justiça, submetendo 
à apreciação do Senado Federal a indicação 
do Senhor Leomar Barros Amorim de Sousa, 
Desembargador do Tribunal Regional Federal 
da 1ª Região, para compor o Conselho Nacio-
nal de Justiça. 

18 
PARECER Nº 590, DE 2009 

(Escolha de Autoridade)

Discussão, em turno único, do Parecer nº 
590, de 2009, da Comissão de Constituição, 
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Justiça e Cidadania, Relator: Senador José 
Agripino, sobre o Ofício nº S/28, de 2009 (nº 
239/2009, na origem), do Superior Tribunal de 
Justiça, submetendo à apreciação do Senado 
Federal a indicação do Senhor Walter Nunes 
da Silva Júnior, Juiz Federal, para compor o 
Conselho Nacional de Justiça. 

19 
PARECER Nº 592, DE 2009 

(Escolha de Autoridade)

Discussão, em turno único, do Parecer nº 
592, de 2009, da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, Relator: Senador Flexa 
Ribeiro, sobre o Ofício nº S/30, de 2009 (nº 
144/2009, na origem), do Supremo Tribunal 
Federal, submetendo à apreciação do Senado 
Federal a indicação do Senhor Milton Augusto 
de Brito Nobre, Desembargador do Tribunal 
de Justiça do Estado do Pará, para compor o 
Conselho Nacional de Justiça.

20 
PARECER Nº 593, DE 2009 

(Escolha de Autoridade)

Discussão, em turno único, do Parecer nº 
593, de 2009, da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, Relator: Senador Tasso 
Jereissati, sobre o Ofício nº S/31, de 2009 (nº 
406/2009, na origem), do Procurador-Geral 
da República, submetendo à apreciação do 
Senado Federal a indicação do Senhor José 
Adônis Callou de Araújo Sá, Procurador Re-
gional da República, para compor o Conselho 
Nacional de Justiça.

21 
PARECER Nº 594, DE 2009 

(Escolha de Autoridade)

Discussão, em turno único, do Parecer 
nº 594, de 2009, da Comissão de Constitui-
ção, Justiça e Cidadania, Relator: Senador 
Romeu Tuma, sobre o Ofício nº S/32, de 2009 
(nº 406/2009, na origem), do Procurador-Geral 
da República, submetendo à apreciação do 
Senado Federal a indicação do Senhor Felipe 
Locke Cavalcanti, Promotor de Justiça do Es-
tado de São Paulo, para compor o Conselho 
Nacional de Justiça.

22 
PARECER Nº 595, DE 2009 

(Escolha de Autoridade)

Discussão, em turno único, do Parecer nº 
595, de 2009, da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, Relatora: Senadora Ideli 
Salvatti, sobre o Ofício nº S/33, de 2009 (nº 
46/2009, na origem), do Conselho Federal da 
Ordem dos Advogados do Brasil, submetendo 
à apreciação do Senado Federal a indicação 
do Senhor Jefferson Luis Kravchychyn para 
compor o Conselho Nacional de Justiça.

23 
PARECER Nº 596, DE 2009 

(Escolha de Autoridade)

Discussão, em turno único, do Parecer nº 
596, de 2009, da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, Relator: Senador Inácio 
Arruda, sobre o Ofício nº S/34, de 2009 (nº 
46/2009, na origem), do Conselho Federal da 
Ordem dos Advogados do Brasil, submetendo 
à apreciação do Senado Federal a indicação 
do Senhor Jorge Hélio Chaves de Oliveira para 
compor o Conselho Nacional de Justiça.

24 
PARECER Nº 598, DE 2009 

(Escolha de Autoridade)

Discussão, em turno único, do Parecer nº 
598, de 2009, da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, Relator: Senador Aloizio 
Mercadante, sobre o Ofício nº S/36, de 2009 
(nº 184/2009, na origem), do Tribunal Supe-
rior do Trabalho, submetendo à apreciação do 
Senado Federal a indicação do Senhor Ives 
Gandra Martins Filho, Ministro do Tribunal Su-
perior do Trabalho, para compor o Conselho 
Nacional de Justiça.

25 
PARECER Nº 599, DE 2009 

(Escolha de Autoridade)

Discussão, em turno único, do Parecer 
nº 599, de 2009, da Comissão de Constitui-
ção, Justiça e Cidadania, Relator: Senador 
Wellington Salgado, sobre o Ofício nº S/37, 
de 2009 (nº 184/2009, na origem), do Tribunal 
Superior do Trabalho, submetendo à aprecia-
ção do Senado Federal a indicação do Senhor 
Nelson Tomaz Braga, Juiz do Tribunal Regio-
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nal do Trabalho da 1ª Região, para compor o 
Conselho Nacional de Justiça.

26 
PARECER Nº 600, DE 2009 

(Escolha de Autoridade)

Discussão, em turno único, do Parecer nº 
600, de 2009, da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, Relator: Senador Os-
mar Dias, sobre o Ofício nº S/38, de 2009 (nº 
184/2009, na origem), do Tribunal Superior do 
Trabalho, submetendo à apreciação do Sena-
do Federal a indicação da Senhora Morgana 
de Almeida Richa, Juíza do Trabalho Titular da 
15ª Vara do Trabalho de Curitiba, para compor 
o Conselho Nacional de Justiça.

27 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 29, DE 2003

Votação, em segundo turno, da Propos-
ta de Emenda à Constituição nº 29, de 2003, 
tendo como primeira signatária a Senadora 
Lúcia Vânia, que dá nova redação ao art. 193 
da Constituição Federal (que trata da ordem 
social).

Parecer sob nº 187, de 2009, da Comis-
são Diretora, Relator: Senador Mão Santa, 
oferecendo a redação para o segundo turno.

28 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 7, DE 2008

Votação, em segundo turno, da Propos-
ta de Emenda à Constituição nº 7, de 2008, 
tendo como primeiro signatário o Senador 
Gim Argello, que altera os arts. 21, 22 e 48 
da Constituição Federal, para transferir da 
União para o Distrito Federal as atribuições 
de organizar e manter a Defensoria Pública 
do Distrito Federal.

Parecer favorável, sob nº 727, de 2008, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Demóstenes Torres.

29 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 48, DE 2003

Votação, em primeiro turno, da Proposta 
de Emenda à Constituição nº 48, de 2003, ten-
do como primeiro signatário o Senador Antonio 

Carlos Magalhães, que dispõe sobre aplicação 
de recursos destinados à irrigação. 

Pareceres sob nºs 1.199, de 2003; e 15, 
de 2007, da Comissão de Constituição, Jus-
tiça e Cidadania: 1º pronunciamento: Relator: 
Senador João Alberto Souza, favorável, com 
a Emenda nº 1-CCJ, que apresenta; 2º pro-
nunciamento: (sobre a Emenda nº 2, de Ple-
nário), Relator ad hoc: Senador João Batista 
Motta, favorável, nos termos de subemenda 
que apresenta.

30 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 51, DE 2003

Votação, em primeiro turno, da Propos-
ta de Emenda à Constituição nº 51, de 2003, 
tendo como primeiro signatário o Senador 
Demóstenes Torres, que dá nova redação ao 
§ 4º do art. 225 da Constituição Federal, para 
incluir o Cerrado e a Caatinga entre os biomas 
considerados patrimônio nacional.

Parecer favorável, sob nº 269, de 2004, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, Relator: Senador Eduardo Azeredo.

31 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 19, DE 2007

Votação, em primeiro turno, da Propos-
ta de Emenda à Constituição nº 19, de 2007, 
tendo como primeiro signatário o Senador Tião 
Viana, que acrescenta parágrafo único ao art. 
54 da Constituição Federal, para permitir a 
Deputados Federais e Senadores o exercício 
de cargo de professor em instituição pública 
de ensino superior.

Parecer favorável sob nº 850, de 2007, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Eduardo Suplicy.

32 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 100, DE 2007

Votação, em primeiro turno, da Proposta 
de Emenda à Constituição nº 100, de 2007, 
tendo como primeiro signatário o Senador Al-
varo Dias, que dá nova redação às alíneas b 
e c do inciso XXIII do art. 21 da Constituição 
Federal, para autorizar a produção, a comer-
cialização e a utilização de radioisótopos para 
a pesquisa e uso médicos.
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Parecer favorável, sob nº 1.105, de 2008, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, Relator: Senador César Borges.

33 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 42, DE 2008

Votação, em primeiro turno, da Proposta 
de Emenda à Constituição nº 42, de 2008 (nº 
138/2003, na Câmara dos Deputados, tendo 
como primeiro signatário o Deputado Sandes 
Júnior), que altera a denominação do Capítulo 
VII do Título VIII da Constituição Federal e mo-
difica o seu art. 227 (dispõe sobre a proteção 
dos direitos econômicos, sociais e culturais 
da juventude).

Parecer sob nº 297, de 2009, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Expedito Júnior, favorável, 
com as Emendas nºs 1 a 3-CCJ, de redação, 
que apresenta.

34 
SUBSTITUTIVO AO  

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 6, DE 2007

Votação, em turno suplementar, do Subs-
titutivo ao Projeto de Lei da Câmara nº 6, de 
2007 (nº 6.645/2006, na Casa de origem, do 
Deputado Mendes Ribeiro Filho), que acres-
centa parágrafo único ao art. 175 da Lei nº 
5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código de 
Processo Civil, e dá nova redação ao art. 62 
da Lei nº 5.010, de 30 de maio de 1966, que 
organiza a Justiça Federal de primeira instân-
cia, e dá outras providências. (Estabelece dias 
e períodos de feriado forense e de suspensão 
dos prazos processuais)

Pareceres sob nºs 994, de 2007 e 383, 
de 2008, das Comissões

– Diretora, Relator: Senador Alvaro Dias, 
oferecendo a redação do vencido; e

– de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Pedro Simon (sobre as Emen-
das nºs 1 a 5, de Plenário), favorável, nos ter-
mos de subemendas que apresenta.

35 
SUBSTITUTIVO AO  

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 111, DE 2005

Discussão, em turno suplementar, do 
Substitutivo ao Projeto de Lei da Câmara nº 
111, de 2005 (nº 3.796/2004, na Casa de ori-
gem, da Deputada Laura Carneiro), que dis-

põe sobre a Política Nacional de Orientação, 
Combate e Controle dos Efeitos Danosos da 
Exposição ao Sol à Saúde e dá outras provi-
dências.

Parecer sob nº 1.053, de 2008, da Co-
missão Diretora, Relator: Senador Alvaro Dias, 
oferecendo a redação do vencido.

36 
EMENDAS DA CÂMARA AO  

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 507, DE 2003

Votação, em turno único, das Emendas 
da Câmara ao Projeto de Lei do Senado nº 
507, de 2003 (nº 6.206/2005, naquela Casa), 
da Senadora Fátima Cleide, que altera o art. 
61 da Lei nº 9.394, de 20 dezembro de 1996, 
com a finalidade de discriminar as categorias 
de trabalhadores que se devem considerar 
profissionais da educação.

Parecer favorável, sob nº 1.018, de 2008, 
da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, 
Relatora: Senadora Ideli Salvatti.

37 
EMENDAS DA CÂMARA AO  

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 314, DE 2006

Discussão, em turno único, das Emendas 
da Câmara ao Projeto de Lei do Senado nº 314, 
de 2006 (nº 1.477/2007, naquela Casa), de au-
toria do Senador Gerson Camata, que inclui 
dispositivo na Lei nº 8.078, de 11 de setembro 
de 1990 – Código de Defesa do Consumidor, 
para determinar que conste, nos documentos 
de cobrança de dívida encaminhados ao con-
sumidor, o nome e o endereço do fornecedor 
do produto ou serviço.

Parecer favorável, sob nº 692, de 2009, 
da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do 
Consumidor e Fiscalização e Controle, Relator 
ad hoc: Senador Flexa Ribeiro.

38 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 15, DE 2006

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 15, de 2006 (nº 4.924/2005, 
na Casa de origem, do Deputado Bernardo 
Ariston), que altera o § 4º do art. 9º da Lei nº 
9.099, de 26 de setembro de 1995, que dispõe 
sobre os Juizados Especiais Cíveis e Crimi-
nais e dá outras providências (dispõe sobre a 
representação nas causas de valor até vinte 
salários mínimos).
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Parecer favorável, sob nº 576, de 2009, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relatora: Senadora Serys Slhessarenko.

39 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 29, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 29, de 2008 (nº 7.163/2006, 
na Casa de origem), de iniciativa do Presidente 
da República, que autoriza o Instituto Nacio-
nal de Metrologia, Normalização e Qualidade 
Industrial – Inmetro a promover a alienação 
de bem público.

Parecer favorável, sob nº 578, de 2009, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, Relator ad hoc: Senador Renato Ca-
sagrande.

40 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 81, DE 2008

Projeto de Lei da Câmara nº 81, de 2008, 
de autoria do Deputado Alberto Fraga, que 
acrescenta o art. 349-A ao Decreto-Lei nº 
2.848, de 7de dezembro de 1940 – Código 
Penal (tipifica como crime o ingresso de apa-
relhos de comunicação, sem autorização, em 
estabelecimento prisional).

Parecer favorável, sob nº 700, de 2009, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, Relator: Senador Romeu Tuma.

41 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 135, DE 2008

Projeto de Lei da Câmara nº 135, de 
2008, de autoria do Deputado HUGO LEAL, 
que altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro 
de 1997, que institui o Código de Trânsito Bra-
sileiro, para estabelecer penas alternativas 
aplicáveis aos crimes de trânsito.

Parecer sob nº 701, de 2009, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator ad hoc: Senador Antônio Carlos Vala-
dares, favorável, com a Emenda nº 1-CCJ, de 
redação, que apresenta.

42 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 137, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 137, de 2008 (nº 370/2007, 
na Casa de origem, do Deputado Luiz Couto), 
que dispõe sobre o crime de extermínio de se-
res humanos, altera o Decreto-Lei nº 2.848, de 

7 de dezembro de 1940 – Código Penal, e dá 
outras providências.

Pareceres sob nºs 1.093, de 2008; e 695, 
de 2009, das Comissões

– de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Antonio Carlos Valadares, 
favorável com as Emendas nºs 1 a 3-CCJ, 
que apresenta; e

– de Direitos Humanos e Legislação Par-
ticipativa (em audiência, nos termos do Re-
querimento nº 1.397, de 2008), Relator: Se-
nador Jayme Campos, favorável ao Projeto 
e às Emendas nºs 1 a 3-CCJ, apresentando, 
ainda, a Emenda nº 4-CDH.

43 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 152, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 152, de 2008 (nº 1.890/2007, 
na Casa de origem, do Deputado Mauro Nazif), 
que acrescenta dispositivo à Lei nº 8.662, de 7 
de junho de 1993, para dispor sobre a duração 
do trabalho do Assistente Social.

Parecer favorável, sob nº 582, de 2009, 
da Comissão de Assuntos Sociais, Relator ad 
hoc: Senador Flávio Arns.

44 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 172, DE 2008

Projeto de Lei da Câmara nº 172, de 
2008, de autoria do Deputado Lobbe Neto, 
que acrescenta art. 81-A à Lei nº 9.503, de 23 
de setembro de 1997, que institui o Código de 
Trânsito Brasileiro, para dispor sobre placa in-
dicativa de pronto-socorro nas rodovias.

Parecer favorável, sob nº 705, de 2009, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, Relator ad hoc: Senador Renato Ca-
sagrande.

45 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 182, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei da Câmara nº 182, de 2008 (nº 371/99, 
na Casa de origem, do Deputado Enio Bacci), 
que altera o art. 49 da Lei nº 8.078, de 11 de 
setembro de 199 (dispõe sobre o direito de 
arrependimento do consumidor).

Parecer favorável, sob nº 706, de 2009, 
da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do 
Consumidor e Fiscalização e Controle, Relator: 
Senador Leomar Quintanilha.
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46 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 12, DE 2009

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 12, de 2009 (nº 6.171/2005, 
na Casa de origem, do Deputado Celso Rus-
somanno), que acrescenta parágrafos ao art. 
31 da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 
– Código de Defesa do Consumidor, para ga-
rantir ao consumidor o exame dos produtos 
adquiridos.

Parecer favorável, sob nº 707, de 2009, 
da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do 
Consumidor, Fiscalização e Controle, Relator 
ad hoc: Senador Flexa Ribeiro.

47 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 9, DE 2002 

(Tramitando em conjunto com o  
Projeto de Lei da Câmara nº 30, de 2002)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei do Senado nº 9, de 2002, de autoria da 
Senadora Maria do Carmo Alves, que altera 
o artigo 54 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 
1990, a fim de garantir a reserva de vagas 
nas creches, ou entidades similares, e pré-
escolas públicas para as crianças protadoras 
de deficiência.

Pareceres sob nºs 696 e 697, de 2009, 
das Comissões

– de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Marcelo Crivella, favorável, 
com a Emenda nº 1-CCJ, que apresenta; e 
pela rejeição do Projeto de Lei da Câmara nº 
30, de 2002, que tramita em conjunto; e

– de Educação, Cultura e Esporte (em 
audiência, nos termos do Requerimento nº 
219, de 2003), Relator: Senador Flávio Arns, 
favorável ao Projeto, parcialmente à Emenda 
nº 1-CCJ; nos termos da Emenda nº 2-CE; 
apresentando, ainda, a Emenda nº 3 – CE; e 
pela rejeição do Projeto de Lei da Câmara nº 
30, de 2002, que tramita em conjunto.

48 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 30, DE 2002 

(Tramitando em conjunto com o 
Projeto de Lei do Senado nº 9, de 2002)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei da Câmara nº 30, de 2002 (nº 3.994, 
de 97, na Casa de origem, do Deputado Enio 
Bacci), que dispõe sobre a reserva de vagas 

nas creches públicas para crianças portadoras 
de deficiência e dá outras providências.

Pareceres sob nºs 696 e 697, de 2009, 
das Comissões

– de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Marcelo Crivella, contrário 
ao Projeto de Lei da Câmara nº 30, de 2002, 
e pela aprovação do Projeto de Lei do Senado 
nº 9, de 2002, que tramita em conjunto, com a 
Emenda nº 1 – CCJ, que apresenta; e

– de Educação, Cultura e Esporte (em 
audiência, nos termos do Requerimento nº 
219, de 2003), Relator: Senador Flávio Arns, 
contrário ao Projeto de Lei da Câmara nº 30, 
de 2002, pela aprovação do Projeto de Lei do 
Senado nº 9, de 2002, que tramita em conjun-
to; favorável parcialmente a Emenda nº 1-CCJ; 
nos termos da Emenda nº 2-CE; apresentan-
do, ainda, a Emenda nº 3-CE.

49 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 140, DE 2007 – COMPLEMENTAR

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 140, de 2007-Complementar, 
de autoria do Senador Demóstenes Torres, que 
altera o art. 1º da Lei Complementar nº 105, 
de 10 de janeiro de 2001, para especificar os 
dados financeiros não sigilosos, para fins de 
investigação de ilícito penal.

Pareceres sob nºs 281 e 706, de 2007, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, Relator: Senador Jarbas Vasconcelos, 
1º pronunciamento (sobre o Projeto): favorá-
vel, com a Emenda nº 1-CCJ, que apresen-
ta; 2º pronunciamento (sobre a Emenda nº 
2-Plen): favorável, nos termos de Subemenda 
que oferece.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
Está encerrada esta sessão do Senado da República 
do Brasil, iniciada às 14 horas, toda ela coordenada 
pelos nossos dois Secretários Executivos, o José Ro-
berto e o João Pedro, que traduzem e simbolizam a 
grandeza funcional. E o Zezinho ali, que se aproxima, 
que traduz também o funcionário inspirado em Cristo, 
que diz: “Eu não vim ao mundo para ser servido e sim 
para servir”.

João Vicente, ele conta que no dia em que eu 
fiz o milésimo discurso, ele chegou ali jocosamente 
e disse: “Mil discursos, mas eu já lhe servi cinco mil 
cafezinhos”.

    735ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 21horas e 15 
minutos)

JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL736
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COMPOSIÇÃO DO SENADO FEDERAL NA 53ª LEGISLATURA
(por Unidade da Federação)

Bahia
Minoria-DEM - Antonio Carlos Júnior* (S)

Bloco-PR - César Borges*
PDT - João Durval**

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

Amazonas
Minoria-PSDB - Arthur Virgílio*
PDT - Jefferson Praia* (S)

Bloco-PT - João Pedro** (S)

Rio de Janeiro
Bloco-PRB - Marcelo Crivella*
Maioria-PMDB - Paulo Duque* (S)

Maioria-PP - Francisco Dornelles**

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

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

Maranhão
Maioria-PMDB - Lobão Filho* (S)

Maioria-PMDB - Mauro Fecury* (S)

PTB - Epitácio Cafeteira**

Paraíba
Minoria-DEM - Efraim Morais*
Bloco-PRB - Roberto Cavalcanti* (S)

Minoria-PSDB - Cícero Lucena**

Acre
Maioria-PMDB - Geraldo Mesquita Júnior*
Bloco-PT - Marina Silva*
Bloco-PT - Tião Viana**

Pará
Minoria-PSDB - Flexa Ribeiro* (S)

PSOL - José Nery* (S)

Minoria-PSDB - Mário Couto**

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

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

Minoria-PSDB - Marisa Serrano**

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

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

Distrito Federal
Minoria-DEM - Adelmir Santana* (S)

PDT - Cristovam Buarque*
PTB - Gim Argello** (S)

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

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

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

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

Minoria-DEM - Eliseu Resende**

Santa Catarina
Bloco-PT - Ideli Salvatti*
Maioria-PMDB - Neuto De Conto* (S)

Minoria-DEM - Raimundo Colombo**

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

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

Alagoas
Minoria-PSDB - João Tenório* (S)

Maioria-PMDB - Renan Calheiros*
PTB - Fernando Collor**

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

Mato Grosso
Minoria-DEM - Gilberto Goellner* (S)

Bloco-PT - Serys Slhessarenko*
Minoria-DEM - Jayme Campos**

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

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

Mandatos
*: Período 2003/2011    **: Período 2007/2015
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COMPOSIÇÃO
COMISSÕES PARLAMENTARES DE INQUÉRITO

1) COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO - ONGS

Finalidade: Comissão Parlamentar de Inquérito composta de 11 Senadores titulares e 7 suplentes, destinada
a apurar, no prazo de cento e oitenta dias, a liberação, pelo Governo Federal, de recursos públicos para
organizações não governamentais - ONGs - e para organizações da sociedade civil de interesse público
- OSCIPs, bem como a utilização, por essas entidades, desses recursos e de outros por elas recebidos do
exterior, no período de 1999 até 30 de abril de 2009. 

