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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
Brasília, 25 de junho de 2009. Estamos no Senado da 
República do Brasil. Quatorze horas e um minuto.

Esta é mais uma sessão deliberativa ordinária.
Há número regimental. Declaro aberta a ses-

são.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos 

trabalhos.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 

Sobre a mesa, pareceres que passo a ler.

São lidos os seguintes:

PARECER Nº 798, DE 2009

Da Comissão de Ciência, Tecnologia, 
Inovação, Comunicação e Informática, sobre 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 59, de 
1996 (nº 140/89, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que renova a concessão 
outorgada à Rede Sul Matogrossense de 
Emissoras Ltda. para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em onda média na ci-
dade de Caarapó, Estado de Mato Grosso 
do Sul.

Relator: Senador Delcídio Amaral
Relator ad hoc: Senador João Ribeiro

I – Relatório

Chega a esta Comissão, para apreciação em 
caráter terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo 
(PDS) nº 59, de 1996 (nº 140, de 1989, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que renova a concessão 
outorgada à Rede Sul Matogrossense de Emissoras 
Ltda, para serviço de radiodifusão sonora em onda 
média na cidade de Caarapó, Estado de Mato Grosso 
do Sul. O ato foi submetido à apreciação do Congres-
so Nacional por meio de mensagem presidencial, nos 
termos do art. 49, XII, combinado com o art. 223, § 3º, 
ambos da Constituição Federal.

A exposição de motivos do Ministro das Comu-
nicações ao Presidente da República, documento que 
integra os autos, informa que a presente solicitação foi 
instruída em conformidade com a legislação aplicável, 
o que levou ao seu deferimento.

O referido projeto foi aprovado pela Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer fa-
vorável de seu relator. Na Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania daquela Casa, o projeto foi 
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa 
técnica legislativa.

II – Análise

Conforme determina o Regimento Interno do 
Senado Federal, nos termos do seu art. 104-C, VII, 
cumpre à Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, 
Comunicação e Informática opinar acerca de proposi-
ções que versem sobre comunicação, imprensa, radio-
difusão, televisão, outorga e renovação de concessão, 
permissão e autorização para serviços de radiodifusão 
sonora e de sons e imagens, incumbindo-lhe pronun-
ciar-se também sobre a constitucionalidade, juridicida-
de e técnica legislativa dessas proposições, em caso 
de decisão terminativa.

O processo de exame e apreciação dos atos do 
Poder Executivo que outorgam ou renovam conces-
são, permissão ou autorização para que se executem 
serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens, 
nos termos do art. 223 da Constituição Federal, orienta-
se, nesta Casa do Legislativo, pela Resolução nº 3, de 
2009, do Senado Federal.

A matéria é de competência exclusiva do Con-
gresso Nacional, sendo o projeto de decreto legislativo 
o instrumento adequado, conforme preceitua o art. 213, 
II, do Regimento Interno do Senado Federal.

A proposição oriunda da Câmara dos Deputa-
dos destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob 
exame atende aos requisitos constitucionais formais 
relativos à competência legislativa da União e às atri-
buições do Congresso Nacional, nos termos dos arts. 
49, XII, e 223 da Constituição. Constata-se que o re-
ferido projeto não contraria preceitos ou princípios da 
Lei Maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante à 
sua constitucionalidade material.

É entendimento pacífico que a desatualização 
das certidões constantes do processado – que de-
monstram situação regular da entidade junto ao INSS, 
FGTS, Fazenda Federal, Estadual e Municipal, bem 
como aquelas relativas à condição de pessoa física 
de seus dirigentes –, não sejam óbice à aprovação do 
presente ato de renovação, uma vez constatado que a 
vencedora do certame licitatório apresentou tempesti-
vamente ao poder concedente toda a documentação 
exigida pela legislação regulamentar, tendo sido tais 
provas consideradas, à época, satisfatórias.

III – Voto

Tendo em vista que o exame da documentação 
que acompanha o PDS nº 59, de 1996, não evidenciou 
violação da legislação que disciplina a matéria, e não 
havendo reparos quanto aos aspectos de constitucio-
nalidade, juridicidade e de técnica legislativa, opinamos 
pela aprovação do ato que renova a concessão outor-
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gada à Rede Sul Mato Grossense de Emissoras Ltda. 
para serviço de radiodifusão sonora em onda média 
na cidade de Caarapó, Estado de Mato Grosso do Sul, 
na forma do Projeto de Decreto Legislativo originário da 
Câmara dos Deputados.

Sala da Comissão, 10 de junho de 2009. – Senador 
Flexa Ribeiro, Presidente – Senador Delcídio Amaral, 
Relator – Senador João Ribeiro, Relator ad hoc.

IV – Decisão da Comissão

A Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, 
Comunicação e Informática, em Reunião Extraordiná-
ria, realizada nesta data, aprova o Projeto de Decreto 
Legislativo nº 59, de 1996.

Sala das Comissões, 10 de junho de 2009. – Sena-
dor Flexa Ribeiro, Presidente da Comissão de Ciência, 
Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática.
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LEGISLAÇÃO CITADA  
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUICÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congres-

so Nacional:
....................................................................................

XII – apreciar os atos de concessão e renovação 
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................

Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar 
e renovar concessão, permissão e autorização para o 
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, 
observado o princípio da complementaridade dos sis-
temas privado, público e estatal.

§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no 
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento 
da mensagem.

§ 2º A não renovação da concessão ou permissão 
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos 
do Congresso Nacional, em votação nominal.

§ 3º O ato de outorga ou renovação somente pro-
duzirá efeitos legais após deliberação do Congresso 
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.

§ 4º O cancelamento da concessão ou permis-
são, antes de vencido o prazo, depende de decisão 
judicial.

§ 5º O prazo da concessão ou permissão será 
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze 
para as de televisão.
....................................................................................
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PARECER Nº 799, DE 2009

Da Comissão de Ciência, Tecnologia, 
Inovação, Comunicação e Informática, sobre 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 71, de 
1999 (nº 654/98, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que renova a concessão de-
ferida à Sociedade Rádio Clube de Corumbá 
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em onda média na cidade de Corum-
bá, Estado de Mato Grosso do Sul.

Relator: Senador Delcídio Amaral
Relator ad hoc: Senador João Ribeiro

I – Relatório

Chega a esta Comissão, para apreciação em 
caráter terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo 
(PDS) nº 71, de 1999 (nº 654, de 1998, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que renova a concessão 
deferida à Sociedade Rádio Clube de Corumbá Ltda, 
para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda 
média na cidade de Corumbá, Estado de Mato Grosso 
do Sul. O ato foi submetido à apreciação do Congres-
so Nacional por meio de mensagem presidencial, nos 
termos do art. 49, XII, combinado com o art. 223, § 3º, 
ambos da Constituição Federal.

A exposição de motivos do Ministro das Comu-
nicações ao Presidente da República, documento que 
integra os autos, informa que a presente solicitação foi 
instruída em conformidade com a legislação aplicável, 
o que levou ao seu deferimento.

O referido projeto foi aprovado pela Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer fa-
vorável de seu relator. Na Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania daquela Casa, o projeto foi 
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa 
técnica legislativa.

II – Análise

Conforme determina o Regimento Interno do 
Senado Federal, nos termos do seu art. 104-C, VII, 
cumpre à Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, 
Comunicação e Informática opinar acerca de proposi-
ções que versem sobre comunicação, imprensa, radio-
difusão, televisão, outorga e renovação de concessão, 
permissão e autorização para serviços de radiodifusão 
sonora e de sons e imagens, incumbindo-lhe pronun-
ciar-se também sobre a constitucionalidade, juridicida-
de e técnica legislativa dessas proposições, em caso 
de decisão terminativa.

O processo de exame e apreciação dos atos do 
Poder Executivo que outorgam ou renovam conces-
são, permissão ou autorização para que se executem 

serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens, 
nos termos do art. 223 da Constituição Federal, orienta-
se, nesta Casa do Legislativo, pela Resolução nº 3, de 
2009, do Senado Federal.

A matéria é de competência exclusiva do Con-
gresso Nacional, sendo o projeto de decreto legislativo 
o instrumento adequado, conforme preceitua o art. 213, 
II, do Regimento Interno do Senado Federal.

A proposição oriunda da Câmara dos Deputa-
dos destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob 
exame atende aos requisitos constitucionais formais 
relativos à competência legislativa da União e às atri-
buições do Congresso Nacional, nos termos dos arts. 
49, XII, e 223 da Constituição. Constata-se que o re-
ferido projeto não contraria preceitos ou princípios da 
Lei Maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante à 
sua constitucionalidade material.

É entendimento pacífico que a desatualização 
das certidões constantes do processado – que de-
monstram situação regular da entidade junto ao INSS, 
FGTS, Fazenda Federal, Estadual e Municipal, bem 
como aquelas relativas à condição de pessoa física 
de seus dirigentes –, não sejam óbice à aprovação do 
presente ato de renovação, uma vez constatado que a 
vencedora do certame licitatório apresentou tempesti-
vamente ao poder concedente toda a documentação 
exigida pela legislação regulamentar, tendo sido tais 
provas consideradas, à época, satisfatórias.

III – Voto

Tendo em vista que o exame da documentação 
que acompanha o PDS nº 71, de 1999, não evidenciou 
violação da legislação que disciplina a matéria, e não 
havendo reparos quanto aos aspectos de constitucio-
nalidade, juridicidade e de técnica legislativa, opina-
mos pela aprovação do ato que renova a concessão 
deferida à Sociedade Rádio Clube de Corumbá Ltda. 
para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda 
média na cidade de Corumbá, Estado de Mato Gros-
so do Sul, na forma do Projeto de Decreto Legislativo 
originário da Câmara dos Deputados.

Sala da Comissão, 10 de junho de 2009. – Senador 
Flexa Ribeiro, Presidente – Senador Delcídio Amaral, 
Relator – Senador João Ribeiro, Relator ad hoc.

IV – Decisão da Comissão

A Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, 
Comunicação e Informática, em Reunião Extraordiná-
ria, realizada nesta data, aprova o Projeto de Decreto 
Legislativo nº 71, de 1999.

Sala das Comissões, 10 de junho de 2009. – Sena-
dor Flexa Ribeiro, Presidente da Comissão de Ciência, 
Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática.
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LEGISLAÇÃO CITADA 
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUICÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congres-

so Nacional:
....................................................................................

XII – apreciar os atos de concessão e renovação 
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................

Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar 
e renovar concessão, permissão e autorização para o 
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, 
observado o princípio da complementaridade dos sis-
temas privado, público e estatal.

§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no 
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento 
da mensagem.

§ 2º A não renovação da concessão ou permissão 
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos 
do Congresso Nacional, em votação nominal.

§ 3º O ato de outorga ou renovação somente pro-
duzirá efeitos legais após deliberação do Congresso 
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.

§ 4º O cancelamento da concessão ou permis-
são, antes de vencido o prazo, depende de decisão 
judicial.

§ 5º O prazo da concessão ou permissão será 
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze 
para as de televisão.
....................................................................................
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PARECER Nº 800, DE 2009

Da Comissão de Ciência, Tecnologia, 
Inovação, Comunicação e Informática, sobre 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 73, de 
1999 (nº 657/98, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que renova a concessão 
da Rádio Central do Paraná Ltda. para ex-
plorar serviço de radiodifusão sonora em 
onda média na cidade de Ponta Grossa, 
Estado do Paraná.

Relator: Senador Flávio Arns
Relator ad hoc: Senador Sérgio Zambiasi

I – Relatório

Chega a esta Comissão, para apreciação em 
caráter terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo 
(PDS) nº 73, de 1999 (nº 657, de 1998, na Câmara 
dos Deputados), que aprova o ato que renova a con-
cessão da Rádio Central do Paraná Ltda. para explo-
rar serviço de radiodifusão sonora em onda média na 
cidade de Ponta Grossa, Estado do Paraná. O ato foi 
submetido à apreciação do Congresso Nacional por 
meio de mensagem presidencial, nos termos do art. 
49, XII, combinado com o art. 223, § 3º ambos da 
Constituição Federal.

A exposição de motivos do Ministro das Comu-
nicações ao Presidente da República, documento que 
integra os autos, informa que a presente solicitação foi 
instruída em conformidade com a legislação aplicável, 
o que levou ao seu deferimento.

O referido projeto foi aprovado pela Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer fa-
vorável de seu relator. Na Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania daquela Casa, o projeto foi 
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa 
técnica legislativa.

II – Análise

Conforme determina o Regimento Interno do 
Senado Federal, nos termos do seu art. 104-C, VII, 
cumpre à Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, 
Comunicação e Informática opinar acerca de proposi-
ções que versem sobre comunicação, imprensa, radio-
difusão, televisão, outorga e renovação de concessão, 
permissão e autorização para serviços de radiodifusão 
sonora e de sons e imagens, incumbindo-lhe pronun-
ciar-se também sobre a constitucionalidade, juridicida-
de e técnica legislativa dessas proposições, em caso 
de decisão terminativa.

O processo de exame e apreciação dos atos do 
Poder Executivo que outorgam ou renovam conces-
são, permissão ou autorização para que se executem 

serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens, 
nos termos do art. 223 da Constituição Federal, orienta-
se, nesta Casa do Legislativo, pela Resolução nº 3, de 
2009, do Senado Federal.

A matéria é de competência exclusiva do Con-
gresso Nacional, sendo o projeto de decreto legislativo 
o instrumento adequado, conforme preceitua o art. 213, 
II, do Regimento Interno do Senado Federal.

A proposição oriunda da Câmara dos Deputa-
dos destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob 
exame atende aos requisitos constitucionais formais 
relativos à competência legislativa da União e às atri-
buições do Congresso Nacional, nos termos dos arts. 
49, XII, e 223 da Constituição. Constata-se que o re-
ferido projeto não contraria preceitos ou princípios da 
Lei Maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante à 
sua constitucionalidade material.

É entendimento pacífico que a desatualização 
das certidões constantes do processado – que de-
monstram situação regular da entidade junto ao INSS, 
FGTS, Fazenda Federal, Estadual e Municipal, bem 
como aquelas relativas à condição de pessoa física 
de seus dirigentes –, não sejam óbice à aprovação do 
presente ato de renovação, uma vez constatado que a 
vencedora do certame licitatório apresentou tempesti-
vamente ao poder concedente toda a documentação 
exigida pela legislação regulamentar, tendo sido tais 
provas consideradas, à época, satisfatórias.

III – Voto

Tendo em vista que o exame da documentação 
que acompanha o PDS nº 73, de 1999, não evidenciou 
violação da legislação que disciplina a matéria, e não 
havendo reparos quanto aos aspectos de constitucio-
nalidade, juridicidade e de técnica legislativa, opina-
mos pela aprovação do ato que renova a concessão 
da Rádio Central do Paraná Ltda. para explorar ser-
viço de radiodifusão sonora em onda média na cida-
de de Ponta Grossa, Estado do Paraná, na forma do 
Projeto de Decreto Legislativo originário da Câmara 
dos Deputados.

Sala da Comissão, 10 de junho de 2009. – Sena-
dor Flexa Ribeiro, Presidente – Senador Flávio Arns, 
Relator – Senador Sérgio Zambiasi, Relator ad hoc.

IV – Decisão da Comissão

A Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, 
Comunicação e Informática, em Reunião Extraordiná-
ria, realizada nesta data, aprova o Projeto de Decreto 
Legislativo nº 73, de 1999.

Sala das Comissões, 10 de junho de 2009. – Sena-
dor Flexa Ribeiro, Presidente da Comissão de Ciência, 
Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática.
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LEGISLAÇÃO CITADA 
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUICÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congres-

so Nacional:
....................................................................................

XII – apreciar os atos de concessão e renovação 
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................

Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar 
e renovar concessão, permissão e autorização para o 
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, 
observado o princípio da complementaridade dos sis-
temas privado, público e estatal.

§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no 
prazo do art 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento 
da mensagem.

§ 2º A não renovação da concessão ou permissão 
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos 
do Congresso Nacional, em votação nominal.

§ 3º O ato de outorga ou renovação somente pro-
duzirá efeitos legais após deliberação do Congresso 
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.

§ 4º O cancelamento da concessão ou permis-
são, antes de vencido o prazo, depende de decisão 
judicial.

§ 5º O prazo da concessão ou permissão será 
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze 
para as de televisão.
....................................................................................
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PARECER Nº 801, DE 2009

Da Comissão de Ciência, Tecnologia, 
Inovação, Comunicação e Informática, sobre 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 152, de 
1999 (nº 733/98, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que renova a concessão da 
Rádio Cultura de Curitiba Ltda. para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em onda média 
na cidade de Curitiba, Estado do Paraná.

Relator: Senador Flávio Arns
Relator ad hoc: Senador Sérgio Zambiasi

I – Relatório

Chega a esta Comissão, para apreciação em 
caráter terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo 
(PDS) nº 152, de 1999 (nº 733, de 1998, na Câmara 
dos Deputados), que aprova o ato que renova a con-
cessão da Rádio Cultura de Curitiba Ltda. para explo-
rar serviço de radiodifusão sonora em onda média na 
cidade de Curitiba, Estado do Paraná. O ato foi sub-
metido à apreciação do Congresso Nacional por meio 
de mensagem presidencial, nos termos do art. 49, XII, 
combinado com o art. 223, § 3º, ambos da Constitui-
ção Federal.

A exposição de motivos do Ministro das Comu-
nicações ao Presidente da República, documento que 
integra os autos, informa que a presente solicitação foi 
instruída em conformidade com a legislação aplicável, 
o que levou ao seu deferimento.

O referido projeto foi aprovado pela Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer fa-
vorável de seu relator. Na Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania daquela Casa, o projeto foi 
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa 
técnica legislativa.

II – Análise

Conforme determina o Regimento Interno do 
Senado Federal, nos termos do seu art. 104-C, VII, 
cumpre à Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, 
Comunicação e Informática opinar acerca de proposi-
ções que versem sobre comunicação, imprensa, radio-
difusão, televisão, outorga e renovação de concessão, 
permissão e autorização para serviços de radiodifusão 
sonora e de sons e imagens, incumbindo-lhe pronun-
ciar-se também sobre a constitucionalidade, juridicida-
de e técnica legislativa dessas proposições, em caso 
de decisão terminativa.

O processo de exame e apreciação dos atos do 
Poder Executivo que outorgam ou renovam conces-
são, permissão ou autorização para que se executem 

serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens, 
nos termos do art. 223 da Constituição Federal, orienta-
se, nesta Casa do Legislativo, pela Resolução nº 3, de 
2009, do Senado Federal.

A matéria é de competência exclusiva do Con-
gresso Nacional, sendo o projeto de decreto legislativo 
o instrumento adequado, conforme preceitua o art. 213, 
II, do Regimento Interno do Senado Federal.

A proposição oriunda da Câmara dos Deputa-
dos destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob 
exame atende aos requisitos constitucionais formais 
relativos à competência legislativa da União e às atri-
buições do Congresso Nacional, nos termos dos arts. 
49, XII, e 223 da Constituição. Constata-se que o re-
ferido projeto não contraria preceitos ou princípios da 
Lei Maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante à 
sua constitucionalidade material.

É entendimento pacífico que a desatualização 
das certidões constantes do processado – que de-
monstram situação regular da entidade junto ao INSS, 
FGTS, Fazenda Federal, Estadual e Municipal, bem 
como aquelas relativas à condição de pessoa física 
de seus dirigentes –, não sejam óbice à aprovação do 
presente ato de renovação, uma vez constatado que a 
vencedora do certame licitatório apresentou tempesti-
vamente ao poder concedente toda a documentação 
exigida pela legislação regulamentar, tendo sido tais 
provas consideradas, à época, satisfatórias.

III – Voto

Tendo em vista que o exame da documentação 
que acompanha o PDS nº 152, de 1999, não evidenciou 
violação da legislação que disciplina a matéria, e não 
havendo reparos quanto aos aspectos de constitucio-
nalidade, juridicidade e de técnica legislativa, opinamos 
pela aprovação do ato que renova a concessão da Rádio 
Cultura de Curitiba Ltda. para explorar serviço de radio-
difusão sonora em onda média na cidade de Curitiba, 
Estado do Paraná, na forma do Projeto de Decreto Le-
gislativo originário da Câmara dos Deputados.

Sala da Comissão, 10 de junho de 2009. – Sena-
dor Flexa Ribeiro, Presidente – Senador Flávio Arns, 
Relator, Senador Sérgio Zambiasi, Relator ad hoc.

IV – Decisão da Comissão

A Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, 
Comunicação e Informática, em Reunião Extraordiná-
ria, realizada nesta data, aprova o Projeto de Decreto 
Legislativo nº 152, de 1999.

Sala das Comissões, 10 de junho de 2009. – Sena-
dor Flexa Ribeiro, Presidente da Comissão de Ciência, 
Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática.
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LEGISLAÇÃO CITADA 
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUICÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congres-

so Nacional:
....................................................................................

XII – apreciar os atos de concessão e renovação 
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................

Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar 
e renovar concessão, permissão e autorização para o 
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, 
observado o princípio da complementaridade dos sis-
temas privado, público e estatal.

§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no 
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento 
da mensagem.

§ 2º A não renovação da concessão ou permissão 
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos 
do Congresso Nacional, em votação nominal.

§ 3º O ato de outorga ou renovação somente pro-
duzirá efeitos legais após deliberação do Congresso 
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.

§ 4º O cancelamento da concessão ou permis-
são, antes de vencido o prazo, depende de decisão 
judicial.

§ 5º O prazo da concessão ou permissão será 
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze 
para as de televisão.
....................................................................................
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PARECER Nº 802, DE 2009

Da Comissão de Ciência, Tecnologia, 
Inovação, Comunicação e Informática, so-
bre o Projeto de Decreto Legislativo nº 13, 
de 2000 (nº 211/99, na Câmara dos Deputa-
dos), que aprova o ato que renova a con-
cessão da Jerônimo T. Minamihara & Cia. 
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em onda média na cidade de Assaí, 
Estado do Paraná.

Relator: Senador Flávio Arns
Relator ad hoc: Senador Sérgio Zambiasi

I – Relatório

Chega a esta Comissão, para apreciação em 
caráter terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo 
(PDS) nº 13, de 2000 (nº 211, de 1999, na Câmara 
dos Deputados), que aprova o ato que renova a con-
cessão da Jerônimo T. Minamihara & Cia. Ltda. para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em onda mé-
dia na cidade de Assaí, Estado do Paraná. O ato foi 
submetido à apreciação do Congresso Nacional por 
meio de mensagem presidencial, nos termos do art. 
49, XII, combinado com o art. 223, § 3º, ambos da 
Constituição Federal.

A exposição de motivos do Ministro das Comu-
nicações ao Presidente da República, documento que 
integra os autos, informa que a presente solicitação foi 
instruída em conformidade com a legislação aplicável, 
que levou ao seu deferimento.

O referido projeto foi aprovado pela Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer fa-
vorável de seu relator. Na Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania daquela Casa, o projeto foi 
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa 
técnica legislativa.

II – Análise

Conforme determina o Regimento Interno do Se-
nado Federal, nos termos do seu art. l04-C, VII, cumpre 
à Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comuni-
cação e Informática opinar acerca de proposições que 
versem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, 
televisão, outorga e renovação de concessão, permis-
são e autorização para serviços de radiodifusão sonora 
e de sons e imagens, incumbindo-lhe pronunciar-se 
também sobre a constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa dessas proposições, em caso de 
decisão terminativa.

O processo de exame e apreciação dos atos do 
Poder Executivo que outorgam ou renovam conces-
são, permissão ou autorização para que se executem 

serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens, 
nos termos do art. 223 da Constituição Federal, orienta-
se, nesta Casa do Legislativo, pela Resolução nº 3, de 
2009, do Senado Federal.

A matéria é de competência exclusiva do Con-
gresso Nacional, sendo o projeto de decreto legislativo 
o instrumento adequado, conforme preceitua o art. 213, 
II, do Regimento Interno do Senado Federal.

A proposição oriunda da Câmara dos Deputa-
dos, destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob 
exame, atende aos requisitos constitucionais formais 
relativos à competência legislativa da União e às atri-
buições do Congresso Nacional, nos termos dos arts. 
49, XII, e 223 da Constituição. Constata-se que o re-
ferido projeto não contraria preceitos ou princípios da 
Lei Maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante à 
sua constitucionalidade material.

É entendimento pacífico que a desatualização 
das certidões constantes do processado – que de-
monstram situação regular da entidade junto ao INSS, 
FGTS, Fazenda Federal, Estadual e Municipal, bem 
como aquelas relativas à condição de pessoa física 
de seus dirigentes –, não sejam óbice à aprovação do 
presente ato de renovação, uma vez constatado que a 
vencedora do certame licitatório apresentou tempesti-
vamente ao poder concedente toda a documentação 
exigida pela legislação regulamentar, tendo sido tais 
provas consideradas, à época, satisfatórias.

III – Voto

Tendo em vista que o exame da documentação 
que acompanha o PDS nº 13, de 2000, não evidenciou 
violação da legislação que disciplina a matéria, e não 
havendo reparos quanto aos aspectos de constitucio-
nalidade, juridicidade e de técnica legislativa, opinamos 
pela aprovação do ato que renova a concessão da Jerô-
nimo T Minamihara & Cia. Ltda. para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em onda média na cidade de Assaí, 
Estado do Paraná, na forma do Projeto de Decreto Le-
gislativo originário da Câmara dos Deputados.

Sala da Comissão, 10 de junho de 2009. – Se-
nador Flexa Ribeiro, Presidente – Senador Flávio 
Arns, Relator – Senador Sérgio Zambiasi, Relator 
ad hoc.

IV – Decisão da Comissão

A Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, 
Comunicação e Informática, em Reunião Extraordiná-
ria, realizada nesta data, aprova o Projeto de Decreto 
Legislativo nº 13, de 2000.

Sala das Comissões, 10 de junho de 2009. – Sena-
dor Flexa Ribeiro, Presidente da Comissão de Ciência, 
Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática.
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LEGISLAÇÃO CITADA 
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUICÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

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

Seção II 
Das Atribuições do Congresso Nacional

....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congres-

so Nacional:
....................................................................................

XII – apreciar os atos de concessão e renovação 
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................

CAPÍTULO V 
Da Comunicação Social

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

Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar 
e renovar concessão, permissão e autorização para o 
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, 
observado o princípio da complementaridade dos sis-
temas privado, público e estatal.

§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no 
prazo do art. 64. § 2º e § 4º a contar do recebimento 
da mensagem.

§ 2º A não renovação da concessão ou permissão 
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos 
do Congresso Nacional, em votação nominal.

§ 3º O ato de outorga ou renovação somente pro-
duzirá efeitos legais após deliberação do Congresso 
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.

§ 4º O cancelamento da concessão ou permis-
são, antes de vencido o prazo, depende de decisão 
judicial.

§ 5º O prazo da concessão ou permissão será 
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze 
para as de televisão.
....................................................................................
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PARECER Nº 803, DE 2009

Da Comissão de Ciência, Tecnologia, 
Inovação, Comunicação e Informática, sobre 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 442, de 
2001 (nº 354/99, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que autoriza a Rádio Comu-
nitária Progresso FM para executar serviço 
de radiodifusão comunitária na cidade de 
São Pedro do Piauí, Estado do Piauí.

Relator: Senador Cícero Lucena
Relator ad hoc: Senador Roberto Cavalcanti

I – Relatório

Chega a esta Comissão, para exame em caráter 
terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo (PDS) nº 

442, de 2001 (nº 354, de 1999, na Câmara dos Depu-
tados), destinado a aprovar o ato que autoriza a Rádio 
Comunitária Progresso FM para executar serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de São Pedro do 
Piauí, Estado do Piauí. O ato foi submetido à aprecia-
ção do Congresso Nacional por meio de mensagem 
presidencial, nos termos do art. 49, XII, combinado com 
o art. 223, § 3º, ambos da Constituição Federal.

A exposição de motivos do Ministro das Comu-
nicações ao Presidente da República, documento que 
integra os autos, informa que a presente solicitação foi 
instruída em conformidade com a legislação aplicável, 
o que levou ao seu deferimento.

O referido projeto foi aprovado pela Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer fa-
vorável de seu relator. Na Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania daquela Casa, o projeto foi 
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa 
técnica legislativa.

II – Análise

Conforme determina o Regimento Interno do 
Senado Federal, nos termos do seu art. 104-C, VII, 
cumpre à Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, 
Comunicação e Informática opinar acerca de proposi-
ções que versem sobre comunicação, imprensa, radio-
difusão, televisão, outorga e renovação de concessão, 
permissão e autorização para serviços de radiodifusão 
sonora e de sons e imagens, incumbindo-lhe pronun-
ciar-se também sobre a constitucionalidade, juridicida-

de e técnica legislativa dessas proposições, em caso 
de decisão terminativa.

O serviço de radiodifusão comunitária encontra 
disciplina específica na Lei nº 9.612, de l9de fevereiro 
de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 2.615, de 3 
de junho de 1998.

A proposição oriunda da Câmara dos Deputa-
dos, destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob 
exame, atende aos requisitos constitucionais formais 
relativos à competência legislativa da União e às atri-
buições do Congresso Nacional, nos termos dos arts. 
49, XII, e 223 da Constituição. Constata-se que o refe-
rido projeto não contraria preceitos ou princípios da Lei 
Maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua 
constitucionalidade material. Sob o aspecto de técnica 
legislativa, observa-se que o projeto está em perfeita 
consonância com o disposto na Lei Complementar nº 
95, de 26 de fevereiro de 1998.