(Requerimento nº 201, de 2007, lido em 15.3.2007)
(Aditado pelo Requerimento nº 217, de 2007, lido em 20.03.2007)
(Aditado pelo Requerimento nº 1.324, de 2007, lido em 8.11.2007)
(Aditado pelo Requerimento nº 515, de 2008, lido em 30.04.2008)

(Aditado pelo Requerimento nº 1.391, de 2008, lido em 18.11.2008)
(Aditado pelo Requerimento nº 623, de 2009, lido em 27.5.2009)

Número de membros: 11 titulares  e 7  suplentes

PRESIDENTE: Senador Heráclito Fortes   (DEM-PI) (14)

VICE-PRESIDENTE: Senadora Lúcia Vânia   (PSDB-GO)
RELATOR: Senador Arthur Virgílio   (PSDB-AM)

Leitura: 15/03/2007
Designação: 05/06/2007
Instalação: 03/10/2007

Prazo final prorrogado: 21/02/2010

TITULARES SUPLENTES

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB ) (1)

Heráclito Fortes   (DEM-PI)

Efraim Morais   (DEM-PB) (13)

Arthur Virgílio   (PSDB-AM) (10,21)

Lúcia Vânia   (PSDB-GO) (5)

 1.  Demóstenes Torres   (DEM-GO)

 2.  Alvaro Dias   (PSDB-PR) (4,7)

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B ) (8)

Inácio Arruda   (PC DO B-CE) (12,22)

Fátima Cleide   (PT-RO) (2,6,20)

Eduardo Suplicy   (PT-SP) (3,11,16,18)

 1.  João Pedro   (PT-AM) (19)

 2.  Augusto Botelho   (PT-RR) (25)

Maioria ( PMDB, PP )
Neuto De Conto   (PMDB-SC) (24)

Wellington Salgado de Oliveira   (PMDB-MG)

Valter Pereira   (PMDB-MS)

 1.  Valdir Raupp   (PMDB-RO) (23)

 2.  Romero Jucá   (PMDB-RR)
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PDT
Patrícia Saboya   (CE) (15,17)

PDT/PSOL (9)

 1.  Osmar Dias   (PDT-PR)

Notas:
1. De acordo com o cálculo de proporcionalidade partidária, cabe ao Bloco Parlamentar da Minoria a indicação de três membros suplentes.
2. Senador Inácio Arruda, passa a substituir o Senador João Ribeiro, em 21.8.2007 (Of. 133/2007 - GLDBAG). Eleito como Relator, na Sessão do dia
10.10.2007.
3. Senador Sibá Machado, passou a substituir o Senador Vicente Claudino, em 21.8.2007 (Of. 133/2007 - GLDBAG).
4. Senador Sérgio Guerra foi designado, em 22/08/2007 (Ofício nº 171/07-GLPSDB).
5. Senadora Lúcia Vânia, em substituição à Senadora Marisa Serrano, foi designada em 22/08/2007 (Ofício nº 171/07-GLPSDB). Eleita para a
Vice-Presidência, na Sessão Ordinária em 10.10.2007.
6. Indicado o Senador Inácio Arruda em substituição ao Senador Eduardo Suplicy, que se torna membro suplente, nos termos do Ofício nº 138/2007.
7. O Senador Alvaro Dias foi indicado em substituição ao Senador Sérgio Guerra, na sessão deliberativa de 09.10.2007, conforme Ofício nº
185/2007-GLPSDB (DSF de 10.10.2007).
8. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
9. Vaga de suplente compartilhada entre o PDT e o PSOL.
10. Senador Sérgio Guerra passou a substituir o Senador Flexa Ribeiro, em 26/02/2008, na condição de membro titular (Of. 16/08-GLPSDB).
11. Em 13/05/2008, o Senador Flávio Arns é designado Titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador Sibá Machado
(Of. 55/2008/GLDBAG).
12. Em 10/06/2008, a Senadora Fátima Cleide é designada Titular do Bloco de Apoio ao Governo, na Comissão (Of. 68/2008-GLDBAG).
13. Em 08.07.2008, o Senador Efraim Morais é designado membro titular do DEM (Bloco Parlamentar da Minoria) na Comissão, em substituição ao
Senador Raimundo Colombo (OF. Nº 070/2008-GLDEM).
14. Em 05.08.2008, o Senador Heráclito Fortes foi eleito Presidente da Comissão (Ofício nº 050/08 - SSCEPI).
15. Em 05.08.2008, o Senador Jeferson Praia é designado membro titular do PDT na Comissão (Of. Nº 17/08-GLPDT).
16. Em 06.08.2008, o Senador João Pedro é designado Titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador Flávio Arns
(Ofício nº 080/2008 - GLDBAG).
17. Em 21.05.2009, a Senadora Patrícia Saboya é designada membro titular do PDT na Comissão, em substituição ao Senador Jeferson Praia (Of. nº 46/09
-LPDT).
18. Em 27.05.2009, o Senador Eduardo Suplicy é designado Titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador João Pedro
(Ofício nº 096/2009 - GLDBAG).
19. Em 27.05.2009, o Senador João Pedro é designado Suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador Eduardo Suplicy
(Ofício nº 096/2009 - GLDBAG).
20. Em 27.05.2009, a Senadora Fátima Cleide é designada Titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador Inácio Arruda
(Ofício nº 096/2009 - GLDBAG).
21. Em 27.05.2009, o Senador Arthur Virgílio é designado Titular do Bloco Parlamentar da Minoria (PSDB) na Comissão, em substituição ao Senador
Sérgio Guerra (Ofício nº 97/09 - GLPSDB).
22. Em 27.05.2009, o Senador Inácio Arruda é designado Titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição à Senadora Fátima Cleide
(Ofício nº 096/2009 - GLDBAG).
23. Em 02.06.2009, o Senador Valdir Raupp é designado membro suplente do Bloco da Maioria na Comissão, em substituição ao Senador Leomar
Quintanilha (OF. GLPMDB Nº 011-A-2009).
24. Em 02.06.2009, o Senador Neuto de Conto é designado membro titular do Bloco da Maioria na Comissão, em substituição ao Senador Valdir Raupp
(OF. GLPMDB Nº 011-A-2009).
25. Em 09.06.2009, o Senador Augusto Botelho é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador
Mozarildo Cavalcanti (Ofício nº 106/2009 - GLDBAG).

Secretário(a): Will de Moura Wanderley
Telefone(s): 3303-3514

Fax: 3303-1176
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2) COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO - PEDOFILIA
Finalidade: Comissão Parlamentar de Inquérito, criada nos termos do Requerimento nº 200, de 2008, de
autoria do Senador Magno Malta e outros Senhores Senadores, composta de sete titulares e cinco suplentes,
nos termos do § 4º do art. 145 do Regimento Interno do Senado Federal, para, no prazo de cento e vinte
dias, apurar a utilização da internet na prática de crimes de "pedofilia", bem como a relação desses crimes
com o crime organizado. 

(Requerimento nº 200, de 2008, lido em 4.3.2008)

Número de membros: 7 titulares  e 5  suplentes

PRESIDENTE: Senador Magno Malta   (PR-ES)
VICE-PRESIDENTE: Senador Romeu Tuma   (PTB-SP)

RELATOR: Senador Demóstenes Torres   (DEM-GO)

Leitura: 04/03/2008
Designação: 24/03/2008
Instalação: 25/03/2008

Prazo final: 04/08/2008
Prazo prorrogado: 13/03/2008

Prazo final prorrogado: 23/09/2009

TITULARES SUPLENTES
Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )

Demóstenes Torres   (DEM-GO)

Eduardo Azeredo   (PSDB-MG)

 1.  VAGO (1,4)

 2.  Papaléo Paes   (PSDB-AP) (7)

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B )
Paulo Paim   (PT-RS) (3)

Magno Malta   (PR-ES)

 1.  José Nery   (PSOL-PA) (2,5,6)

Maioria ( PMDB, PP )
Almeida Lima   (PMDB-SE)

VAGO (8)

 1.  Geraldo Mesquita Júnior   (PMDB-AC) (8)

PTB
Romeu Tuma   (SP)  1.  Sérgio Zambiasi   (RS)

Notas:
1. Em 01/04/2008, o Senador Virginio de Carvalho é designado Suplente em vaga antes ocupada pela Senadora Maria do Carmo Alves, que se encontra
licenciada no período de 20.03.2008 a 3.02.2009 (Of. 30/08-GLDEM e Req. nº 1.135/2009).
2. Em 04.06.2008, o Senador Marcelo Crivella é designado suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 063/2008-GLDBAG), em
substituição ao Senador Paulo Paim.
3. Em 04.06.2008, o Senador Paulo Paim é designado titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 063/2008-GLDBAG), em substituição ao
Senador Marcelo Crivella.
4. Vago em virtude do fim do exercício do Senador Virgínio de Carvalho, devido ao retorno da Titular.
5. Em 03.03.2009, vago em virtude da cessão da vaga ao Partido Socialismo e Liberdade (Of. nº 020/2009-GLDBAG).
6. Em 03.03.2009, o Senador José Nery é designado membro suplente em vaga cedida pelo Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. SF/GSJN nº
081/2009).
7. Em 23.04.2009, o Senador Papaléo Paes é designado membro suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Cícero Lucena (Of. nº
73/09-GLPSDB).
8. Em 10.06.2009, o Senador Geraldo Mesquita deixa a vaga de titular e é designado membro suplente do Bloco da Maioria na Comissão (OF. GLPMDB
nº 016-A/2009).
*. Prorrogado até 23.09.2009 através do Requerimento nº 200, de 2009, lido em 16.02.2009.
**. Prorrogado até 13.03.2009 através do Requerimento nº 818, de 2008, lido em 25.06.2008.
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3) COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO - PETROBRAS
Finalidade: Comissão Parlamentar de Inquérito, criada nos termos do Requerimento nº 569, de 2009,
de autoria do Senador Alvaro Dias e outros Senhores Senadores, composta por onze titulares e sete
suplentes, destinada a apurar, no prazo de cento e oitenta dias, irregularidades envolvendo a empresa
Petróleo Brasileiro S/A (PETROBRAS) e a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Bicombustíveis
(ANP), relacionadas com: a) indícios de fraudes nas licitações para reforma de plataformas de exploração
de petróleo, apontadas pela operação "Águas Profundas" da Polícia Federal; b) graves irregularidades
nos contratos de construção de plataformas, apontadas pelo Tribunal de Contas da União; c) indícios de
superfaturamento na construção da refinaria Abreu e Lima, em Pernambuco, apontados por relatório do
Tribunal de Contas da União; d) denúncias de desvios de dinheiro dos "royalties" do petróleo, apontados
pela operação "Royalties", da Polícia Federal; e) denúncias do Ministério Público Federal sobre fraudes
envolvendo pagamentos, acordos e indenizações feitos pela ANP a usineiros; f) denúncias de uso de
artifícios contábeis que resultaram em redução do recolhimento de impostos e contribuições no valor de 4,3
bilhões de reais; g) denúncias de irregularidades no uso de verbas de patrocínio da estatal. 

(Requerimento nº 569, de 2009, lido em 15.5.2009)

Número de membros: 11 titulares  e 7  suplentes

PRESIDENTE:   
VICE-PRESIDENTE:   

RELATOR:   

Leitura: 15/05/2009

TITULARES SUPLENTES
Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )

Antonio Carlos Júnior   (DEM-BA)

Alvaro Dias   (PSDB-PR)

Sérgio Guerra   (PSDB-PE)

 1.  Heráclito Fortes   (DEM-PI)

 2.  Tasso Jereissati   (PSDB-CE)

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B )
Ideli Salvatti   (PT-SC)

Marcelo Crivella   (PRB-RJ)

João Pedro   (PT-AM)

 1.  Inácio Arruda   (PC DO B-CE)

 2.  Delcídio Amaral   (PT-MS)

Maioria ( PMDB, PP )
Paulo Duque   (PMDB-RJ)

Valdir Raupp   (PMDB-RO) (1)

Romero Jucá   (PMDB-RR)

 1.  Leomar Quintanilha   (PMDB-TO) (1)

 2.  Almeida Lima   (PMDB-SE)

PTB
Fernando Collor   (AL)  1.  Gim Argello   (DF)

PDT
Jefferson Praia   (AM)

Notas:
1. Em 02.06.2009, o Senador Valdir Raupp é designado membro titular do Bloco da Maioria na Comissão, em substituição ao Senador Leomar
Quintanilha, designado membro suplente em substituição ao Senador Valdir Raupp (OF. GLPMDB Nº 011-A-2009).
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4) COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO - AMAZÔNIA
Finalidade: Comissão Parlamentar de Inquérito, criada nos termos do Requerimento nº 572, de 2009,
de autoria do Senador Mozarildo Cavalcanti e outros Senhores Senadores, composta por onze titulares
e sete suplentes, para investigar, no prazo de cento e oitenta dias, os seguintes fatos a respeito da
Amazônia: 1) conflito referente à demarcação da reserva indígena Raposa Serra do Sol e outras; 2)
recentes denúncias de falta de assistência à saúde indígena; 3) áreas indígenas nos Estados de Roraima,
Amazonas, Pará e Mato Grosso, cujos territórios chegam a 57%, 21%, 20% e 30%, respectivamente, das
áreas territoriais desses Estados; 4) problemas envolvendo a soberania nacional nas áreas de fronteira:
tráfico internacional, terrorismo, guerrilhas, vigilância das fronteiras etc; 5) falta de condições de
sustentabilidade das comunidades indígenas já integradas às comunidades não indígenas; 6) alegado
aumento do desmatamento da floresta; 7) recrudescimento da aquisição de terras por parte de estrangeiros;
8) questões fundiárias e ambientais. 

(Requerimento nº 572, de 2009, lido em 15.5.2009)

Número de membros: 11 titulares  e 7  suplentes

PRESIDENTE:   
VICE-PRESIDENTE:   

RELATOR:   

Leitura: 15/05/2009

TITULARES SUPLENTES
Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )

Jayme Campos   (DEM-MT) (1)

Gilberto Goellner   (DEM-MT) (1)

Flexa Ribeiro   (PSDB-PA) (1)

 1.  Adelmir Santana   (DEM-DF) (1)

 2.  Arthur Virgílio   (PSDB-AM) (1)

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B )
Aloizio Mercadante   (PT-SP)

João Ribeiro   (PR-TO)

Renato Casagrande   (PSB-ES)

 1.  Marcelo Crivella   (PRB-RJ)

 2.  Flávio Arns   (PT-PR)

Maioria ( PMDB, PP )
Renan Calheiros   (PMDB-AL)

Geraldo Mesquita Júnior   (PMDB-AC) (3)

Gilvam Borges   (PMDB-AP)

 1.  Valter Pereira   (PMDB-MS)

 2.  Wellington Salgado de Oliveira   (PMDB-MG)

PTB
Mozarildo Cavalcanti   (RR) (1)  1.  João Vicente Claudino   (PI) (1)

PDT
Cristovam Buarque   (DF) (2)

Notas:
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1. Indicações das Lideranças.
2. Em 03.06.2009, o Senador Cristovam Buarque é designado membro titular do PDT na Comissão, em substituição ao Senador Osmar Dias (Of. nº
51/09-LPDT).
3. Em 10.06.2009, o Senador Geraldo Mesquita é designado membro titular do Bloco da Maioria na Comissão, em substituição ao Senador Francisco
Dornelles (OF. GLPMDB nº 015-A/2009).

COMPOSIÇÃO
COMISSÕES TEMPORÁRIAS

1) REFORMA DO REGIMENTO INTERNO - 2008
Finalidade: Apresentar, no prazo de 90 (noventa) dias, Projeto de Resolução para reforma do Regimento
Interno do Senado Federal. 

(Requerimento nº 208, de 2008, aprovado em 5.3.2008)
(Aditado pelo Requerimento nº 1.622, de 2008, aprovado em 10.12.2008)

Número de membros: 6
PRESIDENTE:  Senador Marco Maciel (1)

VICE-PRESIDENTE:  Senador Antonio Carlos Valadares (2)

RELATOR:  Senador Gerson Camata
Leitura: 05/03/2008

Instalação: 06/11/2008
Prazo final prorrogado: 30/06/2009

MEMBROS
Senador Gerson Camata   (PMDB)

Senador César Borges   (PR)

Senador Papaléo Paes   (PSDB)

Senador Antonio Carlos Valadares   (PSB)

Senador Marco Maciel   (DEM)

Senador Inácio Arruda   (PC DO B)

Notas:
1. Em 6.11.2008, o Senador Marco Maciel foi eleito Presidente da Comissão (Ofício nº 061/08-SSCEPI).
2. Em 6.11.2008, o Senador Antonio Carlos Valadares foi eleito Vice-Presidente da Comissão (Ofício nº 061/08-SSCEPI).
*. Em 11.11.2008 foi aprovada a criação de uma sexta vaga na Comissão (Requerimento nº 1.356/2008).
**. Em 29.04.2009, lido e aprovado o Requerimento nº 496, de 2009, que prorroga os trabalhos da Comissão até 30.06.2009.

Secretário(a): Ednaldo Magalhães Siqueira
Telefone(s): 3303-3511

Fax: 3303-1176
E-mail: ems@senado.gov.br
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2) ELABORAÇÃO DE PROJETO DE CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL (COMISSÃO DE JURISTAS)

Finalidade: Elaborar, no prazo de 180 dias, projeto de Código de Processo Penal. 

(Requerimento nº 227, de 2008, aprovado em 25.3.2008)
(Aditado pelo Requerimento nº 751, de 2008, aprovado em 10.06.2008)
(Aditado pelo Requerimento nº 794, de 2008, aprovado em 18.06.2008)
(Aditado pelo Requerimento nº 1.602, de 2008, aprovado em 9.12.2008)

Número de membros: 9
COORDENADOR:  Hamilton Carvalhido

RELATOR-GERAL:  Eugenio Pacelli de Oliveira
Leitura: 25/03/2008

Designação: 01/07/2008
Prazo final: 20/02/2009

Prazo final prorrogado: 02/09/2009

MEMBROS
Antonio Corrêa 

Antonio Magalhães Gomes Filho 

Eugenio Pacelli de Oliveira 

Fabiano Augusto Martins Silveira 

Félix Valois Coelho Júnior 

Hamilton Carvalhido 

Jacinto Nelson de Miranda Coutinho 

Sandro Torres Avelar 

Tito Souza do Amaral 
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3) RISCO AMBIENTAL EM MUNICÍPIOS RELACIONADOS PELO INPE
Finalidade: Destinada a verificar, no prazo de doze meses, o risco ambiental em que vivem Municípios
relacionados pelo Instituto Nacional de Pesquisa - INPE em seu "Mapa do desmatamento". Em aditamento
pelo Requerimento nº 495, de 2008, a Comissão passa a analisar 36 municípios em conformidade com o
INPE em seu "Mapa de desmatamento". 

(Requerimento nº 193, de 2008, aprovado em 25.3.2008)
(Aditado pelo Requerimento nº 1.692, de 2008, aprovado em 18.12.2008)

Número de membros: 5  titulares e 5 suplentes

PRESIDENTE:  Senador Jayme Campos
VICE-PRESIDENTE:  Senador João Pedro

RELATOR:  Senador Flexa Ribeiro
Leitura: 25/03/2008

Instalação: 10/04/2008
Prazo final: 22/12/2009

TITULARES SUPLENTES
Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )

Senador Jayme Campos   (DEM)

Senador Flexa Ribeiro   (PSDB)

1. Senador Gilberto Goellner   (DEM)

2. Senador Mário Couto   (PSDB)

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B )
Senador João Pedro   (PT) 1. Senadora Serys Slhessarenko   (PT)

Maioria ( PMDB, PP )
Senador Valdir Raupp   (PMDB) 1. Senador Leomar Quintanilha   (PMDB)

PTB
Senador Mozarildo Cavalcanti 1. Senador Romeu Tuma 
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4) TRANSPOSIÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO
Finalidade: Acompanhar todos os atos, fatos relevantes, normas e procedimentos referentes às obras
do Projeto de Integração do Rio São Francisco com as Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional
(Transposição do Rio São Francisco), bem como o Programa de Revitalização da Bacia Hidrográfica do
Rio São Francisco. 

(Requerimento nº 115, de 2008, aprovado em 02.07.2008)
(Aditado pelo Requerimento nº 1.691, de 2008, aprovado em 18.12.2008)

Número de membros: 5  titulares e 5 suplentes

PRESIDENTE:  Senador Cícero Lucena
VICE-PRESIDENTE:  Senador Gim Argello

RELATOR:  Senadora Rosalba Ciarlini
Leitura: 02/07/2008

Designação: 26/08/2008
Instalação: 27/08/2008

Prazo final: 22/12/2009

TITULARES SUPLENTES
Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )

Senadora Rosalba Ciarlini   (DEM)

Senador Cícero Lucena   (PSDB)

1. Senador Efraim Morais   (DEM)

2. Senador Tasso Jereissati   (PSDB)

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B )
Senador Inácio Arruda   (PC DO B) 1. Senador Eduardo Suplicy   (PT)

Maioria ( PMDB, PP )
VAGO (1) 1. Senador Almeida Lima   (PMDB)

PTB
Senador Roberto Cavalcanti   (PRB) (2,3) 1. Senador João Vicente Claudino 

Notas:
1. Vago, em virtude de o Senador José Maranhão ter tomado posse no cargo de Governador de Estado, renunciando ao mandato de Senador.
2. Em 12.03.2009, o PTB cede a vaga de titular ao Bloco de Apoio ao Governo (OF. Nº 092/2009-GLPTB/SF).
3. Em 12.03.2009, o Senador Roberto Cavalcanti é designado membro titular em vaga cedida ao Bloco de Apoio ao Governo pelo PTB na Comissão (Of.
nº 055/2009-GLDBAG).
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5) IDENTIFICAR DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS SUJEITOS À REGULAÇÃO
Finalidade: Identificar dispositivos constitucionais cuja regulação seja necessária para o exercício de
direitos fundamentais, bem como apresentar proposições legislativas e medidas destinadas a tornar efetivas
normas constitucionais. 

(Requerimento nº 8, de 2009, aprovado em 10.03.2009)

Número de membros: 11  titulares e 11 suplentes

Leitura: 10/03/2009
Designação: 02/04/2009

TITULARES SUPLENTES
Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )

Senador Demóstenes Torres   (DEM)

Senador Marco Maciel   (DEM)

Senador Cícero Lucena   (PSDB)

1. Senador Eliseu Resende   (DEM)

2. Senador Jayme Campos   (DEM)

3. Senador Flexa Ribeiro   (PSDB)

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B )
Senador Antonio Carlos Valadares   (PSB)

Senador Tião Viana   (PT)

Senadora Serys Slhessarenko   (PT)

1. Senador Marcelo Crivella   (PRB)

2. Senador Magno Malta   (PR)

3. Senadora Marina Silva   (PT)

Maioria ( PMDB, PP )
1.

2.

3.

PTB
Senador Mozarildo Cavalcanti 1. Senador Romeu Tuma 

PDT
1.
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6) ACOMPANHAMENTO DE METAS FIXADAS PELA ONU
Finalidade: Acompanhar as Metas de Desenvolvimento do Milênio fixadas pela Organização das Nações
Unidas - ONU, a serem alcançadas pelo governo brasileiro. 

(Requerimento nº 231, de 2009, aprovado em 05.05.2009)

Número de membros: 5  titulares e 5 suplentes

TITULARES SUPLENTES
Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )

Senadora Kátia Abreu   (DEM)

Senadora Marisa Serrano   (PSDB)

1.

2.

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B )
1.

Maioria ( PMDB, PP )
Senador Valter Pereira   (PMDB) (1) 1.

PTB
Senador Fernando Collor 1.

Notas:
1. Em 10.06.2009, o Senador Valter Pereira é designado membro titular do Bloco da Maioria na Comissão (OF. GLPMDB nº 009-A/2009).

7) COMEMORAÇÕES DO CINQUENTENÁRIO DE BRASÍLIA
Finalidade: Em parceria com o Governo do Distrito Federal, colaborar com o calendário oficial das
comemorações do cinquentenário de Brasília. 

(Requerimento nº 247, de 2009, aprovado em 05.05.2009)

Número de membros: 6

MEMBROS
Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )

Senador Adelmir Santana   (DEM)

Senador Eduardo Azeredo   (PSDB)

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B )
Senador Eduardo Suplicy   (PT)

Senador Roberto Cavalcanti   (PRB)

Maioria ( PMDB, PP )

PTB
Senador Gim Argello 
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8) NOVO PACTO FEDERATIVO NO BRASIL
Finalidade: Promover amplo debate e propor medidas para adoção de um novo pacto federativo no Brasil,
ou para o aperfeiçoamento do vigente. 

(Requerimento nº 488, de 2008, aprovado em 20.05.2009)

Número de membros: 15  titulares e 15 suplentes

TITULARES SUPLENTES
Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )

Senador Cícero Lucena   (PSDB)

Senador Flexa Ribeiro   (PSDB) (1)

1.

2.

3.

4. Senador João Tenório   (PSDB) (2)

5. Senador Sérgio Guerra   (PSDB)

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

Senador João Ribeiro   (PR)

Senador Eduardo Suplicy   (PT)

Senador Tião Viana   (PT)

1. Senador Roberto Cavalcanti   (PRB)

2. Senador Antonio Carlos Valadares   (PSB)

3. Senador Flávio Arns   (PT)

4. Senador Paulo Paim   (PT)

Maioria ( PMDB, PP )
Senador Almeida Lima   (PMDB) (3)

Senador Neuto De Conto   (PMDB) (3)

Senador Wellington Salgado de Oliveira   (PMDB) (3)

Senador Valter Pereira   (PMDB) (3)

1. Senador Gerson Camata   (PMDB) (3)

2. Senador Leomar Quintanilha   (PMDB) (3)

3. Senador Mauro Fecury   (PMDB) (3)

4. Senador Paulo Duque   (PMDB) (3)

PTB
Senador Sérgio Zambiasi 1. Senador Romeu Tuma 

PDT
Senador João Durval 1.

Notas:
1. Em 09.06.2009, o Senador Flexa Ribeiro é designado membro titular do PSDB (Bloco da Minoria) na Comissão, em substituição à Senadora Lúcia
Vânia (Of. n 107/09 - GLPSDB).
2. Em 09.06.2009, o Senador João Tenório é designado membro suplente do PSDB (Bloco da Minoria) na Comissão, em substituição ao Senador Flexa
Ribeiro (Of. n 107/09 - GLPSDB).
3. Em 10.06.2009, a Liderança do Bloco da Maioria (PMDB,PP)designa seus membros na Comissão (OF. GLPMDB nº 007-A/2009).
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9) ENCHENTES NOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO NORTE
Finalidade: Verificar os efeitos das enchentes nos municípios da Região Norte. 

(Requerimento nº 449, de 2009, aprovado em 20.05.2009)

Número de membros: 7

MEMBROS
Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )

Senador Arthur Virgílio   (PSDB)

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

Senadora Fátima Cleide   (PT)

Maioria ( PMDB, PP )
Senador Geraldo Mesquita Júnior   (PMDB) (2)

Senador Valdir Raupp   (PMDB) (1)

PTB
Senador Romeu Tuma 

Notas:
1. Em 10.06.2009, o Senador Valdir Raupp é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 012-A/2009).
2. Em 10.06.2009, o Senador Geraldo Mesquita é designado membro titular do Bloco da Maioria na Comissão (OF. GLPMDB nº 012-A/2009).
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10) INUNDAÇÕES NO MARANHÃO, PIAUÍ, CEARÁ, BAHIA E RIO GRANDE DO NORTE
Finalidade: Verificar os efeitos das inundações ocorridas em municípios dos Estados do Maranhão, Piauí,
Ceará, Bahia e Rio Grande do Norte. 

(Requerimento nº 592, de 2009, aprovado em 21.05.2009)

Número de membros: 7

MEMBROS
Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )

Senadora Rosalba Ciarlini   (DEM)

Senador Tasso Jereissati   (PSDB)

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B )
Senador César Borges   (PR)

Senador Inácio Arruda   (PC DO B)

Maioria ( PMDB, PP )
Senador Mão Santa   (PMDB) (1)

Senador Garibaldi Alves Filho   (PMDB) (2)

PTB
Senador João Vicente Claudino 

Notas:
1. Em 10.06.2009, o Senador Mão Santa é designado membro titular do Bloco da Maioria na Comissão (OF. GLPMDB nº 010-A/2009).
2. Em 10.06.2009, o Senador Garibaldi Alves é designado membro titular do Bloco da Maioria na Comissão (OF. GLPMDB nº 010-A/2009).
*. Incluido o Estado do Rio Grande do Norte, conforme comunicação lida e aprovada na sessão deliberativa ordinária de 21 de maio de 2009.
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 ACOMPANHAMENTO DA CRISE FINANCEIRA E DA EMPREGABILIDADE
(Ato do Presidente nº 16, de 2009)
(publicado no DSF de 14.02.2009)

Número de membros: 5
PRESIDENTE:  Senador Francisco Dornelles

Instalação: 03/03/2009

MEMBROS
Senador Pedro Simon   (PMDB)

Senador Francisco Dornelles   (PP)

Senador Marco Maciel   (DEM)

Senador Tasso Jereissati   (PSDB)

Senador Aloizio Mercadante   (PT)

Secretário(a): Dirceu Vieira Machado Filho
Telefone(s): 3303.4638

E-mail: dirceuv@senado.gov.br
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 REFORMA DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - PLS 156/2009 (ART. 374-RISF)
Finalidade: Examinar o Projeto de Lei do Senado nº 156, de 2009, que reforma o Código de Processo
Penal.

Número de membros: 11

PRESIDENTE:  Senador Demóstenes Torres
VICE-PRESIDENTE:  Senadora Serys Slhessarenko
RELATOR-GERAL:  Senador Renato Casagrande

RELATOR-PARCIAL - PROCEDIMENTOS:  Senador Tião Viana
RELATOR-PARCIAL - INQUÉRITO POLICIAL:  Senador Romeu Tuma

RELATOR-PARCIAL - MEDIDAS CAUTELARES:  Senador Marconi Perillo
RELATOR-PARCIAL - PROVAS:  Senador Valter Pereira

RELATOR-PARCIAL - RECURSOS:  Senadora Serys Slhessarenko
Instalação: 20/05/2009

MEMBROS
Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )

Senador Demóstenes Torres   (DEM)

Senador Marco Maciel   (DEM)

Senador Papaléo Paes   (PSDB)

Senador Marconi Perillo   (PSDB)

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B )
Senador Tião Viana   (PT)

Senador Renato Casagrande   (PSB)

Senadora Serys Slhessarenko   (PT)

Maioria ( PMDB, PP )
Senador Almeida Lima   (PMDB)

Senador Valter Pereira   (PMDB)

PTB
Senador Romeu Tuma 

PDT
Senadora Patrícia Saboya 

CALENDÁRIO DE TRAMITAÇÃO DO 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 156, DE 2009, 

QUE REFORMA O CÓDIGO DE PROCESSO PENAL 

PRAZOS

APRESENTAÇÃO DE EMENDAS: 21.05.2009 a 18.06.2009 (art. 374, III) 
RELATÓRIOS PARCIAIS: 19.06.2009 a 02.07.2009 (art. 374, IV) 
RELATÓRIO DO RELATOR-GERAL: 03 a 09.07.2009 (art. 374, V) 
PARECER FINAL: 10 a 16.07.2009 (art. 374, VI) 
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COMPOSIÇÃO
COMISSÕES PERMANENTES E SUAS SUBCOMISSÕES

1) COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS  - CAE
Número de membros: 27 titulares  e 27 suplentes

PRESIDENTE:  Senador Garibaldi Alves Filho  (PMDB-RN)
VICE-PRESIDENTE:  Senador Delcídio Amaral  (PT-MS)

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B ) (6)

Eduardo Suplicy   (PT) (38)

Delcídio Amaral   (PT) (36)

Aloizio Mercadante   (PT) (30)

Tião Viana   (PT) (41)

Marcelo Crivella   (PRB) (40)

Inácio Arruda   (PC DO B) (29)

César Borges   (PR) (32)

 1.  Antonio Carlos Valadares   (PSB) (37)

 2.  Renato Casagrande   (PSB) (33)

 3.  João Pedro   (PT) (11,35)

 4.  Ideli Salvatti   (PT) (39)

 5.  Roberto Cavalcanti   (PRB) (34,72)

 6.  Expedito Júnior   (PR) (4,28)

 7.  João Ribeiro   (PR) (31)

Maioria ( PMDB, PP )
Francisco Dornelles   (PP) (60,66)

Garibaldi Alves Filho   (PMDB) (59,64)

Gerson Camata   (PMDB) (67,71)

Valdir Raupp   (PMDB) (55)

Neuto De Conto   (PMDB) (8,15,54,56)

Pedro Simon   (PMDB) (57,69)

VAGO (68)

 1.  Romero Jucá   (PMDB) (62,65)

 2.  Gilvam Borges   (PMDB) (58,61)

 3.  Wellington Salgado de Oliveira   (PMDB) (3,63)

 4.  Leomar Quintanilha   (PMDB) (1,63)

 5.  Lobão Filho   (PMDB) (9,53,70)

 6.  Paulo Duque   (PMDB) (2,63)

 7.  VAGO (68)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Eliseu Resende   (DEM) (48)

Antonio Carlos Júnior   (DEM) (18,46)

Efraim Morais   (DEM) (44)

Raimundo Colombo   (DEM) (50)

Adelmir Santana   (DEM) (14,16,43)

Jayme Campos   (DEM) (13,47)

Cícero Lucena   (PSDB) (23)

João Tenório   (PSDB) (24)

Arthur Virgílio   (PSDB) (23,74)

Tasso Jereissati   (PSDB) (23)

 1.  Gilberto Goellner   (DEM) (46)

 2.  Demóstenes Torres   (DEM) (17,42)

 3.  Heráclito Fortes   (DEM) (49)

 4.  Rosalba Ciarlini   (DEM) (46)

 5.  Kátia Abreu   (DEM) (45)

 6.  José Agripino   (DEM) (5,51)

 7.  Alvaro Dias   (PSDB) (26)

 8.  Sérgio Guerra   (PSDB) (19,22,73)

 9.  Flexa Ribeiro   (PSDB) (27)

 10.  Eduardo Azeredo   (PSDB) (25,75)

PTB (7)

João Vicente Claudino (52)

Gim Argello (52)

 1.  Sérgio Zambiasi (12,52)

 2.  Fernando Collor (52)
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PDT
Osmar Dias (20)  1.  Jefferson Praia (10,21)

Notas:
1. Em 04/03/2009, o Senador Leomar Quintanilha teve a sua indicação como Suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 47/2009 -
GLPMDB).
2. Em 04/03/2009, o Senador Paulo Duque teve a sua indicação como Suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 47/2009 -
GLPMDB).
3. Em 04/03/2009, o Senador Wellington Salgado teve a sua indicação como Suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 47/2009 -
GLPMDB).
4. Senadora Patrícia Saboya comunicou filiação partidária em 02.10.2007 (DSF 3.10.2007).
5. Senador Romeu Tuma comunicou, em 11.10.2007, filiação ao PTB (DSF 12.10.2007)
6. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
7. Nos termos da decisão do Presidente do Senado, publicada no DSF de 14.02.2008.
8. Em 17/04/2008, o Senador Geovani Borges é designado titular em vaga antes ocupada pelo Senador Gilvam Borges, que se encontra licenciado, nos
termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 17.04.2008 a 24.08.2008 (Of. 114/08-GLPMDB).
9. Em 07/05/2008, o Senador Lobão Filho é designado Suplente do PMDB na Comissão em virtude de o Senador Edison Lobão encontrar-se afastado do
exercício do mandato desde 21/01/2008, para exercer o cargo de Ministro de Minas e Energia. (Of. 142/2008 - GLPMDB).
10. Em 04.06.2008, o Senador Jefferson Praia é designado suplente do PDT na Comissão (Of. nº 07/08-LPDT).
11. Em 10/06/2008, a Senadora Marina Silva é designada Suplente do Bloco de Apoio ao Governo, na Comissão (Of. 66/2008-GLDBAG).
12. Em 23.06.2008, o Senador Sérgio Zambiasi é designado membro suplente do PTB na Comissão (Of. nº 18/2008/GLPTB), em vaga anteriormente
pertencente ao Bloco de Apoio ao Governo. O Senador Paulo Paim deixou de compor a Comissão, como membro suplente do Bloco de Apoio ao
Governo (Of. nº 069/2008-GLDBAG).
13. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se, nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 26.6.2008 a 24.10.2008.
14. Em 4/7/2008, o Senador Marco Antônio Costa é designado titular em vaga antes ocupada pela Senadora Kátia Abreu, que se licenciou, nos termos do
art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 30.6.2008 a 28.10.2008. (Of. nº 62/08-GLDEM)
15. Em 26.08.2008, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 362/2008).
16. Em 29.10.2008, a Senadora Kátia Abreu é designada membro titular do Partido Democratas na Comissão, em substituição ao Senador Marco Antônio
Costa (Of. nº 103/2008-GLDEM).
17. Em 25/11/2008, o Senador Heráclito Fortes é designado suplente do DEM, na Comissão, em substituição ao Senador Antonio Carlos Júnior, que
assume a titularidade (Of. 119/08-GLDEM).
18. Em 25/11/2008, o Senador Antonio Carlos Júnior é designado titular do DEM, na Comissão, em substituição ao Senador Heráclito Fortes, que assume
a suplência (Of. 119/08-GLDEM).
19. Em 26/11/2008, o Senador Eduardo Azeredo é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição à Senadora Lúcia Vânia (Of.
136/08-GLPSDB).
20. Em 11.02.2009, o Senador Osmar Dias teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PDT (Of. nº 02/09-GLPDT).
21. Em 11.02.2009, o Senador Jefferson Praia teve a sua indicação como suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PDT (Of. nº 02/09-GLPDT).
22. Em 12.02.2009, o Senador Arthur Virgílio é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 023/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador Eduardo Azeredo.
23. Em 12.02.2009, os Senadores Cícero Lucena, Sérgio Guerra e Tasso Jereissati tiveram as suas indicações como titulares da Comissão ratificadas pela
Liderança do PSDB (Of. nº 023/09-GLPSDB).
24. Em 12.02.2009, o Senador João Tenório é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 023/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Flexa Ribeiro.
25. Em 12.02.2009, o Senador Papaléo Paes é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 023/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
João Tenório.
26. Em 12.02.2009, o Senador Alvaro Dias é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 023/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Arthur Virgílio.
27. Em 12.02.2009, o Senador Flexa Ribeiro é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 023/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Marconi Perillo.
28. Em 16.02.2009, o Senador Expedito Júnior é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição à Senadora Patrícia Saboya.
29. Em 16.02.2009, o Senador Inácio Arruda é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Expedito Júnior.
30. Em 16.02.2009, o Senador Aloízio Mercadante é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição ao Senador Delcídio Amaral.
31. Em 16.02.2009, o Senador João Ribeiro é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Antonio Carlos Valadares.
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32. Em 16.02.2009, o Senador César Borges é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição à Senadora Serys Slhessarenko.
33. Em 16.02.2009, o Senador Renato Casagrande é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição à Senadora Ideli Salvatti.
34. Em 16.02.2009, o Senador Flávio Arns é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Inácio Arruda.
35. Em 16.02.2009, o Senador João Pedro é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição à Senadora Marina Silva.
36. Em 16.02.2009, o Senador Delcídio Amaral é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Francisco Dornelles.
37. Em 16.02.2009, o Senador Antonio Carlos Valadares é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
016/09-GLDBAG), em substituição ao Senador Flávio Arns.
38. Em 16.02.2009, o Senador Eduardo Suplicy teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo
(Of. nº 016/09-GLDBAG).
39. Em 16.02.2009, a Senadora Ideli Salvatti é designada membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Marcelo Crivella.
40. Em 16.02.2009, o Senador Marcelo Crivella é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Renato Casagrande.
41. Em 16.02.2009, o Senador Tião Viana é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Aloízio Mercadante.
42. Em 17.02.2009, o Senador Demóstenes Torres é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao
Senador Heráclito Fortes.
43. Em 17.02.2009, o Senador Adelmir Santana é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição à Senadora
Kátia Abreu.
44. Em 17.02.2009, o Senador Efraim Morais é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Eliseu Resende.
45. Em 17.02.2009, a Senadora Kátia Abreu é designada membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Marco Maciel.
46. Em 17.02.2009, o Senador Antonio Carlos Júnior, como titular, e os Senadores Gilberto Goellner e Rosalba Ciarlini, como suplentes, tiveram as suas
indicações na Comissão ratificadas pela Liderança do DEM (Of. nº 012/09-GLDEM).
47. Em 17.02.2009, o Senador Jayme Campos é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Raimundo Colombo.
48. Em 17.02.2009, o Senador Eliseu Resende é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Adelmir Santana.
49. Em 17.02.2009, o Senador Heráclito Fortes é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Demóstenes Torres.
50. Em 17.02.2009, o Senador Raimundo Colombo é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao
Senador Jayme Campos.
51. Em 17.02.2009, o Senador José Agripino é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Romeu Tuma.
52. Em 17.02.2009, os Senadores João Vicente Claudino e Gim Argelo tiveram suas indicações como titulares, e o Senador Sérgio Zambiasi, como
suplente, ratificadas pela Liderança do PTB. O Senador Fernando Collor foi designado como membro suplente (Of. nº 025/09-GLPTB).
53. Em 02.03.2009, o Senador Gerson Camata é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Lobão Filho (OF.
GLPMDB nº 022/2009).
54. Em 02.03.2009, o Senador Neuto De Conto é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (OF.
GLPMDB nº 022/2009).
55. Em 04/03/2009, o Senador Valdir Raupp teve a sua indicação como Titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 47/2009 -
GLPMDB).
56. Em 04/03/2009, o Senador Neuto de Conto teve a sua indicação como Titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 47/2009 -
GLPMDB).
57. Em 02.03.2009, o Senador Francisco Pedro Simon é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Neuto De Conto
(OF. GLPMDB nº 022/2009).
58. Em 02.03.2009, o Senador Gilvam Borges é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição à Senadora Roseana Sarney (OF.
GLPMDB nº 022/2009).
59. Em 04/03/2009, o Senador Garibaldi Alves Filho teve a sua indicação como Titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 47/2009 -
GLPMDB).
60. Em 04/03/2009, o Senador Francisco Dornelles teve a sua indicação como Titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 47/2009 -
GLPMDB).
61. Em 04/03/2009, o Senador Gilvam Borges teve a sua indicação como Suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 47/2009 -
GLPMDB).



140 terça-feira 23 ORDEM DO DIA junho de 2009

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

62. Em 04/03/2009, o Senador Romero Jucá teve a sua indicação como Suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 47/2009 -
GLPMDB).
63. Em 02.03.2009, os Senadores Wellington Salgado, Leomar Quintanilha e Paulo Duque tiveram suas indicações como suplentes da Comissão
ratificadas pela Liderança do PMDB (OF. GLPMDB nº 022/2009).
64. Em 02.03.2009, o Senador Garibaldi Alves é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valdir Raupp (OF.
GLPMDB nº 022/2009).
65. Em 02.03.2009, o Senador Romero Jucá é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valter Pereira (OF.
GLPMDB nº 022/2009).
66. Em 02.03.2009, o Senador Francisco Dornelles é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Romero Jucá (OF.
GLPMDB nº 022/2009).
67. Em 02.03.2009, o Senador Lobão Filho é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Pedro Simon (OF. GLPMDB
nº 022/2009).
68. Em 02.03.20090, vago em virtude do remanejamento de vagas indicado pela Liderança do PMDB (OF. GLPMDB nº 022/2009).
69. Em 04/03/2009, o Senador Pedro Simon teve a sua indicação como Titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 47/2009 -
GLPMDB).
70. Em 04/03/2009, o Senador Lobão Filho é designado Suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gerson Camata (Of. 47/2009 -
GLPMDB).
71. Em 04/03/2009, o Senador Gerson Camata é designado Titular do PMDB na Comissão (Of. 47/2009 - GLPMDB).
72. Em 05/03/2009, o Senador Roberto Cavalcanti é designado Suplente do PTB na Comissão, em substituição ao Senador Flávio Arns (Of. 42/2009 -
GLDBAG).
73. Em 10/03/2009, o Senador Sérgio Guerra é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Arthur Virgílio, que passa à
titularidade (Of. 55/09-GLPSDB).
74. Em 10/03/2009, o Senador Arthur Virgílio é designado Titular do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Sérgio Guerra, que passa à
suplência (Of. 55/09-GLPSDB).
75. Em 15/04/2009, o Senador Eduardo Azeredo é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Papaléo Paes (Of.
72/09-GLPSDB).

Secretário(a): Luiz Gonzaga Silva Filho
Reuniões: TERÇAS-FEIRAS - 10:00HS - Plenário n° 19 - ALA ALEXANDRE COSTA

Telefone(s): 3303-4605 e 33113516
Fax: 3303-4344

E-mail: scomcae@senado.gov.br
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1.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE - ASSUNTOS MUNICIPAIS
Finalidade: Subcomissão criada pelo RQE nº 7/2005, do Senador Luiz Otávio, com o objetivo de opinar
sobre matérias de interesse do poder municipal local. 

Número de membros: 9 titulares  e 9 suplentes
PRESIDENTE:  VAGO

VICE-PRESIDENTE:  VAGO

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B ) (3)

Antonio Carlos Valadares   (PSB)
VAGO (6)

Expedito Júnior   (PR)

 1.  Delcídio Amaral   (PT)
 2.  VAGO (9)

 3.  João Vicente Claudino   (PTB)

Maioria ( PMDB, PP )
Valdir Raupp   (PMDB)
VAGO (4)

 1.  Mão Santa   (PMDB)
 2.  Renato Casagrande   (PSB) (2)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Rosalba Ciarlini   (DEM)
Raimundo Colombo   (DEM) (7)

Sérgio Guerra   (PSDB)

 1.  VAGO (5)

 2.  Flexa Ribeiro   (PSDB)
 3.  VAGO (8)

PMDB PDT PSDB
Cícero Lucena   (PSDB)  1.

Notas:
1. Vaga compartilhada entre PMDB, PSDB e PDT.
2. Vaga do PMDB cedida ao PSB
3. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
4. Senador Garibaldi Alves Filho foi eleito Presidente do Senado em 12.12.2007 (art. 77, § 1º, RISF).
5. Em virtude do falecimento do Senador Jonas Pinheiro.
6. Em virtude do retorno da titular, Senadora Marina Silva.
7. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se, nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 26.6.2008 a 24.10.2008.
8. Vago em virtude de o Senador Eduardo Azeredo ter sido substituído pelo Senadora Lúcia Vânia na Comissão de Assuntos Econômicos (Ofício nº
129/08-GLPSDB).
9. Vago em 17.02.09 em virtude de a Senadora não pertencer mais à Comissão.

Secretário(a): Luiz Gonzaga Silva Filho
Telefone(s): 3303-4605 e 33113516

Fax: 3303-4344
E-mail: scomcae@senado.gov.br
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2) COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS  - CAS
Número de membros: 21 titulares  e 21 suplentes

PRESIDENTE:  Senadora Rosalba Ciarlini  (DEM-RN)
VICE-PRESIDENTE:  Senador Paulo Paim  (PT-RS)

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B ) (5)

Flávio Arns   (PT) (3,18,36)

Augusto Botelho   (PT) (29)

Paulo Paim   (PT) (30)

Marcelo Crivella   (PRB) (35)

Expedito Júnior   (PR) (34)

Roberto Cavalcanti   (PRB) (31,60,62)

Renato Casagrande   (PSB) (31,58,65)

 1.  Fátima Cleide   (PT) (27)

 2.  César Borges   (PR) (28)

 3.  Eduardo Suplicy   (PT) (33)

 4.  Inácio Arruda   (PC DO B) (1,2,13)

 5.  Ideli Salvatti   (PT) (26,32)

 6.  VAGO (31)

 7.  José Nery   (PSOL) (31,63,64)

Maioria ( PMDB, PP )
VAGO (57,68)

Gilvam Borges   (PMDB) (9,50)

Paulo Duque   (PMDB) (6,54)

Garibaldi Alves Filho   (PMDB) (51)

Mão Santa   (PMDB) (52)

 1.  Lobão Filho   (PMDB) (55)

 2.  Romero Jucá   (PMDB) (56)

 3.  Valdir Raupp   (PMDB) (49)

 4.  Leomar Quintanilha   (PMDB) (48)

 5.  Wellington Salgado de Oliveira   (PMDB) (53)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Adelmir Santana   (DEM) (38)

Rosalba Ciarlini   (DEM) (41)

Efraim Morais   (DEM) (12,15,39)

Raimundo Colombo   (DEM) (37)

Lúcia Vânia   (PSDB) (24,46)

Eduardo Azeredo   (PSDB) (21,66)

Papaléo Paes   (PSDB) (20)

 1.  Heráclito Fortes   (DEM) (45)

 2.  Jayme Campos   (DEM) (43)

 3.  Maria do Carmo Alves   (DEM) (10,44)

 4.  José Agripino   (DEM) (4,40)

 5.  Marisa Serrano   (PSDB) (25,67)

 6.  João Tenório   (PSDB) (22)

 7.  Sérgio Guerra   (PSDB) (23,42)

PTB (8)

Mozarildo Cavalcanti (7,11,59)  1.  Gim Argello (14,16,61)

PDT
João Durval (17,47)  1.  Cristovam Buarque (19,69)