O exame da documentação que acompanha o 
PDS nº 442, de 2001, não evidenciou violação das for-
malidades estabelecidas na Lei nº 9.612, de 1998.

III – Voto

Tendo em vista que o exame da documentação 
que acompanha o PDS nº 442, de 2001, não evidenciou 
violação da legislação pertinente, e não havendo repa-
ros quanto aos aspectos de constitucionalidade, juridi-
cidade e técnica legislativa, opinamos pela aprovação 
do ato que outorga autorização a Rádio Comunitária 
Progresso FM para executar serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de São Pedro do Piauí, Estado 
do Piauí, na forma do Projeto de Decreto Legislativo 
originário da Câmara dos Deputados.

Sala da Comissão, 10 de junho de 2009. – Se-
nador Flexa Ribeiro, Presidente – Senador Cícero 
Lucena, Relator – Senador Roberto Cavalcanti, Re-
lator ad hoc.

IV – Decisão da Comissão

A Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, 
Comunicação e lnformática, em Reunião Extraordiná-
ria, realizada nesta data, aprova o Projeto de Decreto 
Legislativo nº 442, de 2001.

Sala das Comissões, 10 de junho de 2009. – 
Senador Flexa Ribeiro, Presidente da Comissão de 
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Infor-
mática.
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LEGISLAÇÃO CITADA 
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUICÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

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

Seção II 
Das Atribuições do Congresso Nacional

....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congres-

so Nacional:
....................................................................................

XII – apreciar os atos de concessão e renovação 
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................

CAPÍTULO V 
Da Comunicação Social

....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar 

e renovar concessão, permissão e autorização para o 
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, 
observado o princípio da complementaridade dos sis-
temas privado, público e estatal.
....................................................................................

§ 3º O ato de outorga ou renovação somente 
produzirá efeitos legais após deliberação do Con-
gresso Nacional, na forma dos parágrafos ante-
riores.
....................................................................................

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.

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

LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998

Institui o Serviço de Radiodifusão Co-
munitária e dá outras providências.

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

DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998

Aprova o Regulamento do Serviço de 
Radiodifusão Comunitária.

....................................................................................
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PARECER Nº 804, DE 2009

Da Comissão de Ciência, Tecnologia, 
Inovação, Comunicação e Informática, so-
bre o Projeto de Decreto Legislativo nº 329, 
de 2002 (nº 1.531/2001, na Câmara dos De-
putados), que aprova o ato que autoriza a 
Associação Rádio Comunitária União Sul 
para executar serviço de radiodifusão co-
munitária na cidade de Joinville, Estado de 
Santa Catarina.

Relator: Senador Flávio Arns
Relator ad hoc: Senador Sérgio Zambiasi

I – Relatório

Chega a esta Comissão, para exame em caráter 
terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo (PDS) 
nº 329, de 2002 (nº 1.531/2001, na Câmara dos De-
putados), destinado a aprovar o ato que autoriza a 
Associação Rádio Comunitária União Sul para execu-
tar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de 
Joinville, Estado de Santa Catarina. O ato foi subme-
tido à apreciação do Congresso Nacional por meio de 
mensagem presidencial, nos termos do art. 49. XII, 
combinado com o art. 223, § 3º ambos da Constitui-
ção Federal.

A exposição de motivos do Ministro das Comu-
nicações ao Presidente da República, documento que 
integra os autos informa que a presente solicitação foi 
instruída em conformidade com a legislação aplicável, 
o que levou ao seu deferimento.

O referido projeto foi aprovado pela Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer fa-
vorável de seu relator. Na Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania daquela Casa, o projeto foi 
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa 
técnica legislativa.

II – Análise

Conforme determina o Regimento Interno do 
Senado Federal, nos termos do seu art. 104-C, VII, 
cumpre à Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, 
Comunicação e Informática opinar acerca de proposi-
ções que versem sobre comunicação, imprensa, radio-
difusão, televisão, outorga e renovação de concessão, 
permissão e autorização para serviços de radiodifusão 

sonora e de sons e imagens, incumbindo-lhe pronun-
ciar-se também sobre a constitucionalidade, juridicida-
de e técnica legislativa dessas proposições, em caso 
de decisão terminativa.

O serviço de radiodifusão comunitária encontra 
disciplina específica na Lei nº 9.612, de 19 de feverei-
ro de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 2.615, de 
3 de junho de 1998.

A proposição oriunda da Câmara dos Deputa-
dos destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob 
exame atende aos requisitos constitucionais formais 
relativos à competência legislativa da União e às atri-
buições do Congresso Nacional, nos termos dos arts. 
49, XII, e 223 da Constituição. Constata-se que o refe-
rido projeto não contraria preceitos ou princípios da Lei 
Maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua 
constitucionalidade material. Sob o aspecto de técnica 
legislativa, observa-se que o projeto está em perfeita 
consonância com o disposto na Lei Complementar nº 
95, de 26 de fevereiro de 1998.

O exame da documentação que acompanha o 
PDS nº 329, de 2002, não evidenciou violação das for-
malidades estabelecidas na Lei nº 9.612, de 1998.

III – Voto

Tendo em vista que o exame da documentação 
que acompanha o PDS nº 329, de 2002, não eviden-
ciou violação da legislação pertinente, e não havendo 
reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade, 
juridicidade e técnica legislativa, opinamos pela apro-
vação do ato que outorga autorização à Associação 
Rádio Comunitária União Sul para executar serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Joinville, Esta-
do de Santa Catarina, na forma do Projeto de Decreto 
Legislativo originário da Câmara dos Deputados.

Sala da Comissão, 10 de junho de 2009. – Sena-
dor Flexa Ribeiro, Presidente – Senador Flávio Arns, 
Relator, Senador Sérgio Zambiasi, Relator ad hoc.

IV – Decisão da Comissão

A Comissão Informática, em Reunião Extraordiná-
ria, realizada nesta data, aprova o Projeto de Decreto 
Legislativo nº 329, de 2002.

Sala das Comissões, 10 de junho de 2009. – 
Senador Flexa Ribeiro, Presidente da Comissão de 
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Infor-
mática.
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LEGISLAÇÃO CITADA 
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUICÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

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

Seção II 
Das Atribuições do Congresso Nacional

....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congres-

so Nacional:
....................................................................................

XII – apreciar os atos de concessão e renovação 
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................

CAPÍTULO V 
Da Comunicação Social

....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar 

e renovar concessão, permissão e autorização para o 
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, 

observado o princípio da complementaridade dos sis-
temas privado, público e estatal.

§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no 
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento 
da mensagem.

§ 2º A não renovação da concessão ou permissão 
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos 
do Congresso Nacional, em votação nominal.

§ 3º O ato de outorga ou renovação somente pro-
duzirá efeitos legais após deliberação do Congresso 
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.

§ 4º O cancelamento da concessão ou permis-
são, antes de vencido o prazo, depende de decisão 
judicial.

§ 5º O prazo da concessão ou permissão será 
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze 
para as de televisão.
....................................................................................

LEI 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 
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art. 59 da Constituição Federal, e estabe-
lece normas para a consolidação dos atos 
normativos que menciona.

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

LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998

Institui o Serviço de Radiodifusão Co-
munitária e dá outras providências.

....................................................................................
Art. 6º Compete ao Poder Concedente outorgar à 

entidade interessada autorização para exploração do 
Serviço de Radiodifusão Comunitária, observados os 
procedimentos estabelecidos nesta lei e normas regu-
ladoras das condições de exploração do Serviço.

Parágrafo único. A outorga terá validade de dez 
anos, permitida a renovação por igual período, se cum-
pridas as exigências desta lei e demais disposições 
legais vigentes. (Redacão dada pela Lei nº 10.597, de 
11-12-2002)
....................................................................................

DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998

Aprova o Regulamento do Serviço de 
Radiodifusão Comunitária.

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

PARECER Nº 805, DE 2009

Da Comissão de Ciência, Tecnologia, 
Inovação, Comunicação e Informática, so-
bre o Projeto de Decreto Legislativo nº 198, 
de 2008 (nº 376/2007, na Câmara dos De-
putados), que aprova o ato que renova a 
concessão outorgada à Fundação Antena 
Azul para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em onda média na cidade de Cícero 
Dantas, Estado da Bahia.

Relator: Senador Antonio Carlos Júnior

I – Relatório

Chega a esta Comissão, para apreciação em 
caráter terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo 
(PDS) nº 198, de 2008 (nº 376, de 2007, na Câmara 
dos Deputados), que aprova o ato que renova a con-
cessão outorgada à Fundação Antena Azul para ex-
plorar serviço de radiodifusão sonora em onda média 
na cidade de Cícero Dantas, Estado da Bahia. O ato 
foi submetido à apreciação do Congresso Nacional 
por meio de mensagem presidencial, nos termos do 
art. 49, XII, combinado com o art. 223, § 3º, ambos da 
Constituição Federal.

A exposição de motivos do Ministro das Comu-
nicações ao Presidente da República, documento que 
integra os autos, informa que a presente solicitação foi 
instruída em conformidade com a legislação aplicável, 
o que levou ao seu deferimento.

O referido projeto foi aprovado pela Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer fa-
vorável de seu relator. Na Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania daquela Casa, o projeto foi 
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa 
técnica legislativa.

II – Análise

Conforme determina o Regimento Interno do 
Senado Federal, nos termos do seu art. 104-C, VII, 
cumpre à Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, 
Comunicação e Informática opinar acerca de proposi-
ções que versem sobre comunicação, imprensa, radio-
difusão, televisão, outorga e renovação de concessão, 
permissão e autorização para serviços de radiodifusão 
sonora e de sons e imagens, incumbindo-lhe pronun-
ciar-se também sobre a constitucionalidade, juridicida-
de e técnica legislativa dessas proposições, em caso 
de decisão terminativa.

O processo de exame e apreciação dos atos do 
Poder Executivo que outorgam ou renovam conces-
são, permissão ou autorização para que se executem 
serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens, 
nos termos do art. 223 da Constituição Federal, orienta-
se, nesta Casa do Legislativo, pela Resolução nº 3, de 
2009, do Senado Federal.

A matéria é de competência exclusiva do Con-
gresso Nacional, sendo o projeto de decreto legislativo 
o instrumento adequado, conforme preceitua o art. 213, 
II, do Regimento Interno do Senado Federal.

A proposição oriunda da Câmara dos Deputa-
dos, destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob 
exame, atende aos requisitos constitucionais formais 
relativos à competência legislativa da União e às atri-
buições do Congresso Nacional, nos termos dos arts. 
49, XII, e 223 da Constituição. Constata-se que o re-
ferido projeto não contraria preceitos ou princípios da 
Lei Maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante à 
sua constitucionalidade material.

É entendimento pacífico que a desatualização 
das certidões constantes do processado – que de-
monstram situação regular da entidade junto ao INSS, 
FGTS, Fazenda Federal, Estadual e Municipal, bem 
como aquelas relativas à condição de pessoa física 
de seus dirigentes –, não sejam óbice à aprovação do 
presente ato de renovação, uma vez constatado que a 
vencedora do certame licitatório apresentou tempesti-
vamente ao poder concedente toda a documentação 
exigida pela legislação regulamentar, tendo sido tais 
provas consideradas, à época, satisfatórias.

III – Voto

Tendo em vista que o exame da documentação 
que acompanha o PDS nº 198, de 2008, não eviden-
ciou violação da legislação que disciplina a matéria, e 
não havendo reparos quanto aos aspectos de cons-
titucionalidade, juridicidade e de técnica legislativa, 
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opinamos pela aprovação que renova a concessão 
outorgada à Fundação Antena Azul para explorar ser-
viço de radiodifusão sonora em onda média na cida-
de de Cícero Dantas, Estado da Bahia, na forma do 
Projeto de Decreto Legislativo originário da Câmara 
dos Deputados.

Sala da Comissão, 10 de junho de 2009. – Se-
nador Flexa Ribeiro, Presidente – Senador Antonio 
Carlos Júnior, Relator.

IV – Decisão da Comissão

A Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, 
Comunicação e Informática, em Reunião Extraordiná-
ria, realizada nesta data, aprova o Projeto de Decreto 
Legislativo nº 198, de 2008.

Sala das Comissões, 10 de junho de 2009. – 
Senador Flexa Ribeiro, Presidente da Comissão de 
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Infor-
mática.
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LEGISLAÇÃO CITADA 
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUICÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

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

Seção II 
Das Atribuições do Congresso Nacional

....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congres-

so Nacional:
....................................................................................

XII – apreciar os atos de concessão e renovação 
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................

CAPÍTULO V 
Da Comunicação Social

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

Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar 
e renovar concessão, permissão e autorização para o 
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, 
observado o princípio da complementaridade dos sis-
temas privado, público e estatal.

§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no 
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento 
da mensagem.

§ 2º A não renovação da concessão ou permissão 
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos 
do Congresso Nacional, em votação nominal.

§ 3º O ato de outorga ou renovação somente pro-
duzirá efeitos legais após deliberação do Congresso 
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.

§ 4º O cancelamento da concessão ou permis-
são, antes de vencido o prazo, depende de decisão 
judicial.

§ 5º O prazo da concessão ou permissão será 
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze 
para as de televisão.
....................................................................................
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PARECER Nº 806, DE 2009

Da Comissão de Ciência, Tecnologia, 
Inovação, Comunicação e Informática, so-
bre o Projeto de Decreto Legislativo nº 253, 
de 2008 (nº 631/2008, na Câmara dos Depu-
tados), que aprova o ato que outorga au-
torização à Associação de Difusão Rádio 
Comunitária Esperança FM para executar 
serviço de radiodifusão comunitária na ci-
dade de Jaboatão dos Guararapes, Estado 
de Pernambuco.

Relator: Senador Sérgio Guerra
Relator ad hoc: Senador Papaléo Paes

I – Relatório

Chega a esta Comissão, para exame em caráter 
terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo (PDS) nº 

253, de 2008 (nº 631, de 2008, na Câmara dos Depu-
tados), destinado a aprovar o ato que outorga auto-
rização à Associação de Difusão Rádio Comunitária 
Esperança FM para executar serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Jaboatão dos Guararapes, 
Estado de Pernambuco. O ato foi submetido à aprecia-
ção do Congresso Nacional por meio de mensagem 
presidencial, nos termos do art. 49, XII, combinado com 
o art. 223, § 3º, ambos da Constituição Federal.

A exposição de motivos do Ministro das Comu-
nicações ao Presidente da República, documento que 
integra os autos, informa que a presente solicitação foi 
instruída em conformidade com a legislação aplicável, 
o que levou ao seu deferimento.

O referido projeto foi aprovado pela Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer fa-
vorável de seu relator. Na Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania daquela Casa, o projeto foi 
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa 
técnica legislativa.

II – Análise

Conforme determina o Regimento Interno do 
Senado Federal, nos termos do seu art. 104-C, VII, 
cumpre à Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, 
Comunicação e Informática opinar acerca de proposi-
ções que versem sobre comunicação, imprensa, radio-
difusão, televisão, outorga e renovação de concessão, 
permissão e autorização para serviços de radiodifusão 
sonora e de sons e imagens, incumbindo-lhe pronun-

ciar-se também sobre a constitucionalidade, juridicida-
de e técnica legislativa dessas proposições, em caso 
de decisão terminativa.

O serviço de radiodifusão comunitária encontra 
disciplina específica na Lei nº 9.612, de 19 de feverei-
ro de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 2.615, de 
3 de junho de 1998.

A proposição oriunda da Câmara dos Deputa-
dos, destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob 
exame, atende aos requisitos constitucionais formais 
relativos à competência legislativa da União e às atri-
buições do Congresso Nacional, nos termos dos arts. 
49, XII, e 223 da Constituição. Constata-se que o refe-
rido projeto não contraria preceitos ou princípios da Lei 
Maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua 
constitucionalidade material. Sob o aspecto de técnica 
legislativa, observa-se que o projeto está em perfeita 
consonância com o disposto na Lei Complementar nº 
95, de 26 de fevereiro de 1998.

O exame da documentação que acompanha o 
PDS nº 253, de 2008, não evidenciou violação das for-
malidades estabelecidas na Lei nº 9.612, de 1998.

III – Voto

Tendo em vista que o exame da documentação 
que acompanha o PDS nº 253, de 2008, não eviden-
ciou violação da legislação pertinente, e não havendo 
reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade, 
juridicidade e técnica legislativa, opinamos pela apro-
vação do ato que outorga autorização à Associação 
de Difusão Rádio Comunitária Esperança FM para 
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade 
de Jaboatão dos Guararapes, Estado de Pernambuco, 
na forma do Projeto de Decreto Legislativo originário 
da Câmara dos Deputados.

Sala da Comissão, 10 de junho de 2009. – Se-
nador Flexa Ribeiro, Presidente – Senador Sérgio 
Guerra, Relator – Senador Papaléo Paes, Relator 
ad hoc.

IV – Decisão da Comissão

A Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, 
Comunicação e Informática, em Reunião Extraordiná-
ria, realizada nesta data, aprova o Projeto de Decreto 
Legislativo nº 253, de 2008.

Sala das Comissões, 10 de junho de 2009. – 
Senador Flexa Ribeiro, Presidente da Comissão de 
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Infor-
mática.
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LEGISLAÇÃO CITADA 
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUICÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

Seção II 
Das Atribuições do Congresso Nacional

....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congres-

so Nacional:
....................................................................................

XII – apreciar os atos de concessão e renovação 
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................

CAPÍTULO V 
Da Comunicação Social

....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar 

e renovar concessão, permissão e autorização para o 
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, 
observado o princípio da complementaridade dos sis-
temas privado, público e estatal.

§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no 
prazo do art. 64, § 2º e § 4º a contar do recebimento 
da mensagem.

§ 2º A não renovação da concessão ou permissão 
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos 
do Congresso Nacional, em votação nominal.

§ 3º O ato de outorga ou renovação somente pro-
duzirá efeitos legais após deliberação do Congresso 
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.

§ 4º O cancelamento da concessão ou pemis-
são, antes de vencido o prazo, depende de decisão 
judicial.

§ 5º O prazo da concessão ou permissão será 
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze 
para as de televisão.
....................................................................................

LEI 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.

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

LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998

Institui o Serviço de Radiodifusão Co-
munitária e dá outras providências.

....................................................................................
Art. 6º Compete ao Poder Concedente outorgar à 

entidade interessada autorização para exploração do 
Serviço de Radiodifusão Comunitária, observados os 
procedimentos estabelecidos nesta lei e normas regu-
ladoras das condições de exploração do serviço.
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Parágrafo único. A outorga terá validade de dez anos, 
permitida a renovação por igual período, se cumpridas as 
exigências desta lei e demais disposições legais vigentes. 
(Redacão dada pela Lei nº 10.597, de 11-12-2002)
....................................................................................

DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998

Aprova o Regulamento do Serviço de 
Radiodifusão Comunitária.

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

PARECER Nº 807, DE 2009

Da Comissão de Ciência, Tecnologia, 
Inovação, Comunicação e Informática, sobre 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 394, de 
2008 (nº 834/2008, na Câmara dos Deputa-
dos), aprova o ato que outorga permissão à 
Rádio Som Araguaia de Palmas Ltda. para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em 
freqüência modulada na cidade de Guaraí, 
Estado do Tocantins.

Relatora: Senadora Katia Abreu
Senador ad hoc: Senador João Ribeiro

I – Relatório

Chega a esta Comissão, para apreciação em cará-
ter terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo (PDS) nº 
394, de 2008 (nº 834, de 2008, na Câmara dos Deputa-
dos), que aprova o ato de outorga de permissão à Rádio 
Som Araguaia de Palmas Ltda. para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade 
de Guaraí, Estado do Tocantins. O ato foi submetido à 
apreciação do Congresso Nacional por meio de mensa-
gem presidencial, nos termos do art. 49, XII, combinado 
com o art. 223, § 3º, ambos da Constituição Federal.

A exposição de motivos do Ministro das Comu-
nicações ao Presidente da República, documento que 
integra os autos, informa que a presente solicitação foi 
instruída em conformidade com a legislação aplicável, 
o que levou ao seu deferimento.

O referido projeto foi aprovado pela Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer fa-
vorável de seu relator. Na Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania daquela Casa, o projeto foi 
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa 
técnica legislativa.

II – Análise

Conforme determina o Regimento Interno do Sena-
do Federal, nos termos do seu art. 104-C, VII, cumpre à 
Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação 
e Informática opinar acerca de proposições que versem 
sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão, 
outorga e renovação de concessão, permissão e autori-
zação para serviços de radiodifusão sonora e de sons e 
imagens, incumbindo-lhe pronunciar-se também sobre a 

constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa des-
sas proposições, em caso de decisão terminativa.

O processo de exame e apreciação dos atos do Po-
der Executivo que outorgam ou renovam concessão, per-
missão ou autorização para que se executem serviços de 
radiodifusão sonora e de sons e imagens, nos termos do 
art. 223 da Constituição Federal, orienta-se, nesta Casa do 
Legislativo, pelas formalidades e pelos critérios estabeleci-
dos na Resolução nº 3, de 2009, do Senado Federal.

A matéria é de competência exclusiva do Con-
gresso Nacional, sendo o projeto de decreto legislativo 
o instrumento adequado, conforme preceitua o art. 213, 
II, do Regimento Interno do Senado Federal.

A proposição oriunda da Câmara dos Deputa-
dos, destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob 
exame, atende aos requisitos constitucionais formais 
relativos à competência legislativa da União e às atri-
buições do Congresso Nacional, nos termos dos arts. 
49, XII, e 223 da Constituição. Constata-se que o re-
ferido projeto não contraria preceitos ou princípios da 
Lei Maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante à 
sua constitucionalidade material.

É entendimento pacífico que a desatualização 
das certidões constantes do processado – que de-
monstram situação regular da entidade junto ao INSS, 
FGTS, Fazenda Federal, Estadual e Municipal, bem 
como aquelas relativas à condição de pessoa física 
de seus dirigentes –, não sejam óbice à aprovação do 
presente ato de outorga, uma vez constatado que a 
vencedora do certame licitatório apresentou tempes-
tivamente ao poder concedente toda a documentação 
exigida pela legislação regulamentar, tendo sido tais 
provas consideradas, à época, satisfatórias.

III – Voto

Tendo em vista que o exame da documentação 
que acompanha o PDS nº 394, de 2008, não evidenciou 
violação da legislação pertinente, e não havendo reparos 
quanto aos aspectos de constitucionalidade, juridicida-
de e de técnica legislativa, opinamos pela aprovação 
do ato que outorga permissão à Rádio Som Araguaia 
de Palmas Ltda. para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em freqüência modulada na cidade de Guaraí, 
Estado do Tocantins, na forma do Projeto de Decreto 
Legislativo originário da Câmara dos Deputados.

Sala da Comissão, 10 de junho de 2009. – Sena-
dor Flexa Ribeiro, Presidente – Senadora Kátia Abreu, 
Relatora – Senador João Ribeiro, Relator ad hoc.

IV – Decisão da Comissão

A Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, 
Comunicação e Informática, em Reunião Extraordiná-
ria, realizada nesta data, aprova o Projeto de Decreto 
Legislativo nº 394, de 2008.

Sala das Comissões, 10 de junho de 2009. – Se-
nador Flexa Ribeiro, Presidente da Comissão de Ci-
ência, Tecnologia, Comunicação e Informática.

    29ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



27174 Sexta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL30



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 26 27175 

LEGISLAÇÃO CITADA 
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUICÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

Seção II 
Das Atribuições do Congresso Nacional

....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congres-

so Nacional:
....................................................................................

XII – apreciar os atos de concessão e renovação 
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................

CAPÍTULO V 
Da Comunicação Social

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

Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar 
e renovar concessão, permissão e autorização para o 
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, 
observado o princípio da complementaridade dos sis-
temas privado, público e estatal.

§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no 
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento 
da mensagem.

§ 2º A não renovação da concessão ou permissão 
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos 
do Congresso Nacional, em votação nominal.

§ 3º O ato de outorga ou renovação somente pro-
duzirá efeitos legais após deliberação do Congresso 
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.

§4º O cancelamento da concessão ou permissão, 
antes de vencido o prazo, depende de decisão judicial.

§ 5º O prazo da concessão ou permissão será 
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze 
para as de televisão.
....................................................................................
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PARECER Nº 808, DE 2009

Da Comissão de Ciência, Tecnologia, 
Inovação, Comunicação e Informática, sobre o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 395, de 2008 
(nº 836/2008, na Câmara dos Deputados), apro-
va o ato que outorga permissão à Folha Popu-
lar Ltda. para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em freqüência modulada na cidade de 
Babaçulândia, Estado do Tocantins.

Relatora: Senadora Katia Abreu
Relator ad hoc: Senador João Ribeiro

I – Relatório

Chega a esta Comissão, para apreciação em 
caráter terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo 
(PDS) nº 395, de 2008 (nº 836, de 2008, na Câma-
ra dos Deputados), o qual aprova o ato que outorga 
permissão à Folha Popular Ltda. para explorar serviço 
de radiodifusão sonora em freqüência modulada na 
cidade de Babaçulândia, Estado do Tocantins. O ato 
foi submetido à apreciação do Congresso Nacional 
por meio de mensagem presidencial, nos termos do 
art. 49, XII, combinado com o art. 223, § 3º, ambos da 
Constituição Federal.

A exposição de motivos do Ministro das Comu-
nicações ao Presidente da República, documento que 
integra os autos, informa que a presente solicitação foi 
instruída em conformidade com a legislação aplicável, 
o que levou ao seu deferimento.

O referido projeto foi aprovado pela Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer fa-
vorável de seu relator. Na Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania daquela Casa, o projeto foi 
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa 
técnica legislativa.

II – Análise

Conforme determina o Regimento Interno do Se-
nado Federal, nos termos do seu art. l04-C, VII, cumpre 
à Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comuni-
cação e Informática opinar acerca de proposições que 
versem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, 
televisão, outorga e renovação de concessão, permis-
são e autorização para serviços de radiodifusão sonora 
e de sons e imagens, incumbindo-lhe pronunciar-se 
também sobre a constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa dessas proposições, em caso de 
decisão terminativa.

O processo de exame e apreciação dos atos do 
Poder Executivo que outorgam ou renovam concessão, 
permissão ou autorização para que se executem servi-

ços de radiodifusão sonora e de sons e imagens, nos 
termos do art. 223 da Constituição Federal, orienta-se, 
nesta Casa do Legislativo, pelas formalidades e pelos 
critérios estabelecidos na Resolução nº 3, de 2009, do 
Senado Federal.

A matéria é de competência exclusiva do Con-
gresso Nacional, sendo o projeto de decreto legislativo 
o instrumento adequado, conforme preceitua o art. 213, 
II, do Regimento Interno do Senado Federal.

A proposição oriunda da Câmara dos Deputa-
dos, destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob 
exame, atende aos requisitos constitucionais formais 
relativos à competência legislativa da União e às atri-
buições do Congresso Nacional, nos termos dos arts. 
49, XII, e 223 da Constituição. Constata-se que o re-
ferido projeto não contraria preceitos ou princípios da 
Lei Maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante à 
sua constitucionalidade material.

É entendimento pacífico que a desatualização 
das certidões constantes do processado – que de-
monstram situação regular da entidade junto ao INSS, 
FGTS, Fazenda Federal, Estadual e Municipal, bem 
como aquelas relativas à condição de pessoa física 
de seus dirigentes –, não sejam óbice à aprovação do 
presente ato de outorga, uma vez constatado que a 
vencedora do certame licitatório apresentou tempes-
tivamente ao poder concedente toda a documentação 
exigida pela legislação regulamentar, tendo sido tais 
provas consideradas, à época, satisfatórias.

III – Voto

Tendo em vista o exame da documentação que 
acompanha o PDS nº 395, de 2008, não evidenciou vio-
lação da legislação pertinente, e não havendo reparos 
quanto aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade 
e de técnica legislativa, opinamos pela aprovação do 
ato que outorga permissão à Folha Popular Ltda. para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüên-
cia modulada na cidade de Babaçulândia, Estado do 
Tocantins, na forma do Projeto de Decreto Legislativo 
originário da Câmara dos Deputados.

Sala da Comissão, 10 de junho de 2009. – Sena-
dor Flexa Ribeiro, Presidente – Senadora Kátia Abreu, 
Relatora – Senador João Ribeiro, Relator ad hoc.

IV – Decisão da Comissão

A Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, 
Comunicação e Informática, em Reunião Extraordiná-
ria, realizada nesta data, aprova o Projeto de Decreto 
Legislativo nº 395, de 2008.

Sala das Comissões, 10 de junho de 2009. – Sena-
dor Flexa Ribeiro, Presidente da Comissão de Ciência, 
Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática.
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LEGISLAÇÃO CITADA 
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUICÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

Seção II 
Das Atribuições do Congresso Nacional

....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congres-

so Nacional:
....................................................................................

XII – apreciar os atos de concessão e renovação 
de concessão de emissoras de rádio e televisão; 
....................................................................................

CAPÍTULO V 
Da Comunicação Social

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

Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar 
e renovar concessão, permissão e autorização para o 
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, 
observado o princípio da complementaridade dos sis-
temas privado, público e estatal.

§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no 
prazo do art. 64. § 2º e § 4º, a contar do recebimento 
da mensagem.

§ 2º A não renovação da concessão ou permissão 
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos 
do Congresso Nacional, em votação nominal.

§ 3º O ato de outorga ou renovação somente pro-
duzirá efeitos legais após deliberação do Congresso 
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.

§ 4º O cancelamento da concessão ou permis-
são, antes de vencido o prazo, depende de decisão 
judicial.