Notas:
1. O Senador Fernando Collor encontra-se licenciado, nos termos do Requerimento nº 968, de 2007, aprovado em 27/08/2007.
2. Em 04/09/2007, o Senador Euclydes Mello é designado Suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador Fernando
Collor (Of. 141/2007-GLDBAG).
3. Senadora Patrícia Saboya comunicou filiação partidária em 02.10.2007 (DSF 3.10.2007).
4. Senador Romeu Tuma comunicou, em 11.10.2007, filiação ao PTB (DSF 12.10.2007)
5. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
6. Senador Garibaldi Alves Filho foi eleito Presidente do Senado em 12.12.2007 (art. 77, § 1º, RISF).
7. Em 23/04/2008, o Senador Gim Argello deixa de integrar a Comissão (Of. 73/2008-GLPTB).
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8. Nos termos da decisão do Presidente do Senado, publicada no DSF de 14.02.2008.
9. O Senador Geraldo Mesquita Júnior solicitou seu desligamento (Of. nº 008/08 GSGMJ e Of. GLPMDB nº 19/2008 - DSF 22.02.2008).
10. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se, nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 26.6.2008 a 24.10.2008.
11. Em 02/07/2008, o Senador Mozarildo Cavalcanti é designado Titular do PTB, na Comissão, em vaga antes ocupada pelo Senador Gim Argello (Of.
111/2008-GLPTB).
12. Em 4/7/2008, o Senador Marco Antônio Costa é designado titular em vaga antes ocupada pela Senadora Kátia Abreu, que se licenciou, nos termos do
art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 30.6.2008 a 28.10.2008. (Of. nº 62/08-GLDEM)
13. Vago, em virtude do afastamento do Senador Euclydes Mello, devido ao retorno do Senador Fernando Collor ao exercício do mandato, em
28.12.2007.
14. Em 07.10.2008, a Senadora Ada Mello é designada membro suplente do PTB na Comissão (Of. nº 145/2008/GLPTB).
15. Em 29.10.2008, a Senadora Kátia Abreu é designada membro titular do Partido Democratas na Comissão, em substituição ao Senador Marco Antônio
Costa (Of. nº 103/2008-GLDEM).
16. Vago em virtude do retorno do Senador Fernando Collor ao exercício do mandato, em 11.01.2009 (Of. nº 001/2009 - Gab. Sen. Fernando Collor).
17. Em 11.02.2009, a Senadora Patrícia Saboya é designada membro titular do PDT na Comissão (Of. nº 03/2009-GLPDT), em substituição ao Senador
João Durval.
18. Vago em virtude de a Senadora Patrícia Saboya ter sido indicada na Comissão pelo PDT, em 11.02.2009, como membro titular.
19. Em 11.02.2009, o Senador João Durval é designado membro suplente do PDT na Comissão (Of. nº 03/2009-GLPDT), em substituição ao Senador
Cristovam Buarque.
20. Em 12.02.2009, o Senador Papaléo Paes teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PSDB (Of. nº 022/09-GLPSDB).
21. Em 12.02.2009, a Senadora Marisa Serrano é designada membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 022/09-GLPSDB), em substituição à Senadora
Lúcia Vânia.
22. Em 12.02.2009, o Senador João Tenório é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 022/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Sérgio Guerra.
23. Em 12.02.2009, a Senadora Lúcia Vânia é designada membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 022/09-GLPSDB), em substituição à Senadora
Marisa Serrano.
24. Em 12.02.2009, o Senador Alvaro Dias é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 022/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Eduardo Azeredo.
25. Em 12.02.2009, o Senador Eduardo Azeredo é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 022/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador Cícero Lucena.
26. Em 16.02.2009, a Senadora Ideli Salvatti é designada membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Antonio Carlos Valadares.
27. Em 16.02.2009, a Senadora Fátima Cleide teve a sua indicação como suplente da Comissão ratificada pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo
(Of. nº 016/09-GLDBAG).
28. Em 16.02.2009, o Senador César Borges é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição à Senadora Serys Slhessarenko.
29. Em 16.02.2009, o Senador Augusto Botelho é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Flávio Arns.
30. Em 16.02.2009, o Senador Paulo Paim é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Augusto Botelho.
31. Vago em virtude do remanejamento de vagas indicado pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/2009 ¿ GLDBAG).
32. Em 16.02.2009, o Senador Inácio Arruda é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG).
33. Em 16.02.2009, o Senador Eduardo Suplicy é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição ao Senador Expedito Júnior.
34. Em 16.02.2009, o Senador Expedito Júnior é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Marcelo Crivella.
35. Em 16.02.2009, o Senador Marcelo Crivella é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Paulo Paim.
36. Em 16.02.2009, o Senador Flávio Arns é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG.
37. Em 17.02.2009, o Senador Raimundo Colombo é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição à
Senadora Rosalba Ciarlini.
38. Em 17.02.2009, o Senador Adelmir Santana é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Demóstenes Torres.
39. Em 17.02.2009, o Senador Efraim Morais é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição à Senadora
Kátia Abreu.
40. Em 17.02.2009, o Senador José Agripino é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Romeu Tuma.
41. Em 17.02.2009, a Senadora Rosalba Ciarlini é designada membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Jayme Campos.
42. Em 17.02.2009, o Senador Sérgio Guerra é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 39/09-GLPSDB), em substituição à Senadora
Lúcia Vânia.
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43. Em 17.02.2009, o Senador Jayme Campos é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Heráclito Fortes.
44. Em 17.02.2009, a Senadora Maria do Carmo Alves é designada membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao
Senador Raimundo Colombo.
45. Em 17.02.2009, o Senador Heráclito Fortes é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Adelmir Santana.
46. Em 17.02.2009, a Senadora Lúcia Vânia é designada membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 41/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Alvaro Dias.
47. Em 19.02.2009, o Senador João Durval é designado Titular do PDT na Comissão, em substituição à Senadora Patrícia Saboya (Of. 14/09 - GLPDT).
48. Em 02.03.2009, o Senador Leomar Quintanilha é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Neuto De Conto
(OF. GLPMDB nº 34/2009).
49. Em 02.03.2009, o Senador Valdir Raupp é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Pedro Simon (OF.
GLPMDB nº 34/2009).
50. Em 02.03.2009, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão(OF. GLPMDB nº 34/2009).
51. Em 02.03.2009, o Senador Garibaldi Alves é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valdir Raupp (OF.
GLPMDB nº 34/2009).
52. Em 02.03.2009, o Senador Mão Santa é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Wellington Salgado (OF.
GLPMDB nº 34/2009).
53. Em 02.03.2009, o Senador Wellington Salgado é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 34/2009).
54. Em 02.03.2009, o Senador Paulo Duque é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 34/2009).
55. Em 02.03.2009, o Senador Lobão Filho é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Leomar Quintanilha (OF.
GLPMDB nº 34/2009).
56. Em 02.03.2009, o Senador Romero Jucá é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valter Pereira (OF.
GLPMDB nº 34/2009).
57. Em 02.03.2009, o Senador Geraldo Mesquita é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Romero Jucá (OF.
GLPMDB nº 34/2009).
58. Em 04.03.2009, a Senadora Marina Silva é designada membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 029/2009-GLDBAG).
59. Em 04.03.2009, o Senador Mozarildo Cavalcanti teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PTB (Of. nº
068/2009-GLPTB).
60. Em 04.03.2009, o Senador Tião Viana é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 029/2009-GLDBAG).
61. Em 05/03/2009, o Senador Gim Argello é designado Suplente do PTB na Comissão (Of. 85/2009 - GLPTB).
62. Em 05/03/2009, o Senador Roberto Cavalcanti é designado Titular do PTB na Comissão, em substituição ao Senador Tião Viana (Of. 40/2009 -
GLDBAG).
63. Em 10.03.2009, o Bloco de Apoio ao Governo cede a vaga de suplente ao Partido Socialismo e Liberdade ¿ PSOL (Of. nº 047/2009-GLDBAG).
64. Em 10.03.2009, o Senador José Nery é designado membro suplente em vaga cedida ao PSOL pelo Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of.
GSNJ nº 135/2009).
65. Em 04.03.2009, o Senador Renato Casagrande é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição à Senadora
Marina Silva (Of. nº 051/2009-GLDBAG).
66. Em 24.03.2009, o Senador Eduardo Azeredo é designado membro titular do PSDB na Comissão, em substituição à Senadora Marisa Serrano (Of. nº
062/09-GLPSDB).
67. Em 24.03.2009, a Senadora Marisa Serrano é designada membro suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Eduardo Azeredo (Of.
nº 062/09-GLPSDB).
68. Em 25.03.2009, vago em virtude da solicitação contida no OF. GLPMDB nº 083/2009.
69. Em 21.05.2009, o Senador Cristovam Buarque é designado membro suplente do PDT na Comissão (Of. 48/09 - LPDT).

Secretário(a): Gisele Ribeiro de Toledo Camargo
Reuniões: QUINTAS-FEIRAS - 11:30HS - Plenário n.º 09 - ALA ALEXANDRE COSTA

Telefone(s): 3311-3515
Fax: 3311-3652

E-mail: scomcas@senado.gov.br
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2.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE ASSUNTOS SOCIAIS DAS PESSOAS COM
DEFICIÊNCIA

Número de membros: 5 titulares  e 5 suplentes
PRESIDENTE:  Senador Flávio Arns  (PT-PR)

VICE-PRESIDENTE:  Senador Eduardo Azeredo  (PSDB-MG)

TITULARES SUPLENTES
Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )

Efraim Morais   (DEM)

Eduardo Azeredo   (PSDB) (9)

 1.  Rosalba Ciarlini   (DEM) (3,11)

 2.  Marisa Serrano   (PSDB) (2)

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B ) (1)

Flávio Arns   (PT) (6)  1.  Paulo Paim   (PT) (7)

PMDB
Paulo Duque (5)  1.  Leomar Quintanilha (10)

PTB PDT
Mozarildo Cavalcanti   (PTB) (8)  1.  Gim Argello   (PTB) (4)

Notas:
1. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
2. Em 6.04.2009, a Senadora Marisa Serrano teve a sua indicação como suplente da Comissão ratificada pela Presidência da CAS (OF. nº
20/09-PRES/CAS).
3. Em 6.04.2009, o Senador Jayme Campos é designado membro suplente do Bloco Parlamentar da Minoria na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS),
em substituição ao Senador Papaléo Paes.
4. Em 6.04.2009, o Senador Gim Argello é designado membro suplente do PTB na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS).
5. Em 6.04.2009, o Senador Paulo Duque é designado membro titular do PMDB na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS).
6. Em 6.04.2009, o Senador Flávio Arns teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Presidência da CAS (OF. nº 20/09-PRES/CAS).
7. Em 6.04.2009, o Senador Paulo Paim é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS), em
substituição à Senadora Fátima Cleide.
8. Em 6.04.2009, o Senador Mozarildo Cavalcanti é designado membro titular do PTB na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS).
9. Em 6.04.2009, o Senador Eduardo Azeredo teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Presidência da CAS (OF. nº
20/09-PRES/CAS).
10. Em 6.04.2009, o Senador Leomar Quintanilha é designado membro suplente do PMDB na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS).
11. Em 15/04/2009, a Senadora Rosalba Ciarlini é designada Suplente do DEM na Subcomissão, em substituição ao Senador Jayme Campos (OF. nº
15/09 - PRES/CAS).

Secretário(a): Gisele Ribeiro de Toledo Camargo
Telefone(s): 3311-3515

Fax: 3311-3652
E-mail: scomcas@senado.gov.br
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2.2) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE PROMOÇÃO, ACOMPANHAMENTO E DEFESA
DA SAÚDE

Número de membros: 5 titulares  e 5 suplentes
PRESIDENTE:  VAGO

VICE-PRESIDENTE:  VAGO

TITULARES SUPLENTES
Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )

Adelmir Santana   (DEM) (12)

Papaléo Paes   (PSDB) (11)

 1.  Raimundo Colombo   (DEM) (2,4)

 2.  João Tenório   (PSDB) (2,9)

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B ) (1)

Augusto Botelho   (PT) (5)  1.  Marcelo Crivella   (PRB) (2,10)

PMDB
Mão Santa (8)  1.  Paulo Duque (3)

PTB PDT
Mozarildo Cavalcanti   (PTB) (6)  1.  João Durval   (PDT) (7)

Notas:
1. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
2. Vago em 17.02.09 em virtude de os Senadores não pertencerem mais à Comissão.
3. Em 6.04.2009, o Senador Paulo Duque é designado membro titular do PMDB na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS), em substituição ao Senador
Adelmir Santana.
4. Em 6.04.2009, o Senador Raimundo Colombo é designado membro suplente do Bloco Parlamentar da Minoria na Subcomissão (OF. nº
20/09-PRES/CAS).
5. Em 6.04.2009, o Senador Augusto Botelho teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Presidência da CAS (OF. nº
20/09-PRES/CAS).
6. Em 6.04.2009, o Senador Mozarildo Cavalcanti é designado membro titular do PTB na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS).
7. Em 6.04.2009, o Senador João Durval é designado membro suplente do PDT na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS).
8. Em 6.04.2009, o Senador Mão Santa é designado membro titular do PMDB na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS), em substituição ao Senador
João Durval.
9. Em 6.04.2009, o Senador João Tenório é designado membro suplente do Bloco Parlamentar da Minoria na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS).
10. Em 6.04.2009, o Senador Marcelo Crivella é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS).
11. Em 6.04.2009, o Senador Papaléo Paes teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Presidência da CAS (OF. nº 20/09-PRES/CAS).
12. Em 6.04.2009, o Senador Adelmir Santana é designado membro titular do Bloco Parlamentar da Minoria na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS),
em substituição à Senadora Rosalba Ciarlini.

Secretário(a): Gisele Ribeiro de Toledo Camargo
Telefone(s): 3311-3515

Fax: 3311-3652
E-mail: scomcas@senado.gov.br
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2.3) SUBCOMISSÃO PERMANENTE EM DEFESA DO EMPREGO E DA PREVIDÊNCIA
SOCIAL

Número de membros: 5 titulares  e 5 suplentes
PRESIDENTE:  Senador Paulo Paim  (PT-RS)

VICE-PRESIDENTE:  Senador Mozarildo Cavalcanti  (PTB-RR)

TITULARES SUPLENTES
Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )

Adelmir Santana   (DEM)

Lúcia Vânia   (PSDB)

 1.  Rosalba Ciarlini   (DEM) (1)

 2.  Papaléo Paes   (PSDB)

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B )
Paulo Paim   (PT)  1.  José Nery   (PSOL)

PMDB
Mão Santa  1.  Wellington Salgado de Oliveira 

PTB PDT
Mozarildo Cavalcanti   (PTB)  1.  Gim Argello   (PTB)

Notas:
1. Em 16.04.2009, a Senadora Rosalba Ciarlini é designada membro suplente do DEM, em substituição ao Senador Efraim Morais (OF. nº 17/09 -
PRES/CAS).

Secretário(a): Gisele Ribeiro de Toledo Camargo
Telefone(s): 3311-3515

Fax: 3311-3652
E-mail: scomcas@senado.gov.br
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3) COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA  - CCJ
Número de membros: 23 titulares  e 23 suplentes

PRESIDENTE:  Senador Demóstenes Torres  (DEM-GO)
VICE-PRESIDENTE:  Senador Wellington Salgado de Oliveira  (PMDB-MG)

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B ) (6)

Marina Silva   (PT) (37,71)

Aloizio Mercadante   (PT) (10,39)

Eduardo Suplicy   (PT) (37)

Antonio Carlos Valadares   (PSB) (35)

Ideli Salvatti   (PT) (37)

Expedito Júnior   (PR) (31,52)

 1.  Renato Casagrande   (PSB) (17,32)

 2.  Augusto Botelho   (PT) (1,15,17,36)

 3.  Marcelo Crivella   (PRB) (33)

 4.  Inácio Arruda   (PC DO B) (16,17,34,74)

 5.  César Borges   (PR) (30,52)

 6.  Serys Slhessarenko   (PT) (19,38,77)

Maioria ( PMDB, PP )
Pedro Simon   (PMDB) (54,63)

Almeida Lima   (PMDB) (58,63)

Gilvam Borges   (PMDB) (59,63)

Francisco Dornelles   (PP) (62,63)

Valter Pereira   (PMDB) (2,63)

Wellington Salgado de Oliveira   (PMDB) (9,18,56,68)

 1.  Romero Jucá   (PMDB) (55,64)

 2.  Leomar Quintanilha   (PMDB) (61,67)

 3.  Geraldo Mesquita Júnior   (PMDB) (60,66,78)

 4.  Lobão Filho   (PMDB) (5,69,76)

 5.  Valdir Raupp   (PMDB) (40,57,65)

 6.  Neuto De Conto   (PMDB) (3,63)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Kátia Abreu   (DEM) (45)

Demóstenes Torres   (DEM) (42)

Jayme Campos   (DEM) (51)

Marco Maciel   (DEM) (14,20)

Antonio Carlos Júnior   (DEM) (44)

Alvaro Dias   (PSDB) (25,72)

Sérgio Guerra   (PSDB) (29,75)

Lúcia Vânia   (PSDB) (25)

Tasso Jereissati   (PSDB) (25)

 1.  Efraim Morais   (DEM) (50)

 2.  Adelmir Santana   (DEM) (49)

 3.  Raimundo Colombo   (DEM) (43)

 4.  José Agripino   (DEM) (4,47)

 5.  Eliseu Resende   (DEM) (8,21,46)

 6.  Eduardo Azeredo   (PSDB) (26)

 7.  Marconi Perillo   (PSDB) (24)

 8.  Arthur Virgílio   (PSDB) (27,70)

 9.  Flexa Ribeiro   (PSDB) (28,73)

PTB (7)

Romeu Tuma (48)  1.  Gim Argello (41)

PDT
Osmar Dias (12,13,23)  1.  Patrícia Saboya (11,22,53)

Notas:
1. Em 07/08/2007, o Senador Marcelo Crivella é designado quarto suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador
Inácio Arruda (Of 131/2007-GLDBAG).
2. O Senador Valter Pereira teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do Bloco da Maioria (Of. 23/2009-GLPMDB).
3. O Senador Neuto De Conto teve a sua indicação como suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 23/2009-GLPMDB).
4. Vaga cedida pelo DEM ao PSDB.
5. O Senador Valdir Raupp teve a sua indicação como suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 23/2009-GLPMDB).
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6. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
7. Nos termos da decisão do Presidente do Senado, publicada no DSF de 14.02.2008.
8. Em 01/04/2008, o Senador Virgínio de Carvalho é designado Suplente em vaga antes ocupada pela Senadora Maria do Carmo Alves, que se encontra
licenciada, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 20.03.2008 a 3.02.2009 (Of. 30/08-GLDEM e Req. nº 1.135/2009).
9. Em 17/04/2008, o Senador Geovani Borges é designado titular em vaga antes ocupada pelo Senador Gilvam Borges, que se encontra licenciado, nos
termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 17.04.2008 a 24.08.2008 (Of. 112/08-GLPMDB).
10. Em 03/06/2008, a Senadora Marina Silva é designada Titular do Bloco de Apoio ao Governo, na Comissão (Of. 59/2008 - GLDBAG).
11. Em 04.06.2008, o Senador Cristovam Buarque é designado suplente do PDT na Comissão (Of. nº 05/08-LPDT), em substituição ao Senador Osmar
Dias.
12. Em 04.06.2008, o Senador Osmar Dias é designado titular do PDT na Comissão (Of. nº 05/08-LPDT).
13. Em 19/02/2009, o Senador Osmar Dias teve a sua indicação como Titular na Comissão ratificada pela Liderança do PDT (Of. 15/09-GLPDT).
14. Em 4/7/2008, o Senador Marco Antônio Costa é designado titular em vaga antes ocupada pela Senadora Kátia Abreu, que se licenciou, nos termos do
art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 30.6.2008 a 28.10.2008. (Of. nº 62/08-GLDEM)
15. Em 06.08.2008, o Senador Francisco Dornelles é designado suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador
Marcelo Crivella (Ofício nº 081/2008-GLDBAR).
16. Em 13.08.2008, o Senador Expedito Júnior é designado suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador João
Ribeiro (Ofício nº 083/2008-GLDBAG).
17. Em 13.08.2008, a Liderança do Bloco de Apoio ao Governo solicitou alteração na ordem de seus membros na suplência da Comissão (Ofício nº
083/2008-GLDBAG).
18. Em 26.08.2008, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 354/2008).
19. Em 28.10.2008, o Senador Marcelo Crivella é designado suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador José Nery
(Ofício nº 096/2008-GLDBAG).
20. Em 29.10.2008, a Senadora Kátia Abreu é designada membro titular do Partido Democratas na Comissão, em substituição ao Senador Marco Antônio
Costa (Of. nº 103/2008-GLDEM).
21. Vago em virtude do fim do exercício do Senador Virgínio de Carvalho, devido ao retorno da Titular.
22. Em 11.02.2009, o Senador Jefferson Praia é designado membro suplente do PDT na Comissão (Of. nº 04/2009-GLPDT), em substituição ao Senador
Cristovam Buarque.
23. Em 11.02.2009, o Senador Osmar Dias teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PDT (Of. nº 04/09-GLPDT).
24. Em 12.02.2009, o Senador Marconi Perillo é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 024/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador João Tenório.
25. Em 12.02.2009, os Senadores Arthur Virgílio, Lúcia Vânia e Tasso Jereissatti tiveram as suas indicações como titulares da Comissão ratificadas pela
Liderança do PSDB (Of. nº 024/09-GLPSDB).
26. Em 12.02.2009, o Senador Eduardo Azeredo é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 024/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador Flexa Ribeiro.
27. Em 12.02.2009, o Senador Mário Couto é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 024/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Marconi Perillo.
28. Em 12.02.2009, o Senador Sérgio Guerra é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 024/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Mário Couto.
29. Em 12.02.2009, o Senador Flexa Ribeiro é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 024/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Eduardo Azeredo.
30. Em 16.02.2009, o Senador João Ribeiro é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Magno Malta.
31. Em 16.02.2009, o Senador César Borges é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Antonio Carlos Valadares.
32. Em 16.02.2009, o Senador Renato Casagrande é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição ao Senador Inácio Arruda.
33. Em 16.02.2009, o Senador Marcelo Crivella é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição ao Senador César Borges.
34. Em 16.02.2009, a Senadora Marina Silva é designada membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Expedito Júnior.
35. Em 16.02.2009, o Senador Antonio Carlos Valadares é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
016/09-GLDBAG), em substituição ao Senador Aloízio Mercadante.
36. Em 16.02.2009, o Senador Augusto Botelho é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição ao Senador Francisco Dornelles.
37. Em 16.02.2009, os Senadores Eduardo Suplicy, Serys Slhessarenko e Ideli Salvatti tiveram as suas indicações como titulares da Comissão ratificadas
pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/09-GLDBAG).
38. Em 16.02.2009, o Senador Paulo Paim é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Marcelo Crivella.
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39. Em 16.02.2009, o Senador Aloízio Mercadante é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição à Senadora Marina Silva.
40. Vago, em virtude de o Senador José Maranhão ter tomado posse no cargo de Governador de Estado, renunciando ao mandato de Senador.
41. Em 17.02.2009, o Senador Gim Argello é designado membro Suplente do PTB na Comissão (Of. nº 27/09-GLPTB), em substituição ao Senador
Mozarildo Cavalcanti.
42. Em 17.02.2009, o Senador Demóstenes Torres é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao
Senador Marco Maciel.
43. Em 17.02.2009, o Senador Raimundo Colombo é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao
Senador José Agripino.
44. Em 17.02.2009, o Senador Antonio Carlos Júnior teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do DEM (Of. nº
012/09-GLDEM).
45. Em 17.02.2009, a Senadora Kátia Abreu é designada membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Adelmir Santana.
46. Em 17.02.2009, o Senador Eliseu Resende é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM).
47. Em 17.02.2009, o Senador José Agripino é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Alvaro Dias.
48. Em 17.02.2009, o Senador Romeu Tuma é designado membro titular do PTB na Comissão (Of. nº 27/09-GLPTB), em substituição ao Senador
Epitácio Cafeteira.
49. Em 17.02.2009, o Senador Adelmir Santana é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao
Senador Jayme Campos.
50. Em 17.02.2009, o Senador Efraim Morais é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Eliseu Resende.
51. Em 17.02.2009, o Senador Jayme Campos é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Demóstenes Torres.
52. Em 17.02.2009, o Senador Expedito Júnior é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 21/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador César Borges, que passa à suplência, em substituição ao Senador João Ribeiro.
53. Em 19.02.2009, a Senadora Patrícia Saboya é designada Suplente do PDT na Comissão, em substituição ao Senador Jefferson Praia (Of. 15/09 -
GLPDT).
54. Em 02/03/2009, o Senador Pedro Simon é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Jarbas Vasconcelos (Of.
23/2009-GLPMDB).
55. Em 02/03/2009, o Senador Leomar Quintanilha é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição à Senadora Roseana Sarney
(Of. 23/2009-GLPMDB).
56. Em 02/03/2009, o Senador Romero Jucá é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (Of.
23/2009-GLPMDB).
57. Em 02/03/2009, o Senador Wellington Salgado de Oliveira é designado membro suplente do PMDB na Comissão (Of. 23/2009-GLPMDB).
58. Em 02/03/2009, o Senador Almeida Lima é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Pedro Simon (Of.
23/2009-GLPMDB).
59. Em 02/03/2009, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Romero Jucá (Of.
23/2009-GLPMDB).
60. Em 02/03/2009, o Senador Geraldo Mesquita Júnior é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Leomar
Quintanilha (Of. 23/2009-GLPMDB).
61. Em 02/03/2009, o Senador Renan Calheiros é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Wellington Salgado
de Oliveira (Of. 23/2009-GLPMDB).
62. Em 02/03/2009, o Senador Francisco Dornelles é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Almeida Lima (Of.
23/2009-GLPMDB).
63. Em 04.03.2009, os Senadores Pedro Simon, Almeida Lima, Gilvam Borges, Francisco Dornelles e Valter Pereira, como titulares, e o Senador Neuto
De Conto, como suplente, tiveram as suas indicações na Comissão ratificadas pela Liderança do PMDB (Of. nº 048/2009-GLPMDB).
64. Em 04.03.2009, o Senador Romero Jucá é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Leomar Quintanilha (Of.
nº 48/2009-GLPMDB).
65. Em 04.03.2009, o Senador Valdir Raupp é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Wellington Salgado (Of.
nº 48/2009-GLPMDB).
66. Em 04.03.2009, o Senador Renan Calheiros é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Geraldo Mesquita
Júnior (Of. nº 48/2009-GLPMDB).
67. Em 04.03.2009, o Senador Leomar Quintanilha é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Renan Calheiros
(Of. nº 48/2009-GLPMDB).
68. Em 04.03.2009, o Senador Wellington Salgado é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Romero Jucá (Of. nº
48/2009-GLPMDB).
69. Em 04.03.2009, o Senador Geraldo Mesquita Júnior é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valdir Raupp
(Of. nº 48/2009-GLPMDB).
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4) COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE  - CE
Número de membros: 27 titulares  e 27 suplentes
PRESIDENTE:  Senador Flávio Arns  (PT-PR)

VICE-PRESIDENTE:  VAGO (73,74)

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B ) (3)

Flávio Arns   (PT) (36)

Augusto Botelho   (PT) (36)

Fátima Cleide   (PT) (36)

Paulo Paim   (PT) (36,46,66)

Inácio Arruda   (PC DO B) (38)

Marina Silva   (PT) (32)

Expedito Júnior   (PR) (33)

 1.  João Pedro   (PT) (1,31)

 2.  Ideli Salvatti   (PT) (35)

 3.  Eduardo Suplicy   (PT) (12,37)

 4.  José Nery   (PSOL) (30)

 5.  Roberto Cavalcanti   (PRB) (34,67)

 6.  João Ribeiro   (PR) (34,71)

 7.  VAGO (34)

Maioria ( PMDB, PP )
Valter Pereira   (PMDB) (63)

Mauro Fecury   (PMDB) (8,16,58,70,72)

Gilvam Borges   (PMDB) (55)

Wellington Salgado de Oliveira   (PMDB) (62)

Gerson Camata   (PMDB) (61)

Francisco Dornelles   (PP) (5,9,60)

VAGO (53,65)

 1.  Romero Jucá   (PMDB) (56)

 2.  Leomar Quintanilha   (PMDB) (56)

 3.  Pedro Simon   (PMDB) (56)

 4.  Neuto De Conto   (PMDB) (59)

 5.  Valdir Raupp   (PMDB) (57)

 6.  Garibaldi Alves Filho   (PMDB) (15,17,64)

 7.  Lobão Filho   (PMDB) (54)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Raimundo Colombo   (DEM) (4,47)

Marco Maciel   (DEM) (50)

Rosalba Ciarlini   (DEM) (6,19,49)

Heráclito Fortes   (DEM) (40)

José Agripino   (DEM) (13,51)

Adelmir Santana   (DEM) (44)

Alvaro Dias   (PSDB) (25)

Cícero Lucena   (PSDB) (22)

VAGO (29,68,73,74)

Marisa Serrano   (PSDB) (24)

 1.  Gilberto Goellner   (DEM) (45)

 2.  Kátia Abreu   (DEM) (11,43)

 3.  Jayme Campos   (DEM) (42)

 4.  Efraim Morais   (DEM) (39)

 5.  Eliseu Resende   (DEM) (14,18,52)

 6.  Maria do Carmo Alves   (DEM) (2,48)

 7.  Eduardo Azeredo   (PSDB) (28,69)

 8.  Marconi Perillo   (PSDB) (26)

 9.  Papaléo Paes   (PSDB) (27)

 10.  Sérgio Guerra   (PSDB) (23)

PTB
Sérgio Zambiasi (7,41)

Romeu Tuma (41)

 1.  João Vicente Claudino (41)

 2.  Mozarildo Cavalcanti (41)

PDT
Cristovam Buarque (20)  1.  Jefferson Praia (10,21)

Notas:
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1. Senadora Patrícia Saboya comunicou filiação partidária em 02.10.2007 (DSF 3.10.2007).
2. Senador Romeu Tuma comunicou, em 11.10.2007, filiação ao PTB (DSF 12.10.2007).
3. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
4. O Senador Edison Lobão encontra-se afastado do exercício do mandato desde 21/01/2008, para exercer o cargo de Ministro de Minas e Energia.
5. O Senador Geraldo Mesquita Júnior solicitou seu desligamento (Of. nº 008/08 GSGMJ e Of. GLPMDB nº 19/2008 - DSF 22.02.2008).
6. Em 01/04/2008, o Senador Virgínio de Carvalho é designado Titular em vaga antes ocupada pela Senadora Maria do Carmo Alves, que se encontra
licenciada, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 20.03.2008 a 3.02.2009 (Of. 30/08-GLDEM e Req. nº 1.135/2009).
7. Em 07/04/2008, a Presidência designa o Senador Sérgio Zambiasi como membro titular da Comissão (Of. nº 18, de 2008, da Liderança do PTB).
8. Em 17/04/2008, o Senador Geovani Borges é designado Titular em vaga antes ocupada pelo Senador Gilvam Borges, que se encontra licenciado, nos
termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 17.04.2008 a 24.08.2008 (Of. 110/08-GLPMDB).
9. Em 07/05/2008, o Senador Lobão Filho é designado Titular do PMDB na Comissão (Of. 143/2008 - GLPMDB).
10. Em virtude do falecimento do Senador Jefferson Peres, ocorrido em 23.05.2008.
11. Em virtude do desligamento do Senador Demóstenes Torres, em 04.06.2008 (OF. Nº 053/08-GLDEM).
12. Em 10/06/2008, a Senadora Marina Silva é designada Suplente do Bloco de Apoio ao Governo, na Comissão (Of. 64/2008-GLDBAG).
13. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se, nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 26.6.2008 a 24.10.2008.
14. Em 4/7/2008, o Senador Marco Antônio Costa é designado suplente em vaga antes ocupada pela Senadora Kátia Abreu, que se encontra licenciada,
nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 30.6.2008 a 28.10.2008. (Of. nº 62/08-GLDEM)
15. Em 09.07.2008, o Senador Casildo Maldaner é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 220/2008).
16. Em 26.08.2008, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 363/2008).
17. Vago em virtude do retorno do Senador Raimundo Colombo ao exercício do mandato, em 27.10.2008.
18. Em 29.10.2008, a Senadora Kátia Abreu é designada membro titular do Partido Democratas na Comissão, em substituição ao Senador Marco Antônio
Costa (Of. nº 103/2008-GLDEM).
19. Vago em virtude do fim do exercício do Senador Virgínio de Carvalho, devido ao retorno da Titular.
20. Em 11.02.2009, o Senador Cristovam Buarque teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PDT (Of. nº
05/09-GLPDT).
21. Em 11.02.2009, o Senador Jefferson Praia é designado membro suplente do PDT na Comissão (Of. nº 05/2009-GLPDT).
22. Em 12.02.2009, o Senador Cícero Lucena é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 025/09-GLPSDB), em substituição à Senadora
Marisa Serrano.
23. Em 12.02.2009, o Senador Sérgio Guerra é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 025/09-GLPSDB), em substituição à Senadora
Lúcia Vânia.
24. Em 12.02.2009, a Senadora Marisa Serrano é designada membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 025/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Flexa Ribeiro.
25. Em 12.02.2009, o Senador Alvaro Dias é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 025/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Marconi Perillo.
26. Em 12.02.2009, o Senador Marconi Perillo é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 025/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador Eduardo Azeredo.
27. Em 12.02.2009, o Senador Papaléo Paes é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 025/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Sérgio Guerra.
28. Em 12.02.2009, a Senadora Lúcia Vânia Dias é designada membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 025/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador Cícero Lucena.
29. Em 12.02.2009, o Senador Eduardo Azeredo é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 025/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador Papaléo Paes.
30. Em 16.02.2009, o Senador José Nery é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Antonio Carlos Valadares.
31. Em 16.02.2009, o Senador João Pedro é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição à Senadora Patrícia Saboya.
32. Em 16.02.2009, a Senadora Marina Silva é designada membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Inácio Arruda.
33. Em 16.02.2009, o Senador Expedito Júnior é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Renato Casagrande.
34. Vago em virtude do remanejamento de vagas indicado pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/2009 ¿ GLDBAG).
35. Em 16.02.2009, a Senadora Ideli Salvatti é designada membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador João Pedro.
36. Em 16.02.2009, os Senadores Flávio Arns, Augusto Botelho, Fátima Cleide e Paulo Paim tiveram as suas indicações como titulares da Comissão
ratificadas pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/09-GLDBAG).
37. Em 16.02.2009, o Senador Eduardo Suplicy é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição à Senadora Marina Silva.
38. Em 16.02.2009, o Senador Inácio Arruda é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição à Senadora Ideli Salvatti.
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39. Em 17.02.2009, o Senador Efraim Morais é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
José Agripino.
40. Em 17.02.2009, o Senador Heráclito Fortes é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Marco Maciel.
41. Em 17.02.2009, os Senadores Romeu Tuma foram designados, como titular, João Vicente Claudino e Mozarildo Cavalcanti, como suplentes, e o
Senador Sérgio Zambiasi teve sua indicação como titular confirmada pela Liderança do PTB (Of. nº 029/09-GLPTB).
42. Em 17.02.2009, o Senador Jayme Campos é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Gilberto Goellner.
43. Em 17.02.2009, a Senadora Kátia Abreu é designada membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM).
44. Em 17.02.2009, o Senador Adelmir Santana é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição à Senadora
Rosalba Ciarlini.
45. Em 17.02.2009, o Senador Gilberto Goellner é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao
Senador Adelmir Santana.
46. Em 17.02.2009, o Bloco de Apoio ao Governo pede seja desconsiderada a indicação do Senador Paulo Paim como membro titular na Comissão (Of.
nº 22/09-GLDBAG).
47. Em 17.02.2009, o Senador Raimundo Colombo é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM).
48. Em 17.02.2009, a Senadora Maria do Carmo Alves é designada membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao
Senador Romeu Tuma.
49. Em 17.02.2009, a Senadora Rosalba Ciarlini é designada membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM).
50. Em 17.02.2009, o Senador Marco Maciel é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Heráclito Fortes.
51. Em 17.02.2009, o Senador José Agripino é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Raimundo Colombo.
52. Em 17.02.2009, o Senador Eliseu Resende é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição à Senadora
Kátia Abreu.
53. Em 02.03.2009, o Senador Jarbas Vasconcelos é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gerson Camata (OF.
GLPMDB nº 28/2009).
54. Em 02.03.2009, o Senador Lobão Filho é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Neuto De Conto (OF.
GLPMDB nº 28/2009).
55. Em 02/03/2009, o Senador Gilvam Borges é designado Titular do PMDB na Comissão (Of. GLPMDB nº 28/2009).
56. Em 02.03.2009, os Senadores Romero Jucá, Leomar Quintanilha e Pedro Simon tiveram suas indicações como suplentes da Comissão ratificadas pela
Liderança do PMDB (OF. GLPMDB nº 28/2009).
57. Em 02.03.2009, o Senador Valdir Raupp é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Jarbas Vasconcelos (OF.
GLPMDB nº 28/2009).
58. Em 02.03.2009, o Senador Geraldo Mesquita é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (OF.
GLPMDB nº 28/2009).
59. Em 02.03.2009, o Senador Neuto De Conto é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valter Pereira (OF.
GLPMDB nº 28/2009).
60. Em 02.03.2009, o Senador Francisco Dornelles é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Lobão Filho (OF.
GLPMDB nº 28/2009).
61. Em 02.03.2009, o Senador Gerson Camata é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Paulo Duque (OF.
GLPMDB nº 28/2009).
62. Em 02.03.2009, o Senador Wellington Salgado é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valdir Raupp (OF.
GLPMDB nº 28/2009).
63. Em 02.03.2009, o Senador Valter Pereira é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Wellington Salgado (OF.
GLPMDB nº 28/2009).
64. Em 02.03.2009, o Senador Garibaldi Alves é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 28/2009).
65. Vago, conforme comunicação do Senador Jarbas Vasconcelos, lido na sessão de 3 de março de 2009.
66. Em 04.03.2009, o Senador Paulo Paim é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 028/2009-GLDBAG).
67. Em 05/03/2009, o Senador Roberto Cavalcanti é designado Suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. 41/2009 - GLDBAG).
68. Em 10.03.2009, a Senadora Lúcia Vânia é designada Titular do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Eduardo Azeredo, que passa à
suplência (Of. 49/09 - GLPSDB).
69. Em 10.03.2009, o Senador Eduardo Azeredo é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição à Senadora Lúcia Vânia, que passa à
titularidade (Of. 49/09 - GLPSDB).
70. Em 25.03.2009, vago em virtude da solicitação contida no OF. GLPMDB nº 083/2009.
71. Em 29.04.2009, o Senador João Ribeiro é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 084/2009-GLDBAG).
72. Em 10.06.2009, o Senador Mauro Fecury é designado membro titular do Bloco da Maioria na Comissão (OF. GLPMDB nº 017-A/2009).
73. Em 16/06/2009, a Senadora Lúcia Vânia deixa de compor a Comissão como Titular do PSDB (Of. nº 108/09-GLPSDB).
74. Em 16/06/2009, a Senadora Lúcia Vânia deixa de compor a Comissão como Titular do PSDB (Of. nº 108/09-GLPSDB).
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4.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE CINEMA, TEATRO, MÚSICA E COMUNICAÇÃO
SOCIAL

Número de membros: 12 titulares  e 12 suplentes
PRESIDENTE:  VAGO

VICE-PRESIDENTE:  VAGO

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B ) (2)

VAGO (7)

Flávio Arns   (PT)
Sérgio Zambiasi   (PTB)

 1.  VAGO (7)

 2.  Ideli Salvatti   (PT)
 3.  VAGO (7)

Maioria ( PMDB, PP )
VAGO (3)

Wellington Salgado de Oliveira   (PMDB)
Paulo Duque   (PMDB)

 1.  VAGO (7)

 2.  Valdir Raupp   (PMDB)
 3.  Valter Pereira   (PMDB)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
VAGO (4)

Romeu Tuma   (PTB)
Rosalba Ciarlini   (DEM)

Marisa Serrano   (PSDB)
Marconi Perillo   (PSDB)

 1.  VAGO (1,6)

 2.  Marco Maciel   (DEM)
 3.  Raimundo Colombo   (DEM) (5)

 4.  Eduardo Azeredo   (PSDB)
 5.  VAGO (7)

PDT
VAGO (7)  1.  Cristovam Buarque 

Notas:
1. Vago, em virtude de a Senadora Maria do Carmo Alves encontrar-se licenciada, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de
20.03.2008 a 3.02.2009, e ter sido substituída pelo Senador Virgínio de Carvalho, na Comissão de Educação, Cultura e Esporte (Of. 30/2008-GLDEM e
Req. nº 1.135/2009).
2. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
3. O Senador Geraldo Mesquita Júnior solicitou seu desligamento (Of. nº 008/08 GSGMJ e Of. GLPMDB nº 19/2008 - DSF 22.02.2008).
4. Em virtude do desligamento do Senador Demóstenes Torres, em 04.06.2008 (OF. Nº 053/08-GLDEM).
5. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se, nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 26.6.2008 a 24.10.2008.
6. A Senadora Maria do Carmo Alves retornou ao mandato em 29.01.2009, aguardando indicação.
7. Vago em 17.02.09 em virtude de os Senadores não pertencerem mais à Comissão.

Secretário(a): Júlio Ricardo Borges Linhares
Telefone(s): 3311-3498

Fax: 3311-3121
E-mail: julioric@senado.gov.br
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5) COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE, DEFESA DO
CONSUMIDOR E FISCALIZAÇÃO E CONTROLE  - CMA

Número de membros: 17 titulares  e 17 suplentes
PRESIDENTE:  Senador Renato Casagrande  (PSB-ES)

VICE-PRESIDENTE:  Senador Cícero Lucena  (PSDB-PB)

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B ) (2)

Renato Casagrande   (PSB) (26)

Marina Silva   (PT) (7,26)

João Pedro   (PT) (20)

João Ribeiro   (PR) (23)

 1.  Fátima Cleide   (PT) (22)

 2.  César Borges   (PR) (24)

 3.  Inácio Arruda   (PC DO B) (25)

 4.  Delcídio Amaral   (PT) (21)

Maioria ( PMDB, PP )
Leomar Quintanilha   (PMDB) (38)

Wellington Salgado de Oliveira   (PMDB) (38)

Gilvam Borges   (PMDB) (39)

Valter Pereira   (PMDB) (38)

 1.  Romero Jucá   (PMDB) (38)

 2.  Valdir Raupp   (PMDB) (5,11,40)

 3.  Almeida Lima   (PMDB) (38)

 4.  Geraldo Mesquita Júnior   (PMDB) (38)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Gilberto Goellner   (DEM) (29)

Kátia Abreu   (DEM) (31)

Heráclito Fortes   (DEM) (33)

Eliseu Resende   (DEM) (32)

Arthur Virgílio   (PSDB) (10,19)

Cícero Lucena   (PSDB) (15)

Marisa Serrano   (PSDB) (16)

 1.  Adelmir Santana   (DEM) (34)

 2.  Raimundo Colombo   (DEM) (1,35)

 3.  Maria do Carmo Alves   (DEM) (3,27)

 4.  Jayme Campos   (DEM) (9,30)

 5.  Alvaro Dias   (PSDB) (4,14)

 6.  Flexa Ribeiro   (PSDB) (18)

 7.  Mário Couto   (PSDB) (17)

PTB
Gim Argello (6,28)  1.  Sérgio Zambiasi (28)

PDT
Jefferson Praia (8,13,36,41)  1.  Cristovam Buarque (12,37,42)

Notas:
1. O Senador César Borges deixou o Partido Democratas (DEM) e se filiou ao Partido da República (PR), conforme comunicado de 1º/10/2007.
2. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
3. O Senador Edison Lobão encontra-se afastado do exercício do mandato desde 21/01/2008, para exercer o cargo de Ministro de Minas e Energia.
4. Em 15/04/2008, o Senador Papaléo Paes é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição à Senadora Lúcia Vânia (Of. 50/2008 -
GLPSDB).
5. Em 17/04/2008, o Senador Geovani Borges é designado Suplente em vaga antes ocupada pelo Senador Gilvam Borges, que se encontra licenciado, nos
termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 17.04.2008 a 24.08.2008 (Of. 121/08-GLPMDB).
6. Em 22/04/2008, o Senador Gim Argello é designado Titular do PTB na Comissão (Of. 71/2008-GLPTB).
7. Em 03/06/2008, a Senadora Marina Silva é designada Titular do Bloco de Apoio ao Governo, na Comissão (Of. 58/2008 - GLDBAG).
8. Em 04.06.2008, o Senador Jefferson Praia é designado titular do PDT na Comissão (Of. nº 06/08-LPDT).
9. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se, nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 26.6.2008 a 24.10.2008.
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10. Em 05.08.2008, o Senador Cícero Lucena é designado titular do PSDB (Bloco Parlamentar da Minoria) na Comissão, em substituição ao Senador
Mário Couto (Ofício nº 102/08 - GLPSDB).
11. Em 26.08.2008, o Senador Gilvam Borges é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 361/2008).
12. Em 11.02.2009, o Senador Cristovam Buarque é designado membro suplente do PDT na Comissão (Of. nº 06/2009-GLPDT).
13. Em 11.02.2009, o Senador Jefferson Praia teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PDT (Of. nº 06/09-GLPDT).
14. Em 12.02.2009, o Senador Alvaro Dias é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 026/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Papaléo Paes.
15. Em 12.02.2009, o Senador Cícero Lucena é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 026/09-GLPSDB), em substituição à Senadora
Marisa Serrano.
16. Em 12.02.2009, a Senadora Marisa Serrano é designada membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 026/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Marconi Perillo.
17. Em 12.02.2009, o Senador Mário Couto é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 026/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Arthur Virgílio.
18. Em 12.02.2009, o Senador Flexa Ribeiro teve a sua indicação como suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PSDB (Of. nº
026/09-GLPSDB).
19. Em 12.02.2009, o Senador Arthur Virgílio é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 026/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Cícero Lucena.
20. Em 16.02.2009, o Senador João Pedro é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição à Senadora Fátima Cleide.
21. Em 16.02.2009, o Senador Delcídio Amaral é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição ao Senador Inácio Arruda.
22. Em 16.02.2009, a Senadora Fátima Cleide é designada membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Flávio Arns.
23. Em 16.02.2009, o Senador João Ribeiro é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador César Borges.
24. Em 16.02.2009, o Senador César Borges é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Augusto Botelho.
25. Em 16.02.2009, o Senador Inácio Arruda é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição à Senadora Serys Slhessarenko.
26. Em 16.02.2009, os Senadores Renato Casagrande e Marina Silva tiveram as suas indicações como titulares da Comissão ratificadas pela Liderança do
Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/09-GLDBAG).
27. Em 17.02.2009, a Senadora Maria do Carmo Alves é designada membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM).
28. Em 17.02.2009, o Senador Gim Argello foi confirmado, como titular, e o Senador Sérgio Zambiasi foi designado suplente, na Comissão, pela
Liderança do PTB (Of. nº 030/09-GLPTB).
29. Em 17.02.2009, o Senador Gilberto Goellner é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Eliseu Resende.
30. Em 17.02.2009, o Senador Jayme Campos é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Raimundo Colombo.
31. Em 17.02.2009, a Senadora Kátia Abreu é designada membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Heráclito Fortes.
32. Em 17.02.2009, o Senador Eliseu Resende é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
José Agripino.
33. Em 17.02.2009, o Senador Heráclito Fortes é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Gilberto Goellner.
34. Em 17.02.2009, o Senador Adelmir Santana teve a sua indicação como suplente da Comissão ratificada pela Liderança do DEM (Of. nº
012/09-GLDEM).
35. Em 17.02.2009, o Senador Raimundo Colombo é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM).
36. Em 19.02.2009, o Senador Cristovam Buarque é designado Titular do PDT na Comissão, em substituição ao Senador Jefferson Praia (Of.
17/09-GLPDT).
37. Em 19.02.2009, o Senador Jefferson Praia é designado Suplente do PDT na Comissão, em substituição ao Senador Cristovam Buarque (Of.
17/09-GLPDT).
38. Em 02.03.2009, os Senadores Leomar Quintanilha, Wellington Salgado e Valter Pereira, como titulares, e os Senadores Romero Jucá, Almeida Lima e
Geraldo Mesquita, como suplentes da Comissão, tiveram suas indicações ratificadas pela Liderança do PMDB (OF. GLPMDB nº 30/2009).
39. Em 02.03.2009, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valdir Raupp (OF.
GLPMDB nº 28/2009).
40. Em 02.03.2009, o Senador Valdir Raupp é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (OF.
GLPMDB nº 28/2009).
41. Em 04.03.2009, o Senador Jefferson Praia é designado membro titular do PDT na Comissão, em substituição ao Senador Cristovam Buarque (Of.
30/09-LPDT).
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42. Em 04.03.2009, o Senador Cristovam Buarque é designado membro suplente do PDT na Comissão, em substituição ao Senador Jefferson Praia (Of.
30/09-LPDT).

Secretário(a): José Francisco B. de Carvalho
Reuniões: TERÇAS-FEIRAS - 11:30HS - Plenário nº 6 - ALA NILO COELHO

Telefone(s): 3311-3935
Fax: 3311-1060

E-mail: jcarvalho@senado.gov.br.

5.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE - AQUECIMENTO GLOBAL
Finalidade: Estudar as mudanças climáticas em conseqüência do aquecimento global 

Número de membros: 5 titulares  e 5 suplentes
PRESIDENTE:  VAGO

VICE-PRESIDENTE:  VAGO

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B ) (1)

Renato Casagrande   (PSB)
Inácio Arruda   (PC DO B)

 1.  VAGO (4)

 2.  VAGO (4)

Maioria ( PMDB, PP )
Valter Pereira   (PMDB)  1.  VAGO (2)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )

VAGO (4)

VAGO (3)

 1.  Adelmir Santana   (DEM)

 2.  Marisa Serrano   (PSDB)

Notas:
1. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
2. Senador Garibaldi Alves Filho foi eleito Presidente do Senado em 12.12.2007 (art. 77, § 1º, RISF).
3. Vago, em virtude de o Senador Cícero Lucena ter sido substituído pelo Senador Mário Couto, na Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor
e Fiscalização e Controle (Of. 40/2008-GLPSDB).
4. Vago em 17.02.09 em virtude de os Senadores não pertencerem mais à Comissão.