§ 5º O prazo da concessão ou permissão será 
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze 
para as de televisão.
....................................................................................
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PARECER Nº 809, DE 2009

Da Comissão de Ciência, Tecnologia, 
Inovação, Comunicação e Informática, so-
bre o Projeto de Decreto Legislativo nº 405, 
de 2008 (nº 593/2008, na Câmara dos De-
putados), que aprova o ato que outorga 
autorização à Associação de Ecologia e 
Meio Ambiente de Piranhas – Grupo Ema 
para executar serviço de radiodifusão co-
munitária na cidade de Piranhas, Estado 
de Goiás.

Relator: Senador Demóstenes Torres
Relator ad hoc: Senador Antonio Carlos Jú-

nior

I – Relatório

Chega a esta Comissão, para exame em caráter 
terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo (PDS) nº 
405, de 2008 (nº 593, de 2008, na Câmara dos Depu-
tados), destinado a aprovar o ato que outorga autori-
zação à Associação de Ecologia e Meio Ambiente de 
Piranhas – Grupo Ema para executar serviço de radio-
difusão comunitária na cidade de Piranhas, Estado de 
Goiás. O ato foi submetido à apreciação do Congres-
so Nacional por meio de mensagem presidencial, nos 
termos do art. 49, XII, combinado com o art. 223, § 3º, 
ambos da Constituição Federal.

A exposição de motivos do Ministro das Comu-
nicações ao Presidente da República, documento que 
integra os autos, informa que a presente solicitação

foi instruída em conformidade com a legislação 
aplicável, o que levou ao seu deferimento.

O projeto foi aprovado pela Comissão de Ciên-
cia e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câ-
mara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável 
de seu relator. Na Comissão de Constituição e Justiça 
e de Cidadania daquela Casa, o projeto foi conside-
rado jurídico, constitucional e vazado em boa técnica 
legislativa.

II – Análise

Conforme determina o Regimento Interno do 
Senado Federal, nos termos do seu art. 104-C, VII, 
cumpre à Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, 
Comunicação e Informática opinar acerca de proposi-
ções que versem sobre comunicação, imprensa, radio-
difusão, televisão, outorga e renovação de concessão, 
permissão e autorização para serviços de radiodifusão 
sonora e de sons e imagens, incumbindo-lhe pronun-

ciar-se também sobre a constitucionalidade, juridicida-
de e técnica legislativa dessas proposições, em caso 
de decisão terminativa.

O serviço de radiodifusão comunitária encontra 
disciplina específica na Lei nº 9.612, de 19 de feverei-
ro de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 2.615, de 
3 de junho de 1998.

A proposição oriunda da Câmara dos Deputa-
dos, destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob 
exame, atende aos requisitos constitucionais formais 
relativos à competência legislativa da União e às atri-
buições do Congresso Nacional, nos termos dos arts. 
49, XII, e 223 da Constituição Federal. Constata-se que 
o referido projeto não contraria preceitos ou princípios 
da Lei Maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante 
à sua constitucionalidade material. Sob o aspecto de 
técnica legislativa, observa-se que o projeto está em 
perfeita consonância com o disposto na Lei Comple-
mentar nº 95, de 26 de fevereiro de 1998.

O exame da documentação que acompanha o 
PDS nº 405, de 2008, não evidenciou violação das for-
malidades estabelecidas na Lei nº 9.612, de 1998.

III – Voto

Tendo em vista que o exame da documentação 
que acompanha o PDS nº 405, de 2008, não eviden-
ciou violação da legislação pertinente, e não havendo 
reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade, 
juridicidade e técnica legislativa, voto pela aprova-
ção do ato que outorga autorização à Associação de 
Ecologia e Meio Ambiente de Piranhas – Grupo Ema 
para executar serviço de radiodifusão comunitária na 
cidade de Piranhas, Estado de Goiás, na forma do 
Projeto de Decreto Legislativo originário da Câmara 
dos Deputados.

Sala da Comissão, 10 de junho de 2009. – Sena-
dor Flexa Ribeiro, Presidente – Senador Demóstenes 
Torres, Relator – Senador Antonio Carlos Júnior, 
Relator ad hoc.

IV – Decisão da Comissão

A Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, 
Comunicação e Informática, em Reunião Extraordiná-
ria, realizada nesta data, aprova o Projeto de Decreto 
Legislativo nº 405, de 2008.

Sala das Comissões, 10 de junho de 2009. – 
Senador Flexa Ribeiro, Presidente da Comissão de 
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Infor-
mática.
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LEGISLAÇÃO CITADA 
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

Seção II 
Das Atribuições do Congresso Nacional

....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congres-

so Nacional:
....................................................................................

XII – apreciar os atos de concessão e renovação 
de concessão de emissoras de rádio e televisão; 
....................................................................................

CAPÍTULO V 
Da Comunicação Social

....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executvo outorgar 

e renovar concessão, permissão e autorização para o 
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, 
observado o princípio da complementaridade dos sis-
temas privado, público e estatal.
....................................................................................

§ 3º O ato de outorga ou renovação somente pro-
duzirá efeitos legais após deliberação do Congresso 
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
....................................................................................

LEI COMPLEMENTAR 
Nº 96, 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.

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

LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998

Institui o Serviço de Radiodifusão Co-
munitária e dá outras providências.

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

DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998

Aprova o Regulamento do Serviço de 
Radiodifusão Comunitária.

....................................................................................
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PARECER Nº 810, DE 2009

Da Comissão de Ciência, Tecnologia, 
Inovação, Comunicação e Informática, sobre 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 409, de 
2008 (nº 641/2008, na Câmara dos Deputa-
dos), que aprova o ato que outorga auto-
rização à Associação Comunitária para o 
Desenvolvimento Sócio Cultural de Jataí 
(ACONDEJ) para executar serviço de ra-
diodifusão comunitária na cidade de Jataí, 
Estado de Goiás.

Relator: Senador Demóstenes Torres
Relator ad hoc: Senador Antonio Carlos Jú-

nior

I – Relatório

Chega a esta Comissão, para exame em caráter 
terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo (PDS) nº 
409, de 2008 (nº 641, de 2008, na Câmara dos Depu-
tados), destinado a aprovar o ato que outorga autoriza-
ção à Associação Comunitária para o Desenvolvimento 
Sócio Cultural de Jataí (ACONDEJ) para executar ser-
viço de radiodifusão comunitária na cidade de Jataí, 
Estado de Goiás. O ato foi submetido à apreciação do 
Congresso Nacional por meio de mensagem presiden-
cial, nos termos do art. 49, XII, combinado com o art. 
223, § 3º, ambos da Constituição Federal.

A exposição de motivos do Ministro das Comu-
nicações ao Presidente da República, documento que 
integra os autos, informa que a presente solicitação foi 
instruída em conformidade com a legislação aplicável, 
o que levou ao seu deferimento.

O referido projeto foi aprovado pela Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer fa-
vorável de seu relator. Na Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania daquela Casa, o projeto foi 
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa 
técnica legislativa.

II – Análise

Conforme determina o Regimento Interno do 
Senado Federal, nos termos do seu art. 104-C, VII, 
cumpre à Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, 
Comunicação e Informática opinar acerca de proposi-
ções que versem sobre comunicação, imprensa, radio-
difusão, televisão, outorga e renovação de concessão, 
permissão e autorização para serviços de radiodifusão 
sonora e de sons e imagens, incumbindo-lhe pronun-

ciar-se também sobre a constitucionalidade, juridicida-
de e técnica legislativa dessas proposições, em caso 
de decisão terminativa.

O serviço de radiodifusão comunitária encontra 
disciplina específica na Lei nº 9.612, de 19 de feverei-
ro de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 2.615, de 
3 de junho de 1998.

A proposição oriunda da Câmara dos Deputa-
dos, destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob 
exame, atende aos requisitos constitucionais formais 
relativos à competência legislativa da União e às atri-
buições do Congresso Nacional, nos termos dos arts. 
49, XII, e 223 da Constituição. Constata-se que o refe-
rido projeto não contraria preceitos ou princípios da Lei 
Maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante a sua 
constitucionalidade material. Sob o aspecto de técnica 
legislativa, observa-se que o projeto está em perfeita 
consonância com o disposto na Lei Complementar nº 
95, de 26 de fevereiro de 1998.

O exame da documentação que acompanha o 
PDS nº 409, de 2008, não evidenciou violação das for-
malidades estabelecidas na Lei nº 9.612, de 1998.

III – Voto

Tendo em vista que o exame da documentação 
que acompanha o PDS nº 409, de 2008, não eviden-
ciou violação da legislação pertinente, e não havendo 
reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade, 
juridicidade e técnica legislativa, opino pela aprovação 
do ato que outorga autorização à Associação Comu-
nitária para o Desenvolvimento Sócio Cultural de Ja-
taí (ACONDEJ) para executar serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Jataí, Estado de Goiás, na 
forma do Projeto de Decreto Legislativo originário da 
Câmara dos Deputados.

Sala da Comissão, 10 de junho de 2009. – Sena-
dor Flexa Ribeiro, Presidente – Senador Demóstenes 
Torres, Relator – Senador Antonio Carlos Júnior, 
Relator ad hoc.

IV – Decisão da Comissão

A Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, 
Comunicação e Informática, em Reunião Extraordiná-
ria, realizada nesta data, aprova o Projeto de Decreto 
Legislativo nº 409, de 2008.

Sala das Comissões, 10 de junho de 2009. – 
Senador Flexa Ribeiro, Presidente da Comissão de 
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Infor-
mática.
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LEGISLAÇÃO CITADA  
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA  
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

Seção II 
Das Atribuições do Congresso Nacional

....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congres-

so Nacional:
....................................................................................

XII – apreciar os atos de concessão e renovação 
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................

CAPÍTULO V 
Da Comunicação Social

....................................................................................
Ar. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar e 

renovar concessão, permissão e autorização para o 
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, 
observado o princípio da complementaridade dos sis-
temas privado, público e estatal.

§ 1º  O Congresso Nacional apreciará o ato no 
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento 
da mensagem.

§ 2º  A não renovação da concessão ou permissão 
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos 
do Congresso Nacional, em votação nominal.

§ 3º O ato de outorga ou renovação somente pro-
duzirá efeitos legais após deliberação do Congresso 
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.

§ 4º  O cancelamento da concessão ou permis-
são. antes de vencido o prazo, depende de decisão 
judicial.

§ 5º O prazo da concessão ou permissão será 
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze 
para as de televisão.
....................................................................................

LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998

Institui o Serviço de Radiodifusão Co-
munitária e da outras providências.

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

DECRETO Nº2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998

Aprova o Regulamento do Serviço de 
Radiodifusão comunitária.

....................................................................................
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LEI COMPLEMENTAR Nº 95,  
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998

Dispõe sobre a elaooração, 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 811, DE 2009

Da Comissão de Ciência, Tecnologia, 
Inovação, Comunicação e Iformática, sobre 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 427, de 
2008 (nº 841/2008, na Câmara dos Depu-
tados), que aprova o ato que outorga per-
missão à Rádio Abaíra FM Ltda. para ex-
plorar serviço de radiodifusão sonora em 
freqüência modulada na cidade de Abaíra, 
Estado da Bahia.

Relator: Senador Antonio Carlos Júnior

I – Relatório

Chega a esta Comissão, para apreciação em ca-
ráter terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo (PDS) 
nº 427, de 2008 (nº 841, de 2008, na Câmara dos Depu-
tados), que aprova o ato que outorga permissão à Rádio 
Abaíra FM Ltda. para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em freqüência modulada na cidade de Abaíra, 
Estado da Bahia. O ato foi submetido à apreciação do 
Congresso Nacional por meio de mensagem presiden-
cial, nos termos do art. 49, XII, combinado com o art. 
223, § 3º, ambos da Constituição Federal.

A exposição de motivos do Ministro das Comu-
nicações ao Presidente da República, documento que 
integra os autos, informa que a presente solicitação foi 
instruída em conformidade com a legislação aplicável, 
o que levou ao seu deferimento.

O referido projeto foi aprovado pela Comissão de 
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câ-
mara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de 
seu relator. Na Comissão de Constituição e Justiça e de 
Cidadania daquela Casa, o projeto foi considerado jurídico, 
constitucional e vazado em boa técnica legislativa.

II – Análise

Conforme determina o Regirnento Interno do 
Senado Federal, nos termos do seu art. 104-C, VII, 
cumpre à Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, 
Comunicação e Informática opinar acerca de proposi-
ções que versem sobre comunicação, imprensa, radio-
difusão, televisão, outorga e renovação de concessão, 
permissão e autorização para serviços de radiodifusão 
sonora e de sons e imagens, incumbindo-lhe pronun-
ciar-se também sobre a constitucionalidade, juridicida-
de e técnica legislativa dessas proposições, em caso 
de decisão terminativa.

O processo de exame e apreciação dos atos do 
Poder Executivo que outorgam ou renovam concessão, 
permissão ou autorização para que se executem servi-
ços de radiodifusão sonora e de sons e imagens, nos 
termos do art. 223 da Constituição Federal, orienta-se, 
nesta Casa do Legislativo, pelas formalidades e pelos 
critérios estabelecidos na Resolução nº 3, de 2009, do 
Senado Federal.

A matéria é de competência exclusiva do Con-
gresso Nacional, sendo o projeto de decreto legislativo 
o instrumento adequado, conforme preceitua o art. 213, 
II, do Regimento Interno do Senado Federal.

A proposição oriunda da Câmara dos Deputa-
dos, destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob 
exame, atende aos requisitos constitucionais formais 
relativos à competência legislativa da União e às atri-
buições do Congresso Nacional, nos termos dos arts. 
49, XII, e 223 da Constituição. Constata-se que o re-
ferido projeto não contraria preceitos ou princípios da 
Lei Maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante à 
sua constitucionalidade material.

É entendimento pacífico que a desatualiza-
ção das certidões constantes do processado – que 
demonstram situação regular da entidade junto ao 
INSS, FGTS, Fazenda Federal, Estadual e Muni-
cipal, bem como aquelas relativas à condição de 
pessoa fisica de seus dirigentes –, não sejam óbice 
à aprovação do presente ato de outorga, uma vez 
constatado que a vencedora do certame licitatório 
apresentou tempestivamente ao poder concedente 
toda a documentação exigida pela legislação regu-
lamentar, tendo sido tais provas consideradas, à 
época, satisfatórias.

III – Voto

Tendo em vista que o exame da documentação 
que acompanha o PDS nº 427, de 2008, não eviden-
ciou violação da legislação pertinente, e não havendo 
reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade, 
juridicidade e de técnica legislativa, opinamos pela apro-
vaçAo do ato que outorga permissão à Rádio Abaíra 
FM Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora 
em freqüência modulada na cidade de Abaíra, Estado 
da Bahia, na forma do Projeto de Decreto Legislativo 
originário da Câmara dos Deputados.

Sala da Comissão, 10 de junho de 2009. – Se-
nador Flexa Ribeiro, Presidente – Senador Antonio 
Carlos Júnior, Relator.

IV – Decisão da Comissão

A Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, 
Comunicação e Informática, em Reunião Extraordiná-
ria, realizada nesta data, aprova o Projeto de Decreto 
Legislativo nº 427, de 2008.

Sala das Comissões, 10 de junho de 2009. – 
Senador Flexa Ribeiro, Presidente da Comissão de 
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Infor-
mática.
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LEGISLAÇÃO CITADA  
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA  
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

Seção II 
Das Atribuições do Congresso Nacional

....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congres-

so Nacional:
....................................................................................

XII – apreciar os atos de concessão e renovação 
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................

CAPÍTULO V 
Da Comunicação Social

....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar 

e renovar concessão, permissão e autorização para o 
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, 
observado o princípio da complementaridade dos sis-
temas privado, público e estatal.

§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no 
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento 
da mensagem.

§ 2º A não renovação da concessão ou permissão 
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos 
do Congresso Nacional, em votação nominal.

§ 3º O ato de outorga ou renovação somente pro-
duzirá efeitos legais após deliberação do Congresso 
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.

§ 4º O cancelamento da concessão ou permis-
são, antes de vencido o prazo, depende de decisão 
judicial.

§ 5º O prazo da concessão ou permissão será 
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze 
para as de televisão.
....................................................................................

PARECER Nº 812, DE 2009

Da Comissão de Ciência, Tecnologia, 
Inovação, Comunicação e Informática, sobre 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 7/2009 (nº 
282/2007, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que renova a concessão outor-
gada à Rádio Xinguara Ltda. para explorar 
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serviço de radiodfusão sonora em onda média 
na cidade de Xinguara, Estado do Pará.

Relator: Senador Flexa Ribeiro

I – Relatório

Chega a esta Comissão, para apreciação em 
caráter terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo 
(PDS) nº 7, de 2009 (nº 282, de 2007, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que renova a concessão 
outorgada à Rádio Xinguara Ltda. para explorar serviço 
de radiodifusão sonora em onda média na cidade de 
Xinguara, Estado do Pará. O ato foi submetido à apre-
ciação do Congresso Nacional por meio de mensagem 
presidencial, nos termos do art. 49, XII, combinado com 
o art. 223, § 3º, ambos da Constituição Federal.

A exposição de motivos do Ministro das Comu-
nicações ao Presidente da República, documento que 
integra os autos, informa que a presente solicitação foi 
instruída em conformidade com a legislação aplicável, 
o que levou ao seu deferimento.

O referido projeto foi aprovado pela Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer fa-
vorável de seu relator. Na Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania daquela Casa, o projeto foi 
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa 
técnica legislativa.

II – Análise

Conforme determina o Regimento Interno do Se-
nado Federal, nos termos do seu art. 104-C, VII, cumpre 
à Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comuni-
cação e Informática opinar acerca de proposições que 
versem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, te-
levisão, outorga e renovação de concessão, permissão 
e autorização para serviços de radiodifusão sonora e 
de sons e imagens, incumbindo-lhe pronunciar-se tam-
bém sobre a constitucionalidade, juridicidade e técnica 
legislativa dessas proposições.

O processo de exame e apreciação dos atos do 
Poder Executivo que outorgam ou renovam concessão, 
permissão ou autorização para que se executem servi-
ços de radiodifusão sonora e de sons e imagens, nos 
termos do art. 223 da Constituição Federal, orienta-se, 
nesta Casa do Legislativo, pelas formalidades e pelos 
critérios estabelecidos na Resolução nº 3, de 2009, 
do Senado Federal. Essa norma interna relaciona os 

elementos a serem informados pela entidade preten-
dente e pelo Ministério das Comunicações que devem 
instruir o processo submetido à análise da Comissão 
de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e In-
formática.

O exame da documentação que acompanha o 
PDS nº 7, de 2009, não evidenciou violação das for-
malidades estabelecidas na Resolução nº 3, de 2009, 
do Senado Federal.

A matéria é de competência exclusiva do Con-
gresso Nacional, sendo o projeto de decreto legislativo 
o instrumento adequado, conforme preceitua o art. 213, 
II, do Regimento Interno do Senado Federal.

A proposição oriunda da Câmara dos Deputa-
dos, destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob 
exame, atende aos requisitos constitucionais formais 
relativos à competência legislativa da União e às atri-
buições do Congresso Nacional, nos termos dos arts. 
49, XII, e 223 da Constituição, constata-se que o re-
ferido projeto não contraria preceitos ou princípios da 
Lei Maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante à 
sua constitucionalidade material.

III – Voto

Tendo em vista que o exame da documentação 
que acompanha o PDS nº 7, de 2009, não evidenciou 
violação das formalidades estabelecidas na Resolu-
ção nº 3, de 2009, do Senado Federal, e não havendo 
reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade, 
juridicidade e de técnica legislativa, opinamos pela 
aprovação do ato que renova a concessão outorgada 
à Rádio Xinguara Ltda. para explorar serviço de radio-
difusão sonora em onda média na cidade de Xinguara, 
Estado do Pará, na forma do Projeto de Decreto Legis-
lativo originário da Câmara dos Deputados.

Sala da Comissão, 10 de junho de 2009. – Sena-
dor Wellington Salgado, Presidente eventual – Sena-
dor Flexa Ribeiro, Relator.

IV – Decisão da Comissão

A Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, 
Comunicação e Informática, em Reunião Extraordiná-
ria, realizada nesta data, aprova o Projeto de Decreto 
Legislativo nº 7, de 2009.

Sala das Comissões, 10 de junho de 2009. – Sena-
dor Flexa Ribeiro, Presidente da Comissão de Ciência, 
Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática.
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LEGISLAÇÃO CITADA  
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA  
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

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

Seção II 
Das Atribuições do Congresso Nacional

....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso 

Nacional:
....................................................................................

XII – apreciar os atos de concessão e renovação 
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................

CAPÍTULO V 
Da Comunicação Social

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

Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar 
e renovar concessão, permissão e autorização para o 
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, 
observado o princípio da complementaridade dos sis-
temas privado, público e estatal.

§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no 
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento 
da mensagem.

§ 2º A não renovação da concessão ou permissão 
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos 
do Congresso Nacional, em votação nominal.

§ 3º O ato de outorga ou renovação somente pro-
duzirá efeitos legais após deliberação do Congresso 
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.

§ 4º O cancelamento da concessão ou permis-
são, antes de vencido o prazo, depende de decisão 
judicial.

§ 5º O prazo da concessão ou permissão será 
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze 
para as de televisão.
....................................................................................
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PARECER Nº 813, DE 2009

Da Comissão de Ciência, Tecnologia, 
Inovação, Comunicação e Informática, sobre 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 8/2009 
(nº 541/2008, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga autorização 
à Associação Movimento Comunitário Rá-
dio Esperança de Aporé – FM para execu-
tar serviço de radiodifusão comunitária na 
cidade de Aporé, Estado de Goiás.

Relator: Senador Demóstenes Torres
Relator ad hoc: Senador Antonio Carlos Jú-

nior

I – Relatório

Chega a esta Comissão, para exame em caráter 
terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo (PDS) nº 8, 
de 2009 (nº 541, de 2008, na Câmara dos Deputados), 
destinado a aprovar o ato que outorga autorização à 
Associação Movimento Comunitário Rádio Esperança 
de Aporé – FM para executar serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Aporé, Estado de Goiás. O 
ato foi submetido à apreciação do Congresso Nacional 
por meio de mensagem presidencial, nos termos do 
art. 49, XII, combinado com o art. 223, § 3º, ambos da 
Constituição Federal.

A exposição de motivos do Ministro das Comu-
nicações ao Presidente da República, documento que 
integra os autos, informa que a presente solicitação foi 
instruída em conformidade com a legislação aplicável, 
o que levou ao seu deferimento.

O referido projeto foi aprovado pela Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer fa-
vorável de seu relator. Na Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania daquela Casa, o projeto foi 
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa 
técnica legislativa.

II – Análise

Conforme determina o Regimento Interno do 
Senado Federal, nos termos do seu art. 104-C, VII, 
cumpre à Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, 
Comunicação e Informática opinar acerca de proposi-
ções que versem sobre comunicação, imprensa, radio-
difusão, televisão, outorga e renovação de concessão, 
permissão e autorização para serviços de radiodifusão 
sonora e de sons e imagens, incumbindo-lhe pronun-

ciar-se também sobre a constitucionalidade, juridicida-
de e técnica legislativa dessas proposições, em caso 
de decisão terminativa.

O serviço de radiodifusão comunitária encontra 
disciplina específica na Lei nº 9.612, de 19 de feverei-
ro de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 2.615, de 
3 de junho de 1998.

A proposição oriunda da Câmara dos Deputa-
dos, destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob 
exame, atende aos requisitos constitucionais formais 
relativos à competência legislativa da União e às atri-
buições do Congresso Nacional, nos termos dos arts. 
49, XII, e 223 da Constituição. Constata-se que o refe-
rido projeto não contraria preceitos ou princípios da Lei 
Maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua 
constitucionalidade material. Sob o aspecto de técnica 
legislativa, observa-se que o projeto está em perfeita 
consonância com o disposto na Lei Complementar nº 
95, de 26 de fevereiro de 1998.

O exame da documentação que acompanha o 
PDS nº 8, de 2009, não evidenciou violação das for-
malidades estabelecidas na Lei nº 9.612, de 1998.

III – Voto

Tendo em vista que o exame da documentação 
que acompanha o PDS nº 8, de 2009, não evidenciou 
violação da legislação pertinente, e não havendo re-
paros quanto aos aspectos de constitucionalidade, 
juridicidade e técnica legislativa, voto pela aprovação 
do ato que outorga autorização à Associação Movi-
mento Comunitário Rádio Esperança de Aporé – FM 
para executar serviço de radiodifusão comunitária na 
cidade de Aporé, Estado de Goiás, na forma do Pro-
jeto de Decreto Legislativo originário da Câmara dos 
Deputados.

Sala da Comissão, 10 de junho de 2009. – Sena-
dor Flexa Ribeiro, Presidente – Senador Demóstenes 
Torres, Relator – Senador Antonio Carlos Júnior, 
Relator ad hoc.

IV – Decisão da Comissão

A Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, 
Comunicação e Informática, em Reunião Extraordiná-
ria, realizada nesta data, aprova o Projeto de Decreto 
Legislativo nº 8, de 2009.

Sala das Comissões, 10 de junho de 2009. – Sena-
dor Flexa Ribeiro, Prresidente da Comissão de Ciência, 
Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática.
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LEGISLAÇÃO CITADA  
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA  
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

Seção II 
Das Atribuições do Congresso Nacional

....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congres-

so Nacional:
....................................................................................

XII – apreciar os atos de concessão e renovação 
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................

CAPÍTULO V 
Da Comunicação Social

....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar 

e renovar concessão, permissão e autorização para o 
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, 
observado o princípio da complementaridade dos sis-
temas privado, público e estatal.

§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no 
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento 
da mensagem.

§ 2º A não renovação da concessão ou permissão 
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos 
do Congresso Nacional, em votação nominal.

§ 3º O ato de outorga ou renovação somente pro-
duzirá efeitos legais após deliberação do Congresso 
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.

§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, 
antes de vencido o prazo, depende de decisão judicial.

§ 5º O prazo da concessão ou permissão será 
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze 
para as de televisão.
....................................................................................

LEI 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.

....................................................................................
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LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998

Institui o Serviço de Radiodifusão Co-
munitária e dá outras providências.

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

DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998

Aprova o Regulamento do Serviço de 
Radiodifusão Comunitária.

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

PARECER Nº 814, DE 2009

Da Comissão de Ciência, Tecnologia, 
Inovação, Comunicação e Informática, so-
bre o Projeto de Decreto Legislativo nº 38, 
de 2009 (nº 741/2008, na Câmara dos De-
putados), que aprova o ato que outorga au-
torização à Associação Rádio Comunitária 
Jacuípe FM para executar serviço de radio-
difusão comunitária na cidade de Jacuípe, 
Estado de Alagoas.

Relator: Senador Fernando Collor
Relator ad hoc: Senador Marco Maciel

I – Relatório

Chega a esta Comissão, para exame em caráter 
terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo (PDS) nº 
38, de 2009 (nº 741, de 2008, na Câmara dos Depu-
tados), destinado a aprovar o ato que outorga auto-
rização à Associação Rádio Comunitária Jacuípe FM 
para executar serviço de radiodifusão comunitária na 
cidade de Jacuípe, Estado de Alagoas. O ato foi sub-
metido à apreciação do Congresso Nacional por meio 
de mensagem presidencial, nos termos do art. 49, XII, 
combinado com o art. 223, § 3º, ambos da Constitui-
ção Federal.

A exposição de motivos do Ministro das Comu-
nicações ao Presidente da República, documento que 
integra os autos, informa que a presente solicitação foi 
instruída em conformidade com a legislação aplicável, 
o que levou ao seu deferimento.

O referido projeto foi aprovado pela Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer fa-
vorável de seu relator. Na Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania daquela Casa, o projeto foi 
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa 
técnica legislativa.

II – Análise

Conforme determina o Regimento Interno do 
Senado Federal, nos termos do seu art. 104-C, VII, 

cumpre à Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, 
Comunicação e Informática opinar acerca de proposi-
ções que versem sobre comunicação, imprensa, radio-
difusão, televisão, outorga e renovação de concessão, 
permissão e autorização para serviços de radiodifusão 
sonora e de sons e imagens, incumbindo-lhe pronun-
ciar-se também sobre a constitucionalidade, juridicida-
de e técnica legislativa dessas proposições, em caso 
de decisão terminativa.

O serviço de radiodifusão comunitária encontra 
disciplina específica na Lei nº 9.612, de 19 de feverei-
ro de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 2.615, de 
3 de junho de 1998.

A proposição oriunda da Câmara dos Deputa-
dos, destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob 
exame, atende aos requisitos constitucionais formais 
relativos à competência legislativa da União e às atri-
buições do Congresso Nacional, nos termos dos arts. 
49, XII, e 223 da Constituição. Constata-se que o refe-
rido projeto não contraria preceitos ou princípios da Lei 
Maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua 
constitucionalidade material. Sob o aspecto de técnica 
legislativa, observa-se que o projeto está em perfeita 
consonância com o disposto na Lei Complementar nº 
95, de 26 de fevereiro de 1998.

O exame da documentação que acompanha o 
PDS nº 38, de 2009, não evidenciou violação das for-
malidades estabelecidas na Lei nº 9.612, de 1998.

III – Voto

Tendo em vista que o exame da documentação 
que acompanha o PDS nº 38, de 2009, não eviden-
ciou violação da legislação pertinente, e não havendo 
reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade, 
juridicidade e técnica legislativa, opinamos pela apro-
vação do ato que outorga autorização à Associação 
Rádio Comunitária Jacuípe FM para executar serviço 
de radiodifusão comunitária na cidade de Jacuípe, 
Estado de Alagoas, na forma do Projeto de Decreto 
Legislativo originário da Câmara dos Deputados.

Sala da Comissão, 10 de junho de 2009.– Senador 
Flexa Ribeiro, Presidente – Senador Fernando Collor, 
Relator – Senador Marco Maciel, Relator ad hoc.

IV – Decisão da Comissão

A Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, 
Comunicação e Informática, em Reunião Extraordiná-
ria, realizada nesta data, aprova o Projeto de Decreto 
Legislativo nº 38, de 2009.

Sala das Comissões, 10 de junho de 2009. – Sena-
dor Flexa Ribeiro, Presidente da Comissão de Ciência, 
Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática.
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LEGISLAÇÃO CITADA  
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUICÃO DA  
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

Seção II 
Das Atribuições do Congresso Nacional

....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congres-

so Nacional:
....................................................................................

XII – apreciar os atos de concessão e renovação 
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................

CAPÍTULO V 
Da Comunicação Social

....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar 

e renovar concessão, permissão e autorização para o 
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, 
observado o princípio da complementaridade dos sis-
temas privado, público e estatal.

§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no 
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento 
da mensagem.

§ 2º A não renovação da concessão ou permissão 
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos 
do Congresso Nacional, em votação nominal.

§ 3º O ato de outorga ou renovação somente pro-
duzirá efeitos legais após deliberação do Congresso 
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.

§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, 
antes de vencido o prazo, depende de decisão judicial.

§ 5º O prazo da concessão ou permissão será 
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze 
para as de televisão.
....................................................................................

LEI 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.

....................................................................................
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LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998

Institui o Serviço de Radiodifusão Co-
munitária e dá outras providências.

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

DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998

Aprova o Regulamento do Serviço de 
Radiodifusão Comunitária.

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

PARECER Nº 815, DE 2009

Da Comissão de Ciência, Tecnologia, 
Inovação, Comunicação e Informática, sobre o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 41, de 2009 
(nº 806/2008, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga autorização à So-
ciedade Civil do Desenvolvimento Cultural e 
Social do Município de Chã Preta para exe-
cutar serviço de radiodifusão comunitária na 
cidade de Chã Preta, Estado de Alagoas.

Relator: Senador Fernando Collor
Relator ad hoc: Senador Marco Maciel

I – Relatório

Chega a esta Comissão, para exame em caráter 
terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo (PDS) nº 

41, de 2009 (nº 806, de 2008, na Câmara dos Deputa-
dos), destinado a aprovar o ato que outorga autoriza-
ção à Sociedade Civil do Desenvolvimento Cultural e 
Social do Município de Chã Preta para executar serviço 
de radiodifusão comunitária na cidade de Chã Preta, 
Estado de Alagoas. O ato foi submetido à apreciação 
do Congresso Nacional por meio de mensagem presi-
dencial, nos termos do art. 49, XII, combinado com o 
art. 223, § 3º, ambos da Constituição Federal.

A exposição de motivos do Ministro das Comu-
nicações ao Presidente da República, documento que 
integra os autos, informa que a presente solicitação foi 
instruída em conformidade com a legislação aplicável, 
o que levou ao seu deferimento.

O referido projeto foi aprovado pela Comissão de 
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câ-
mara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de 
seu relator. Na Comissão de Constituição e Justiça e de 
Cidadania daquela Casa, o projeto foi considerado jurídico, 
constitucional e vazado em boa técnica legislativa.

II – Análise

Conforme determina o Regimento Interno do Sena-
do Federal, nos termos do seu art. 104-C, VII, cumpre à 
Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação 

e Informática opinar acerca de proposições que versem 
sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão, 
outorga e renovação de concessão, permissão e autori-
zação para serviços de radiodifusão sonora e de sons e 
imagens, incumbindo-lhe pronunciar-se também sobre a 
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa des-
sas proposições, em caso de decisão terminativa.

O serviço de radiodifusão comunitária encontra 
disciplina específica na Lei nº 9.612, de 19 de feverei-
ro de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 2.615, de 
3 de junho de 1998. 

A proposição oriunda da Câmara dos Deputa-
dos, destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob 
exame, atende aos requisitos constitucionais formais 
relativos à competência legislativa da União e às atri-
buições do Congresso Nacional, nos termos dos arts. 
49, XII, e 223 da Constituição. Constata-se que o refe-
rido projeto não contraria preceitos ou princípios da Lei 
Maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua 
constitucionalidade material. Sob o aspecto de técnica 
legislativa, observa-se que o projeto está em perfeita 
consonância com o disposto na Lei Complementar nº 
95, de 26 de fevereiro de 1998.

O exame da documentação que acompanha o 
PDS nº 41, de 2009, não evidenciou violação das for-
malidades estabelecidas na Lei nº 9.612, de 1998.

III – Voto

Tendo em vista que o exame da documentação 
que acompanha o PDS nº 41, de 2009, não eviden-
ciou violação da legislação pertinente, e não havendo 
reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade, 
juridicidade e técnica legislativa, opinamos pela aprova-
ção do ato que outorga autorização à Sociedade Civil 
do Desenvolvimento Cultural e Social do Município de 
Chã Preta para executar serviço de radiodifusão co-
munitária na cidade de Chã Preta, Estado de Alagoas, 
na forma do Projeto de Decreto Legislativo originário 
da Câmara dos Deputados.

Sala da Comissão, 10 de junho de 2009. – Se-
nador Flexa Ribeiro, Presidente – Senador Fernan-
do Collor, Relator – Senador Marco Maciel, Relator 
ad hoc.

IV – Decisão da Comissão

A Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, 
Comunicação e Informática, em Reunião Extraordiná-
ria, realizada nesta data, aprova o Projeto de Decreto 
Legislativo nº 41, de 2009.

Sala das Comissões, 10 de junho de 2009. – 
Senador Flexa Ribeiro, Presidente da Comissão de 
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Infor-
mática.
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LEGISLAÇÃO CITADA 
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUICÃO DA  
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 1988

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

Seção II 
Das Atribuições do Congresso Nacional

....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congres-

so Nacional:
....................................................................................

XII – apreciar os atos de concessão e renovação 
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................

CAPÍTULO V 
Da Comunicação Social

....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar 

e renovar concessão, permissão e autorização para o 
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, 
observado o principio da complementaridade dos sis-
temas privado, público e estatal.

§ 3º O ato de outorga ou renovação somente pro-
duzirá efeitos legais após deliberação do Congresso 
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
....................................................................................

LEI COMPLEMENTAR Nº 95.  
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998

Dispõe sobre a elaboração, a redação, 
a alteração e a consolidação das leis, con-
forme determina o parágrafo único do ad. 
59 da Constituição Federal, e estabelece 
normas para a consolidação dos atos nor-
mativos que menciona.

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

LEI Nº 9.612. DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998

Institui o Serviço de Radiodifusão Co-
munitária e dá outras providências.

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

DECRETO Nº 2.615. DE 3 DE JUNHO DE 1998.

Aprova o Regulamento do Serviço de 
Radiodifusão Comunitária.

....................................................................................
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PARECER Nº 816, DE 2009

Da Comissão de Ciência, Tecnologia, 
Inovação, Comunicação e Informática, so-
bre o Projeto de Decreto Legislativo nº 54, 
de 2009 (nº 969/2008, na Câmara dos De-
putados), que aprova o ato que outorga 
permissão à Rádio Aliança FM Ltda. para 
explorar serviço de radiodifusão sonora 
em freqüência modulada na cidade de Ma-
carani, Estado da Bahia.

Relator: Senador Antonio Carlos Júnior

I – Relatório

Chega a esta Comissão, para apreciação em 
caráter terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo 
(PDS) nº 54, de 2009 (nº 969, de 2008, na Câmara 
dos Deputados), que aprova o ato que outorga per-
missão à Rádio Aliança FM Ltda. para explorar ser-
viço de radiodifusão sonora em freqüência modulada 
na cidade de Macarani, Estado da Bahia. O ato foi 
submetido à apreciação do Congresso Nacional por 
meio de mensagem presidencial, nos termos do art. 
49, XII, combinado com o art. 223, § 3º, ambos da 
Constituição Federal.

A exposição de motivos do Ministro das Comu-
nicações ao Presidente da República, documento que 
integra os autos, informa que a presente solicitação foi 
instruída em conformidade com a legislação aplicável, 
o que levou ao seu deferimento.

O referido projeto foi aprovado pela Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer fa-
vorável de seu relator. Na Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania daquela Casa, o projeto foi 
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa 
técnica legislativa.

II – Análise

Conforme determina o Regimento Interno do 
Senado Federal, nos termos do seu art. 104-C, VII, 
cumpre à Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, 
Comunicação e Informática opinar acerca de proposi-
ções que versem sobre comunicação, imprensa, radio-
difusão, televisão, outorga e renovação de concessão, 
permissão e autorização para serviços de radiodifusão 
sonora e de sons e imagens, incumbindo-lhe pronun-
ciar-se também sobre a constitucionalidade, juridicida-
de e técnica legislativa dessas proposições, em caso 
de decisão terminativa.

O processo de exame e apreciação dos atos do 
Poder Executivo que outorgam ou renovam concessão, 
permissão ou autorização para que se executem servi-

ços de radiodifusão sonora e de sons e imagens, nos 
termos do art. 223 da Constituição Federal, orienta-se, 
nesta Casa do Legislativo, pelas formalidades e pelos 
critérios estabelecidos na Resolução nº 3, de 2009, do 
Senado Federal.

A matéria é de competência exclusiva do Con-
gresso Nacional, sendo o projeto de decreto legislativo 
o instrumento adequado, conforme preceitua o art. 213, 
II, do Regimento Interno do Senado Federal.

A proposição oriunda da Câmara dos Deputa-
dos, destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob 
exame, atende aos requisitos constitucionais formais 
relativos à competência legislativa da União e às atri-
buições do Congresso Nacional, nos termos dos arts. 
49, XII, e 223 da Constituição. Constata-se que o re-
ferido projeto não contraria preceitos ou princípios da 
Lei Maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante à 
sua constitucionalidade material.

É entendimento pacífico que a desatualização 
das certidões constantes do processado – que de-
monstram situação regular da entidade junto ao INSS, 
FGTS, Fazenda Federal, Estadual e Municipal, bem 
como aquelas relativas à condição de pessoa física 
de seus dirigentes –, não sejam óbice à aprovação do 
presente ato de outorga, uma vez constatado que a 
vencedora do certame licitatório apresentou tempes-
tivamente ao poder concedente toda a documentação 
exigida pela legislação regulamentar, tendo sido tais 
provas consideradas, à época, satisfatórias.

III – Voto

Tendo em vista que o exame da documentação 
que acompanha o PDS nº 54, de 2009, não evidenciou 
violação da legislação pertinente, e não havendo repa-
ros quanto aos aspectos de constitucionalidade, juridi-
cidade e de técnica legislativa, opinamos pela aprova-
ção do ato que outorga permissão à Rádio Aliança FM 
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em 
freqüência modulada na cidade de Macarani, Estado 
da Bahia, na forma do Projeto de Decreto Legislativo 
originário da Câmara dos Deputados.

Sala da Comissão, 10 de junho de 2009. – Se-
nador Flexa Ribeiro, Presidente – Senador Antonio 
Carlos Júnior, Relator.

IV – Decisão da Comissão

A Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, 
Comunicação e Informática, em Reunião Extraordiná-
ria, realizada nesta data, aprova o Projeto de Decreto 
Legislativo nº 54, de 2009.

Sala das Comissões, 10 de junho de 2009. – Sena-
dor Flexa Ribeiro, Presidente da Comissão de Ciência, 
Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática.
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LEGISLAÇÃO CITADA 
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

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

Seção II 
Das Atribuições do Congresso Nacional

....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congres-

so Nacional:
....................................................................................

XII – apreciar os atos de concessão e renovação 
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................

CAPÍTULO V 
Da Comunicação Social

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

Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar 
e renovar concessão, permissão e autorização para o 
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, 
observado o princípio da complementaridade dos sis-
temas privado, público e estatal.

§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no 
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento 
da mensagem.

§ 2º A não renovação da concessão ou permissão 
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos 
do Congresso Nacional, em votação nominal.

§ 3º O ato de outorga ou renovação somente pro-
duzirá efeitos legais após deliberação do Congresso 
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.

§ 4º O cancelamento da concessão ou permis-
são, antes de vencido o prazo, depende de decisão 
judicial.

§ 5º O prazo da concessão ou permissão será 
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze 
para as de televisão.
....................................................................................
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PARECER Nº 817, DE 2009

Da Comissão de Ciência, Tecnologia, 
Inovação, Comunicação e Informática, sobre 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 106, de 
2009 (nº 899/2008, na Câmara dos Deputa-
dos), que aprova o ato que outorga autoriza-
ção à Associação Cristo Rei para executar 
serviço de radiodifusão comunitária na ci-
dade de Laranjal, Estado de Minas Gerais.

Relator: Senador Wellington Salgado

I – Relatório

Chega a esta Comissão, para exame em caráter 
terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo (PDS) nº 
106, de 2009 (nº 899, de 2008, na Câmara dos Depu-
tados), destinado a aprovar o ato que outorga autoriza-
ção à Associação Cristo Rei para executar serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Laranjal, Estado 
de Minas Gerais. O ato foi submetido à apreciação do 
Congresso Nacional por meio de mensagem presiden-
cial, nos termos do art. 49, XII, combinado com o art. 
223, §3º, ambos da Constituição Federal.

A exposição de motivos do Ministro das Comu-
nicações ao Presidente da República, documento que 
integra os autos, informa que a presente solicitação foi 
instruída em conformidade com a legislação aplicável, 
o que levou ao seu deferimento.

O referido projeto foi aprovado pela Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer fa-
vorável de seu relator. Na Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania daquela Casa, o projeto foi 
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa 
técnica legislativa.

II – Análise

Conforme determina o Regimento Interno do 
Senado Federal, nos termos do seu art. 104-C, VII, 
cumpre à Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, 
Comunicação e Informática opinar acerca de proposi-
ções que versem sobre comunicação, imprensa, radio-
difusão, televisão, outorga e renovação de concessão, 
permissão e autorização para serviços de radiodifusão 
sonora e de sons e imagens, incumbindo-lhe pronun-
ciar-se também sobre a constitucionalidade, juridicida-

de e técnica legislativa dessas proposições, em caso 
de decisão terminativa.

O serviço de radiodifusão comunitária encontra 
disciplina específica na Lei nº 9.612, de 19 de feverei-
ro de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 2.615, de 
3 de junho de 1998.

A proposição oriunda da Câmara dos Deputa-
dos, destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob 
exame, atende aos requisitos constitucionais formais 
relativos à competência legislativa da União e às atri-
buições do Congresso Nacional, nos termos dos arts. 
49, XII, e 223 da Constituição. Constata-se que o refe-
rido projeto não contraria preceitos ou princípios da Lei 
Maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua 
constitucionalidade material. Sob o aspecto de técnica 
legislativa, observa-se que o projeto está em perfeita 
consonância com o disposto na Lei Complementar nº 
95, de 26 de fevereiro de 1998.

O exame da documentação que acompanha o 
PDS nº 106, de 2009, não evidenciou violação das for-
malidades estabelecidas na Lei nº 9.612, de 1998.

III – Voto

Tendo em vista que o exame da documentação 
que acompanha o PDS nº 106, de 2009, não eviden-
ciou violação da legislação pertinente, e não havendo 
reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade, 
juridicidade e técnica legislativa, opinamos pela apro-
vação do ato que outorga autorização à Associação 
Cristo Rei para executar serviço de radiodifusão comu-
nitária na cidade de Laranjal, Estado de Minas Gerais, 
na forma do Projeto de Decreto Legislativo originário 
da Câmara dos Deputados.

Sala da Comissão, 10 de junho de 2009. – Sena-
dor Flexa Ribeiro, Presidente – Senador Wellington 
Salgado, Relator.

IV – Decisão da Comissão

A Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, 
Comunicação e Informática, em Reunião Extraordiná-
ria, realizada nesta data, aprova o Projeto de Decreto 
Legislativo nº 106, de 2009.

Sala das Comissões, 10 de junho de 2009. – 
Senador Flexa Ribeiro, Presidente da Comissão de 
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Infor-
mática.
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LEGISLAÇÃO CITADA 
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUICÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

Seção II 
Das Atribuições do Congresso Nacional

....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congres-

so Nacional:
....................................................................................

XII – apreciar os atos de concessão e renovação 
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................

CAPÍTULO V
Da Comunicação Social

....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar 

e renovar concessão, permissão e autorização para o 
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, 
observado o princípio da complementaridade dos sis-
temas privado, público e estatal.

§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no 
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento 
da mensagem.

§ 2º A não renovação da concessão ou permissão 
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos 
do Congresso Nacional, em votação nominal.

§ 3º O ato de outorga ou renovação somente pro-
duzirá efeitos legais após deliberação do Congresso 
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.

§ 4º O cancelamento da concessão ou permis-
são, antes de vencido o prazo, depende de decisão 
judicial.

§ 5º O prazo da concessão ou permissão será 
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze 
para as de televisão.
....................................................................................

LEI 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.

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

LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998

Institui o Serviço de Radiodifusão Co-
munitária e dá outras providências.

....................................................................................
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Art. 6º Compete ao poder concedente outorgar à 
entidade interessada autorização para exploração do 
Serviço de Radiodifusão Comunitária, observados os 
procedimentos estabelecidos nesta lei e normas regu-
ladoras das condições de exploração do serviço.

Parágrafo único. A outorga terá validade de dez anos, 
permitida a renovação por igual período, se cumpridas as 
exigências desta lei e demais disposições legais vigentes.
(Redação dada pela Lei nº 10.597, de 11-12-2002)
....................................................................................

DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998

Aprova o Regulamento do Serviço de 
Radiodifusão Comunitária.

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

PARECER Nº 818, DE 2009

Da Comissão de Ciência, Tecnologia, 
Inovação, Comunicação e Informática, sobre 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 114, de 
2009 (nº 911/2008, na Câmara dos Deputa-
dos), que aprova o ato que outorga autori-
zação à Organização Não Governamental de 
Olho em São Sebastião para executar ser-
viço de radiodifusão comunitária na cidade 
de São Sebastião, Estado de Alagoas.

Relator: Senador Fernando Collor
Relator Ad Hoc: Senador Marco Maciel

I – Relatório

Chega a esta Comissão, para exame em caráter 
terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo (PDS) nº 
114, de 2009 (nº 911, de 2008, na Câmara dos Depu-
tados), destinado a aprovar o ato que outorga autori-
zação à Organização Não Governamental de Olho em 
São Sebastião para executar serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de São Sebastião, Estado de 
Alagoas. O ato foi submetido à apreciação do Congres-
so Nacional por meio de mensagem presidencial, nos 
termos do art. 49, XII, combinado com o art. 223, § 3º, 
ambos da Constituição Federal.

A exposição de motivos do Ministro das Comu-
nicações ao Presidente da República, documento que 
integra os autos, informa que a presente solicitação foi 
instruída em conformidade com a legislação aplicável, 
o que levou ao seu deferimento.

O referido projeto foi aprovado pela Comissão de 
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câ-
mara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de 
seu relator. Na Comissão de Constituição e Justiça e de 
Cidadania daquela Casa, o projeto foi considerado jurídico, 
constitucional e vazado em boa técnica legislativa.

II – Análise

Conforme determina o Regimento Interno do Sena-
do Federal, nos termos do seu art. 104-C, VII, cumpre à 
Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação 
e Informática opinar acerca de proposições que versem 
sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão, 
outorga e renovação de concessão, permissão e autori-
zação para serviços de radiodifusão sonora e de sons e 
imagens, incumbindo-lhe pronunciar-se também sobre a 
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa des-
sas proposições, em caso de decisão terminativa.

O serviço de radiodifusão comunitária encontra 
disciplina específica na Lei nº 9.612, de 19 de feverei-
ro de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 2.615, de 
3 de junho de 1998.

A proposição oriunda da Câmara dos Deputados, 
destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob exame, 
atende aos requisitos constitucionais formais relativos à 
competência legislativa da União e às atribuições do Con-
gresso Nacional, nos termos dos arts. 49, XII, e 223 da 
Constituição. Constata-se que o referido projeto não con-
traria preceitos ou princípios da Lei Maior, nada havendo, 
pois, a objetar no tocante à sua constitucionalidade mate-
rial. Sob o aspecto de técnica legislativa, observa-se que 
o projeto está em perfeita consonância com o disposto na 
Lei Complementar nº 95, de 26 de fevereiro de 1998.

O exame da documentação que acompanha o 
PDS nº 114, de 2009, não evidenciou violação das for-
malidades estabelecidas na Lei nº 9.612, de 1998. 

III – Voto

Tendo em vista que o exame da documentação 
que acompanha o PDS nº 114, de 2009, não evidenciou 
violação da legislação pertinente, e não havendo reparos 
quanto aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade 
e técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato que 
outorga autorização à Organização Não Governamental 
de Olho em São Sebastião para executar serviço de radio-
difusão comunitária na cidade de São Sebastião, Estado 
de Alagoas, na forma do Projeto de Decreto Legislativo 
originário da Câmara dos Deputados.

Sala da Comissão, 10 de junho de 2009. – Senador 
Flexa Ribeiro, Presidente – Senador Fernando Collor, 
relator – Senador Marco Maciel, relator ad hoc.

IV – Decisão da Comissão

A Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, 
Comunicação e Informática, em Reunião Extraordiná-
ria, realizada nesta data, aprova o Projeto de Decreto 
Legislativo nº 114, de 2009.

Sala das Comissões, 10 de junho de 2009. – Sena-
dor Flexa Ribeiro, Presidente da Comissão de Ciência, 
Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática.
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LEGISLAÇÃO CITADA 
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

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

Seção II 
Das Atribuições do Congresso Nacional

....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do congres-

so Nacional:
....................................................................................

XII – apreciar os atos de concessão e renovação 
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................

CAPÍTULO V 
Da Comunicação Social

....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar 

e renovar concessão, permissão e autorização para o 
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, 
observado o princípio da complementaridade dos sis-
temas privado, público e estatal.

§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no 
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento 
da mensagem.

§ 2º A não renovação da concessão ou permissão 
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos 
do Congresso Nacional, em votação nominal.

§ 3º O ato de outorga ou renovação somente pro-
duzirá efeitos legais após deliberação do Congresso 
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.

§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, 
antes de vencido o prazo, depende de decisão judicial.

§ 5º O prazo da concessão ou permissão será 
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze 
para as de televisão.
....................................................................................

LEI 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.

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

LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998

Institui o Serviço de Radiodifusão Co-
munitária e dá outras providências.

....................................................................................
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Art. 6º Compete ao Poder Concedente outorgar à 
entidade interessada autorização para explotação do 
Serviço de Radiodifusão Comunitária, observados os 
procedimentos estabelecidos nesta Lei e normas regu-
ladoras das condições de exploração do Serviço.

Parágrafo único. A outorga terá validade de dez 
anos, permitida a renovação por igual periodo, se cum-
pridas as exigências desta Lei e demais disposições 
legais vigentes. (Redação dada pela Lei nº 10.597, 
de 11-12-02)
....................................................................................

DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998

Aprova o Regulamento do Serviço de 
Radiodifusão Comunitária.

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

PARECER Nº 819, DE 2009

Da Comissão de Ciência, Tecnologia, 
Inovação, Comunicação e Informática, sobre 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 116, de 
2009 (nº 913/2008, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga autorização à 
Rádio Comunitária Sant’Ana de Óbidos para 
executar serviço de radiodifusão comunitária 
na cidade de Óbidos, Estado do Pará.

Relator: Senador Flexa Ribeiro

I – Relatório

Chega a esta Comissão, para exame em caráter 
terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo (PDS) nº 
116, de 2009 (nº 913, de 2008, na Câmara dos De-
putados), destinado a aprovar o ato que outorga au-
torização à Rádio Comunitária Sant’Ana de Óbidos 
para executar serviço de radiodifusão comunitária na 
cidade de Óbidos, Estado do Pará. O  ato foi submeti-
do à apreciação do Congresso Nacional por meio de 
mensagem presidencial, nos termos do art. 49, XII, 
combinado com o art. 223, § 3º, ambos da Constitui-
ção Federal.

A exposição de motivos do Ministro das Comu-
nicações ao Presidente da República, documento que 
integra os autos, informa que a presente solicitação foi 
instruída em conformidade com a legislação aplicável, 
o que levou ao seu deferimento.

O referido projeto foi aprovado pela Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer fa-
vorável de seu relator. Na Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania daquela Casa, o projeto foi 
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa 
técnica legislativa.

II – Análise

Conforme determina o Regimento Interno do Sena-
do Federal, nos termos do seu art. 104-C, VII, cumpre à 
Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação 
e Informática opinar acerca de proposições que versem 
sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão, 
outorga e renovação de concessão, permissão e autori-
zação para serviços de radiodifusão sonora e de sons e 
imagens, incumbindo-lhe pronunciar-se também sobre a 
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa des-
sas proposições, em caso de decisão terminativa.

O serviço de radiodifusão comunitária encontra 
disciplina específica na Lei nº 9.612, de 19 de feverei-
ro de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 2.615, de 
3 de junho de 1998.

A proposição oriunda da Câmara dos Deputados, 
destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob exame, 
atende aos requisitos constitucionais formais relativos à 
competência legislativa da União e às atribuições do Con-
gresso Nacional, nos termos dos arts. 49, XII, e 223 da 
Constituição. Constata-se que o referido projeto não con-
traria preceitos ou princípios da Lei Maior, nada havendo, 
pois, a objetar no tocante à sua constitucionalidade mate-
rial. Sob o aspecto de técnica legislativa, observa-se que 
o projeto está em perfeita consonância com o disposto na 
Lei Complementar nº 95, de 26 de fevereiro de 1998.

O exame da documentação que acompanha o 
PDS nº 116, de 2009, não evidenciou violação das for-
malidades estabelecidas na Lei nº 9.612, de 1998.

III – Voto

Tendo em vista que o exame da documentação 
que acompanha o PDS nº 116, de 2009, não eviden-
ciou violação da legislação pertinente, e não havendo 
reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade, 
juridicidade e técnica legislativa, opinamos pela apro-
vação do ato que outorga autorização à Rádio Comu-
nitária Sant’Ana de Óbidos para executar serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Óbidos, Estado 
do Pará, na forma do Projeto de Decreto Legislativo 
originário da Câmara dos Deputados.

Sala da Comissão, 10 de junho de 2009. – Sena-
dor Wellington Salgado, Presidente eventual – sena-
dor Flexa Ribeiro, relator.

IV – Decisão da Comissão

A Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, 
Comunicação e Informática, em Reunião Extraordiná-
ria, realizada nesta data, aprova o Projeto de Decreto 
Legislativo nº 116, de 2009.

Sala das Comissões, 10 de junho de 2009. – Sena-
dor Flexa Ribeiro, Presidente da Comissão de Ciência, 
Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática.
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LEGISLAÇÃO CITADA 
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA 

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

Seção II 
Das Atribuições do Congresso Nacional

....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congres-

so Nacional:
....................................................................................

XII – apreciar os atos de concessão e renovação 
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................

CAPÍTULO V 
Da Comunicação Social

....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar 

e renovar concessão, permissão e autorização para o 
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, 
observado o princípio da complementaridade dos sis-
temas privado, público e estatal.

§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no 
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento 
da mensagem.

§ 2º A não renovação da concessão ou permissão 
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos 
do Congresso Nacional, em votação nominal.

§ 3º O ato de outorga ou renovação somente pro-
duzirá efeitos legais após deliberação do Congresso 
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.

§ 4º O cancelamento da concessão ou permis-
são, antes de vencido o prazo, depende de decisão 
judicial.

§ 5º O prazo da concessão ou permissão será 
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze 
para as de televisão.
....................................................................................

LEI 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.

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

LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998

Institui o Serviço de Radiodifusão Co-
munitária e dá outras providências.

....................................................................................
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DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998

Aprova o Regulamento do Serviço de 
Radiodifusão Comunitária.

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

PARECER Nº 820, DE 2009

Da Comissão de Ciência, Tecnologia, 
Inovação, Comunicação e Informática, so-
bre o Projeto de Decreto Legislativo nº 121, 
de 2009 (nº 924/2008, na Câmara dos De-
putados), que aprova o ato que outorga 
autorização à Associação Pioneira Comu-
nitária Aldeiense de Radiodifusão, para a 
Promoção da Cultura, Artes e Educação 
para executar serviço de radiodifusão co-
munitária na cidade de Cuparaque, Estado 
de Minas Gerais.

Relator: Senador Eduardo Azeredo

I – Relatório

Chega a esta Comissão, para exame em caráter 
terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo (PDS) nº 
121, de 2009 (nº 924, de 2008, na Câmara dos Depu-
tados), destinado a aprovar o ato que outorga autori-
zação à Associação Pioneira Comunitária Aldeiense 
de Radiodifusão, para a Promoção da Cultura, Artes 
e Educação para executar serviço de radiodifusão co-
munitária na cidade de Cuparaque, Estado de Minas 
Gerais. O ato foi submetido à apreciação do Congres-
so Nacional por meio de mensagem presidencial, nos 
termos do art. 49, XII, combinado com o art. 223, § 3º, 
ambos da Constituição Federal.

A exposição de motivos do Ministro das Comu-
nicações ao Presidente da República, documento que 
integra os autos, informa que a presente solicitação foi 
instruída em conformidade com a legislação aplicável, 
o que levou ao seu deferimento.

O referido projeto foi aprovado pela Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer fa-
vorável de seu relator. Na Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania daquela Casa, o projeto foi 
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa 
técnica legislativa.