Secretário(a): José Francisco B. de Carvalho
Telefone(s): 3311-3935

Fax: 3311-1060
E-mail: jcarvalho@senado.gov.br.
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5.2) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA SOBRE O GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS
SÓLIDOS

Número de membros: 5 titulares  e 5 suplentes
PRESIDENTE:  VAGO

VICE-PRESIDENTE:  VAGO

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B ) (2)

César Borges   (PR)
VAGO (8)

 1.  Inácio Arruda   (PC DO B)
 2.  VAGO (8)

Maioria ( PMDB, PP )
Wellington Salgado de Oliveira   (PMDB)  1.  VAGO (3,4,6)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
VAGO (1)

Cícero Lucena   (PSDB) (5,7)

 1.  Adelmir Santana   (DEM)

 2.  Flexa Ribeiro   (PSDB)

Notas:
1. O Senador César Borges deixou o Partido Democratas (DEM) e se filiou ao Partido da República (PR), conforme comunicado de 1º/10/2007.
2. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
3. Senador Garibaldi Alves Filho foi eleito Presidente do Senado em 12.12.2007 (art. 77, § 1º, RISF).
4. Em 13/05/2008, o Senador Geovani Borges é designado Suplente do PMDB na Subcomissão (Of. 27/08-CMA).
5. Vago, em virtude de o Senador Cícero Lucena ter sido substituído pelo Senador Mário Couto, na Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor
e Fiscalização e Controle (Of. 40/2008-GLPSDB).
6. Vago em virtude do retorno do titular à Casa, Senador Gilvam Borges, em 25.08.2008 (Of. nº 073/2008 - GSGB).
7. Em 05/11/2008, o Senador Cícero Lucena é designado titular do PSDB na Subcomissão (Ofício nº 127/08-GLPSDB).
8. Vago em 17.02.09 em virtude de os Senadores não pertencerem mais à Comissão.

Secretário(a): José Francisco B. de Carvalho
Telefone(s): 3311-3935

Fax: 3311-1060
E-mail: jcarvalho@senado.gov.br.
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5.3) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA - FÓRUM DAS ÁGUAS DAS AMÉRICAS E FÓRUM
MUNDIAL DA ÁGUA

Finalidade: Participar e Acompanhar as atividades do Fórum das Águas das Américas, a realizar-se no
Brasil, e do V Fórum Mundial da Água, que acontecerá em Istambul, Turquia, em março de 2009. 

Número de membros: 5 titulares  e 5 suplentes
PRESIDENTE:  VAGO

VICE-PRESIDENTE:  VAGO
RELATOR:  Senadora Marisa Serrano  (PSDB-MS)

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B )

Marina Silva   (PT) (1)

Renato Casagrande   (PSB)
 1.  Fátima Cleide   (PT)
 2.  César Borges   (PR)

Maioria ( PMDB, PP )
Leomar Quintanilha   (PMDB)  1.  Almeida Lima   (PMDB)

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

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

Notas:
1. Em 18.06.2008, a Senadora Marina Silva é designada titular do Bloco de Apoio ao Governo na Subcomissão(Of. Nº 57/2008-CMA).

Secretário(a): José Francisco B. de Carvalho
Telefone(s): 3311-3935

Fax: 3311-1060
E-mail: jcarvalho@senado.gov.br.
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5.4) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA PARA ACOMPANHAR A CRISE AMBIENTAL NA
AMAZÔNIA

Número de membros: 5 titulares  e 5 suplentes
PRESIDENTE:  VAGO

VICE-PRESIDENTE:  VAGO
RELATOR:  VAGO

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B )

Renato Casagrande   (PSB)
VAGO (1)

 1.  VAGO (5)

 2.  VAGO (5)

Maioria ( PMDB, PP )
Leomar Quintanilha   (PMDB)  1.  VAGO (2,4)

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

 1.  VAGO (3)

 2.  Arthur Virgílio   (PSDB)

Notas:
1. O Senador Sibá Machado deixou o exercício do mandato em 14.05.2008, em virtude do retorno da titular, Senadora Marina Silva.
2. Em 18/06/2008, o Senador Geovani Borges é designado Suplente do PMDB na Subcomissão (Of. 58/2008-CMA).
3. Vago, em virtude de o Senador Cícero Lucena ter sido substituído pelo Senador Mário Couto, na Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor
e Fiscalização e Controle (Of. 40/2008-GLPSDB).
4. Vago em virtude do retorno do titular à Casa, Senador Gilvam Borges, em 25.08.2008 (Of. nº 073/2008 - GSGB).
5. Vago em 17.02.09 em virtude de os Senadores não pertencerem mais à Comissão.

Secretário(a): José Francisco B. de Carvalho
Telefone(s): 3311-3935

Fax: 3311-1060
E-mail: jcarvalho@senado.gov.br.
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6) COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS E LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA  - CDH
Número de membros: 19 titulares  e 19 suplentes

PRESIDENTE:  Senador Cristovam Buarque  (PDT-DF)
VICE-PRESIDENTE:  Senador José Nery  (PSOL-PA)

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B ) (6)

Flávio Arns   (PT) (22)

Fátima Cleide   (PT) (22)

Paulo Paim   (PT) (22)

VAGO (2,23,48)

José Nery   (PSOL) (21)

 1.  João Pedro   (PT) (19)

 2.  Serys Slhessarenko   (PT) (20)

 3.  Marcelo Crivella   (PRB) (11,24,30)

 4.  Marina Silva   (PT) (24,45)

 5.  Magno Malta   (PR) (24,48)

Maioria ( PMDB, PP )
VAGO (38,44)

Gerson Camata   (PMDB) (33)

VAGO (40,43)

Gilvam Borges   (PMDB) (39)

Paulo Duque   (PMDB) (10,12,34)

 1.  Wellington Salgado de Oliveira   (PMDB) (36)

 2.  Romero Jucá   (PMDB) (35)

 3.  Valter Pereira   (PMDB) (37)

 4.  Mão Santa   (PMDB) (42)

 5.  Leomar Quintanilha   (PMDB) (41)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
José Agripino   (DEM) (3,32)

Rosalba Ciarlini   (DEM) (27)

Eliseu Resende   (DEM) (4,28)

VAGO (8,46)

Arthur Virgílio   (PSDB) (18)

Cícero Lucena   (PSDB) (18)

VAGO (1,5)

 1.  Heráclito Fortes   (DEM) (29)

 2.  Jayme Campos   (DEM) (25)

 3.  Maria do Carmo Alves   (DEM) (26)

 4.  Adelmir Santana   (DEM) (9,13,31)

 5.  VAGO (16,47)

 6.  Mário Couto   (PSDB) (17)

 7.  Papaléo Paes   (PSDB) (18)

PTB (7)

 1.  Sérgio Zambiasi 

PDT
Cristovam Buarque (14)  1.  Jefferson Praia (15)

Notas:
1. Em virtude do retorno do titular, Senador Alvaro Dias.
2. Senadora Patrícia Saboya comunicou filiação partidária em 02.10.2007 (DSF 3.10.2007).
3. O Senador César Borges deixou o Partido Democratas (DEM) e se filiou ao Partido da República (PR), conforme comunicado de 1º/10/2007.
4. Senador Romeu Tuma comunicou, em 11.10.2007, filiação ao PTB (DSF 15.10.2007)
5. Vaga cedida pelo PSDB ao PR.
6. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
7. Nos termos da decisão do Presidente do Senado, publicada no DSF de 14.02.2008.
8. Em 17.02.2009, o Senador Gilberto Goellner é confirmado como membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
9. Em 01/04/2008, o Senador Virgínio de Carvalho é designado Suplente em vaga antes ocupada pela Senadora Maria do Carmo Alves, que se encontra
licenciada, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 20.03.2008 a 3.02.2009 (Of. 30/08-GLDEM e Req. nº 1.135/2009).
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10. Em 17/04/2008, o Senador Geovani Borges é designado Titular em vaga antes ocupada pelo Senador Gilvam Borges, que se encontra licenciado, nos
termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 17.04.2008 a 24.08.2008 (Of. 111/08-GLPMDB).
11. Em 10/06/2008, a Senadora Marina Silva é designada Suplente do Bloco de Apoio ao Governo, na Comissão (Of. 65/2008-GLDBAG).
12. Em 26.08.2008, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 355/2008).
13. Vago em virtude do fim do exercício do Senador Virgínio de Carvalho, devido ao retorno da Titular.
14. Em 11.02.2009, o Senador Cristovam Buarque teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PDT (Of. nº
07/09-GLPDT).
15. Em 11.02.2009, o Senador Jefferson Praia é designado membro suplente do PDT na Comissão (Of. nº 07/2009-GLPDT).
16. Em 12.02.2009, a Senadora Lúcia Vânia é designada membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 027/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Mário Couto.
17. Em 12.02.2009, o Senador Mário Couto é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 027/09-GLPSDB), em substituição à Senadora
Lúcia Vânia.
18. Em 12.02.2009, os Senadores Arthur Virgílio e Cícero Lucena tiveram as suas indicações, como titulares, e o Senador Papaléo Paes, como suplente na
Comissão, ratificadas pela Liderança do PSDB (Of. nº 027/09-GLPSDB).
19. Em 16.02.2009, o Senador João Pedro é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição à Senadora Serys Slhessarenko.
20. Em 16.02.2009, a Senadora Serys Slhessarenko é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
016/09-GLDBAG), em substituição ao Senador Eduardo Suplicy.
21. Em 16.02.2009, o Senador José Nery é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Inácio Arruda.
22. Em 16.02.2009, os Senadores Flávio Arns, Fátima Cleide e Paulo Paim tiveram as suas indicações como titulares da Comissão ratificadas pela
Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/09-GLDBAG).
23. Em 16.02.2009, o Senador Magno Malta é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição à Senadora Patrícia Saboya.
24. Vago em virtude do remanejamento de vagas indicado pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/2009 ¿ GLDBAG).
25. Em 17.02.2009, o Senador Jayme Campos é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Heráclito Fortes.
26. Em 17.02.2009, a Senadora Maria do Carmo Alves é designada membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao
Senador Jayme Campos.
27. Em 17.02.2009, a Senadora Rosalba Ciarlini é designada membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Eliseu Resende.
28. Em 17.02.2009, o Senador Eliseu Resende é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Romeu Tuma.
29. Em 17.02.2009, o Senador Heráclito Fortes é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
30. Em 17.02.2009, o Senador Marcelo Crivella é designado membro suplente pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
19/09-GLDBAG).
31. Em 17.02.2009, o Senador Adelmir Santana é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
32. Em 17.02.2009, o Senador José Agripino é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
César Borges.
33. Em 02.03.2009, o Senador Gerson Camata é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Geraldo Mesquita (OF.
GLPMDB nº 29/2009).
34. Em 02.03.2009, o Senador Paulo Duque é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (OF.
GLPMDB nº 29/2009).
35. Em 02.03.2009, o Senador Romero Jucá teve sua indicação como suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (OF. GLPMDB nº
29/2009).
36. Em 02.03.2009, o Senador Wellington Salgado é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Mão Santa (OF.
GLPMDB nº 29/2009).
37. Em 02.03.2009, o Senador Valter Pereira é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição à Senadora Roseana Sarney (OF.
GLPMDB nº 29/2009).
38. Em 02.03.2009, o Senador Geraldo Mesquita é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Leomar Quintanilha
(OF. GLPMDB nº 29/2009).
39. Em 02.03.2009, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Wellington Salgado (OF.
GLPMDB nº 29/2009).
40. Em 02.03.2009, o Senador Jarbas Vasconcelos é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Paulo Duque (OF.
GLPMDB nº 29/2009).
41. Em 02.03.2009, o Senador Leomar Quintanilha é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Jarbas
Vasconcelos (OF. GLPMDB nº 29/2009).
42. Em 02.03.2009, o Senador Mão Santa é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valter Pereira (OF.
GLPMDB nº 29/2009).
43. Vago, conforme comunicação do Senador Jarbas Vasconcelos, lido na sessão de 3 de março de 2009.
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6.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DO IDOSO
Número de membros: 7 titulares  e 7 suplentes

PRESIDENTE:  VAGO
VICE-PRESIDENTE:  VAGO

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B ) (2)

Paulo Paim   (PT) (6)  1.  Fátima Cleide   (PT) (5)

Maioria ( PMDB, PP )
Leomar Quintanilha   (PMDB)
Valter Pereira   (PMDB) (14)

 1.  Gilvam Borges   (PMDB) (3,9)

 2.

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
VAGO (1,4,7)

Mário Couto   (PSDB) (12)

 1.  Adelmir Santana   (DEM) (10)

 2.  Papaléo Paes   (PSDB)

PDT
Jefferson Praia (8)  1.  Cristovam Buarque (13)

PTB
Sérgio Zambiasi (11)  1.

Notas:
1. Vago, em virtude de a Senadora Maria do Carmo Alves encontrar-se licenciada, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de
20.03.2008 a 3.02.2009, e ter sido substituída pelo Senador Virgínio de Carvalho, na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa (Of.
30/2008-GLDEM e Req. nº 1.135/2009).
2. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
3. Vago, em virtude de o Senador Gilvam Borges ter-se licenciado, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 17.04.2008 a
24.08.2008, e ter sido substituído pelo Senador Geovani Borges, na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa (Of. 111/2008-GLPMDB).
4. A Senadora Maria do Carmo Alves retornou ao mandato em 29.01.2009, aguardando indicação.
5. Em 12.06.2009, a Senadora Fátima Cleide é designada membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador
Flávio Arns (OF. CDH 078-09).
6. Em 12.06.2009, a Senadora Serys Slhessarenko deixa de compor a Comissão como membro titular do Bloco de Apoio ao Governo (OF. CDH 078-09).
7. Em 12.06.2009, o Senador Heráclito Fortes deixa de compor a Comissão como membro titular do Bloco Parlamentar da Minoria (OF. CDH 078-09).
8. Em 12/06/2009, o Senador Jefferson Praia é designado Titular do PDT, na Comissão (Of. CDH 078/09).
9. Em 12.06.2009, o Senador Gilvam Borges é designado Suplente do PMDB, na Comissão (Of. CDH 078-09).
10. Em 12/06/2009, o Senador Adelmir Santana é designado Suplente do Bloco Parlamentar da Minoria, na Comissão (Of. CDH 078/09).
11. Em 12/06/2009, o Senador Sérgio Zambiasi é designado Titular do PTB, na Comissão (Of. CDH 078/09).
12. Em 12/06/2009, o Senador Mário Couto é designado Titular do Bloco Parlamentar da Minoria, na Comissão, em substituição à Senadora Lúcia Vânia
(Of. CDH 078/09).
13. Em 12/06/2009, o Senador Cristovam Buarque é designado Suplente do PDT, na Comissão (Of. CDH 078/09).
14. Em 12/06/2009, o Senador Valter Pereira é designado Titular do PMDB, na Comissão, em substituição ao Senador Geraldo Mesquita Júnior (Of.
CDH 078/09).

Secretário(a): Altair Gonçalves Soares
Telefone(s): 3311-4251/2005

Fax: 3311-4646
E-mail: scomcdh@senado.gov.br
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6.2) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DA CRIANÇA, ADOLESCENTE E JUVENTUDE
Número de membros: 7 titulares  e 7 suplentes

Secretário(a): Altair Gonçalves Soares
Telefone(s): 3311-4251/2005

Fax: 3311-4646
E-mail: scomcdh@senado.gov.br

6.3) SUBCOMISSÃO PERMANENTE EM DEFESA DA MULHER
Número de membros: 5 titulares  e 5 suplentes

PRESIDENTE:  VAGO
VICE-PRESIDENTE:  VAGO

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B )

VAGO (5)

Serys Slhessarenko   (PT)
 1.  Fátima Cleide   (PT)
 2.  VAGO (3,5)

Maioria ( PMDB, PP )
VAGO (6)  1.

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
VAGO (2,4)

Lúcia Vânia   (PSDB)
 1.  VAGO (1)

 2.

Notas:
1. Vago em 17.02.2009 em virtude de o Senador Romeu Tuma não mais pertecer à Comissão.
2. Vago, em virtude de a Senadora Maria do Carmo Alves encontrar-se licenciada, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de
20.03.2008 a 3.02.2009, e ter sido substituída pelo Senador Virgínio de Carvalho, na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa (Of.
30/2008-GLDEM e Req. nº 1.135/2009).
3. A Senadora Patrícia Saboya integra a composição da Subcomissão em vaga cedida pelo Bloco de Apoio ao Governo.
4. A Senadora Maria do Carmo Alves retornou ao mandato em 29.01.2009, aguardando indicação.
5. Vago em 17.02.09 em virtude de as Senadoras não pertencerem mais à Comissão.
6. Em 02.03.2009, vago em virtude de a Senadora Roseana Sarney ter sido substituída pelo Senador Valter Pereira na CDH (OF. GLPMDB nº 29/2009).

Secretário(a): Altair Gonçalves Soares
Telefone(s): 3311-4251/2005

Fax: 3311-4646
E-mail: scomcdh@senado.gov.br
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6.4) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE COMBATE AO TRABALHO ESCRAVO
Número de membros: 5 titulares  e 5 suplentes

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B )

José Nery   (PSOL)
 1.  Flávio Arns   (PT)
 2.  VAGO 

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )

Lúcia Vânia   (PSDB)

 1.  VAGO 

 2.  Geraldo Mesquita Júnior   (PMDB)

Maioria ( PMDB, PP )
 1.  VAGO 

Notas:
*. Em 27.04.2009 foi à publicação o OF. Nº 029/09 - CDH, que comunica a aprovação do Requerimento nº 09, de 2009 - CDH, cujo teor trata da
transformação da Subcomissão Temporária de Combate ao Trabalho Escravo em Subcomissão Permanente de Combate ao Trabalho Escravo.

Secretário(a): Altair Gonçalves Soares
Telefone(s): 3311-4251/2005

Fax: 3311-4646
E-mail: scomcdh@senado.gov.br
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7) COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E DEFESA NACIONAL  - CRE
Número de membros: 19 titulares  e 19 suplentes

PRESIDENTE:  Senador Eduardo Azeredo  (PSDB-MG)
VICE-PRESIDENTE:  Senador Geraldo Mesquita Júnior  (PMDB-AC)

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B ) (9)

Eduardo Suplicy   (PT) (41)

Antonio Carlos Valadares   (PSB) (43,73)

João Ribeiro   (PR) (45,70)

João Pedro   (PT) (47)

Tião Viana   (PT) (44,54,69)

 1.  Flávio Arns   (PT) (38,68)

 2.  Marina Silva   (PT) (46)

 3.  Renato Casagrande   (PSB) (42,75)

 4.  Magno Malta   (PR) (39)

 5.  Augusto Botelho   (PT) (22,40,49,67)

Maioria ( PMDB, PP )
Pedro Simon   (PMDB) (1)

Francisco Dornelles   (PP) (62)

Geraldo Mesquita Júnior   (PMDB) (64)

Romero Jucá   (PMDB) (3,72,74)

Paulo Duque   (PMDB) (4)

 1.  Almeida Lima   (PMDB) (5,65)

 2.  Inácio Arruda   (PC DO B) (6,76,77)

 3.  Wellington Salgado de Oliveira   (PMDB) (2)

 4.  Valdir Raupp   (PMDB) (19,24,61)

 5.  Gilvam Borges   (PMDB) (10,21,63)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Efraim Morais   (DEM) (58)

Demóstenes Torres   (DEM) (57)

Marco Maciel   (DEM) (18,29,56)

Heráclito Fortes   (DEM) (8,51)

João Tenório   (PSDB) (37,66)

Eduardo Azeredo   (PSDB) (37)

Flexa Ribeiro   (PSDB) (35)

 1.  Adelmir Santana   (DEM) (11,53)

 2.  Rosalba Ciarlini   (DEM) (7,50)

 3.  José Agripino   (DEM) (23,27,55)

 4.  Romeu Tuma   (PTB) (52,78,79,80)

 5.  Alvaro Dias   (PSDB) (33)

 6.  Arthur Virgílio   (PSDB) (17,36,71)

 7.  Tasso Jereissati   (PSDB) (34)

PTB (12)

Fernando Collor (13,14,15,16,25,26,28,30,48)  1.  Mozarildo Cavalcanti (48)

PDT
Patrícia Saboya (32,59)  1.  Cristovam Buarque (20,31,60)

Notas:
1. O Senador Pedro Simon teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 24/2009-GLPMDB).
2. O Senador Wellington Salgado teve a sua indicação como suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 24/2009-GLPMDB).
3. O Senador Jarbas Vasconcelos teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 24/2009-GLPMDB).
4. O Senador Paulo Duque teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 24/2009-GLPMDB).
5. Em 22.08.2007, o Senador Geraldo Mesquita é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valdir Raupp (OF.
GLPMDB nº 362/2007).
6. O Senador Leomar Quintanilha teve a sua indicação como suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 24/2009-GLPMDB).
7. O Senador César Borges deixou o Partido Democratas (DEM) e se filiou ao Partido da República (PR), conforme comunicado de 1º/10/2007 (DSF
2.10.2007).
8. Senador Romeu Tuma comunicou, em 11.10.2007, filiação ao PTB (DSF 15.10.2007)
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9. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
10. Senador Garibaldi Alves Filho foi eleito Presidente do Senado em 12.12.2007 (art. 77, § 1º, RISF).
11. Vaga cedida temporariamente ao PSOL, conforme Ofício nº 10/2008-DEM (DSF 14.02.2008).
12. Nos termos da decisão do Presidente do Senado, publicada no DSF de 14.02.2008.
13. Em 05.09.2007, o Senador Euclydes Mello é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador
Fernando Collor (Of. nº 146/2007-GLDBAG).
14. Senador Euclydes Mello comunica filiação ao PRB, em 1ª/10/2007, Of. nº 041/2007 (DSF 10.10.2007).
15. Em 28.12.2007, vago em virtude do afastamento do Senador Euclydes Mello, devido ao retorno do Senador Fernando Collor ao exercício do mandato.
16. Em 14/02/2008, o Senador Fernando Collor é designado Titular do PTB na Comissão (Of. 15/2008-GLPTB).
17. Em 24/03/2008, o Senador Tasso Jereissati é designado Suplente do PSDB na Comissão (Of. 29/08 - GLPSDB).
18. Em 01/04/2008, o Senador Virgínio de Carvalho é designado Titular em vaga antes ocupada pela Senadora Maria do Carmo Alves, que se encontra
licenciada, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 20.03.2008 a 3.02.2009 (Of. 30/08-GLDEM e Req. nº 1.135/2009).
19. Em 17/04/2008, o Senador Geovani Borges é designado Suplente em vaga antes ocupada pelo Senador Gilvam Borges, que se encontra licenciado,
nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 17.04.2008 a 24.08.2008 (Of. 122/08-GLPMDB).
20. Em 04.06.2008, o Senador Jefferson Praia é designado suplente do PDT na Comissão (Of. nº 09/08-LPDT).
21. Em 05.06.2008, o Senador Valdir Raupp é designado suplente do PMDB e do Bloco da Maioria na Comissão (OF. GLPMDB nº 168/2008).
22. Em 10/06/2008, a Senadora Marina Silva é designada Suplente do Bloco de Apoio ao Governo, na Comissão, em substituição à Senadora Fátima
Cleide (Of. 67/2008 - GLDBAG).
23. Em 4/7/2008, o Senador Marco Antônio Costa é designado suplente em vaga antes ocupada pela Senadora Kátia Abreu, que se licenciou, nos termos
do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 30.6.2008 a 28.10.2008. (Of. nº 62/08-GLDEM)
24. Em 26.08.2008, o Senador Gilvam Borges é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 360/2008).
25. Senador Fernando Collor encontra-se licenciado do exercício do mandato a partir de 10.09.2008, pelo prazo de 123 dias (Requerimento nº 1094, de
2008).
26. Em 07.10.2008, a Senadora Ada Mello é designada membro titular do PTB na Comissão, em substituição ao Senador Fernando Collor (Of. nº
140/2008-GLPTB).
27. Em 29.10.2008, a Senadora Kátia Abreu é designada membro titular do Partido Democratas na Comissão, em substituição ao Senador Marco Antônio
Costa (Of. nº 103/2008-GLDEM).
28. Vago em virtude do retorno do Senador Fernando Collor ao exercício do mandato, em 11.01.2009 (Of. nº 001/2009 - Gab. Sen. Fernando Collor).
29. Vago em virtude do fim do exercício do Senador Virgínio de Carvalho, devido ao retorno da Titular.
30. Em 03/02/2009, o Senador Fernando Collor é designado Titular do PTB na Comissão (Of. 2/2009-GLPTB).
31. Em 11.02.2009, a Senadora Patrícia Saboya é designada membro suplente do PDT na Comissão (Of. nº 08/2009-GLPDT), em substituição ao Senador
Jefferson Praia.
32. Em 11.02.2009, o Senador Cristovam Buarque teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PDT (Of. nº
08/09-GLPDT).
33. Em 12.02.2009, o Senador Alvaro Dias é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 028/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Flexa Ribeiro.
34. Em 12.02.2009, o Senador Tasso Jereissati é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 028/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador Sérgio Guerra.
35. Em 12.02.2009, o Senador Flexa Ribeiro é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 028/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
João Tenório.
36. Em 12.02.2009, o Senador João Tenório é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 028/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Tasso Jereissati.
37. Em 12.02.2009, os Senadores Arthur Virgílio e Eduardo Azeredo tiveram as suas indicações como titulares da Comissão ratificadas pela Liderança do
PSDB (Of. nº 028/09-GLPSDB).
38. Em 16.02.2009, o Senador João Ribeiro é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Inácio Arruda.
39. Em 16.02.2009, o Senador Magno Malta é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição à Senadora Serys Slhessarenko.
40. Em 16.02.2009, o Senador Augusto Botelho é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição à Senadora Marina Silva.
41. Em 16.02.2009, o Senador Eduardo Suplicy teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo
(Of. nº 016/09-GLDBAG).
42. Em 16.02.2009, o Senador Antonio Carlos Valadares é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
016/09-GLDBAG), em substituição ao Senador Augusto Botelho.
43. Em 16.02.2009, o Senador Renato Casagrande é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição ao Senador Marcelo Crivella.
44. Em 16.02.2009, o Senador Tião Viana é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador João Ribeiro.
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45. Em 16.02.2009, o Senador Aloízio Mercadante é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição ao Senador Antonio Carlos Valadares.
46. Em 16.02.2009, a Senadora Marina Silva é designada membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Aloízio Mercadante.
47. Em 16.02.2009, o Senador João Pedro é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Mozarildo Cavalcanti.
48. Em 17.02.2009, o Senador Fernando Collor foi confirmado, como titular, e o Senador Mozarildo Cavalcanti, designado como suplentes, pela
Liderança do PTB (Of. nº 032/09-GLPTB).
49. Em 17.02.2009, o Senador Tião Viana é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 018/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Augusto Botelho.
50. Em 17.02.2009, a Senadora Rosalba Ciarlini é designada membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
César Borge.
51. Em 17.02.2009, o Senador Heráclito Fortes é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Romeu Tuma.
52. Em 17.02.2009, a Senadora Kátia Abreu é designada membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
53. Em 17.02.2009, o Senador Adelmir Santana é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
José Nery.
54. Em 17.02.2009, o Senador Augusto Botelho é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 018/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Tião Viana.
55. Em 17.02.2009, o Senador José Agripino é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição à Senadora
Kátia Abreu.
56. Em 17.02.2009, o Senador Marco Maciel é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
57. Em 17.02.2009, o Senador Demóstenes Torres é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Marco Maciel.
58. Em 17.02.2009, o Senador Efraim Morais é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Heráclito Fortes.
59. Em 19.02.2009, a Senadora Patrícia Saboya é designada Titular do PDT na Comissão, em substituição ao Senador Cristovam Buarque (Of.
19/09-GLPDT).
60. Em 19.02.2009, o Senador Cristovam Buarque é designado Suplente do PDT na Comissão, em substituição à Senadora Patrícia Saboya (Of.
19/09-GLPDT).
61. Em 02/03/2009, o Senador Valdir Raupp é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (Of.
24/2009-GLPMDB).
62. Em 02/03/2009, o Senador Francisco Dornelles é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Mão Santa (Of.
24/2009-GLPMDB).
63. Em 02/03/2009, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valdir Raupp (Of.
24/2009-GLPMDB).
64. Em 02/03/2009, o Senador Geraldo Mesquita Júnior é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Almeida Lima
(Of. 24/2009-GLPMDB).
65. Em 02/03/2009, o Senador Almeida Lima é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Geraldo Mesquita Júnior
(Of. 24/2009-GLPMDB).
66. Em 03.03.2009, o Senador João Tenório é designado membro titular do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Arthur Virgílio (Of. nº
47/09-GLPSDB).
67. Em 03.03.2009, o Senador Augusto Botelho é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador
Tião Viana (Of. nº 026/09-GLDBAG).
68. Em 03.03.2009, o Senador Flávio Arns é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador João
Ribeiro (Of. nº 029/09-GLDBAG).
69. Em 03.03.2009, o Senador Tião Viana é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador Augusto
Botelho (Of. nº 026/09-GLDBAG).
70. Em 03.03.2009, o Senador João Ribeiro é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador Aloizio
Mercadante (Of. nº 029/09-GLDBAG).
71. Em 03.03.2009, o Senador Arthur Virgílio é designado membro suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador João Tenório (Of. nº
47/09-GLPSDB).
72. Vago, conforme comunicação do Senador Jarbas Vasconcelos, lido na sessão de 3 de março de 2009.
73. Em 10.03.2009, o Senador Antonio Carlos Valadares é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao
Senador Renato Casagrande (Of. nº 050/2009-GLDBAG).
74. Em 10.03.2009, o Senador Romero Jucá é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 063/2009).
75. Em 10.03.2009, o Senador Renato Casagrande é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao
Senador Antonio Carlos Valadares (Of. nº 050/2009-GLDBAG).
76. Em 28.04.2009, o PMDB cede vaga de suplente ao PC do B (OF. GLPMDB nº 109/2009).
77. Em 30.04.2009, o Senador Inácio Arruda é designado membro suplente em vaga cedida pelo PMDB na Comissão (Of. IA Nº 093/2009).
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7.2) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE ACOMPANHAMENTO DO REGIME
INTERNACIONAL SOBRE MUDANÇAS CLIMÁTICAS

Número de membros: 7 titulares  e 7 suplentes
PRESIDENTE:  VAGO

VICE-PRESIDENTE:  VAGO

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B ) (2)

VAGO (3,4,6)

João Ribeiro   (PR)
 1.  VAGO (7)

 2.  Augusto Botelho   (PT)

Maioria ( PMDB, PP )
Mão Santa   (PMDB)  1.  Valdir Raupp   (PMDB)

 2.  VAGO (8)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
VAGO (1)

Eduardo Azeredo   (PSDB)

 1.  Rosalba Ciarlini   (DEM)

 2.  VAGO (7)

PDT
Cristovam Buarque  1.  VAGO (5)

Notas:
1. Vago em 17.02.2009 em virtude de o Senador Romeu Tuma não mais pertencer à Comissão.
2. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
3. Em 28.12.2007, vago em virtude do afastamento do Senador Euclydes Mello, devido ao retorno do Senador Fernando Collor ao exercício do mandato.
4. Em 21.02.2008, o Senador Fernando Collor é designado membro titular na Subcomissão (Of. nº 008/2008-CRE).
5. Em virtude do falecimento do Senador Jefferson Peres, ocorrido em 23.05.2008.
6. Vago em razão da substituição do Senador Fernando Collor pela Senadora Ada Mello na CRE, em 07.10.2008 (Of. Nº 140/2008-GLPTB).
7. Vago em 17.02.09 em virtude de os Senadores não pertencerem mais à Comissão.
8. Vago em 28.04.09 em virtude de o Senador Leomar Quintanilha não pertencer mais à CRE.

Secretário(a): José Alexandre Girão M. da Silva
Telefone(s): 3311-3496

Fax: 3311-3546
E-mail: scomcre@senado.gov.br
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7.3) SUBCOMISSÃO PERMANENTE PARA MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO
DAS FORÇAS ARMADAS

Número de membros: 5 titulares  e 5 suplentes
PRESIDENTE:  VAGO

VICE-PRESIDENTE:  VAGO

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B ) (2)

VAGO (1,4)  1.  VAGO (5)

Maioria ( PMDB, PP )
Paulo Duque   (PMDB)  1.  Pedro Simon   (PMDB)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
VAGO (5)

Eduardo Azeredo   (PSDB)

 1.  Marco Maciel   (DEM)

 2.  Flexa Ribeiro   (PSDB)

PDT
VAGO (3)  1.

Notas:
1. Vago, em virtude de o Senador Fernando Collor encontrar-se licenciado, nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, no período de
30.08.2007 a 27.12.2007, e ter sido substituído pelo Senador Euclydes Mello, na Comissão de Relações Exteriores (Of. nº 146/2007-GLDBAG).
2. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
3. Em virtude do falecimento do Senador Jefferson Peres, ocorrido em 23.05.2008.
4. O Senador Fernando Collor retornou ao mandato em 11.01.2009. Aguardando indicação.
5. Vago em 17.02.09 em virtude de os Senadores não pertencerem mais à Comissão.

Secretário(a): José Alexandre Girão M. da Silva
Telefone(s): 3311-3496

Fax: 3311-3546
E-mail: scomcre@senado.gov.br
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7.4) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DA AMAZÔNIA E DA FAIXA DE FRONTEIRA
Número de membros: 7 titulares  e 7 suplentes

PRESIDENTE:  Senador Mozarildo Cavalcanti  (PTB-RR)
VICE-PRESIDENTE:  Senador Geraldo Mesquita Júnior  (PMDB-AC)

TITULARES SUPLENTES
Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )

José Agripino   (DEM)
Romeu Tuma   (PTB) (2)

Flexa Ribeiro   (PSDB)

 1.  Rosalba Ciarlini   (DEM)

 2.  Arthur Virgílio   (PSDB)
 3.  Tasso Jereissati   (PSDB)

PMDB PP
Geraldo Mesquita Júnior   (PMDB)
Valdir Raupp   (PMDB) (1,3)

 1.  Pedro Simon   (PMDB)
 2.  Romero Jucá   (PMDB)

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B )
Augusto Botelho   (PT)  1.  Tião Viana   (PT)

PTB
Mozarildo Cavalcanti  1.  Fernando Collor 

Notas:
1. Vago em 28.04.09 em virtude de o Senador Leomar Quintanilha não pertencer mais à CRE (OF. Nº 054/2009 - CRE).
2. Em 17/06/2009, o Senador Romeu Tuma é designado Titular do Bloco Parlamentar da Minoria, em substituição à Senadora Kátia Abreu (Of.
077/2009-CRE).
3. Em 17/06/2009, o Senador Valdir Raupp é designado titular do Bloco da Maioria (Of. 077/2009-CRE).

Secretário(a): José Alexandre Girão M. da Silva
Telefone(s): 3311-3496

Fax: 3311-3546
E-mail: scomcre@senado.gov.br
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8) COMISSÃO DE SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA  - CI
Número de membros: 23 titulares  e 23 suplentes

PRESIDENTE:  Senador Fernando Collor  (PTB-AL)
VICE-PRESIDENTE:  Senador Eliseu Resende  (DEM-MG)

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B ) (2)

Serys Slhessarenko   (PT) (21)

Delcídio Amaral   (PT) (21,32,55)

Ideli Salvatti   (PT) (21)

Inácio Arruda   (PC DO B) (18)

Fátima Cleide   (PT) (16)

João Ribeiro   (PR) (25)

 1.  Marina Silva   (PT) (17)

 2.  Paulo Paim   (PT) (19,32,58)

 3.  Antonio Carlos Valadares   (PSB) (24)

 4.  Expedito Júnior   (PR) (20)

 5.  Eduardo Suplicy   (PT) (23)

 6.  João Pedro   (PT) (22)

Maioria ( PMDB, PP )
Francisco Dornelles   (PP) (53,63,64)

Gilvam Borges   (PMDB) (54)

Paulo Duque   (PMDB) (47)

Mão Santa   (PMDB) (5,9,43)

Valdir Raupp   (PMDB) (48,56)

Wellington Salgado de Oliveira   (PMDB) (44)

 1.  Neuto De Conto   (PMDB) (3,6,46)

 2.  Lobão Filho   (PMDB) (30,51)

 3.  Pedro Simon   (PMDB) (8,10,11,45)

 4.  Valter Pereira   (PMDB) (50)

 5.  VAGO (49,64)

 6.  Almeida Lima   (PMDB) (52,60,63)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Gilberto Goellner   (DEM) (29)

Eliseu Resende   (DEM) (27)

Heráclito Fortes   (DEM) (36)

Jayme Campos   (DEM) (34)

Kátia Abreu   (DEM) (7,35)

Mário Couto   (PSDB) (41,62)

João Tenório   (PSDB) (42,57)

Flexa Ribeiro   (PSDB) (13)

Marconi Perillo   (PSDB) (40)

 1.  Antonio Carlos Júnior   (DEM) (26)

 2.  Efraim Morais   (DEM) (38)

 3.  Adelmir Santana   (DEM) (33)

 4.  Rosalba Ciarlini   (DEM) (28)

 5.  Demóstenes Torres   (DEM) (1,31)

 6.  Cícero Lucena   (PSDB) (13)

 7.  Arthur Virgílio   (PSDB) (14,59)

 8.  Alvaro Dias   (PSDB) (13,61)

 9.  Sérgio Guerra   (PSDB) (15)

PTB (4)

Fernando Collor (37)  1.  Gim Argello (37)

PDT
João Durval (12)  1.  Osmar Dias (39)

Notas:
1. Senador Romeu Tuma comunicou, em 11.10.2007, filiação ao PTB (DSF 15.10.2007)
2. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
3. Senador Garibaldi Alves Filho foi eleito Presidente do Senado em 12.12.2007 (art. 77, § 1º, RISF).
4. Nos termos da decisão do Presidente do Senado, publicada no DSF de 14.02.2008.
5. Em 23/04/2008, o Senador Geovani Borges é designado Titular do PMDB, na Comissão (Of. 125/08-GLPMDB).



junho de 2009 ORDEM DO DIA terça-feira 23 185

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

6. Em 07/05/2008, o Senador Lobão Filho é designado Suplente do PMDB na Comissão (Of. 144/2008 - GLPMDB).
7. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se, nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 26.6.2008 a 24.10.2008.
8. Em 09.07.2008, o Senador Casildo Maldaner é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 221/2008).
9. Em 26.08.2008, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 359/2008).
10. Vago em virtude do retorno do Senador Raimundo Colombo ao exercício do mandato, em 27.10.2008.
11. Em 02/12/2008, o Senador Paulo Duque é designado Suplente do PMDB na Comissão (Of. 532/2008 - GLPMDB).
12. Em 11.02.2009, o Senador João Durval teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PDT (Of. nº 09/09-GLPDT).
13. Em 12.02.2009, os Senadores Cícero Lucena e Mário Couto, como suplentes, e o Senador Flexa Ribeiro, como titular, tiveram as suas indicações na
Comissão ratificadas pela Liderança do PSDB (Of. nº 029/09-GLPSDB).
14. Em 12.02.2009, o Senador João Tenório é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. 29/2009-GLPSDB), em substituição ao Senador
Eduardo Azeredo.
15. Em 12.02.2009, o Senador Sérgio Guerra é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. 29/2009-GLPSDB), em substituição ao Senador
Tasso Jereissati.
16. Em 16.02.2009, a Senadora Fátima Cleide é designada membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Inácio Arruda.
17. Em 16.02.2009, a Senadora Marina Silva é designada membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Flávio Arns.
18. Em 16.02.2009, o Senador Inácio Arruda é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Francisco Dornelles.
19. Em 16.02.2009, o Senador Paulo Paim é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição à Senadora Fátima Cleide.
20. Em 16.02.2009, o Senador Expedito Júnior é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador João Ribeiro.
21. Em 16.02.2009, os Senadores Delcício Amaral, Serys Slhessarenko e Ideli Salvatti tiveram as suas indicações como titulares da Comissão ratificadas
pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/09-GLDBAG).
22. Em 16.02.2009, o Senador João Pedro é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Renato Casagrande.
23. Em 16.02.2009, o Senador Eduardo Suplicy é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição ao Senador Augusto Botelho.
24. Em 16.02.2009, o Senador Antonio Carlos Valadares é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
016/09-GLDBAG), em substituição ao Senador Aloízio Mercadante.
25. Em 16.02.2009, o Senador João Ribeiro é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Expedito Júnior.
26. Em 17.02.2009, o Senador Antonio Carlos Júnior é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao
Senador Demóstenes Torres.
27. Em 17.02.2009, o Senador Eliseu Resende é confirmado como membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
28. Em 17.02.2009, a Senadora Rosalba Ciarlini é confirmada como membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
29. Em 17.02.2009, o Senador Gilberto Goellner é confirmado como membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
30. Vago, em virtude de o Senador José Maranhão ter tomado posse no cargo de Governador de Estado, renunciando ao mandato de Senador.
31. Em 17.02.2009, o Senador Demóstenes Torres é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao
Senador Romeu Tuma.
32. Em 17.02.2009, o Senador Paulo Paim é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 23/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Delcídio Amaral, que passa à suplência.
33. Em 17.02.2009, o Senador Adelmir Santana é confirmado como membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
34. Em 17.02.2009, o Senador Jayme Campos é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Heráclito Fortes.
35. Em 17.02.2009, a Senadora Kátia Abreu é designada membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
36. Em 17.02.2009, o Senador Heráclito Fortes é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Jayme Campos.
37. Em 17.02.2009, o Senador Fernando Collor é designado membro titular do PTB na Comissão (Of. nº 33/09-GLPTB), em substituição ao Senador Gim
Argello, que passa a integrar a suplência, em substituição ao Senador João Vicente Claudino.
38. Em 17.02.2009, o Senador Efraim Morais é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Marco Maciel.
39. Em 19/02/2009, o Senador Osmar Dias é designado Suplente do PDT na Comissão (Of. 20/09-GLPDT).
40. Em 12.02.2009, o Senador Marconi Perillo é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. 29/2009-GLPSDB), em substituição ao Senador
Sérgio Guerra.
41. Em 12.02.2009, o Senador Alvaro Dias é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. 29/2009-GLPSDB), em substituição ao Senador João
Tenório.
42. Em 12.02.2009, o Senador Arthur Virgílio é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. 29/2009-GLPSDB), em substituição ao Senador
Marconi Perillo.
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43. Em 02.03.2009, o Senador Mão Santa é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (OF.
GLPMDB nº 25/2009).
44. Em 02.03.2009, o Senador Wellington Salgado teve sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (OF. GLPMDB nº
22/2009).
45. Em 02.03.2009, o Senador Pedro Simon é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Paulo Duque (OF.
GLPMDB nº 25/2009).
46. Em 02.03.2009, o Senador Neuto De Conto é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Lobão Filho (OF.
GLPMDB nº 25/2009).
47. Em 02.03.2009, o Senador Paulo Duque é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Leomar Quintanilha (OF.
GLPMDB nº 25/2009).
48. Em 02.03.2009, o Senador Geraldo Mesquita é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valter Pereira (OF.
GLPMDB nº 25/2009).
49. Em 02.03.2009, o Senador Francisco Dornelles é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Geraldo Mesquita
(OF. GLPMDB nº 25/2009).
50. Em 02.03.2009, o Senador Valter Pereira é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Neuto De Conto (OF.
GLPMDB nº 25/2009).
51. Em 02.03.2009, o Senador Lobão Fiho é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 25/2009).
52. Em 02.03.2009, o Senador Valdir Raupp é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Pedro Simon (OF.
GLPMDB nº 25/2009).
53. Em 02.03.2009, o Senador Almeida Lima é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Romero Jucá (OF.
GLPMDB nº 25/2009).
54. Em 02.03.2009, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valdir Raupp (OF.
GLPMDB nº 25/2009).
55. Em 10.03.2009, o Senador Delcídio Amaral é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador
Paulo Paim (Of. nº 025/09-GLDBAG).
56. Em 10.03.2009, o Senador Valdir Raupp é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Geraldo Mesquita Júnior
(OF. GLPMDB nº 061/2009).
57. Em 10/03/2009, o Senador João Tenório é designado Titular do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Arthur Virgílio, que passa à
suplência (Of. 50/09 - GLPSDB).
58. Em 10.03.2009, o Senador Paulo Paim é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador
Delcídio Amaral (Of. nº 025/09-GLDBAG).
59. Em 10/03/2009, o Senador Arthur Virgílio é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador João Tenório, que passa à
titularidade (Of. 50/09 - GLPSDB).
60. Em 10.03.2009, vago em razão de o Senador Valdir Raupp ter sido designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 061/2009).
61. Em 16.04.2009, o Senador Alvaro Dias é designado membro suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Mário Couto (Of.
76/09-GLPSDB).
62. Em 16.04.2009, o Senador Mário Couto é designado membro titular do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Alvaro Dias (Of.
76/09-GLPSDB).
63. Em 14.05.2009, o Senador Almeida Lima deixa a vaga de membro titular do PMDB na Comissão e assume a vaga de membro suplente (OF.
GLPMDB nº 111/2009).
64. Em 14.05.2009, o Senador Francisco Dornelles deixa a vaga de membro suplente na Comissão e assume a vaga de membro titular cedida pelo PMDB
(OF. GLPMDB nº 001-A-2009).