IV – Análise

Conforme determina o Regimento Interno do 
Senado Federal, nos termos do seu art. 104-C, VII, 
cumpre à Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, 
Comunicação e Informática opinar acerca de proposi-
ções que versem sobre comunicação, imprensa, radio-

difusão, televisão, outorga e renovação de concessão, 
permissão e autorização para serviços de radiodifusão 
sonora e de sons e imagens, incumbindo-lhe pronun-
ciar-se também sobre a constitucionalidade, juridicida-
de e técnica legislativa dessas proposições, em caso 
de decisão terminativa.

O serviço de radiodifusão comunitária encontra 
disciplina específica na Lei nº 9.612, de 19 de feverei-
ro de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 2.615, de 
3 de junho de 1998.

A proposição oriunda da Câmara dos Deputa-
dos, destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob 
exame, atende aos requisitos constitucionais formais 
relativos à competência legislativa da União e às atri-
buições do Congresso Nacional, nos termos dos arts. 
49, XII, e 223 da Constituição. Constata-se que o refe-
rido projeto não contraria preceitos ou princípios da Lei 
Maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua 
constitucionalidade material. Sob o aspecto de técnica 
legislativa, observa-se que o projeto está em perfeita 
consonância com o disposto na Lei Complementar nº 
95, de 26 de fevereiro de 1998.

O exame da documentação que acompanha o 
PDS nº 121, de 2009, não evidenciou violação das for-
malidades estabelecidas na Lei nº 9.612, de 1998.

III – Voto

Tendo em vista que o exame da documentação 
que acompanha o PDS nº 121, de 2009, não eviden-
ciou violação da legislação pertinente, e não havendo 
reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade, 
juridicidade e técnica legislativa, opinamos pela apro-
vação do ato que outorga autorização à Associação 
Pioneira Comunitária Aldeiense de Radiodifusão, para 
a Promoção da Cultura, Artes e Educação para exe-
cutar serviço de radiodifusão comunitária na cidade 
de Cuparaque, Estado de Minas Gerais, na forma do 
Projeto de Decreto Legislativo originário da Câmara 
dos Deputados.

Sala da Comissão, 10 de junho de 2009. – Se-
nador Flexa Ribeiro, Presidente – Senador Eduardo 
Azeredo, relator.

IV – Decisão da Comissão

A Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, 
Comunicação e Informática, em Reunião Extraordiná-
ria, realizada nesta data, aprova o Projeto de Decreto 
Legislativo nº 121, de 2009.

Sala das Comissões, 10 de junho de 2009. – 
Senador Flexa Ribeiro, Presidente da Comissão de 
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Infor-
mática.
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LEGISLAÇÃO CITADA 
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

Seção II 
Das Atribuições do Congresso Nacional

....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congres-

so Nacional:
....................................................................................

XII – apreciar os atos de concessão e renovação 
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................

CAPÍTULO V 
Da Comunicação Social

....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar 

e renovar concessão, permissão e autorização para o 
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, 
observado o princípio da complementaridade dos sis-
temas privado, público e estatal.

§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no 
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento 
da mensagem.

§ 2º A não renovação da concessao ou permissão 
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos 
do Congresso Nacional, em votação nominal.

§ 3º O ato de outorga ou renovação somente pro-
duzirá efeitos legais após deliberação do Congresso 
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.

§ 4º O cancelamento da concessão ou permis-
são, antes de vencido o prazo, depende de decisão 
judicial.

§ 5º O prazo da concessão ou permissão será 
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze 
para as de televisão.
....................................................................................

LEI 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.

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

JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL70



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 26 27215 

LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998

Institui o Serviço de Radiodifusão Co-
munitária e dá outras providências.

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

DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998

Aprova o Regulamento do Serviço de 
Radiodifusão Comunitária.

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

PARECER Nº 821, DE 2009

Da Comissão de Ciência, Tecnologia, 
Inovação, Comunicação e Informática, sobre 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 123, de 
2009 (nº 930/2008, na Câmara dos Deputa-
dos), que aprova o ato que outorga auto-
rização à associação de Desenvolvimento 
Comunitário de Martins Soares para exe-
cutar serviço de radiodifusão comunitária 
na cidade de Martins Soares, Estado de 
Minas Gerais.

Relator: Senador Wellington Salgado

I – Relatório

Chega a esta Comissão, para exame em caráter 
terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo (PDS) nº 
123, de 2009 (nº 930, de 2008, na Câmara dos Depu-
tados), destinado a aprovar o ato que outorga autori-
zação à Associação de Desenvolvimento Comunitário 
de Martins Soares para executar serviço de radiodifu-
são comunitária na cidade de Marfins Soares, Estado 
de Minas Gerais. O ato foi submetido à apreciação do 
Congresso Nacional por meio de mensagem presiden-
cial, nos termos do art. 49, XII, combinado com o art. 
223, § 3º, ambos da Constituição Federal.

A exposição de motivos do Ministro das Comu-
nicações ao Presidente da República, documento que 
integra os autos, informa que a presente solicitação foi 
instruída em conformidade com a legislação aplicável, 
o que levou ao seu deferimento.

O referido projeto foi aprovado pela Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e informática 
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer fa-
vorável de seu relator, Na Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania daquela Casa, o projeto foi 
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa 
técnica legislativa.

II – Análise

Conforme determina o Regimento Interno do 
Senado Federal, nos termos do seu art. 104-C, VII, 

cumpre à Comissão de Ciência, tecnologia, Inovação, 
Comunicação e Informática opinar acerca de proposi-
ções que versem sobre comunicação, imprensa, radio-
difusão, televisão, outorga e renovação de concessão, 
permissão e autorização para serviços de radiodifusão 
sonora e de sons e imagens, incumbindo-lhe pronun-
ciar-se também sobre a constitucionalidade, juridicida-
de e técnica legislativa dessas proposições, em caso 
de decisão terminativa.

O serviço de radiodifusão comunitária encontra 
disciplina específica na Lei nº 9.612, de 19 de feverei-
ro de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 2.615, de 
3 de junho de 1998.

A proposição oriunda da Câmara dos Deputa-
dos, destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob 
exame, atende aos requisitos constitucionais formais 
relativos à competência legislativa da União e às atri-
buições do Congresso Nacional, nos termos dos arts. 
49, XII, e 223 da Constituição. Constata-se que o refe-
rido projeto não contraria preceitos ou princípios da Lei 
Maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua 
constitucionalidade material. Sob o aspecto de técnica 
legislativa, observa-se que o projeto está em perfeita 
consonância com o disposto na Lei Complementar nº 
95, de 26 de fevereiro de 1998.

O exame da documentação que acompanha o 
PDS nº 123, de 2009, não evidenciou violação das for-
malidades estabelecidas na Lei nº 9.612, de 1998.

III – Voto

Tendo em vista que o exame da documentação 
que acompanha o PDS nº 123, de 2009, não eviden-
ciou violação da legislação pertinente, e não havendo 
reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade, 
juridicidade e técnica legislativa, opinamos pela apro-
vação do ato que outorga autorização à Associação 
de Desenvolvimento Comunitário de Martins Soares 
para executar serviço de radiodifusão comunitária na 
cidade de Martins Soares, Estado de Minas Gerais, 
na forma do Projeto de Decreto Legislativo originário 
da Câmara dos Deputados.

Sala da Comissão, 10 de junho de 2009. – Sena-
dor Flexa Ribeiro, Presidente – Senador Wellington 
Salgado, relator.

IV – Decisão da Comissão

A Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, 
Comunicação e Informática, em Reunião Extraordiná-
ria, realizada nesta data, aprova o Projeto de Decreto 
Legislativo nº 123, de 2009.

Sala das Comissões, 10 de junho de 2009. – Sena-
dor Flexa Ribeiro, Presidente da Comissão de Ciência, 
Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática.
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LEGISLAÇÃO CITADA 
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUICÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

Seção II 
Das Atribuições do Congresso Nacional

....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congres-

so Nacional:
....................................................................................

XII – apreciar os atos de concessão e renovação 
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................

CAPITULO V 
Da Comunicação Social

....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar 

e renovar concessão, permissão e autorização para o 
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, 
observado o princípio da complementaridade dos sis-
temas privado, público e estatal.

§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no 
prazo do aRT. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento 
da mensagem.

§ 2º A não renovação da concessao ou permissão 
dependerá de aprovação de. no mfnimo, dois quintos 
do Congresso Nacional, em votação nominal.

§ 3º O ato de outorga ou renovação somente pro-
duzirá efeitos legais após deliberação do Congresso 
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.

§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, 
antes de vencido o prazo, depende de decisão judicial.

§ 5º O prazo da concessão ou permissão será 
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze 
para as de televisão.
....................................................................................

LEI 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.

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

LEI Nº 9.612 DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998

Institui o Serviço de Radiodifusão Co-
munitária e dá outras providências.

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

    73ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



27218 Sexta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009

DECRETO Nº 2.615 DE 3 DE JUNHO DE 1998.

Aprova o Regulamento do Serviço de 
Radiodifusão Comunitária.

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

PARECER Nº 822, DE 2009

Da Comissão de Ciência, Tecnologia, 
Inovação Comunicação e Informática, sobre 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 124, de 
2009 (nº 931/2008, na Câmara dos Deputa-
dos), que aprova o ato que outorga autori-
zação a Associação de Radiodifusão Nova 
Tropical de São Sebastião do Anta para 
executar serviço de radiodifusão comuni-
tária na cidade de São Sebastião do Anta, 
Estado de Minas Gerais.

Relator: Senador Wellington Salgado

I – Relatório

Chega a esta Comissão, para exame em caráter 
terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo (PDS) nº 

124, de 2009 (nº 931, de 2008, na Câmara dos Depu-
tados), destinado a aprovar o ato que outorga auto-
rização a Associação de Radiodifusão Nova Tropical 
de São Sebastião do Anta para executar serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de São Sebastião 
do Anta, Estado de Minas Gerais. O ato foi submeti-
do à apreciação do Congresso Nacional por meio de 
mensagem presidencial, nos termos do art. 49, XII, 
combinado com o art. 223, § 3º, ambos da Constitui-
ção Federal.

A exposição de motivos do Ministro das Comu-
nicações ao Presidente da República, documento que 
integra os autos, informa que a presente solicitação foi 
instruída em conformidade com a legislação aplicável, 
o que levou ao seu deferimento.

O referido projeto foi aprovado pela Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer fa-
vorável de seu relator. Na Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania daquela Casa, o projeto foi 
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa 
técnica legislativa.

II – Análise

Conforme determina o Regimento Interno do 
Senado Federal, nos termos do seu art. 104-C, VII, 
cumpre à Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, 
Comunicação e Informática opinar acerca de proposi-
ções que versem sobre comunicação, imprensa, radio-

difusão, televisão, outorga e renovação de concessão, 
permissão e autorização para serviços de radiodifusão 
sonora e de sons e imagens, incumbindo-lhe pronun-
ciar-se também sobre a constitucionalidade, juridicida-
de e técnica legislativa dessas proposições, em caso 
de decisão terminativa.

O serviço de radiodifusão comunitária encontra 
disciplina específica na Lei nº 9.612, de 19 de feverei-
ro de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 2.615, de 
3 de junho de 1998.

A proposição oriunda da Câmara dos Deputa-
dos, destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob 
exame, atende aos requisitos constitucionais formais 
relativos à competência legislativa da União e às atri-
buições do Congresso Nacional, nos termos dos arts. 
49, XII, e 223 da Constituição. Constata-se que o refe-
rido projeto não contraria preceitos ou princípios da Lei 
Maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua 
constitucionalidade material. Sob o aspecto de técnica 
legislativa, observa-se que o projeto está em perfeita 
consonância com o disposto na Lei Complementar nº 

95, de 26 de fevereiro de 1998.
O exame da documentação que acompanha o 

PDS nº 124, de 2009, não evidenciou violação das for-
malidades estabelecidas na Lei nº 9.612, de 1998.

III – Voto

Tendo em vista que o exame da documentação 
que acompanha o PDS nº 124, de 2009, não eviden-
ciou violação da legislação pertinente, e não havendo 
reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade, 
juridicidade e técnica legislativa, opinamos pela apro-
vação do ato que outorga autorização a Associação de 
Radiodifusão Nova Tropical de São Sebastião do Anta 
para executar serviço de radiodifusão comunitária na 
cidade de São Sebastião do Anta, Estado de Minas 
Gerais, na forma do Projeto de Decreto Legislativo 
originário da Câmara dos Deputados.

Sala da Comissão em 10 de junho de 2009. – Se-
nador Flexa Ribeiro, Presidente – Senador Welligton 
Salgado, relator.

IV – Decisão da Comissão

A Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, 
Comunicação e Informática, em Reunião Extraordiná-
ria, realizada nesta data, aprova o Projeto de Decreto 
Legislativo nº 124, de 2009.

Sala das Comissões, 10 de junho de 2009. – 
Senador Flexa Ribeiro, Presidente da Comissão de 
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Infor-
mática. 
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LEGISLAÇÃO CITADA 
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUICÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

Seção II 
Das Atribuições do Congresso Nacional

....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congres-

so Nacional:
....................................................................................

XII – apreciar os atos de concessão e renovação 
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................

CAPITULO V 
Da Comunicação Social

....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar 

e renovar concessão, permissão e autorização para o 
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, 

observado o princípio da complementaridade dos sis-
temas privado, público e estatal.
....................................................................................

§ 3º O ato de outorga ou renovação somente pro-
duzirá efeitos legais após deliberação do Congresso 
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
....................................................................................

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.

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

LEI Nº 9.612. DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998

Institui o Serviço de Radiodifusão Co-
munitária e dá outras providências.

....................................................................................
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DECRETO Nº 2.615. DE 3 DE JUNHO DE 1998

Aprova o Regulamento do Serviço de 
Radiodifusão Comunitária.

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

PARECER Nº 823, DE 2009

Da Comissão de Ciência, Tecnologia, 
Inovação, Comunicação e Informática, sobre 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 125, de 
2009 (nº 938/2008, na Câmara dos Deputa-
dos), que aprova o ato que outorga autori-
zação à Associação de Comunicação e Cul-
tura de Caetanópolis para executar serviço 
de radiodifusão comunitária na cidade de 
Caetanópolis, Estado de Minas Gerais.

Relator: Senador Eduardo Azeredo

I – Relatório

Chega a esta Comissão, para exame em caráter 
terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo (PDS) nº 
125, de 2009 (nº 938, de 2008, na Câmara dos De-
putados), destinado a aprovar o ato que outorga au-
torização à Associação de Comunicação e Cultura de 
Caetanópolis para executar serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Caetanópolis, Estado de Mi-
nas Gerais. O ato foi submetido à apreciação do Con-
gresso Nacional por meio de mensagem presidencial, 
nos termos do art. 49, XII, combinado com o art. 223, 
§ 3º, ambos da Constituição Federal.

A exposição de motivos do Ministro das Comu-
nicações ao Presidente da República, documento que 
integra os autos, informa que a presente solicitação foi 
instruída em conformidade com a legislação aplicável, 
o que levou ao seu deferimento.

O referido projeto foi aprovado pela Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer fa-
vorável de seu relator. Na Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania daquela Casa, o projeto foi 
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa 
técnica legislativa.

II – Análise

Conforme determina o Regimento Interno do 
Senado Federal, nos termos do seu art. 104-C, VII, 
cumpre à Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, 
Comunicação e Informática opinar acerca de proposi-
ções que versem sobre comunicação, imprensa, radio-
difusão, televisão, outorga e renovação de concessão, 

permissão e autorização para serviços de radiodifusão 
sonora e de sons e imagens, incumbindo-lhe pronun-
ciar-se também sobre a constitucionalidade, juridicida-
de e técnica legislativa dessas proposições, em caso 
de decisão terminativa.

O serviço de radiodifusão comunitária encontra 
disciplina específica na Lei nº 9.612, de 19 de feverei-
ro de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 2.615, de 
3 de junho de 1998.

A proposição oriunda da Câmara dos Deputa-
dos, destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob 
exame, atende aos requisitos constitucionais formais 
relativos à competência legislativa da União e às atri-
buições do Congresso Nacional, nos termos dos arts. 
49, XII, e 223 da Constituição. Constata-se que o refe-
rido projeto não contraria preceitos ou princípios da Lei 
Maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua 
constitucionalidade material. Sob o aspecto de técnica 
legislativa, observa-se que o projeto está em perfeita 
consonância com o disposto na Lei Complementar nº 
95, de 26 de fevereiro de 1998.

O exame da documentação que acompanha o 
PDS nº 125, de 2009, não evidenciou violação das for-
malidades estabelecidas na Lei nº 9.612, de 1998.

III – Voto

Tendo em vista que o exame da documentação 
que acompanha o PDS nº 125, de 2009, não eviden-
ciou violação da legislação pertinente, e não havendo 
reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade, 
juridicidade e técnica legislativa, opinamos pela apro-
vação do ato que outorga autorização à Associação 
de Comunicação e Cultura de Caetanópolis para exe-
cutar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de 
Caetanópolis, Estado de Minas Gerais, na forma do 
Projeto de Decreto Legislativo originário da Câmara 
dos Deputados.

Sala da Comissão, 10 de junho de 2009. – Se-
nador Flexa Ribeiro, Presidente – Senador Eduardo 
Azeredo, Relator.

IV – Decisão da Comissão

A Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, 
Comunicação e Informática, em Reunião Extraordiná-
ria, realizada nesta data, aprova o Projeto de Decreto 
Legislativo nº 125, de 2009. 

Sala das Comissões, 10 de junho de 2009. – 
Senador Flexa Ribeiro, Presidente da Comissão de 
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Infor-
mática.
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LEGISLAÇÃO CITADA 
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUICÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

Seção II 
Das Atribuições do Congresso Nacional

....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congres-

so Nacional:
....................................................................................

XII – apreciar os atos de concessão e renovação 
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................

CAPITULO V 
Da Comunicação Social

....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar 

e renovar concessão, permissão e autorização para o 
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, 
observado o princípio da com plementaridade dos sis-
temas privado, público e estatal.
....................................................................................

§ 3º O ato de outorga ou renovação somente pro-
duzirá efeitos legais após deliberação do Congresso 
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
....................................................................................

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.

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

LEI Nº 9.612. DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998

Institui o Serviço de Radiodifusão Co-
munitária e dá outras providências.

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

DECRETO Nº 2.615. DE 3 DE JUNHO DE 1998.

Aprova o Regulamento do Serviço de 
Radiodifusão Comunitária.

....................................................................................
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PARECER Nº 824, DE 2009 

Da Comissão de Ciência, Tecnologia, 
Inovação, Comunicação e Informática, sobre 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 145, de 
2009 (nº 987/ 2008, na Câmara dos Deputa-
dos), que aprova o ato que outorga permis-
são à Rádio RMS Ltda. para explorar servi-
ço de radiodifusão sonora em frequência 
modulada na cidade de Coronel Macedo, 
Estado de São Paulo.

Relator: Senador Gerson Camata
Relator ad hoc: Valdir Raupp

I – Relatório

Chega a esta Comissão, para apreciação em ca-
ráter terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo (PDS) 
nº 145, de 2009 (nº 987, de 2008, na Câmara dos Depu-
tados), que aprova o ato que outorga permissão à Rádio 
RMS Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora 
em freqüência modulada na cidade de Coronel Macedo, 
Estado de São Paulo. O ato foi submetido à apreciação 
do Congresso Nacional por meio de mensagem presi-
dencial, nos termos do art. 49, XII, combinado com o 
art. 223, § 3º, ambos da Constituição Federal.

A exposição de motivos do Ministro das Comu-
nicações ao Presidente da República, documento que 
integra os autos, informa que a presente solicitação foi 
instruída em conformidade com a legislação aplicável, 
o que levou ao seu deferimento.

O referido projeto foi aprovado pela Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer fa-
vorável de seu relator. Na Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania daquela Casa, o projeto foi 
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa 
técnica legislativa.

II – Análise

Conforme determina o Regimento Interno do 
Senado Federal, nos termos do seu art. 104-C, VII, 
cumpre à Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, 
Comunicação e Informática opinar acerca de proposi-
ções que versem sobre comunicação, imprensa, radio-
difusão, televisão, outorga e renovação de concessão, 
permissão e autorização para serviços de radiodifusão 
sonora e de sons e imagens, incumbindo-lhe pronun-
ciar-se também sobre a constitucionalidade, juridicida-
de e técnica legislativa dessas proposições, em caso 
de decisão terminativa.

O processo de exame e apreciação dos atos do Po-
der Executivo que outorgam ou renovam concessão, per-
missão ou autorização para que se executem serviços de 

radiodifusão sonora e de sons e imagens, nos termos do 
art. 223 da Constituição Federal, orienta-se, nesta Casa do 
Legislativo, pelas formalidades e pelos critérios estabeleci-
dos na Resolução nº 3, de 2009, do Senado Federal.

A matéria é de competência exclusiva do Con-
gresso Nacional, sendo o projeto de decreto legislativo 
o instrumento adequado, conforme preceitua o art. 213, 
II, do Regimento Interno do Senado Federal.

A proposição oriunda da Câmara dos Deputa-
dos, destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob 
exame, atende aos requisitos constitucionais formais 
relativos à competência legislativa da União e às atri-
buições do Congresso Nacional, nos termos dos arts. 
49, XII, e 223 da Constituição. Constata-se que o re-
ferido projeto não contraria preceitos ou princípios da 
Lei Maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante à 
sua constitucionalidade material.

É entendimento pacífico que a desatualização 
das certidões constantes do processado – que de-
monstram situação regular da entidade junto ao INSS, 
FGTS, Fazenda Federal, Estadual e Municipal, bem 
como aquelas relativas à condição de pessoa física 
de seus dirigentes –, não sejam óbice à aprovação do 
presente ato de outorga, uma vez constatado que a 
vencedora do certame licitatório apresentou tempes-
tivamente ao poder concedente toda a documentação 
exigida pela legislação regulamentar, tendo sido tais 
provas consideradas, à época, satisfatórias.

III – Voto

Tendo em vista que o exame da documentação 
que acompanha o PDS nº 145, de 2009, não eviden-
ciou violação da legislação pertinente, e não havendo 
reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade, 
juridicidade e de técnica legislativa, opinamos pela 
aprovação do ato que outorga permissão à Rádio RMS 
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em 
frequência modulada na cidade de Coronel Macedo, 
Estado de São Paulo, na forma do Projeto de Decreto 
Legislativo originário da Câmara dos Deputados.

Sala da Comissão, 10 de junho de 2009. – Se-
nador Flexa Ribeiro, Presidente – Senador Gerson 
Camata, Relator – Senador Valdir Raupp, Relator 
ad hoc.

IV – Decisão da Comissão 

A Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, 
Comunicação e Informática, em Reunião Extraordiná-
ria, realizada neste data, aprova o Projeto de Decreto 
legislativo nº 145, de 2009.

Sala das Comissões, 10 de junho de 2009. – Sena-
dor Flexa Ribeiro, Presidente da Comissão de Ciência, 
Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática.

JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL80



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 26 27225     81ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



27226 Sexta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009

LEGISLAÇÃO CITADA 
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

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

Seção II 
Das Atribuições do Congresso Nacional

....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congres-

so Nacional:
....................................................................................

XII – apreciar os atos de concessão e renovação 
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................

CAPÍTULO V 
Da Comunicação Social

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

Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar 
e renovar concessão, permissão e autorização para o 
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, 
observado o princípio da complementaridade dos sis-
temas privado, público e estatal.

§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no 
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento 
da mensagem.

§ 2º A não renovação da concessão ou permissão 
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos 
do Congresso Nacional, em votação nominal.

§ 3º O ato de outorga ou renovação somente pro-
duzirá efeitos legais após deliberação do Congresso 
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.

§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, 
antes de vencido o prazo, depende de decisão judicial.

§ 5º O prazo da concessão ou permissão será 
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze 
para as de televisão.
....................................................................................
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PARECER Nº 825, DE 2009

Da Comissão de Ciência, Tecnologia, 
Inovação, Comunicação e Informática, sobre o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 164, de 2009 
(nº 1.042/ 2008, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga permissão ao 
Sistema Noroeste de Comunicação Ltda. – 
EPP, para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em frequência modulada na cidade 
de Osvaldo Cruz, Estado de São Paulo.

Relator: Senador Eduardo Azeredo

I – Relatório

Chega a esta Comissão, para apreciação em 
caráter terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo 
(PDS) nº 164, de 2009 (nº 1.042, de 2008, na Câmara 
dos Deputados), que aprova o ato que outorga per-
missão ao Sistema Noroeste de Comunicação Ltda. 
– EPP, para explorar serviço de radiodifusão sonora 
em frequência modulada na cidade de Osvaldo Cruz, 
Estado de São Paulo. O ato foi submetido à apreciação 
do Congresso Nacional por meio de mensagem presi-
dencial, nos termos do art. 49, XII, combinado com o 
art. 223, § 3º, ambos da Constituição Federal.

A exposição de motivos do Ministro das Comu-
nicações ao Presidente da República, documento que 
integra os autos, informa que a presente solicitação foi 
instruída em conformidade com a legislação aplicável, 
o que levou ao seu deferimento.

O referido projeto foi aprovado pela Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer fa-
vorável de seu relator. Na Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania daquela Casa, o projeto foi con-
siderado jurídico, constitucional e vazado em boa téc-
nica legislativa.

II – Análise

Conforme determina o Regimento Interno do 
Senado Federal, nos termos do seu art. 104-C, VII, 
cumpre à Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, 
Comunicação e Informática opinar acerca de proposi-
ções que versem sobre comunicação, imprensa, radio-
difusão, televisão, outorga e renovação de concessão, 
permissão e autorização para serviços de radiodifusão 
sonora e de sons e imagens, incumbindo-lhe pronun-
ciar-se também sobre a constitucionalidade, juridicida-
de e técnica legislativa dessas proposições, em caso 
de decisão terminativa.

O processo de exame e apreciação dos atos do Po-
der Executivo que outorgam ou renovam concessão, per-
missão ou autorização para que se executem serviços de 

radiodifusão sonora e de sons e imagens, nos termos do 
art. 223 da Constituição Federal, orienta-se, nesta Casa do 
Legislativo, pelas formalidades e pelos critérios estabeleci-
dos na Resolução nº 3, de 2009, do Senado Federal.

A matéria é de competência exclusiva do Con-
gresso Nacional, sendo o projeto de decreto legislativo 
o instrumento adequado, conforme preceitua o art. 213, 
II, do Regimento Interno do Senado Federal.

A proposição oriunda da Câmara dos Deputa-
dos, destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob 
exame, atende aos requisitos constitucionais formais 
relativos à competência legislativa da União e às atri-
buições do Congresso Nacional, nos termos dos arts. 
49, XII, e 223 da Constituição. Constata-se que o re-
ferido projeto não contraria preceitos ou princípios da 
Lei Maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante à 
sua constitucionalidade material.

É entendimento pacífico que a desatualização das 
certidões constantes do processado – que demonstram 
situação regular da entidade junto ao INSS, FGTS, 
Fazenda Federal, Estadual e Municipal, bem como 
aquelas relativas à condição de pessoa fisica de seus 
dirigentes –, não sejam óbice à aprovação do presente 
ato de outorga, uma vez constatado que a vencedora 
do certame licitatório apresentou tempestivamente ao 
poder concedente toda a documentação exigida pela 
legislação regulamentar, tendo sido tais provas consi-
deradas, à época, satisfatórias.

III – Voto

Tendo em vista que o exame da documentação 
que acompanha o PDS nº 164, de 2009, não eviden-
ciou violação da legislação pertinente, e não havendo 
reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade, 
juridicidade e de técnica legislativa, opinamos pela 
aprovação do ato que outorga permissão ao Sistema 
Noroeste de Comunicação Ltda. – EPP, para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em frequência modula-
da na cidade de Osvaldo Cruz, Estado de São Paulo, 
na forma do Projeto de Decreto Legislativo originário 
da Câmara dos Deputados.

Sala da Comissão, 10 de junho de 2009. – Se-
nador Flexa Ribeiro, Presidente – Senador Eduardo 
Azeredo, Relator.

IV – Decisão da Comissão

A Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, 
Comunicação e Informática, em Reunião Extraordiná-
ria, realizada nesta data, aprova o Projeto de Decreto 
Legislativo nº 164, de 2009. 

Sala das Comissões, 10 de junho de 2009. – Sena-
dor Flexa Ribeiro, Presidente da Comissão de Ciência, 
Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática.
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LEGISLAÇÃO CITADA 
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

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

Seção II 
Das Atribuições do Congresso Nacional

....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congres-

so Nacional:
....................................................................................

XII – apreciar os atos de concessão e renovação 
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................

CAPÍTULO V 
Da Comunicação Social

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

Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar 
e renovar concessão, permissão e autorização para o 
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, 
observado o princípio da complementaridade dos sis-
temas privado, público e estatal.

§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no 
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento 
da mensagem.

§ 2º A não renovação da concessão ou permissão 
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos 
do Congresso Nacional, em votação nominal.

§ 3º O ato de outorga ou renovação somente pro-
duzirá efeitos legais após deliberação do Congresso 
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.

§ 4º O cancelamento da concessão ou permis-
são, antes de vencido o prazo, depende de decisão 
judicial.

§ 5º O prazo da concessão ou permissão será 
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze 
para as de televisão.
....................................................................................

    85ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



27230 Sexta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009

PARECER Nº 826, DE 2009

Da Comissão de Ciência, Tecnologia, 
Inovação, Comunicação e Informática, sobre 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 179, de 
2009 (nº 748/2008, na Câmara dos Deputa-
dos), que aprova o ato que outorga auto-
rização à Associação Comunitária Renas-
cer para executar serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Mar Vermelho, 
Estado de Alagoas.