Secretário(a): Álvaro Araujo Souza
Reuniões: QUINTAS-FEIRAS - 8:30HS - Plenário nº 13 - Ala Alexandre Costa

Telefone(s): 3303-4607
Fax: 3303-3286

E-mail: scomci@senado.gov.br
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9) COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E TURISMO  - CDR
Número de membros: 17 titulares  e 17 suplentes

PRESIDENTE:  Senador Leomar Quintanilha  (PMDB-TO)
VICE-PRESIDENTE:  Senador César Borges  (PR-BA)

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B ) (3)

César Borges   (PR) (24)

Serys Slhessarenko   (PT) (2,28)

Antonio Carlos Valadares   (PSB) (26)

José Nery   (PSOL) (25)

 1.  Delcídio Amaral   (PT) (7,27)

 2.  Roberto Cavalcanti   (PRB) (23,50)

 3.  VAGO (23)

 4.  VAGO (23)

Maioria ( PMDB, PP )
Leomar Quintanilha   (PMDB) (33,41)

Valter Pereira   (PMDB) (1,48)

Romero Jucá   (PMDB) (4,11,45)

Almeida Lima   (PMDB) (43)

 1.  Wellington Salgado de Oliveira   (PMDB) (44)

 2.  Pedro Simon   (PMDB) (47)

 3.  Valdir Raupp   (PMDB) (42)

 4.  Gerson Camata   (PMDB) (46,49,51)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
José Agripino   (DEM) (30)

Marco Maciel   (DEM) (36)

Rosalba Ciarlini   (DEM) (37)

Adelmir Santana   (DEM) (31)

Lúcia Vânia   (PSDB) (18)

Marconi Perillo   (PSDB) (19)

Papaléo Paes   (PSDB) (21)

 1.  Gilberto Goellner   (DEM) (29)

 2.  Jayme Campos   (DEM) (38)

 3.  Demóstenes Torres   (DEM) (9,12,34)

 4.  Kátia Abreu   (DEM) (6,14,32)

 5.  Cícero Lucena   (PSDB) (22)

 6.  Sérgio Guerra   (PSDB) (10,13,17)

 7.  Tasso Jereissati   (PSDB) (20)

PTB (5)

Gim Argello (35)  1.  Mozarildo Cavalcanti (35)

PDT
Jefferson Praia (8,15,40)  1.  João Durval (16,39)

Notas:
1. Vaga cedida ao PTB, nos termos do Ofício nº 361/2007 - GLPMDB.
2. Senadora Patrícia Saboya comunicou filiação partidária em 02.10.2007 (DSF 3.10.2007).
3. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
4. Senador Garibaldi Alves Filho foi eleito Presidente do Senado em 12.12.2007 (art. 77, § 1º, RISF).
5. Nos termos da decisão do Presidente do Senado, publicada no DSF de 14.02.2008.
6. Em 01/04/2008, o Senador Virgínio de Carvalho é designado Suplente em vaga antes ocupada pela Senadora Maria do Carmo Alves, que se encontra
licenciada, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 20.03.2008 a 3.02.2009 (Of. 30/08-GLDEM e Req. nº 1.135/2009).
7. Em virtude do retorno da titular, Senadora Marina Silva.
8. Em 04.06.2008, o Senador Jefferson Praia é designado titular do PDT na Comissão (Of. nº 08/08-LPdT).
9. Em 4/7/2008, o Senador Marco Antônio Costa é designado suplente em vaga antes ocupada pela Senadora Kátia Abreu, que se licenciou, nos termos do
art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 30.6.2008 a 28.10.2008. (Of. nº 62/08-GLDEM)
10. Em 21/08/2008, o Senador Marconi Perillo é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Flexa Ribeiro (Of.
107-08-GLPSDB).
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11. Em 28.10.2008, o Senador Romero Jucá é designado membro titular do PMDB na Comissão (Of. nº 461/2008/GLPMDB).
12. Em 29.10.2008, a Senadora Kátia Abreu é designada membro titular do Partido Democratas na Comissão, em substituição ao Senador Marco Antônio
Costa (Of. nº 103/2008-GLDEM).
13. Em 26.11.2008, o Senador Flexa Ribeiro é designado suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Marconi Perillo (Ofício nº
135/08-GLPSDB).
14. Vago em virtude do fim do exercício do Senador Virgínio de Carvalho, devido ao retorno da Titular.
15. Em 11.02.2009, o Senador Cristovam Buarque é designado membro titular do PDT na Comissão (Of. nº 10/2009-GLPDT), em substituição ao
Senador Jefferson Praia.
16. Em 11.02.2009, o Senador Jefferson Praia é designado membro suplente do PDT na Comissão (Of. nº 10/2009-GLPDT), em substituição ao Senador
Osmar Dias.
17. Em 12.02.2009, o Senador Sérgio Guerra é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 030/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Flexa Ribeiro.
18. Em 12.02.2009, a Senadora Lúcia Vânia teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PSDB (Of. nº 030/09-GLPSDB).
19. Em 12.02.2009, o Senador Marconi Perillo é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 030/09-GLPSDB), em substituição à Senadora
Marisa Serrano.
20. Em 12.02.2009, o Senador Tasso Jereissati é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 030/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador João Tenório.
21. Em 12.02.2009, o Senador Papaléo Paes é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 030/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Cícero Lucena.
22. Em 12.02.2009, o Senador Cícero Lucena é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 030/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Tasso Jereissati.
23. Vago em virtude do remanejamento de vagas indicado pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/2009 - GLDBAG).
24. Em 16.02.2009, o Senador César Borges é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição à Senadora Fátima Cleide.
25. Em 16.02.2009, o Senador José Nery é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador João Vicente Claudino.
26. Em 16.02.2009, o Senador Antonio Carlos Valadares é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
016/09-GLDBAG), em substituição ao Senador João Pedro.
27. Em 16.02.2009, o Senador Delcídio Amaral é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG).
28. Em 16.02.2009, a Senadora Serys Slhessarenko é designada membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição à Senadora Patrícia Saboya.
29. Em 17.02.2009, o Senador Gilberto Goellner é confirmado como membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
30. Em 17.02.2009, o Senador José Agripino é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Demóstenes Torres.
31. Em 17.02.2009, o Senador Adelmir Santana é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição à Senadora
Rosalba Ciarlini.
32. Em 17.02.2009, a Senadora Kátia Abreu é designada membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
33. Vago, em virtude de o Senador José Maranhão ter tomado posse no cargo de Governador de Estado, renunciando ao mandato de Senador.
34. Em 17.02.2009, o Senador Demóstenes Torres é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição à
Senadora Kátia Abreu.
35. Em 17.02.2009, o Senador Gim Argello é designado membro titular do PTB na Comissão (Of. nº 34/09-GLPTB), em substituição ao Senador
Mozarildo Cavalcanti, que passa a integrar a suplência.
36. Em 17.02.2009, o Senador Marco Maciel é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Adelmir Santana.
37. Em 17.02.2009, a Senadora Rosalba Ciarlini é designada membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Marco Maciel.
38. Em 17.02.2009, o Senador Jayme Campos é confirmado como membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM)
39. Em 19/02/2009, o Senador João Durval é designado Suplente do PDT na Comissão (Of. 21/09-GLPDT).
40. Em 19/02/2009, o Senador Jefferson Praia é designado Titular do PDT na Comissão, em substituição ao Senador Cristovam Buarque (Of.
21/09-GLPDT).
41. Em 02.03.2009, o Senador Leomar Quintanilha é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 33/2009).
42. Em 02.03.2009, o Senador Valdir Raupp é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Pedro Simon (OF.
GLPMDB nº 33/2009).
43. Em 02.03.2009, o Senador Almeida Lima é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valter Pereira (OF.
GLPMDB nº 33/2009).
44. Em 02.03.2009, o Senador Wellington Salgado é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Leomar
Quintanilha (OF. GLPMDB nº 33/2009).
45. Em 02.03.2009, o Senador Romero Jucá teve sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (OF. GLPMDB nº
33/2009).
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10) COMISSÃO DE AGRICULTURA E REFORMA AGRÁRIA  - CRA
Número de membros: 17 titulares  e 17 suplentes

PRESIDENTE:  Senador Valter Pereira  (PMDB-MS)
VICE-PRESIDENTE:  Senador Gilberto Goellner  (DEM-MT)

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B ) (1)

Delcídio Amaral   (PT) (22)

João Pedro   (PT) (20)

Augusto Botelho   (PT) (19,31,49)

César Borges   (PR) (21,54)

 1.  Paulo Paim   (PT) (22)

 2.  Fátima Cleide   (PT) (4,6,18)

 3.  Expedito Júnior   (PR) (17)

 4.  Serys Slhessarenko   (PT) (23,52)

Maioria ( PMDB, PP )
Leomar Quintanilha   (PMDB) (2,11,36,44)

Neuto De Conto   (PMDB) (34,48)

Gerson Camata   (PMDB) (37,43)

Valter Pereira   (PMDB) (47,50)

 1.  Romero Jucá   (PMDB) (41,42)

 2.  Valdir Raupp   (PMDB) (40,46)

 3.  Renan Calheiros   (PMDB) (38,45)

 4.  Paulo Duque   (PMDB) (35,39)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Gilberto Goellner   (DEM) (27)

Raimundo Colombo   (DEM) (26)

Kátia Abreu   (DEM) (25)

Jayme Campos   (DEM) (8,10,33)

VAGO (13,53)

Mário Couto   (PSDB) (14)

Marisa Serrano   (PSDB) (12)

 1.  Demóstenes Torres   (DEM) (3,30)

 2.  Heráclito Fortes   (DEM) (32)

 3.  Rosalba Ciarlini   (DEM) (7,28)

 4.  José Agripino   (DEM) (29)

 5.  Flexa Ribeiro   (PSDB) (16)

 6.  João Tenório   (PSDB) (12)

 7.  Marconi Perillo   (PSDB) (15)

PTB (5)

Romeu Tuma (9,24)  1.  Sérgio Zambiasi (24,51)

PDT
Osmar Dias  1.  João Durval 
Notas:
1. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
2. Senador Garibaldi Alves Filho foi eleito Presidente do Senado em 12.12.2007 (art. 77, § 1º, RISF).
3. O Senador Edison Lobão encontra-se afastado do exercício do mandato desde 21/01/2008, para exercer o cargo de Ministro de Minas e Energia.
4. Em 01/04/2008, o Senador Sibá Machado é designado Suplente do Bloco de Apoio ao Governo, em substituição ao Senador Aloizio Mercadante.
5. Nos termos da decisão do Presidente do Senado, publicada no DSF de 14.02.2008.
6. Em virtude do retorno da titular, Senadora Marina Silva.
7. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se, nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 26.6.2008 a 24.10.2008.
8. Em 4/7/2008, o Senador Marco Antônio Costa é designado titular em vaga antes ocupada pela Senadora Kátia Abreu, que se licenciou, nos termos do
art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 30.6.2008 a 28.10.2008. (Of. nº 62/08-GLDEM)
9. Em virtude do retorno do titular, Senador Cícero Lucena.
10. Em 29.10.2008, a Senadora Kátia Abreu é designada membro titular do Partido Democratas na Comissão, em substituição ao Senador Marco Antônio
Costa (Of. nº 103/2008-GLDEM).
11. Em 04/12/2008, o Senador Gerson Camata é designado Titular do PMDB na Comissão (Of.nº 536/2008-GLPMDB).
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12. Em 12.02.2009, a Senadora Marisa Serrano teve a sua indicação, como titular, e o Senador João Tenório, como suplente da Comissão, ratificadas pela
Liderança do PSDB (Of. nº 031/09-GLPSDB).
13. Em 12.02.2009, a Senadora Lúcia Vânia é designada membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 031/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Cícero Lucena.
14. Em 12.02.2009, o Senador Mário Couto é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 031/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Flexa Ribeiro.
15. Em 12.02.2009, o Senador Marconi Perillo é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 031/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador Sérgio Guerra.
16. Em 12.02.2009, o Senador Flexa Ribeiro é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 031/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Marconi Perillo.
17. Em 16.02.2009, o Senador Expedito Júnior é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador César Borges.
18. Em 16.02.2009, a Senadora Fátima Cleide é designada membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG).
19. Em 16.02.2009, o Senador Augusto Botelho é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Expedito Júnior.
20. Em 16.02.2009, o Senador João Pedro é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Antonio Carlos Valadares.
21. Em 16.02.2009, o Senador Magno Malta é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador João Pedro.
22. Em 16.02.2009, o Senador Delcídio Amaral, como titular, e o Senador Paulo Paim, como suplente, tiveram as suas indicações na Comissão ratificadas
pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/09-GLDBAG).
23. Vago em virtude do remanejamento de vagas indicado pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/2009 ¿ GLDBAG).
24. Em 17.02.2009, os Senadores Romeu Tuma e Gim Argello são designados, respectivamente, membros titular e suplente do PTB na Comissão (Of. nº
35/09-GLPTB).
25. Em 17/02/2009, a Senadora Kátia Abreu é designada Titular do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Gilberto Goellner (Of.
012/09-GLDEM).
26. Em 17/02/2009, o Senador Raimundo Colombo é designado Titular do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Jayme Campos (Of.
012/09-GLDEM).
27. Em 17/02/2009, o Senador Gilberto Goellner é designado Titular do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Heráclito Fortes (Of.
012/09-GLDEM).
28. Em 17/02/2009, a Senadora Rosalba Ciarlini é designada Suplente do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Raimundo Colombo (Of.
012/09-GLDEM).
29. Em 17/02/2009, o Senador José Agripino é designado Suplente do DEM na Comissão, em substituição à Senadora Rosalba Ciarlini (Of.
012/09-GLDEM).
30. Em 17/02/2009, o Senador Demóstenes Torres é designado Suplente do DEM na Comissão (Of. 012/09-GLDEM).
31. Em 17.02.2009, o Bloco de Apoio ao Governo pede seja desconsiderada a indicação do Senador Augusto Botelho como membro titular na Comissão
(Of. nº 17/09-GLDBAG).
32. Em 17/02/2009, o Senador Heráclito Fortes é designado Suplente do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Eliseu Resende (Of.
012/09-GLDEM).
33. Em 17/02/2009, o Senador Jayme Campos é designado Titular do DEM na Comissão, em substituição à Senadora Kátia Abreu (Of. 012/09-GLDEM).
34. Em 04/03/2009, o Senador Neuto de Conto teve a sua indicação como Titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 46/2009 -
GLPMDB).
35. Em 04/03/2009, o Senador Paulo Duque teve a sua indicação como Suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 46/2009 -
GLPMDB).
36. Em 02.03.2009, o Senador Leomar Quintanilha é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gerson Camata (OF.
GLPMDB nº 31/2009).
37. Em 02.03.2009, o Senador Gerson Camata é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Pedro Simon (OF.
GLPMDB nº 31/2009).
38. Em 04/03/2009, o Senador Renan Calheiros teve a sua indicação como Suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 46/2009 -
GLPMDB).
39. Em 02.03.2009, o Senador Paulo Duque é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Mão Santa (OF.
GLPMDB nº 31/2009).
40. Em 04/03/2009, o Senador Valdir Raupp teve a sua indicação como Suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 46/2009 -
GLPMDB).
41. Em 02.03.2009, o Senador Romero Jucá é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valdir Raupp (OF.
GLPMDB nº 31/2009).
42. Em 04/03/2009, o Senador Romero Jucá teve a sua indicação como Suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 46/2009 -
GLPMDB).
43. Em 04/03/2009, o Senador Gerson Camata teve a sua indicação como Titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 46/2009 -
GLPMDB).
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10.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DOS BIOCOMBUSTÍVEIS
Número de membros: 7 titulares  e 7 suplentes

PRESIDENTE:  VAGO
VICE-PRESIDENTE:  VAGO

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B ) (1)

VAGO (2)

VAGO (4)

 1.  Paulo Paim   (PT)
 2.  Expedito Júnior   (PR)

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

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

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

João Tenório   (PSDB)
Marisa Serrano   (PSDB)

 1.  Raimundo Colombo   (DEM) (3)

 2.  Rosalba Ciarlini   (DEM)

 3.  VAGO (4)

Notas:
1. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
2. O Senador Sibá Machado deixou o exercício do mandato em 14.05.2008, em virtude do retorno da titular, Senadora Marina Silva.
3. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se, nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 26.6.2008 a 24.10.2008.
4. Vago em 17.02.09 em virtude de os Senadores não pertencerem mais à Comissão.

Secretário(a): Marcello Varella
Telefone(s): 3311-3506

E-mail: marcello@senado.gov.br
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11) COMISSÃO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA,
INOVAÇÃO, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA  - CCT

Número de membros: 17 titulares  e 17 suplentes
PRESIDENTE:  Senador Flexa Ribeiro  (PSDB-PA)

VICE-PRESIDENTE:  Senador Lobão Filho  (PMDB-MA)

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B ) (4)

Marcelo Crivella   (PRB) (20)

Renato Casagrande   (PSB) (22)

Magno Malta   (PR) (21)

Roberto Cavalcanti   (PRB) (19,41,45)

 1.  Delcídio Amaral   (PT) (18)

 2.  Flávio Arns   (PT) (20)

 3.  Antonio Carlos Valadares   (PSB) (19,42)

 4.  João Ribeiro   (PR) (19,46)

Maioria ( PMDB, PP )
Wellington Salgado de Oliveira   (PMDB) (35)

Lobão Filho   (PMDB) (39)

Gerson Camata   (PMDB) (7,10,37)

Valdir Raupp   (PMDB) (38,47)

 1.  Valter Pereira   (PMDB) (34)

 2.  Romero Jucá   (PMDB) (36)

 3.  Gilvam Borges   (PMDB) (8,9,40,43,48)

 4.  Leomar Quintanilha   (PMDB) (2)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Antonio Carlos Júnior   (DEM) (29)

Demóstenes Torres   (DEM) (3,31)

José Agripino   (DEM) (6,12,24)

Efraim Morais   (DEM) (27)

Cícero Lucena   (PSDB) (16)

Flexa Ribeiro   (PSDB) (17,28)

Papaléo Paes   (PSDB) (15)

 1.  Gilberto Goellner   (DEM) (26)

 2.  Eliseu Resende   (DEM) (23)

 3.  Marco Maciel   (DEM) (1)

 4.  Kátia Abreu   (DEM) (30)

 5.  Eduardo Azeredo   (PSDB) (17,28)

 6.  Sérgio Guerra   (PSDB) (14,49)

 7.  Arthur Virgílio   (PSDB) (11,17,44)

PTB (5)

Sérgio Zambiasi (25)  1.  Fernando Collor (25)

PDT
Patrícia Saboya (13,33)  1.  Cristovam Buarque (32)

Notas:
1. Em 17/02/2009, o Senador Marco Maciel é confirmado como membro Suplente DEM na Comissão (Of. 012/09-GLDEM).
2. O Senador Leomar Quintanilha teve a sua indicação como suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 32/2009-GLPMDB).
3. Senador Romeu Tuma comunicou, em 11.10.2007, filiação ao PTB (DSF 15.10.2007)
4. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
5. Nos termos da decisão do Presidente do Senado, publicada no DSF de 14.02.2008.
6. Em 01/04/2008, o Senador Virgínio de Carvalho é designado Titular em vaga antes ocupada pela Senadora Maria do Carmo Alves, que se encontra
licenciada, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 20.03.2008 a 3.02.2009 (Of. 30/08-GLDEM e Req. nº 1.135/2009).
7. Em 17/04/2008, o Senador Geovani Borges é designado Titular em vaga antes ocupada pelo Senador Gilvam Borges, que se encontra licenciado, nos
termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 17.04.2008 a 24.08.2008 (Of. 113/08-GLPMDB).
8. Vaga cedida pelo PMDB ao PTB, em 29.05.2008, nos termos do OF. GLPMDB Nº 151/2008.
9. Em 02.06.2008, o Senador Gim Argello, do PTB, é designado suplente na Comissão, em vaga do PMDB (OF. Nº 088/2008/GLPTB).
10. Em 26.08.2008, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 353/2008).
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11. Em 21/10/2008, o Senador Sérgio Guerra é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Papaléo Paes (Of.nº
121/08-GLPSDB).
12. Vago em virtude do fim do exercício do Senador Virgínio de Carvalho, devido ao retorno da Titular.
13. Em 11.02.2009, o Senador Cristovam Buarque teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PDT (Of. nº
11/09-GLPDT).
14. Em 12.02.2009, a Senadora Marisa Serrano é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 032/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador Marconi Perillo.
15. Em 12.02.2009, o Senador Papaléo Paes é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 032/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Cícero Lucena.
16. Em 12.02.2009, o Senador Cícero Lucena é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 032/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
João Tenório.
17. Em 12.02.2009, os Senadores Flexa Ribeiro e Sérgio Guerra tiveram as suas indicações, como suplentes, e o Senador Eduardo Azeredo, como titular
da Comissão, ratificadas pela Liderança do PSDB (Of. nº 032/09-GLPSDB).
18. Em 16.02.2009, o Senador Delcídio Amaral é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição ao Senador Expedito Júnior.
19. Vago em virtude do remanejamento de vagas indicado pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/2009 - GLDBAG).
20. Em 16.02.2009, o Senador Marcelo Crivella, como titular, e o Senador Flávio Arns, como suplente, tiveram as suaa indicações na Comissão
ratificadas pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/09-GLDBAG).
21. Em 16.02.2009, o Senador Magno Malta é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Renato Casagrande.
22. Em 16.02.2009, o Senador Renato Casagrande é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição ao Senador Augusto Botelho.
23. Em 17/02/2009, o Senador Eliseu Resende é designado Suplente do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Heráclito Fortes (Of.
012/09-GLDEM).
24. Em 17/02/2009, o Senador José Agripino é designado Titular do DEM na Comissão (Of. 012/09-GLDEM).
25. Em 17.02.2009, o Senador Sérgio Zambiasi é confirmado como membro titular do PTB na Comissão e o Senador Fernando Collor é designado como
membro suplente (Of. nº 36/09-GLPTB).
26. Em 17/02/2009, o Senador Gilberto Goellner é designado Suplente do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Eliseu Resende (Of.
012/09-GLDEM).
27. Em 17/02/2009, o Senador Efraim Morais é designado Titular do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Antonio Carlos Junior (Of.
012/09-GLDEM).
28. Em 17.02.2009, o Senador Flexa Ribeiro é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 42/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Eduardo Azeredo, que passa à suplência.
29. Em 17/02/2009, o Senador Antonio Carlos Júnior é designado Titular do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Demóstenes Torres (Of.
012/09-GLDEM).
30. Em 17/02/2009, a Senadora Kátia Abreu é designada Suplente do DEM na Comissão, em substituição à Senadora Rosalba Ciarlini (Of.
012/09-GLDEM).
31. Em 17/02/2009, o Senador Demóstenes Torres é designado Titular do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Romeu Tuma (Of.
012/09-GLDEM).
32. Em 19/02/2009, o Senador Cristovam Buarque é designado Suplente do PDT na Comissão (Of. 23/09-GLPDT).
33. Em 19/02/2009, a Senadora Patrícia Saboya é designada Titular do PDT na Comissão em substituição ao Senador Cristovam Buarque (Of.
23/09-GLPDT).
34. Em 02/03/2009, o Senador Valter Pereira é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Romero Jucá (Of.
32/2009-GLPMDB).
35. Em 02/03/2009, o Senador Wellington Salgado de Oliveira é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valdir
Raupp (Of. 32/2009-GLPMDB).
36. Em 02/03/2009, o Senador Romero Jucá é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gerson Camata (Of.
32/2009-GLPMDB).
37. Em 02/03/2009, o Senador Gerson Camata é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (Of.
32/2009-GLPMDB).
38. Em 02/03/2009, o Senador Geraldo Mesquita Júnior é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valter Pereira
(Of. 32/2009-GLPMDB).
39. Em 02/03/2009, o Senador Lobão Filho é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Wellington Salgado de
Oliveira (Of. 32/2009-GLPMDB).
40. Em 02/03/2009, o Senador Valdir Raupp é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gim Argello (Of.
32/2009-GLPMDB).
41. Em 04.03.2009, o Senador Antonio Carlos Valadares é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
030/2009-GLDBAG).
42. Em 10.03.2009, o Senador Antonio Carlos Valadares é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
049/2009-GLDBAG).
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11.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA
Número de membros: 5 titulares  e 5 suplentes

PRESIDENTE:  VAGO
VICE-PRESIDENTE:  VAGO

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B ) (1)

Flávio Arns   (PT)
Renato Casagrande   (PSB)

 1.  Sérgio Zambiasi   (PTB)
 2.  VAGO (3)

Maioria ( PMDB, PP )
Valter Pereira   (PMDB)  1.  VAGO (2)

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

Eduardo Azeredo   (PSDB)

 1.  VAGO (3)

 2.  Cícero Lucena   (PSDB)

Notas:
1. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
2. Vago, em virtude de o Senador Gilvam Borges ter-se licenciado, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 17.04.2008 a
24.08.2008, e ter sido substituído pelo Senador Geovani Borges, na Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática (Of.
113/2008-GLPMDB).
3. Vago em 17.02.09 em virtude de os Senadores não pertencerem mais à Comissão.

Secretário(a): Égli Lucena Heusi Moreira
Telefone(s): 3311-1120

Fax: 3311-2025
E-mail: scomcct@senado.gov.br
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11.2) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA - PÓLOS TECNOLÓGICOS
Finalidade: Estudo, acompanhamento e apoio ao desenvolvimento dos Pólos Tecnológicos 

Número de membros: 5 titulares  e 5 suplentes

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B ) (3)

Marcelo Crivella   (PRB)
VAGO (5)

 1.  VAGO (5)

 2.  VAGO (5)

Maioria ( PMDB, PP )
VAGO (1)  1.  VAGO (4)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
VAGO (2,5)

Cícero Lucena   (PSDB)

 1.  VAGO (5)

 2.  Eduardo Azeredo   (PSDB)

Notas:
1. Vago em 17.02.2009 em virtude de o Senador Mão Santa não mais pertencer à Comissão.
2. Senador Romeu Tuma comunicou, em 11.10.2007, filiação ao PTB (DSF 12.10.2007)
3. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
4. Senador Garibaldi Alves Filho foi eleito Presidente do Senado em 12.12.2007 (art. 77, § 1º, RISF).
5. Vago em 17.02.09 em virtude de os Senadores não pertencerem mais à Comissão.

Secretário(a): Égli Lucena Heusi Moreira
Telefone(s): 3311-1120

Fax: 3311-2025
E-mail: scomcct@senado.gov.br
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4) CONSELHO DO DIPLOMA MULHER-CIDADÃ BERTHA LUTZ
Número de membros: 12 titulares

PRESIDENTE: Senador Marco Maciel   (DEM-PE) (3)

VICE-PRESIDENTE: Senadora Lúcia Vânia   (PSDB-GO) (3)

1ª Designação:  03/12/2001
2ª Designação:  26/02/2003
3ª Designação:  03/04/2007
4ª Designação:  12/02/2009

MEMBROS
PMDB

DEM
Marco Maciel   (PE)

PSDB
Lúcia Vânia   (GO)

PT
Fátima Cleide   (RO) (1)

PTB
VAGO (2)

PDT
Patrícia Saboya   (CE)

PR
Expedito Júnior   (RO)

PSB
Renato Casagrande   (ES)

PRB
Marcelo Crivella   (RJ)

PC DO B
Inácio Arruda   (CE)

PP

PSOL
José Nery   (PA)

Atualização:  17/06/2009
Notas:
1. Indicada para ocupar a vaga destinada ao PT, conforme Of. 013/2009-GLDPT, lido na sessão do dia 03.03.2009.
2. Vago tendo em vista a comunicação de desligamento do Senador Mozarildo Cavalcanti, conforme Of. nº 088/2009/GLPTB.
3. Eleitos na 1ª Reunião do Conselho, realizada em 17.06.2009.
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