Relator: Senador Fernando Collor
Relator ad hoc: Senador Marco Maciel

I – Relatório

Chega a esta Comissão, para exame em caráter 
terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo (PDS) nº 
179, de 2009 (nº 748, de 2008, na Câmara dos De-
putados), destinado a aprovar o ato que outorga au-
torização à Associação Comunitária Renascer para 
executar serviço de radiodifusão comunitária na ci-
dade de Mar Vermelho, Estado de Alagoas. O ato foi 
submetido à apreciação do Congresso Nacional por 
meio de mensagem presidencial, nos termos do art. 
49, XII, combinado com o art. 223, § 3º, ambos da 
Constituição Federal.

A exposição de motivos do Ministro das Comu-
nicações ao Presidente da República, documento que 
integra os autos, informa que a presente solicitação foi 
instruída em conformidade com a legislação aplicável, 
o que levou ao seu deferimento.

O referido projeto foi aprovado pela Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer fa-
vorável de seu relator. Na Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania daquela Casa, o projeto foi con-
siderado jurídico, constitucional e vazado em boa téc-
nica legislativa.

II – Análise

Conforme determina o Regimento Interno do 
Senado Federal, nos termos do seu art. 104-C, VII, 
cumpre à Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, 
Comunicação e Informática opinar acerca de proposi-
ções que versem sobre comunicação, imprensa, radio-
difusão, televisão, outorga e renovação de concessão, 
permissão e autorização para serviços de radiodifusão 
sonora e de sons e imagens, incumbindo-lhe pronun-

ciar-se também sobre a constitucionalidade, juridicida-
de e técnica legislativa dessas proposições, em caso 
de decisão terminativa.

O serviço de radiodifusão comunitária encontra 
disciplina específica na Lei nº 9.612, de 19 de feverei-
ro de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 2.615, de 
3 de junho de 1998.

A proposição oriunda da Câmara dos Deputa-
dos, destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob 
exame, atende aos requisitos constitucionais formais 
relativos à competência legislativa da União e às atri-
buições do Congresso Nacional, nos termos dos arts. 
49, XII, e 223 da Constituição. Constata-se que o refe-
rido projeto não contraria preceitos ou princípios da Lei 
Maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua 
constitucionalidade material. Sob o aspecto de técnica 
legislativa, observa-se que o projeto está em perfeita 
consonância com o disposto na Lei Complementar nº 
95, de 26 de fevereiro de 1998.

O exame da documentação que acompanha o 
PDS nº 179, de 2009, não evidenciou violação das for-
malidades estabelecidas na Lei nº 9.612, de 1998.

III – Voto

Tendo em vista que o exame da documentação 
que acompanha o PDS nº 179, de 2009, não eviden-
ciou violação da legislação pertinente, e não havendo 
reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade, 
juridicidade e técnica legislativa, opinamos pela apro-
vação do ato que outorga autorização à Associação 
Comunitária Renascer para executar serviço de radiodi-
fusão comunitária na cidade de Mar Vermelho, Estado 
de Alagoas, na forma do Projeto de Decreto Legislativo 
originário da Câmara dos Deputados.

Sala da Comissão, 10 de junho de 2009. – Se-
nador Flexa Ribeiro, Presidente – Senador Fernan-
do Collor, Relator – Senador Marco Maciel, Relator 
ad hoc

IV – Decisão da Comissão

A Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, 
Comunicação e Informática, em Reunião Extraordiná-
ria, realizada nesta data, aprova o Projeto de Decreto 
Legislativo nº 179, de 2009.

Sala das Comissões, 10 de junho de 2009. – 
Senador Flexa Ribeiro, Presidente da Comissão de 
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Infor-
mática.
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LEGISLAÇÃO CITADA 
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

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

Seção II 
Das Atribuições do Congresso Nacional

....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congres-

so Nacional:
....................................................................................

XII – apreciar os atos de concessão e renovação 
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................

CAPÍTULO V 
Da Comunicação Social

....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar 

e renovar concessão, permissão e autorização para o 
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, 
observado o princípio da complementaridade dos sis-
temas privado, público e estatal.
....................................................................................

§ 3º O ato de outorga ou renovação somente pro-
duzirá efeitos legais após deliberação do Congresso 
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
....................................................................................

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.

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

LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998

Institui o Serviço de Radiodifusão Co-
munitária e dá outras providências.

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

DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998

Aprova o Regulamento do Serviço de 
Radiodifusão Comunitária.

....................................................................................
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PARECER Nº 827, DE 2009

Da Comissão de Ciência, Tecnologia, 
Inovação, Comunicação e Informática, so-
bre o Projeto de Decreto Legislativo nº 182, 
de 2009 (nº 776/2008, na Câmara dos De-
putados), que aprova o ato que outorga 
permissão à Fator Radiodifusão Ltda. para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em 
frequência modulada na cidade de Capivari 
do Sul, Estado do Rio Grande do Sul.

Relator: Senador Sérgio Zambiasi

I – Relatório

Chega a esta Comissão, para apreciação em 
caráter terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo 
(PDS) nº 182, de 2009 (nº 776, de 2008, na Câmara 
dos Deputados), que aprova o ato que outorga permis-
são à Fator Radiodifusão Ltda. para explorar serviço 
de radiodifusão sonora em frequência modulada na 
cidade de Capivari do Sul, Estado do Rio Grande do 
Sul. O ato foi submetido à apreciação do Congresso 
Nacional por meio de mensagem presidencial, nos 
termos do art. 49, XII, combinado com o art. 223, § 3º, 
ambos da Constituição Federal.

A exposição de motivos do Ministro das Comu-
nicações ao Presidente da República, documento que 
integra os autos, informa que a presente solicitação foi 
instruída em conformidade com a legislação aplicável, 
o que levou ao seu deferimento.

O referido projeto foi aprovado pela Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer fa-
vorável de seu relator. Na Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania daquela Casa, o projeto foi con-
siderado jurídico, constitucional e vazado em boa téc-
nica legislativa.

II – Análise

Conforme determina o Regimento Interno do 
Senado Federal, nos termos do seu art. 104-C, VII, 
cumpre à Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, 
Comunicação e Informática opinar acerca de proposi-
ções que versem sobre comunicação, imprensa, radio-
difusão, televisão, outorga e renovação de concessão, 
permissão e autorização para serviços de radiodifusão 
sonora e de sons e imagens, incumbindo-lhe pronun-
ciar-se também sobre a constitucionalidade, juridicida-
de e técnica legislativa dessas proposições, em caso 
de decisão terminativa.

O processo de exame e apreciação dos atos do Po-
der Executivo que outorgam ou renovam concessão, per-
missão ou autorização para que se executem serviços de 

radiodifusão sonora e de sons e imagens, nos termos do 
art. 223 da Constituição Federal, orienta-se, nesta Casa do 
Legislativo, pelas formalidades e pelos critérios estabeleci-
dos na Resolução nº 3, de 2009, do Senado Federal.

A matéria é de competência exclusiva do Con-
gresso Nacional, sendo o projeto de decreto legislativo 
o instrumento adequado, conforme preceitua o art. 213, 
II, do Regimento Interno do Senado Federal.

A proposição oriunda da Câmara dos Deputa-
dos, destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob 
exame, atende aos requisitos constitucionais formais 
relativos à competência legislativa da União e às atri-
buições do Congresso Nacional, nos termos dos arts. 
49, XII, e 223 da Constituição. Constata-se que o re-
ferido projeto não contraria preceitos ou princípios da 
Lei Maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante à 
sua constitucionalidade material.

É entendimento pacífico que a desatualização 
das certidões constantes do processado – que de-
monstram situação regular da entidade junto ao INSS, 
FGTS, Fazenda Federal, Estadual e Municipal, bem 
como aquelas relativas à condição de pessoa física 
de seus dirigentes –, não sejam óbice à aprovação do 
presente ato de outorga, uma vez constatado que a 
vencedora do certame licitatório apresentou tempes-
tivamente ao poder concedente toda a documentação 
exigida pela legislação regulamentar, tendo sido tais 
provas consideradas, à época, satisfatórias.

III – Voto

Tendo em vista que o exame da documentação 
que acompanha o PDS nº 182, de 2009, não eviden-
ciou violação da legislação pertinente, e não havendo 
reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade, 
juridicidade e de técnica legislativa, opinamos pela 
aprovação do ato que outorga permissão à Fator Ra-
diodifusão Ltda., para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em frequência modulada na cidade de Capiva-
ri do Sul, Estado do Rio Grande do Sul, na forma do 
Projeto de Decreto Legislativo originário da Câmara 
dos Deputados.

Sala da Comissão, 10 de junho de 2009. – Se-
nador Flexa Ribeiro, Presidente – Senador Sérgio 
Zambiasi, Relator.

IV – Decisão da Comissão

A Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, 
Comunicação e Informática, em Reunião Extraordiná-
ria, realizada nesta data, aprova o Projeto de Decreto 
Legislativo nº 182, de 2009.

Sala das Comissões, 10 de junho de 2009. – Sena-
dor Flexa Ribeiro, Presidente da Comissão de Ciência, 
Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática.
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LEGISLAÇÃO CITADA 
ANEXADAPELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

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

Seção II 
Das Atribuições do Congresso Nacional

....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congres-

so Nacional:
....................................................................................

XII – apreciar os atos de concessão e renovação 
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................

CAPÍTULO V 
Da Comunicação Social

....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar 

e renovar concessão, permissão e autorização para o 
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, 
observado o princípio da complementaridade dos sis-
temas privado, público e estatal.
....................................................................................

§ 3º O ato de outorga ou renovação somente pro-
duzirá efeitos legais após deliberação do Congresso 
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
....................................................................................

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.

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

LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998

Institui o Serviço de Radiodifusão Co-
munitária e dá outras providências.

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

DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998

Aprova o Regulamento do Serviço de 
Radiodifusão Comunitária.

....................................................................................
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PARECER Nº 828, DE 2009

Da Comissão de Ciência, Tecnologia, 
Inovação, Comunicação e Informática, so-
bre o Projeto de Decreto Legislativo nº 186, 
de 2009 (nº 839/2008, na Câmara dos De-
putados), que aprova o ato que outorga 
permissão à Extra Radiodifusão Ltda. para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em 
frequência modulada na cidade de Maquiné, 
Estado do Rio Grande do Sul.

Relator: Senador Sérgio Zambiasi

I – Relatório

Chega a esta Comissão, para apreciação em 
caráter terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo 
(PDS) nº 186, de 2009 (nº 839, de 2008, na Câmara 
dos Deputados), que aprova o ato que outorga permis-
são à Extra Radiodifusão Ltda. para explorar serviço 
de radiodifusão sonora em frequência modulada na 
cidade de Maquiné, Estado do Rio Grande do Sul. O 
ato foi submetido à apreciação do Congresso Nacional 
por meio de mensagem presidencial, nos termos do 
art. 49, XII, combinado com o art. 223, § 3º, ambos da 
Constituição Federal.

A exposição de motivos do Ministro das Comu-
nicações ao Presidente da República, documento que 
integra os autos, informa que a presente solicitação foi 
instruída em conformidade com a legislação aplicável, 
o que levou ao seu deferimento.

O referido projeto foi aprovado pela Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer fa-
vorável de seu relator. Na Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania daquela Casa, o projeto foi con-
siderado jurídico, constitucional e vazado em boa téc-
nica legislativa.

II – Análise

Conforme determina o Regimento Interno do 
Senado Federal, nos termos do seu art. 104-C, VII, 
cumpre à Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, 
Comunicação e Informática opinar acerca de proposi-
ções que versem sobre comunicação, imprensa, radio-
difusão, televisão, outorga e renovação de concessão, 
permissão e autorização para serviços de radiodifusão 
sonora e de sons e imagens, incumbindo-lhe pronun-
ciar-se também sobre a constitucionalidade, juridicida-
de e técnica legislativa dessas proposições, em caso 
de decisão terminativa.

O processo de exame e apreciação dos atos do Po-
der Executivo que outorgam ou renovam concessão, per-
missão ou autorização para que se executem serviços de 

radiodifusão sonora e de sons e imagens, nos termos do 
art. 223 da Constituição Federal, orienta-se, nesta Casa do 
Legislativo, pelas formalidades e pelos critérios estabeleci-
dos na Resolução nº 3, de 2009, do Senado Federal.

A matéria é de competência exclusiva do Con-
gresso Nacional, sendo o projeto de decreto legislativo 
o instrumento adequado, conforme preceitua o art. 213, 
II, do Regimento Interno do Senado Federal.

A proposição oriunda da Câmara dos Deputa-
dos, destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob 
exame, atende aos requisitos constitucionais formais 
relativos à competência legislativa da União e às atri-
buições do Congresso Nacional, nos termos dos arts. 
49, XII, e 223 da Constituição. Constata-se que o re-
ferido projeto não contraria preceitos ou princípios da 
Lei Maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante à 
sua constitucionalidade material.

É entendimento pacífico que a desatualização 
das certidões constantes do processado – que de-
monstram situação regular da entidade junto ao INSS, 
FGTS, Fazenda Federal, Estadual e Municipal, bem 
como aquelas relativas à condição de pessoa física 
de seus dirigentes –, não sejam óbice à aprovação do 
presente ato de outorga, uma vez constatado que a 
vencedora do certame licitatório apresentou tempes-
tivamente ao poder concedente toda a documentação 
exigida pela legislação regulamentar, tendo sido tais 
provas consideradas, à época, satisfatórias.

III – Voto

Tendo em vista que o exame da documentação 
que acompanha o PDS nº 186, de 2009, não eviden-
ciou violação da legislação pertinente, e não havendo 
reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade, 
juridicidade e de técnica legislativa, opinamos pela 
aprovação do ato que outorga permissão à Extra Ra-
diodifusão Ltda. para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em frequência modulada na cidade de Maqui-
né, Estado do Rio Grande do Sul, na forma do Pro-
jeto de Decreto Legislativo originário da Câmara dos 
Deputados.

Sala da Comissão, 10 de junho de 2009. – Senador 
Flexa Ribeiro, Presidente – Senador Sérgio Zambiasi, 
Relator.

IV – Decisão da Comissão

A Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, 
Comunicação e Informática, em Reunião extraordiná-
ria, realizada nesta data, aprova o Projeto de Decreto 
Legislativo nº 186, de 2009.

Sala das Comissões, 10 de junho de 2009. – Sena-
dor Flexa Ribeiro, Presidente da Comissão de Ciência, 
Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática.
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LEGISLAÇÃO CITADA 
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

Seção II 
Das Atribuições do Congresso Nacional

....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congres-

so Nacional:
....................................................................................

XII – apreciar os atos de concessão e renovação 
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................

CAPÍTULO V 
Da Comunicação Social

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

Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar 
e renovar concessão, permissão e autorização para o 
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, 
observado o princípio da complementaridade dos sis-
temas privado, público e estatal.

§ 1º O congresso Nacional apreciará o ato no 
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento 
da mensagem.

§ 2º A não-renovação da concessão ou permissão 
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos 
do Congresso Nacional, em votação nominal.

§ 3º O ato de outorga ou renovação somente pro-
duzirá efeitos legais após deliberação do Congresso 
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.

§ 4º O cancelamento da concessão ou permis-
são, antes de vencido o prazo, depende de decisão 
judicial.

§ 5º O prazo da concessão ou permissão será 
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze 
para as de televisão.
....................................................................................
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PARECER Nº 829, DE 2009

Da Comissão de Ciência, Tecnologia, 
Inovação, Comunicação e Informática, so-
bre o Projeto de Decreto Legislativo nº 193, 
de 2009 (nº 880/2008, na Câmara dos Depu-
tados), que aprova o ato que outorga per-
missão à SCPB – Sistema de Comunicação 
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em onda média na cidade de San-
tiago, Estado do Rio Grande do Sul.

Relator: Senador Sérgio Zambiasi

I – Relatório

Chega a esta Comissão, para apreciação em 
caráter terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo 
(PDS) nº 193, de 2009 (nº 880, de 2008, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que outorga permissão 
à SCPB – Sistema de Comunicação Ltda. para explo-
rar serviço de radiodifusão sonora em onda média na 
cidade de Santiago, Estado do Rio Grande do Sul. O 
ato foi submetido à apreciação do Congresso Nacional 
por meio de mensagem presidencial, nos termos do 
art. 49, XII, combinado com o art. 223, § 3º, ambos da 
Constituição Federal.

A exposição de motivos do Ministro das Comu-
nicações ao Presidente da República, documento que 
integra os autos, informa que a presente solicitação foi 
instruída em conformidade com a legislação aplicável, 
o que levou ao seu deferimento.

O referido projeto foi aprovado pela Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer fa-
vorável de seu relator. Na Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania daquela Casa, o projeto foi 
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa 
técnica legislativa.

II – Análise

Conforme determina o Regimento Interno do 
Senado Federal, nos termos do seu art. 104-C, VII, 
cumpre à Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, 
Comunicação e Informática opinar acerca de proposi-
ções que versem sobre comunicação, imprensa, radio-
difusão, televisão, outorga e renovação de concessão, 
permissão e autorização para serviços de radiodifusão 
sonora e de sons e imagens, incumbindo-lhe pronun-
ciar-se também sobre a constitucionalidade, juridicida-
de e técnica legislativa dessas proposições, em caso 
de decisão terminativa.

O processo de exame e apreciação dos atos do Po-
der Executivo que outorgam ou renovam concessão, per-
missão ou autorização para que se executem serviços de 

radiodifusão sonora e de sons e imagens, nos termos do 
art. 223 da Constituição Federal, orienta-se, nesta Casa do 
Legislativo, pelas formalidades e pelos critérios estabeleci-
dos na Resolução nº 3, de 2009, do Senado Federal.

A matéria é de competência exclusiva do Con-
gresso Nacional, sendo o projeto de decreto legislativo 
o instrumento adequado, conforme preceitua o art. 213, 
II, do Regimento Interno do Senado Federal.

A proposição oriunda da Câmara dos Deputa-
dos, destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob 
exame, atende aos requisitos constitucionais formais 
relativos à competência legislativa da União e às atri-
buições do Congresso Nacional, nos termos dos arts. 
49, XII, e 223 da Constituição. Constata-se que o re-
ferido projeto não contraria preceitos ou princípios da 
Lei Maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante à 
sua constitucionalidade material.

E entendimento pacífico que a desatualização 
das certidões constantes do processado – que de-
monstram situação regular da entidade junto ao INSS, 
FGTS, Fazenda Federal, Estadual e Municipal, bem 
como aquelas relativas à condição de pessoa física 
de seus dirigentes –, não sejam óbice à aprovação do 
presente ato de outorga, uma vez constatado que a 
vencedora do certame licitatório apresentou tempes-
tivamente ao poder concedente toda a documentação 
exigida pela legislação regulamentar, tendo sido tais 
provas consideradas, à época, satisfatórias.

III – Voto

Tendo em vista que o exame da documentação 
que acompanha o PDS nº 193, de 2009, não eviden-
ciou violação da legislação pertinente, e não havendo 
reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade, 
juridicidade e de técnica legislativa, opinamos pela 
aprovação do ato que outorga permissão à SCPB – 
Sistema de Comunicação Ltda. para explorar serviço 
de radiodifusão sonora em onda média na cidade de 
Santiago, Estado do Rio Grande do Sul, na forma do 
Projeto de Decreto Legislativo originário da Câmara 
dos Deputados.

Sala da Comissão, 10 de junho de 2009. – Se-
nador Flexa Ribeiro, Presidente. – Senador Sérgio 
Zambiasi, Relator.

IV – Decisão da Comissão

A Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, 
Comunicação e Informática, em Reunião Extraordiná-
ria, realizada nesta data, aprova o Projeto de Decreto 
Legislativo nº 193, de 2009.

Sala das Comissões, 10 de junho de 2009. – Sena-
dor Flexa Ribeiro, Presidente da Comissão de Ciência, 
Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática.
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LEGISLAÇÃO CITADA 
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

Seção II 
Das Atribuições do Congresso Nacional

....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congres-

so Nacional:
....................................................................................

XII – apreciar os atos de concessão e renovação 
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................

CAPÍTULO V 
Da Comunicação Social

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

Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar 
e renovar concessão, permissão e autorização para o 
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, 
observado o princípio da complementaridade dos sis-
temas privado, público e estatal.

§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no 
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento 
da mensagem.

§ 2º A não-renovação da concessão ou permissão 
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos 
do Congresso Nacional, em votação nominal.

§ 3º O ato de outorga ou renovação somente pro-
duzirá efeitos legais após deliberação do Congresso 
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.

§ 4º O cancelamento da concessão ou permis-
são, antes de vencido o prazo, depende de decisão 
judicial.

§ 5º O prazo da concessão ou permissão será 
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze 
para as de televisão.
....................................................................................
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PARECER Nº 830, DE 2009

Da Comissão de Ciência, Tecnologia, 
Inovação, Comunicação e Informática, so-
bre o Projeto de Decreto Legislativo nº 194, 
de 2009 (nº 883/2008, na Câmara dos Depu-
tados), que aprova o ato que outorga con-
cessão na Rede Metropolitana de Rádio e 
Televisâo Ltda. para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em onda média na ci-
dade de Oriximiná, Estado do Pará.

Relator: Senador Flexa Ribeiro

I – Relatório

Chega a esta Comissão, para apreciação em 
caráter terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo 
(PDS) nº 194, de 2009 (nº 883, de 2008, na Câmara 
dos Deputados), que aprova o ato que outorga conces-
são à Rede Metropolitana de Rádio e Televisão Ltda. 
para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda 
média na cidade de Oriximiná, Estado do Pará. O ato 
foi submetido à apreciação do Congresso Nacional 
por meio de mensagem presidencial, nos termos do 
art. 49, XII, combinado com o art. 223, § 3º, ambos da 
Constituição Federal.

A exposição de motivos do Ministro das Comu-
nicações ao Presidente da República, documento que 
integra os autos, informa que a presente solicitação foi 
instruída em conformidade com a legislação aplicável, 
o que levou ao seu deferimento.

O referido projeto foi aprovado pela Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer fa-
vorável de seu relator. Na Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania daquela Casa, o projeto foi 
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa 
técnica legislativa.

II – Análise

Conforme determina o Regimento Interno do 
Senado Federal, nos termos do seu art. 104-C, VII, 
cumpre à Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, 
Comunicação e Informática opinar acerca de proposi-
ções que versem sobre comunicação, imprensa, radio-
difusão, televisão, outorga e renovação de concessão, 
permissão e autorização para serviços de radiodifusão 
sonora e de sons e imagens, incumbindo-lhe pronun-
ciar-se também sobre a constitucionalidade, juridicida-
de e técnica legislativa dessas proposições, em caso 
de decisão terminativa.

O processo de exame e apreciação dos atos do Po-
der Executivo que outorgam ou renovam concessão, per-
missão ou autorização para que se executem serviços de 

radiodifusão sonora e de sons e imagens, nos termos do 
art. 223 da Constituição Federal, orienta-se, nesta Casa do 
Legislativo, pelas formalidades e pelos critérios estabeleci-
dos na Resolução nº 3, de 2009, do Senado Federal.

A matéria é de competência exclusiva do Con-
gresso Nacional, sendo o projeto de decreto legislativo 
o instrumento adequado, conforme preceitua o art. 213, 
II, do Regimento Interno do Senado Federal.

A proposição oriunda da Câmara dos Deputa-
dos, destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob 
exame, atende aos requisitos constitucionais formais 
relativos à competência legislativa da União e às atri-
buições do Congresso Nacional, nos termos dos arts. 
49, XII, e 223 da Constituição. Constata-se que o re-
ferido projeto não contraria preceitos ou princípios da 
Lei Maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante à 
sua constitucionalidade material.

É entendimento pacífico que a desatualização 
das certidões constantes do processado – que de-
monstram situação regular da entidade junto ao INSS, 
FGTS, Fazenda Federal, Estadual e Municipal, bem 
como aquelas relativas à condição de pessoa física 
de seus dirigentes –, não sejam óbice à aprovação do 
presente ato de outorga, uma vez constatado que a 
vencedora do certame licitatório apresentou tempes-
tivamente ao poder concedente toda a documentação 
exigida pela legislação regulamentar, tendo sido tais 
provas consideradas, à época, satisfatórias.

III – Voto

Tendo em vista que o exame da documentação 
que acompanha o PDS nº 194, de 2009, não eviden-
ciou violação da legislação pertinente, e não havendo 
reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade, 
juridicidade e de técnica legislativa, opinamos pela 
aprovação do ato que outorga concessão à Rede 
Metropolitana de Rádio e Televisão Ltda. para explo-
rar serviço de radiodifusão sonora em onda média 
na cidade de Oriximiná, Estado do Pará, na forma do 
Projeto de Decreto Legislativo originário da Câmara 
dos Deputados.

Sala da Comissão, 10 de junho de 2009. – Sena-
dor Wellington Salgado, Presidente Eventual. – Se-
nador Flexa Ribeiro, Relator.

IV – Decisão da Comissão

A Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, 
Comunicação e Informática, em Reunião Extraordiná-
ria, realizada nesta data, aprova o Projeto de Decreto 
Legislativo nº 194, de 2009.

Sala das Comissões, 10 junho de 2009. – Sena-
dor Flexa Ribeiro, Presidente da Comissão de Ciência, 
Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática.
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LEGISLAÇÃO CITADA 
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

Seção II 
Das Atribuições do Congresso Nacional

....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congres-

so Nacional:
....................................................................................

XII – apreciar os atos de concessão e renovação 
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................

CAPÍTULO V 
Da Comunicação Social

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

Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar 
e renovar concessão, permissão e autorização para o 
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, 
observado o princípio da complementaridade dos sis-
temas privado, público e estatal.

§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no 
prazo do art. 64, § 2º e § 4º a contar do recebimento 
da mensagem.

§ 2º A não-renovação da concessão ou permissão 
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos 
do Congresso Nacional, em votação nominal.

§ 3º O ato de outorga ou renovação somente pro-
duzirá efeitos legais após deliberação do Congresso 
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.

§ 4º O cancelamento da concessão ou permis-
são, antes de vencido o prazo, depende de decisão 
judicial.

§ 5º O prazo da concessão ou permissão será 
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze 
para as de televisão.
....................................................................................
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PARECER Nº 831, DE 2009

Da Comissão de Ciência, Tecnologia, 
Inovação, Comunicação e Informática, sobre 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 200, de 
2009 (nº 901/2008, na Câmara dos Deputa-
dos), que aprova o ato que outorga autori-
zação à Associação Cultural e Comunitá-
ria Otacílio Risonho para executar serviço 
de radiodifusão comunitária na cidade de 
Mauá, Estado de São Paulo.

Relator: Senador Marcelo Crivella
Relator Ad Hoc: Senador Antonio Carlos Jú-

nior

I – Relatório

Chega a esta Comissão, para exame em caráter 
terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo (PDS) nº 

200, de 2009 (nº 901, de 2008, na Câmara dos Depu-
tados), destinado a aprovar o ato que outorga auto-
rização à Associação Cultural e Comunitária Otacílio 
Risonho para executar serviço de radiodifusão comu-
nitária na cidade de Mauá, Estado de São Paulo. O 
ato foi submetido à apreciação do Congresso Nacional 
por meio de mensagem presidencial, nos termos do 
art. 49, XII, combinado com o art. 223, § 3º, ambos da 
Constituição Federal.

A exposição de motivos do Ministro das Comu-
nicações ao Presidente da República, documento que 
integra os autos, informa que a presente solicitação foi 
instruída em conformidade com a legislação aplicável, 
o que levou ao seu deferimento.

O referido projeto foi aprovado pela Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer fa-
vorável de seu relator. Na Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania daquela Casa, o projeto foi 
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa 
técnica legislativa.

II – Análise

Conforme determina o Regimento Interno do 
Senado Federal, nos termos do seu art. 104-C, VII, 
cumpre à Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, 
Comunicação e Informática opinar acerca de proposi-
ções que versem sobre comunicação, imprensa, radio-
difusão, televisão, outorga e renovação de concessão, 
permissão e autorização para serviços de radiodifusão 

sonora e de sons e imagens, incumbindo-lhe pronun-
ciar-se também sobre a constitucionalidade, juridicida-
de e técnica legislativa dessas proposições, em caso 
de decisão terminativa.

O serviço de radiodifusão comunitária encontra 
disciplina específica na Lei nº 9.612, de 19 de feverei-
ro de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 2.615, de 
3 de junho de 1998.

A proposição oriunda da Câmara dos Deputa-
dos, destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob 
exame, atende aos requisitos constitucionais formais 
relativos à competência legislativa da União e às atri-
buições do Congresso Nacional, nos termos dos arts. 
49, XII, e 223 da Constituição. Constata-se que o refe-
rido projeto não contraria preceitos ou princípios da Lei 
Maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua 
constitucionalidade material. Sob o aspecto de técnica 
legislativa, observa-se que o projeto está em perfeita 
consonância com o disposto na Lei Complementar nº 

95, de 26 de fevereiro de 1998.
O exame da documentação que acompanha o 

PDS nº 200, de 2009, não evidenciou violação das for-
malidades estabelecidas na Lei nº 9.612, de 1998.

III – Voto

Tendo em vista que o exame da documentação 
que acompanha o PDS nº 200, de 2009, não eviden-
ciou violação da legislação pertinente, e não havendo 
reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade, 
juridicidade e técnica legislativa, opinamos pela apro-
vado do ato que outorga autorização à Associação 
Cultural e Comunitária Otacílio Risonho para executar 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Mauá, 
Estado de São Paulo; na forma do Projeto de Decreto 
Legislativo originário da Câmara dos Deputados.

Sala da Comissão 10 de junho de 2009. – Se-
nador Flexa Ribeiro, Presidente. – Senador Marcelo 
Crivella, Relator. – Senador Antonio Carlos Júnior, 
Relator Ad Hoc.

IV – Decisão da Comissão

A Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, 
Comunicação e Informática, em Reunião Extraordiná-
ria, realizada nesta data, aprova o Projeto de Decreto 
Legislativo nº 200, de 2009.

Sala das Comissões, 10 de junho 2009. – Sena-
dor Flexa Ribeiro, Presidente da Comissão de Ciência, 
Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática.
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LEGISLAÇÃO CITADA 
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

Seção II 
Das Atribuições do Congresso Nacional

....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congres-

so Nacional:
....................................................................................

XII – apreciar os atos de concessão e renovação 
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................

CAPÍTULO V 
Da Comunicação Social

....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar 

e renovar concessão, permissão e autorização para o 
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, 
observado o princípio da complementaridade dos sis-
temas privado, público e estatal.

§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no 
prazo do art. 64, § 2º e § 4º a contar do recebimento 
da mensagem.

§ 2º A não renovação da concessão ou permissão 
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos 
do Congresso Nacional, em votação nominal.

§ 3º O ato de outorga ou renovação somente pro-
duzirá efeitos legais após deliberação do Congresso 
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.

§ 4º O cancelamento da concessão ou permis-
são, antes de vencido o prazo, depende de decisão 
judicial.

§ 5º O prazo da concessão ou permissão será 
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze 
para as de televisão.
....................................................................................

LEI 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.

....................................................................................
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LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998

Institui o Serviço de Radiodifusão Co-
munitária e dá outras providências.

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

DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998

Aprova o regulamento do Serviço de 
Radiodifusão.

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

PARECER Nº 832, DE 2009

Da comissão de Ciência, Tecnologia, 
Inovação, Comunicação e Informática, sobre 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 205, de 
2009 (nº 945/ 2008, na Câmara dos Depu-
tados), que aprova o ato que outorga per-
missão à Xaraés Comunicações Ltda. para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em 
frequência modulada na cidade de Porto 
Murtinho, Estado de Mato Grosso do Sul.

Relator: Senador Delcídio Amaral
Relator Ad Hoc: Senador João Ribeiro

I – Relatório

Chega a esta Comissão, para apreciação em cará-
ter terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo (PDS) nº 
205, de 2009 (nº 945, de 2008, na Câmara dos Deputa-
dos), que aprova o ato que outorga permissão à Xaraés 
Comunicações Ltda. para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em frequência modulada na cidade de Porto Murti-
nho, Estado de Mato Grosso do Sul. O ato foi submetido à 
apreciação do Congresso Nacional por meio de mensagem 
presidencial, nos termos do art. 49, XII, combinado com o 
art. 223, § 3º, ambos da Constituição Federal.

A exposição de motivos do Ministro das Comu-
nicações ao Presidente da República, documento que 
integra os autos, informa que a presente solicitação foi 
instruída em conformidade com a legislação aplicável, 
o que levou ao seu deferimento.

O referido projeto foi aprovado pela Comissão de 
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câ-
mara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de 
seu relator. Na Comissão de Constituição e Justiça e de 
Cidadania daquela Casa, o projeto foi considerado jurídico, 
constitucional e vazado em boa técnica legislativa.

II – Análise

Conforme determina o Regimento Interno do Sena-
do Federal, nos termos do seu art. 104-C, VII, cumpre à 
Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação 
e Informática opinar acerca de proposições que versem 

sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão, 
outorga e renovação de concessão, permissão e autori-
zação para serviços de radiodifusão sonora e de sons e 
imagens, incumbindo-lhe pronunciar-se também sobre a 
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa des-
sas proposições, em caso de decisão terminativa.

O processo de exame e apreciação dos atos do Po-
der Executivo que outorgam ou renovam concessão, per-
missão ou autorização para que se executem serviços de 
radiodifusão sonora e de sons e imagens, nos termos do 
art. 223 da Constituição Federal, orienta-se, nesta Casa do 
Legislativo, pelas formalidades e pelos critérios estabeleci-
dos na Resolução nº 3, de 2009, do Senado Federal.

A matéria é de competência exclusiva do Con-
gresso Nacional, sendo o projeto de decreto legislativo 
o instrumento adequado, conforme preceitua o art. 213, 
II, do Regimento Interno do Senado Federal.

A proposição oriunda da Câmara dos Deputa-
dos, destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob 
exame, atende aos requisitos constitucionais formais 
relativos à competência legislativa da União e às atri-
buições do Congresso Nacional, nos termos dos arts. 
49, XII, e 223 da Constituição. Constata-se que o re-
ferido projeto não contraria preceitos ou princípios da 
Lei Maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante à 
sua constitucionalidade material.

É entendimento pacífico que a desatualização 
das certidões constantes do processado – que de-
monstram situação regular da entidade junto ao INSS, 
FGTS, Fazenda Federal, Estadual e Municipal, bem 
como aquelas relativas à condição de pessoa física 
de seus dirigentes –, não sejam óbice à aprovação do 
presente ato de outorga, uma vez constatado que a 
vencedora do certame licitatório apresentou tempes-
tivamente ao poder concedente toda a documentação 
exigida pela legislação regulamentar, tendo sido tais 
provas consideradas, à época, satisfatórias.

III – Voto

Tendo em vista que o exame da documentação 
que acompanha o PDS nº 205, de 2009, não eviden-
ciou violação da legislação pertinente, e não havendo 
reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade, 
juridicidade e de técnica legislativa, opinamos pela 
aprovação do ato que outorga permissão à Xaraés 
Comunicações Ltda. para explorar serviço de radio-
difusão sonora em frequência modulada na cidade 
de Porto Murtinho, Estado de Mato Grosso do Sul, na 
forma do Projeto de Decreto Legislativo originário da 
Câmara dos Deputados.

Sala da Comissão,10 de junho de 2009. – Senador 
Flexa Ribeiro, Presidente. – Senador  Delcídio Amaral, 
Relator. – Senador João Ribeiro, Relator Ad Hoc. 
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IV – Decisão da Comissão

A Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, 
Comunicação e Informática, em Reunião Extraordiná-
ria, realizada nesta data, aprova o Projeto de Decreto 
Legislativo nº 205, de 2009.

Sala das Comissões, 10 de junho de 2009. – 

Senador Flexa Ribeiro, Presidente da Comissão 

de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e 

Informática.
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LEGISLAÇÃO CITADA 
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988 

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

Seção II 
Das Atribuições do Congresso Nacional

....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congres-

so Nacional:
....................................................................................

XII – apreciar os atos de concessão e renovação 
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................

CAPÍTULO V 
Da Comunicação Social

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

Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar 
e renovar concessão, permissão e autorização para o 
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, 
observado o princípio da complementaridade dos sis-
temas privado, público e estatal.

§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no 
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento 
da mensagem.

§ 2º A não renovação da concessão ou permissão 
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos 
do Congresso Nacional, em votação nominal.

§ 3º O ato de outorga ou renovação somente pro-
duzirá efeitos legais após deliberação do Congresso 
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.

§ 4º O cancelamento da concessão ou permis-
são, antes de vencido o prazo, depende de decisão 
judicial.

§ 5º O prazo da concessão ou permissão será 
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze 
para as de televisão.
....................................................................................
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PARECER Nº 833, DE 2009

Da Comissão de Ciência, Tecnologia, 
Inovação, Comunicação e Informática, so-
bre o Projeto de Decreto Legislativo nº 207, 
de 2009 (nº 948/2008, na Câmara dos Depu-
tados), que aprova o ato que outorga per-
missão à Exitus Sistema de Comunicação 
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em frequência modulada na cidade 
de Ribeirão Bonito, Estado de São Paulo.

Relator: Senador Magno Malta
Relator Ad Hoc: Senador Roberto Cavalcante

I – Relatório

Chega a esta Comissão, para apreciação em 
caráter terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo 
(PDS) nº 207, de 2009 (nº 948, de 2008, na Câmara 
dos Deputados), que aprova o ato que outorga per-
missão à Exitus Sistema de Comunicação Ltda. para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência 
modulada na cidade de Ribeirão Bonito, Estado de São 
Paulo. O ato foi submetido à apreciação do Congres-
so Nacional por meio de mensagem presidencial, nos 
termos do art. 49, XII, combinado com o art. 223, § 3º, 
ambos da Constituição Federal.

A exposição de motivos do Ministro das Comu-
nicações ao Presidente da República, documento que 
integra os autos, informa que a presente solicitação foi 
instruída em conformidade com a legislação aplicável, 
o que levou ao seu deferimento.

O referido projeto foi aprovado pela Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer fa-
vorável de seu relator. Na Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania daquela Casa, o projeto foi 
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa 
técnica legislativa.

II – Análise

Conforme determina o Regimento Interno do 
Senado Federal, nos termos do seu art. 104-C, VII, 
cumpre à Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, 
Comunicação e Informática opinar acerca de proposi-
ções que versem sobre comunicação, imprensa, radio-
difusão, televisão, outorga e renovação de concessão, 
permissão e autorização para serviços de radiodifusão 
sonora e de sons e imagens, incumbindo-lhe pronun-
ciar-se também sobre a constitucionalidade, juridicida-
de e técnica legislativa dessas proposições, em caso 
de decisão terminativa.

O processo de exame e apreciação dos atos do Po-
der Executivo que outorgam ou renovam concessão, per-

missão ou autorização para que se executem serviços de 
radiodifusão sonora e de sons e imagens, nos termos do 
art. 223 da Constituição Federal, orienta-se, nesta Casa do 
Legislativo, pelas formalidades e pelos critérios estabeleci-
dos na Resolução nº 3, de 2009, do Senado Federal.

A matéria é de competência exclusiva do Con-
gresso Nacional, sendo projeto de decreto legislativo o 
instrumento adequado, conforme preceitua o art. 213, 
II, do Regimento Interno do Senado Federal.

A proposição oriunda da Câmara dos Deputa-
dos, destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob 
exame, atende aos requisitos constitucionais formais 
relativos à competência legislativa da União e às atri-
buições do Congresso Nacional, nos termos dos arts. 
49, XII, e 223 da Constituição. Constata-se que o re-
ferido projeto não contraria preceitos ou princípios da 
Lei Maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante à 
sua constitucionalidade material.

É entendimento pacífico que a desatualização 
das certidões constantes do processado – que de-
monstram situação regular da entidade junto ao INSS, 
FGTS, Fazenda Federal, Estadual e Municipal, bem 
como aquelas relativas à condição de pessoa física 
de seus dirigentes –, não sejam óbice à aprovação do 
presente ato de outorga, uma vez constatado que a 
vencedora do certame licitatório apresentou tempes-
tivamente ao poder concedente toda a documentação 
exigida pela legislação regulamentar, tendo sido tais 
provas consideradas, à época, satisfatórias.

III – Voto

Tendo em vista que o exame da documentação 
que acompanha o PDS nº 207, de 2009, não evidenciou 
violação da legislação pertinente, e não havendo reparos 
quanto aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade 
e de técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato 
que outorga permissão à Exitus Sistema de Comunica-
ção Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora 
em frequência modulada na cidade de Ribeirão Bonito, 
Estado de São Paulo, na forma do Projeto de Decreto 
Legislativo originário da Câmara dos Deputados.

Sala da Comissão, 10 de junho de 2009. – Senador 
Flexa Ribeiro, Presidente. – Senador Magno Malta, Re-
lator. – Senador Roberto Cavalcanti, Relator Ad Hoc. 

IV – Decisão da Comissão

A Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, 
Comunicação e Informática, em Reunião Extraordiná-
ria, realizada nesta data, aprova o Projeto de Decreto 
Legislativo nº 207, de 2009.

Sala das Comissões, 10 de junho de 2009. – Sena-
dor Flexa Ribeiro, Presidente da Comissão de Ciência, 
Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática.
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LEGISLAÇÃO CITADA  
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA  
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

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

Seção II 
Das Atribuições do Congresso Nacional

....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congres-

so Nacional:
....................................................................................

XII – apreciar os atos de concessão e renovação 
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................

CAPÍTULO V

Da Comunicação Social

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

Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar 
e renovar concessão, permissão e autorização para o 
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, 
observado o princípio da complementaridade dos sis-
temas privado, público e estatal.

§ 1° O Congresso Nacional apreciará o ato no 
prazo do art. 64, § 2° e § 4°, a contar do recebimento 
da mensagem.

§ 2° A não renovação da concessão ou permissão 
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos 
do Congresso Nacional, em votação nominal.

§ 3° ato de outorga ou renovação somente pro-
duzirá efeitos legais após deliberação do Congresso 
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.

§ 4° O cancelamento da concessão ou permis-
são, antes de vencido o prazo, depende de decisão 
judicial.

§ 5° O prazo da concessão ou permissão será 
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze 
para as de televisão.
....................................................................................
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PARECER Nº 834, DE 2009

Da Comissão de Ciência, Tecnologia, 
Inovação, Comunicação e Informática, so-
bre o Projeto de Decreto Legislativo nº 215, 
de 2009 (nº 977/2008, na Câmara dos De-
putados), que aprova o ato que outorga 
autorização à Associação Comunitária de 
Tatuí, para executar serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Tatuí, Estado de 
São Paulo.

Relator: Senador Gerson Camata
Relator ad hoc: Senador Valdir Raupp

I – Relatório

Chega a esta Comissão, para exame em caráter 
terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo (PDS) nº 

215, de 2009 (nº 977, de 2008, na Câmara dos Depu-
tados), destinado a aprovar o ato que outorga autoriza-
ção à Associação Comunitária de Tatuí para executar 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Tatuí, 
Estado de São Paulo. O ato foi submetido à apreciação 
do Congresso Nacional por meio de mensagem presi-
dencial, nos termos do art. 49, XII, combinado com o 
art. 223, § 3º, ambos da Constituição Federal.

A exposição de motivos do Ministro das Comu-
nicações ao Presidente da República, documento que 
integra os autos, informa que a presente solicitação foi 
instruída em conformidade com a legislação aplicável, 
o que levou ao seu deferimento.

O referido projeto foi aprovado pela Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer fa-
vorável de seu relator. Na Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania daquela Casa, o projeto foi 
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa 
técnica legislativa.

II – Análise

Conforme determina o Regimento Interno do 
Senado Federal, nos termos do seu art. 104-C, VII, 
cumpre à Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, 
Comunicação e Informática opinar acerca de proposi-
ções que versem sobre comunicação, imprensa, radio-
difusão, televisão, outorga e renovação de concessão, 
permissão e autorização para serviços de radiodifusão 
sonora e de sons e imagens, incumbindo-lhe pronun-

ciar-se também sobre a constitucionalidade, juridicida-
de e técnica legislativa dessas proposições, em caso 
de decisão terminativa.

O serviço de radiodifusão comunitária encontra 
disciplina específica na Lei nº 9.612, de 19 de feverei-
ro de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 2.615, de 
3 de junho de 1998.

A proposição oriunda da Câmara dos Deputa-
dos, destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob 
exame, atende aos requisitos constitucionais formais 
relativos à competência legislativa da União e às atri-
buições do Congresso Nacional, nos termos dos arts. 
49, XII, e 223 da Constituição. Constata-se que o refe-
rido projeto não contraria preceitos ou princípios da Lei 
Maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua 
constitucionalidade material. Sob o aspecto de técnica 
legislativa, observa-se que o projeto está em perfeita 
consonância com o disposto na Lei Complementar nº 
95, de 26 de fevereiro de 1998.

O exame da documentação que acompanha o 
PDS nº 215, de 2009, não evidenciou violação das for-
malidades estabelecidas na Lei nº 9.612, de 1998.

III – Voto

Tendo em vista que o exame da documentação 
que acompanha o PDS nº 215, de 2009, não eviden-
ciou violação da legislação pertinente, e não havendo 
reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade, 
juridicidade e técnica legislativa, opinamos pela apro-
vação do ato que outorga autorização à Associação 
Comunitária de Tatuí para executar serviço de radiodi-
fusão comunitária na cidade de Tatuí, Estado de São 
Paulo, na forma do Projeto de Decreto Legislativo ori-
ginário da Câmara dos Deputados. 

Sala da Comissão, 10 de junho de 2009. – Senador 
Flexa Ribeiro, Presidente – Senador Gerson Camata, 
Relator – Senador Valdir Raupp, Relator ad hoc.

IV – Decisão da Comissão

A Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, 
Comunicação e Informática, em Reunião Extraordiná-
ria, realizada nesta data, aprova o Projeto de Decreto 
Legislativo nº 215, de 2009.

Sala das Comissões, 10 de junho de 2009. – Sena-
dor Flexa Ribeiro, Presidente da Comissão de Ciência, 
Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática.
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LEGISLAÇÃO CITADA  
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA  
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

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

Seção II 
Das Atribuições do Congresso Nacional

....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congres-

so Nacional:
....................................................................................

XII – apreciar os atos de concessão e renovação 
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................

CAPÍTULO V 
Da Comunicação Social

....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar 

e renovar concessão, permissão e autorização para o 
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, 
observado o princípio da complementaridade dos sis-
temas privado, público e estatal.

§ 1° O Congresso Nacional apreciará o ato no 
prazo do art. 64, § 2° e § 4°, a contar do recebimento 
da mensagem.

§ 2º não renovação da concessão ou permissão 
dependera da aprovação de, no mínimo, dois quintos 
do Congresso Nacional, em votação nominal.

§ 3° O ato de outorga ou renovação somente pro-
duzirá efeitos legais após deliberação do Congresso 
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.

§ 4° O cancelamento da concessão ou permis-
são, antes de vencido o prazo, depende de decisão 
judicial:

§ 5° O prazo da concessão ou permissão será 
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze 
para as de televisão.
....................................................................................

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.

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

LEI N° 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998

Institui o Serviço de Radiodifusão Co-
munitária e dá outras providências.

....................................................................................
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DECRETO N° 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998.

Aprova o Regulamento do Serviço de 
Radiodifusão Comunitária.

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

PARECER Nº 835, DE 2009

Da Comissão de Ciência, Tecnologia, 
Inovação, Comunicação e Informática, sobre 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 234, de 
2009 (nº 1.045/2008, na Câmara dos Depu-
tados), que aprova o ato que outorga per-
missão à Sistema Agreste de Comunicação 
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em frequência modulada na cidade 
de Timbaúba, Estado de Pernambuco.

Relator: Senador Sérgio Guerra
Relator Ad Hoc: Senador Papáleo Paes

I – Relatório

Chega a esta Comissão, para apreciação em cará-
ter terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo (PDS) nº 

234, de 2009 (nº 1.045, de 2008, na Câmara dos Deputa-
dos), que aprova o ato que outorga permissão à Sistema 
Agreste de Comunicação Ltda. para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de 
Timbaúba, Estado de Pernambuco. O ato foi submetido à 
apreciação do Congresso Nacional por meio de mensagem 
presidencial, nos termos do art. 49, XII, combinado com o 
art. 223, § 3º, ambos da Constituição Federal.

A exposição de motivos do Ministro das Comu-
nicações ao Presidente da República, documento que 
integra os autos, informa que a presente solicitação foi 
instruída em conformidade com a legislação aplicável, 
o que levou ao seu deferimento.

O referido projeto foi aprovado pela Comissão de 
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câ-
mara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de 
seu relator. Na Comissão de Constituição e Justiça e de 
Cidadania daquela Casa, o projeto foi considerado jurídico, 
constitucional e vazado em boa técnica legislativa.

II – Análise

Conforme determina o Regimento Interno do Sena-
do Federal, nos termos do seu art. 104-C, VII, cumpre à 
Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação 
e Informática opinar acerca de proposições que versem 
sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão, 
outorga e renovação de concessão, permissão e autori-
zação para serviços de radiodifusão sonora e de sons e 
imagens, incumbindo-lhe pronunciar-se também sobre a 
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa des-
sas proposições, em caso de decisão terminativa.

O processo de exame e apreciação dos atos do Po-
der Executivo que outorgam ou renovam concessão, per-

missão ou autorização para que se executem serviços de 
radiodifusão sonora e de sons e imagens, nos termos do 
art. 223 da Constituição Federal, orienta-se, nesta Casa do 
Legislativo, pelas formalidades e pelos critérios estabeleci-
dos na Resolução nº 3, de 2009, do Senado Federal.

A matéria é de competência exclusiva do Con-
gresso Nacional, sendo o projeto de decreto legislativo 
o instrumento adequado, conforme preceitua o art. 213, 
II, do Regimento Interno do Senado Federal.

A proposição oriunda da Câmara dos Deputa-
dos, destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob 
exame, atende aos requisitos constitucionais formais 
relativos à competência legislativa da União e às atri-
buições do Congresso Nacional, nos termos dos arts. 
49, XII, e 223 da Constituição. Constata-se que o re-
ferido projeto não contraria preceitos ou princípios da 
Lei Maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante à 
sua constitucionalidade material.

É entendimento pacífico que a desatualização 
das certidões constantes do processado – que de-
monstram situação regular da entidade junto ao INSS, 
FGTS, Fazenda Federal, Estadual e Municipal, bem 
como aquelas relativas à condição de pessoa física 
de seus dirigentes –, não sejam óbice à aprovação do 
presente ato de outorga, uma vez constatado que a 
vencedora do certame licitatório apresentou tempes-
tivamente ao poder concedente toda a documentação 
exigida pela legislação regulamentar, tendo sido tais 
provas consideradas, à época, satisfatórias.

III – Voto

Tendo em vista que o exame da documentação 
que acompanha o PDS nº 234, de 2009, não eviden-
ciou violação da legislação pertinente, e não havendo 
reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade, 
juridicidade e de técnica legislativa, opinamos pela 
aprovação do ato que outorga permissão à Sistema 
Agreste de Comunicação Ltda. para explorar serviço 
de radiodifusão sonora em frequência modulada na ci-
dade de Timbaúba, Estado de Pernambuco, na forma 
do Projeto de Decreto Legislativo originário da Câmara 
dos Deputados.

Sala da Comissão, 10 de junho de 2009. – Senador 
Flexa Ribeiro, Presidente. – Senador Sérgio Guerra, 
Relator. – Senador Papaléo Paes, Relator ad hoc.

IV – Decisão da Comissão

A Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, 
Comunicação e Informática, em Reunião Extraordiná-
ria, realizada nesta data, aprova o Projeto de Decreto 
Legislativo n° 234, de 2009.

Sala das Comissões, 10 de junho de 2009. – Sena-
dor Flexa Ribeiro, Presidente da Comissão de Ciência, 
Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática.

    113ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



27258 Sexta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL114



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 26 27259 

LEGISLAÇÃO CITADA  
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA  
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

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

Seção II 
Das Atribuições do Congresso Nacional

....................................................................................
Art. 49 É da competência exclusiva do Congres-

so Nacional:
....................................................................................

XII – apreciar os atos de concessão e renovação 
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................

CAPÍTULO V 
Da Comunicação Social

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

Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar 
e renovar concessão, permissão e autorização para o 
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, 
observado o princípio da complementaridade dos sis-
temas privado, público e estatal.
....................................................................................

§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no 
prazo do art. 64, § 2° e § 4°, a contar do recebimento 
da mensagem.

§ 2° A não renovação da concessão ou permissão 
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos 
do Congresso Nacional, em votação nominal.

§ 3º O ato de outorga ou renovação somente pro-
duzirá efeitos legais após deliberação do Congresso 
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.

§ 4° O cancelamento da concessão ou permissão, 
antes de vencido o prazo, depende de decisão Judicial.

§ 5º O prazo da concessão ou permissão será 
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze 
para as de televisão.
....................................................................................
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PARECER Nº 836, DE 2009

Da Comissão de Ciência, Tecnologia, 
Inovação, Comunicação e Informática,  sobre 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 248, de 
2009 (nº 851 2008, na Câmara dos Deputa-
dos), que aprova o ato que outorga auto-
rização à Associação Comunitária Sócio 
Cultural Kiriris para executar serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de To-
mar do Geru, Estado de Sergipe.

Relator: Senador Antônio Carlos Valadares

I – Relatório

Chega a esta Comissão, para exame em caráter 
terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo (PDS) nº 
248, de 2009 (nº 851, de 2008, na Câmara dos Depu-
tados), destinado a aprovar o ato que outorga autori-
zação à Associação Comunitária Sócio Cultural Kiriris, 
para executar serviço de radiodifusão comunitária na 
cidade de Tomar do Geru, Estado de Sergipe. O ato 
foi submetido à apreciação do Congresso Nacional 
por meio de mensagem presidencial, nos termos do 
art. 49, XII, combinado com o art. 223, § 3º, ambos da 
Constituição Federal.

O Parecer do Ministério das Comunicações, 
documento que integra os autos, informa que a 
presente solicitação foi instruída em conformidade 
com a legislação aplicável, o que levou ao seu de-
ferimento.

O referido projeto foi aprovado pela Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer fa-
vorável de seu relator. Na Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania daquela Casa, o projeto foi con-
siderado jurídico, constitucional e vazado em boa téc-
nica legislativa.

II – Análise

Conforme Determina o Regimento Interno do 
Senado Federal, nos termos do seu art. 104-C, VII, 
cumpre à Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, 
Comunicação e Informática opinar acerca de proposi-
ções que versem sobre comunicação, imprensa, radio-
difusão, televisão, outorga e renovação de concessão, 
permissão e autorização para serviços de radiodifusão 
sonora e de sons e imagens, incumbindo-lhe pronun-
ciar-se também sobre a constitucionalidade, juridicida-

de e técnica legislativa dessas proposições, em caso 
de decisão terminativa.

O serviço de radiodifusão comunitária encontra 
disciplina específica na Lei nº 9.612, de 19 de feverei-
ro de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 2.615, de 
3 de junho de 1998.

A proposição oriunda da Câmara dos Deputa-
dos, destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob 
exame, atende aos requisitos constitucionais formais 
relativos à competência legislativa da União e às atri-
buições do Congresso Nacional, nos termos dos arts. 
49, XII, e 223 da Constituição. Constata-se que o refe-
rido projeto não contraria preceitos ou princípios da Lei 
Maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua 
constitucionalidade material. Sob o aspecto de técnica 
legislativa, observa-se que o projeto está em perfeita 
consonância com o disposto na Lei Complementar nº 
95, de 26 de fevereiro de 1998.

O exame da documentação que acompanha o 
PDS nº 248, de 2009, evidenciou obediência às forma-
lidades estabelecidas na Lei nº 9.612, de 1998.

III – Voto

Tendo em vista que o exame da documentação 
que acompanha o PDS nº 248, de 2009, obedece a 
legislação pertinente, e não havendo reparos quanto 
aos aspectos da constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa, opinamos pela aprovação do ato que 
outorga autorização à Associação Comunitária Sócio 
Cultural Kiriris, para executar serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Tomar do Geru, Estado de 
Sergipe, na forma do Projeto de Decreto Legislativo 
originário da Câmara dos Deputados.

Sala da Comissão, 10 de junho de 2009. – Se-
nador Flexa Ribeiro, Presidente. – Senador Antonio 
Carlos Valadares, Relator.

IV – Decisão da Comissão

A Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, 
Comunicação e Informática, em Reunião Extraordiná-
ria, realizada nesta data, aprova o Projeto de Decreto 
Legislativo nº 248, de 2009.

Sala das Comissões, 10 de junho de 2009. – 
Senador Flexa Ribeiro, Presidente da Comissão de 
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Infor-
mática.
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LEGISLAÇÃO CITADA  
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA  
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

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

Seção II 
Das Atribuições do Congresso Nacional

....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congres-

so Nacional:
....................................................................................

XII – apreciar os atos de concessão e renovação 
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................

CAPÍTULO V 
Da Comunicação Social

....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar 

e renovar concessão, permissão e autorização para o 
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, 
observado o princípio da complementaridade dos sis-
temas privado, público e estatal.

§ 1° O Congresso Nacional apreciará o ato no 
prazo do art. 64, § 2° e § 4°, a contar do recebimento 
da mensagem.

§ 2° A não renovação da concessão ou permissão 
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos 
do Congresso Nacional, em votação nominal.

§ 3° O ato de outorga ou renovação somente pro-
duzirá efeitos legais após deliberação do Congresso 
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.

§ 4° O cancelamento da concessão ou permis-
são, antes de vencido o prazo, depende de decisão 
judicial.

§ 5º O prazo da concessão ou permissão será 
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze 
para as de televisão.
....................................................................................

LEI 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.

....................................................................................
LEI N° 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998

Institui o Serviço de Radiodifusão Co-
munitária e dá outras providências.

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

DECRETO N° 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998.

Aprova o Regulamento do Serviço de 
Radiodifusão Comunitária.

....................................................................................
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PARECER Nº 837, DE 2009

Da Comissão de Ciência, Tecnologia, 
Inovação, Comunicação e Informática, sobre 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 254, de 
2009 (nº 941/ 2008, na Câmara dos Deputa-
dos), que aprova o ato que outorga permis-
são à Natureza Comunicações Ltda. para 
explorar serviço de radiodifusão sonora 
em frequência modulada na cidade de São 
Carlos, Estado de São Paulo.

Relator: Senador Magno Malta
Relator ad hoc: Senador Roberto Cavalcanti

I – Relatório

Chega a esta Comissão, para apreciação em caráter 
terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo (PDS) nº 254, 
de 2009 (nº 941, de 2008, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga permissão à Natureza Co-
municações Ltda. para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em frequência modulada na cidade de São Carlos, 
Estado de São Paulo. O ato foi submetido à apreciação 
do Congresso Nacional por meio de mensagem presi-
dencial, nos termos do art. 49, XII, combinado com o art. 
223, § 3º, ambos da Constituição Federal.

A exposição de motivos do Ministro das Comu-
nicações ao Presidente da República, documento que 
integra os autos, informa que a presente solicitação foi 
instruída em conformidade com a legislação aplicável, 
o que levou ao seu deferimento.

O referido projeto foi aprovado pela Comissão de 
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câ-
mara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de 
seu relator. Na Comissão de Constituição e Justiça e de 
Cidadania daquela Casa, o projeto foi considerado jurídico, 
constitucional e vazado em boa técnica legislativa.

II – Análise

Conforme determina o Regimento Interno do Sena-
do Federal, nos termos do seu art. 104-C, VII, cumpre à 
Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação 
e Informática opinar acerca de proposições que versem 
sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão, 
outorga e renovação de concessão, permissão e autori-
zação para serviços de radiodifusão sonora e de sons e 
imagens, incumbindo-lhe pronunciar-se também sobre a 
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa des-
sas proposições, em caso de decisão terminativa.

O processo de exame e apreciação dos atos do 
Poder Executivo que outorgam ou renovam concessão, 
permissão ou autorização para que se executem servi-
ços de radiodifusão sonora e de sons e imagens, nos 
termos do art. 223 da Constituição Federal, orienta-se, 

nesta Casa do Legislativo, pelas formalidades e pelos 
critérios estabelecidos na Resolução nº 3, de 2009, do 
Senado Federal.

A matéria é de competência exclusiva do Con-
gresso Nacional, sendo o projeto de decreto legislativo 
o instrumento adequado, conforme preceitua o art. 213, 
II, do Regimento Interno do Senado Federal.

A proposição oriunda da Câmara dos Deputa-
dos, destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob 
exame, atende aos requisitos constitucionais formais 
relativos à competência legislativa da União e às atri-
buições do Congresso Nacional, nos termos dos arts. 
49, XII, e 223 da Constituição. Constata-se que o re-
ferido projeto não contraria preceitos ou princípios da 
Lei Maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante à 
sua constitucionalidade material.

É entendimento pacífico que a desatualização 
das certidões constantes do processado – que de-
monstram situação regular da entidade junto ao INSS, 
FGTS, Fazenda Federal, Estadual e Municipal, bem 
como aquelas relativas à condição de pessoa física 
de seus dirigentes –, não sejam óbice à aprovação do 
presente ato de outorga, uma vez constatado que a 
vencedora do certame licitatório apresentou tempes-
tivamente ao poder concedente toda a documentação 
exigida pela legislação regulamentar, tendo sido tais 
provas consideradas, à época, satisfatórias.

III – Voto

Tendo em vista que o exame da documentação 
que acompanha o PDS nº 254, de 2009, não eviden-
ciou violação da legislação pertinente, e não havendo 
reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade, 
juridicidade e de técnica legislativa, opinamos pela 
aprovação do ato que outorga permissão à Natureza 
Comunicações Ltda. para explorar serviço de radiodi-
fusão sonora em frequência modulada na cidade de 
São Carlos, Estado de São Paulo, na forma do Pro-
jeto de Decreto Legislativo originário da Câmara dos 
Deputados.

Sala da Comissão, 10 de junho de 2009. – Se-
nador Flexa Ribeiro, Presidente – Senador Magno 
Malta, Relator – Senador Roberto Cavalcanti, Re-
lator ad hoc.

IV – Decisão da Comissão

A Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, 
Comunicação e Informática, em Reunião Extraordiná-
ria, realizada nesta data, aprova o Projeto de Decreto 
Legislativo n° 254, de 2009.

Sala das Comissões, 10 de junho de 2009. – Sena-
dor Flexa Ribeiro, Presidente da Comissão de Ciência, 
Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática.
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LEGISLAÇÃO CITADA 
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA  
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

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

Seção II 
Das Atribuições do Congresso Nacional

....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congres-

so Nacional:
....................................................................................

XII – apreciar os atos de concessão e renovação 
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................

CAPÍTULO V 
Da Comunicação Social

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

Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar 
e renovar concessão, permissão e autorização para o 
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, 
observado o princípio da complementaridade dos sis-
temas privado, público e estatal.

§ 1° O Congresso Nacional apreciará o ato no 
prazo do art. 64, § 2° e § 4°, a contar do recebimento 
da mensagem.

§ 2° A não renovação da concessão ou permissão 
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos 
do Congresso Nacional, em votação nominal.

§ 3° O ato de outorga ou renovação somente pro-
duzirá efeitos legais após deliberação do Congresso 
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.

§ 4° O cancelamento da concessão ou permissão, 
antes de vencido o prazo, depende de decisão judicial.

§ 5° O prazo da concessão ou permissão será 
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze 
para as de televisão.
....................................................................................
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PARECER Nº 838, DE 2009

Da Comissão de Ciência, Tecnologia, 
Inovação, Comunicação e Informática, sobre 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 260, de 
2009 (nº 1.040/2008, na Câmara dos Depu-
tados), que aprova o ato que outorga per-
missão à Sistema Maior de Comunicação 
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em frequência modulada na cidade 
de Junqueirópolis, Estado de São Paulo.

Relator: Senador Magno Malta
Relator ad hoc: Senador Roberto Cavalcanti

I – Relatório

Chega a esta Comissão, para apreciação em 
caráter terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo 
(PDS) nº 260, de 2009 (nº 1.040, de 2008, na Câmara 
dos Deputados), que aprova o ato que outorga per-
missão à Sistema Maior de Comunicação Ltda. para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência 
modulada na cidade de Junqueirópolis, Estado de São 
Paulo. O ato foi submetido à apreciação do Congres-
so Nacional por meio de mensagem presidencial, nos 
termos do art. 49, XII, combinado com o art. 223, § 3º, 

ambos da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comu-

nicações ao Presidente da República, documento que 
integra os autos, informa que a presente solicitação foi 
instruída em conformidade com a legislação aplicável, 
o que levou ao seu deferimento.

O referido projeto foi aprovado pela Comissão de 
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câ-
mara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de 
seu relator. Na Comissão de Constituição e Justiça e de 
Cidadania daquela Casa, o projeto foi considerado jurídico, 
constitucional e vazado em boa técnica legislativa.

II – Análise

Conforme determina o Regimento Interno do 
Senado Federal, nos termos do seu art. 104-C, VII, 
cumpre à Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, 
Comunicação e Informática opinar acerca de proposi-
ções que versem sobre comunicação, imprensa, radio-
difusão, televisão, outorga e renovação de concessão, 
permissão e autorização para serviços de radiodifusão 
sonora e de sons e imagens, incumbindo-lhe pronun-
ciar-se também sobre a constitucionalidade, juridicida-
de e técnica legislativa dessas proposições, em caso 
de decisão terminativa.

O processo de exame e apreciação dos atos do Po-
der Executivo que outorgam ou renovam concessão, per-
missão ou autorização para que se executem serviços de 

radiodifusão sonora e de sons e imagens, nos termos do 
art. 223 da Constituição Federal, orienta-se, nesta Casa do 
Legislativo, pelas formalidades e pelos critérios estabeleci-
dos na Resolução nº 3, de 2009, do Senado Federal.

A matéria é de competência exclusiva do Con-
gresso Nacional, sendo o projeto de decreto legislativo 
o instrumento adequado, conforme preceitua o art. 213, 
II, do Regimento Interno do Senado Federal.

A proposição oriunda da Câmara dos Deputa-
dos destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob 
exame atende aos requisitos constitucionais formais 
relativos à competência legislativa da União e às atri-
buições do Congresso Nacional, nos termos dos arts. 
49, XII, e 223 da Constituição. Constata-se que o re-
ferido projeto não contraria preceitos ou princípios da 
Lei Maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante à 
sua constitucionalidade material.

É entendimento pacífico que a desatualização 
das certidões constantes do processado – que de-
monstram situação regular da entidade junto ao INSS, 
FGTS, Fazenda Federal, Estadual e Municipal, bem 
como aquelas relativas à condição de pessoa física 
de seus dirigentes –, não sejam óbice à aprovação do 
presente ato de outorga, uma vez constatado que a 
vencedora do certame licitatório apresentou tempes-
tivamente ao poder concedente toda a documentação 
exigida pela legislação regulamentar, tendo sido tais 
provas consideradas, à época, satisfatórias.

III – Voto

Tendo em vista que o exame da documentação 
que acompanha o PDS nº 260, de 2009, não eviden-
ciou violação da legislação pertinente, e não havendo 
reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade, 
juridicidade e de técnica legislativa, opinamos pela 
aprovação do ato que outorga permissão à Sistema 
Maior de Comunicação Ltda. para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade 
de Junqueirópolis, Estado de São Paulo, na forma do 
Projeto de Decreto Legislativo originário da Câmara 
dós Deputados.

Sala da Comissão, 10 de junho de 2009. – Senador 
Flexa Ribeiro, Presidente – Senador Magno Malta, Re-
lator – Senador Roberto Cavalcanti, Relator ad hoc.

IV – Decisão da Comissão

A Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, 
Comunicação e Informática, em Reunião Extraordiná-
ria, realizada nesta data, aprova o Projeto de Decreto 
Legislativo n° 260, de 2009.

Sala das Comissões, 10 de junho de 2009. – Sena-
dor Flexa Ribeiro, Presidente da Comissão de Ciência, 
Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática.
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LEGISLAÇÃO CITADA 
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA  
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

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

Seção II 
Das Atribuições do Congresso Nacional

....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congres-

so Nacional:
....................................................................................

XII – apreciar os atos de concessão e renovação 
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................

CAPÍTULO V 
Da Comunicação Social

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

Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar 
e renovar concessão, permissão e autorização para o 
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, 
observado o princípio da complementaridade dos sis-
temas privado, público e estatal.

§ 1° O Congresso Nacional apreciará o ato no 
prazo do art. 64, § 2° e § 4°, a contar do recebimento 
da mensagem.

§ 2° A não renovação da concessão ou permissão 
dependera de aprovação de, no mínimo, dois quintos 
do Congresso Nacional, em votação nominal.

§ 3° O ato de outorga ou renovação somente pro-
duzirá efeitos legais após deliberação do Congresso 
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.

§ 4° O cancelamento da concessão ou permissão, 
antes de vencido o prazo, depende de decisão judicial.

§ 5° O prazo da concessão ou permissão será 
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze 
para as de televisão.
....................................................................................
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PARECER Nº 839, DE 2009

Da Comissão de Ciência, Tecnologia, 
Inovação, Comunicação e Informática, sobre 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 273, de 
2009 (nº 1.076/2008, na Câmara dos Deputa-
dos), que aprova o ato que outorga permis-
são à Empresa de Radiodifusão Água Doce 
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em frequência modulada na cidade 
de Calçoene, Estado do Amapá.

Relator: Senador Papaléo Paes

I – Relatório

Chega a esta Comissão, para apreciação em 
caráter terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo 
(PDS) nº 273, de 2009 (nº 1.076, de 2008, na Câmara 
dos Deputados), que aprova o ato que outorga permis-
são à Empresa de Radiodifusão Água Doce Ltda. para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência 
modulada na cidade de Calçoene, Estado do Amapá. O 
ato foi submetido à apreciação do Congresso Nacional 
por meio de mensagem presidencial, nos termos do 
art. 49, XII, combinado com o art. 223, § 3º, ambos da 
Constituição Federal.

A exposição de motivos do Ministro das Comu-
nicações ao Presidente da República, documento que 
integra os autos, informa que a presente solicitação foi 
instruída em conformidade com a legislação aplicável, 
o que levou ao seu deferimento.

O referido projeto foi aprovado pela Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer fa-
vorável de seu relator. Na Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania daquela Casa, o projeto foi 
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa 
técnica legislativa.

II – Análise

Conforme determina o Regimento Interno do 
Senado Federal, nos Termos do seu art. 104-C, VII, 
cumpre à Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, 
Comunicação e Informática opinar acerca de proposi-
ções que versem sobre comunicação, imprensa, radio-
difusão, televisão, outorga e renovação de concessão, 
permissão e autorização para serviços de radiodifusão 
sonora e de sons e imagens, incumbindo-lhe pronun-
ciar-se também sobre a constitucionalidade, juridicida-
de e técnica legislativa dessas proposições, em caso 
de decisão terminativa.

O processo de exame e apreciação dos atos do Po-
der Executivo que outorgam ou renovam concessão, per-
missão ou autorização para que se executem serviços de 

radiodifusão sonora e de sons e imagens, nos termos do 
art. 223 da Constituição Federal, orienta-se, nesta Casa do 
Legislativo, pelas formalidades e pelos critérios estabeleci-
dos na Resolução nº 3, de 2009, do Senado Federal.

A matéria é de competência exclusiva do Con-
gresso Nacional, sendo o projeto de decreto legislativo 
o instrumento adequado, conforme preceitua o art. 213, 
II, do Regimento Interno do Senado Federal.

A proposição oriunda da Câmara dos Deputa-
dos destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob 
exame atende aos requisitos constitucionais formais 
relativos à competência legislativa da União e às atri-
buições do Congresso Nacional, nos termos dos arts. 
49, XII, e 223 da Constituição. Constata-se que o re-
ferido projeto não contraria preceitos ou princípios da 
Lei Maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante à 
sua constitucionalidade material.

É entendimento pacífico que a desatualização 
das certidões constantes do processado – que de-
monstram situação regular da entidade junto ao INSS, 
FGTS, Fazenda Federal, Estadual e Municipal, bem 
como aquelas relativas à condição de pessoa física 
de seus dirigentes –, não sejam óbice à aprovação do 
presente ato de outorga, uma vez constatado que a 
vencedora do certame licitatório apresentou tempes-
tivamente ao poder concedente toda a documentação 
exigida pela legislação regulamentar, tendo sido tais 
provas consideradas, à época, satisfatórias.

III – Voto

Tendo em vista que o exame da documentação 
que acompanha o PDS nº 273, de 2009, não eviden-
ciou violação da legislação pertinente, e não havendo 
reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade, 
juridicidade e de técnica legislativa, opinamos pela 
aprovação do ato que outorga permissão à Empresa 
de Radiodifusão Água Doce Ltda. para explorar ser-
viço de radiodifusão sonora em frequência modulada 
na cidade de Calçoene, Estado do Amapá, na forma 
do Projeto de Decreto Legislativo originário da Câma-
ra dos Deputados.

Sala da Comissão, 10 de junho de 2009. – Se-
nador Flexa Ribeiro, Presidente – Senador Papaléo 
Paes, Relator.

IV – Decisão da Comissão

A Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, 
Comunicação e Informática, em Reunião Extraordiná-
ria, realizada nesta data, aprova o Projeto de Decreto 
Legislativo n° 273, de 2009.

Sala das Comissões, 10 de junho de 2009. – Sena-
dor Flexa Ribeiro, Presidente da Comissão de Ciência, 
Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática.
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LEGISLAÇÃO CITADA 
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA  
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

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

Seção II 
Das Atribuições do Congresso Nacional

....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congres-

so Nacional:
....................................................................................

XII – apreciar os atos de concessão e renovação 
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................

CAPÍTULO V 
Da Comunicação Social

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

Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar 
e renovar concessão, permissão e autorização para o 
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, 
observado o princípio da complementaridade dos sis-
temas privado, público e estatal.

§ 1° O Congresso Nacional apreciará o ato no 
prazo do art. 64, § 2° e § 4°, a contar do recebimento 
da mensagem.

§ 2° A não renovação da concessão ou permissão 
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos 
do Congresso Nacional, em votação nominal.

§ 3° O ato de outorga ou renovação somente pro-
duzirá efeitos legais após deliberação do Congresso 
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.

§ 4° O cancelamento da concessão ou permissão, 
antes de vencido o prazo, depende de decisão judicial.

§ 5° O prazo da concessão ou permissão será 
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze 
para as de televisão.
....................................................................................
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PARECER Nº 840, DE 2009

Da Comissão de Ciência, Tecnologia, 
Inovação, Comunicação e Informática, sobre 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 288, de 
2009 (nº 1.108/2008, na Câmara dos Depu-
tados), que aprova o ato que outorga per-
missão à Neves & Oliveira Andrade Ltda. 
para explorar serviço de radiodifusão sono-
ra em onda média na cidade de Paraibuna, 
Estado de São Paulo.

Relator: Senador Arthur Virgílio
Relator ad hoc: Senador Eduardo Azeredo

I – Relatório

Chega a esta Comissão, para apreciação em 
caráter terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo 
(PDS) nº 288, de 2009 (nº 1.108, de 2008, na Câmara 
dos Deputados), que aprova o ato que outorga per-
missão à Neves & Oliveira Andrade Ltda. para explo-
rar serviço de radiodifusão sonora em onda média na 
cidade de Paraibuna, Estado de São Paulo. O ato foi 
submetido à apreciação do Congresso Nacional por 
meio de mensagem presidencial, nos termos do art. 
49, XII, combinado com o art. 223, § 3º, ambos da 
Constituição Federal.

A exposição de motivos do Ministro das Comu-
nicações ao Presidente da República, documento que 
integra os autos, informa que a presente solicitação foi 
instruída em conformidade com a legislação aplicável, 
o que levou ao seu deferimento.

O referido projeto foi aprovado pela Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer fa-
vorável de seu relator. Na Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania daquela Casa, o projeto foi 
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa 
técnica legislativa.

II – Análise

Conforme determina o Regimento Interno do 
Senado Federal, nos termos do seu art. 104-C, VII, 
cumpre à Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, 
Comunicação e Informática opinar acerca de proposi-
ções que versem sobre comunicação, imprensa, radio-
difusão, televisão, outorga e renovação de concessão, 
permissão e autorização para serviços de radiodifusão 
sonora e de sons e imagens, incumbindo-lhe pronun-
ciar-se também sobre a constitucionalidade, juridicida-
de e técnica legislativa dessas proposições, em caso 
de decisão terminativa.

O processo de exame e apreciação dos atos do Po-
der Executivo que outorgam ou renovam concessão, per-

missão ou autorização para que se executem serviços de 
radiodifusão sonora e de sons e imagens, nos termos do 
art. 223 da Constituição Federal, orienta-se, nesta Casa do 
Legislativo, pelas formalidades e pelos critérios estabeleci-
dos na Resolução nº 3, de 2009, do Senado Federal.

A matéria é de competência exclusiva do Con-
gresso Nacional, sendo o projeto de decreto legislativo 
o instrumento adequado, conforme preceitua o art. 213, 
II, do Regimento Interno do Senado Federal.

A proposição oriunda da Câmara dos Deputa-
dos, destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob 
exame, atende aos requisitos constitucionais formais 
relativos à competência legislativa da União e às atri-
buições do Congresso Nacional, nos termos dos arts. 
49, XII, e 223 da Constituição. Constata-se que o re-
ferido projeto não contraria preceitos ou princípios da 
Lei Maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante à 
sua constitucionalidade material.

É entendimento pacífico que a desatualização 
das certidões constantes do processado – que de-
monstram situação regular da entidade junto ao INSS, 
FGTS, Fazenda Federal, Estadual e Municipal, bem 
como aquelas relativas à condição de pessoa física 
de seus dirigentes –, não sejam óbice à aprovação do 
presente ato de outorga, uma vez constatado que a 
vencedora do certame licitatório apresentou tempes-
tivamente ao poder concedente toda a documentação 
exigida pela legislação regulamentar, tendo sido tais 
provas consideradas, à época, satisfatórias.

III – Voto

Tendo em vista que o exame da documentação 
que acompanha o PDS nº 288, de 2009, não eviden-
ciou violação da legislação pertinente, e não havendo 
reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade, 
juridicidade e de técnica legislativa, opinamos pela 
aprovação do ato que outorga permissão à Neves & 
Oliveira Andrade Ltda. para explorar serviço de radiodi-
fusão sonora em onda média na cidade de Paraibuna, 
Estado de São Paulo, na forma do Projeto de Decreto 
Legislativo originário da Câmara dos Deputados.

Sala da Comissão, 10 de junho de 2009. – Senador 
Flexa Ribeiro, Presidente – Senador Arhtur Virgílio, Re-
lator – Senador Eduardo Azeredo, Relator ad hoc.

IV – Decisão da Comissão

A Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, 
Comunicação e Informática, em Reunião Extraordiná-
ria, realizada nesta data, aprova o Projeto de Decreto 
Legislativo n° 288, de 2009.

Sala das Comissões, 10 de junho de 2009. – Sena-
dor Flexa Ribeiro, Presidente da Comissão de Ciência, 
Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática. 
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LEGISLAÇÃO CITADA 
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUICÃO DA  
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

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

Seção II 
Das Atribuições do Congresso Nacional

....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congres-

so Nacional:
....................................................................................

XII – apreciar os atos de concessão e renovação 
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................

CAPÍTULO V 
Da Comunicação Social

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

Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar 
e renovar concessão, permissão e autorização para o 
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, 
observado o princípio da complementaridade dos sis-
temas privado, público e estatal.

§ 1° O Congresso Nacional apreciará o ato no 
prazo do art. 64, § 2° e § 4°, a contar do recebimento 
da mensagem.

§ 2° A não renovação da concessão ou permissão 
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos 
do Congresso Nacional, em votação nominal.

§ 3° O ato de outorga ou renovação somente pro-
duzirá efeitos legais após deliberação do Congresso 
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.

§ 4° O cancelamento da concessão ou permissão, 
antes de vencido o prazo, depende de decisão judicial.

§ 5° O prazo da concessão ou permissão será 
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze 
para as de televisão.
....................................................................................
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PARECER Nº 841, DE 2009

Da Comissão de Ciência, Tecnologia, 
Inovação, Comunicação e Informática, sobre 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 302, de 
2009 (nº 1.134/2008, na Câmara dos Depu-
tados), que aprova o ato que outorga au-
torização à Associação Comunitária Pro-
gressiva de Serrinha dos Pintos para exe-
cutar serviço de radiodifusão comunitária 
na cidade de Serrinha dos Pintos, Estado 
do Rio Grande do Norte.

Relator: Senador José Agripino
Relator ad hoc: Senador Antonio Carlos Jú-

nior

I – Relatório

Chega a esta Comissão, para exame em caráter 
terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo (PDS) 
nº 302, de 2009 (nº 1.134, de 2008, na Câmara dos 
Deputados), destinado a aprovar o ato que outorga 
autorização à Associação Comunitária Progressi-
va de Serrinha dos Pintos para executar serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Serrinha dos 
Pintos, Estado do Rio Grande do Norte. O ato foi 
submetido à apreciação do Congresso Nacional por 
meio de mensagem presidencial, nos termos do art. 
49, XII, combinado com o art. 223, § 3º, ambos da 
Constituição Federal.

A exposição de motivos do Ministro das Comu-
nicações ao Presidente da República, documento que 
integra os autos, informa que a presente solicitação foi 
instruída em conformidade com a legislação aplicável, 
o que levou ao seu deferimento.

O referido projeto foi aprovado pela Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer fa-
vorável de seu relator. Na Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania daquela Casa, o projeto foi 
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa 
técnica legislativa.

II – Análise

Conforme determina o Regimento Interno do 
Senado Federal, nos termos do seu art. 104-C, VII, 
cumpre à Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, 
Comunicação e Informática opinar acerca de proposi-
ções que versem sobre comunicação, imprensa, radio-
difusão, televisão, outorga e renovação de concessão, 
permissão e autorização para serviços de radiodifusão 

sonora e de sons e imagens, incumbindo-lhe pronun-
ciar-se também sobre a constitucionalidade, juridicida-
de e técnica legislativa dessas proposições, em caso 
de decisão terminativa.

O serviço de radiodifusão comunitária encontra 
disciplina específica na Lei nº 9.612, de 19 de feverei-
ro de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 2.615, de 
3 de junho de 1998.

A proposição oriunda da Câmara dos Deputa-
dos, destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob 
exame, atende aos requisitos constitucionais formais 
relativos à competência legislativa da União e às atri-
buições do Congresso Nacional, nos termos dos arts. 
49, XII, e 223 da Constituição. Constata-se que o refe-
rido projeto não contraria preceitos ou princípios da Lei 
Maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua 
constitucionalidade material. Sob o aspecto de técnica 
legislativa, observa-se que o projeto está em perfeita 
consonância com o disposto na Lei Complementar nº 

95, de 26 de fevereiro de 1998.
O exame da documentação que acompanha o 

PDS nº 302, de 2009, não evidenciou violação das for-
malidades estabelecidas na Lei nº 9.612, de 1998.

III – Voto

Tendo em vista que o exame da documentação 
que acompanha o PDS nº 302, de 2009, não eviden-
ciou violação da legislação pertinente, e não havendo 
reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade, 
juridicidade e técnica legislativa, opinamos pela apro-
vação do ato que outorga autorização à Associação 
Comunitária Progressiva de Serrinha dos Pintos para 
executar serviço de radiodifusão comunitária na cida-
de de Serrinha dos Pintos, Estado do Rio Grande do 
Norte, na forma do Projeto de Decreto Legislativo ori-
ginário da Câmara dos Deputados.

Sala da Comissão, 10 de junho de 2009. – Sena-
dor Flexa Ribeiro, Presidente – Senador José Agri-
pino, Relator – Senador Antonio Carlos Júnior, Re-
lator ad hoc.

IV – Decisão da Comissão

A Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, 
Comunicação e Informática, em Reunião Extraordiná-
ria, realizada nesta data, aprova o Projeto de Decreto 
Legislativo n° 302, de 2009.

Sala das Comissões, 10 de junho de 2009. – Sena-
dor Flexa Ribeiro, Presidente da Comissão de Ciência, 
Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática.
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LEGISLAÇÃO CITADA 
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA  
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

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

Seção II 
Das Atribuições do Congresso Nacional

....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congres-

so Nacional:
....................................................................................

XII – apreciar os atos de concessão e renovação 
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................

CAPITULO V 
Da Comunicação Social

....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar 

e renovar concessão, permissão e autorização para o 
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, 
observado o princípio da complementaridade dos sis-
temas privado, público e estatal.
....................................................................................

§ 3° O ato de outorga ou renovação somente pro-
duzirá efeitos legais após deliberação do Congresso 
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
....................................................................................

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.

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

LEI N° 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998

Institui o Serviço de Radiodifusão Co-
munitária e dá outras providências.

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

DECRETO N° 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998

Aprova o Regulamento do Serviço de 
Radiodifusão Comunitária.

....................................................................................
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PARECER Nº 842, DE 2009

Da Comissão de Ciência, Tecnologia, 
Inovação, Comunicação e Informática, so-
bre o Projeto de Decreto Legislativo nº 305, 
de 2009 (nº 1.159/2008, na Câmara dos De-
putados), que aprova o ato que outorga 
permissão à Rádio Metrópole Regional FM 
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em frequência modulada na cidade 
de Ouro Verde, Estado de São Paulo.

Relator: Senador Marcelo Crivella
Relator ad hoc: Senador Antonio Carlos Júnior

I – Relatório

Chega a esta Comissão, para apreciação em ca-
ráter terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo (PDS) 
nº 305, de 2009 (nº 1.159, de 2008, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que outorga permissão 
à Rádio Metrópole Regional FM Ltda. para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em frequência modu-
lada na cidade de Ouro Verde, Estado de São Paulo. O 
ato foi submetido à apreciação do Congresso Nacional 
por meio de mensagem presidencial, nos termos do 
art. 49, XII, combinado com o art. 223, § 3º, ambos da 
Constituição Federal.

A exposição de motivos do Ministro das Comu-
nicações ao Presidente da República, documento que 
integra os autos, informa que a presente solicitação foi 
instruída em conformidade com a legislação aplicável, 
o que levou ao seu deferimento.

O referido projeto foi aprovado pela Comissão de 
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câ-
mara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de 
seu relator. Na Comissão de Constituição e Justiça e de 
Cidadania daquela Casa, o projeto foi considerado jurídico, 
constitucional e vazado em boa técnica legislativa.

II – Análise

Conforme determina o Regimento Interno do 
Senado Federal, nos termos do seu art. 104-C, VII, 
cumpre à Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, 
Comunicação e Informática opinar acerca de proposi-
ções que versem sobre comunicação, imprensa, radio-
difusão, televisão, outorga e renovação de concessão, 
permissão e autorização para serviços de radiodifusão 
sonora e de sons e imagens, incumbindo-lhe pronun-
ciar-se também sobre a constitucionalidade, juridicida-
de e técnica legislativa dessas proposições, em caso 
de decisão terminativa.

O processo de exame e apreciação dos atos do Po-
der Executivo que outorgam ou renovam concessão, per-
missão ou autorização para que se executem serviços de 

radiodifusão sonora e de sons e imagens, nos termos do 
art. 223 da Constituição Federal, orienta-se, nesta Casa do 
Legislativo, pelas formalidades e pelos critérios estabeleci-
dos na Resolução nº 3, de 2009, do Senado Federal.

A matéria é de competência exclusiva do Con-
gresso Nacional, sendo o projeto de decreto legislativo 
o instrumento adequado, conforme preceitua o art. 213, 
II, do Regimento Interno do Senado Federal.

A proposição oriunda da Câmara dos Deputa-
dos, destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob 
exame, atende aos requisitos constitucionais formais 
relativos à competência legislativa da União e às atri-
buições do Congresso Nacional, nos termos dos arts. 
49, XII, e 223 da Constituição. Constata-se que o re-
ferido projeto não contraria preceitos ou princípios da 
Lei Maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante à 
sua constitucionalidade material.

É entendimento pacífico que a desatualização 
das certidões constantes do processado – que de-
monstram situação regular da entidade junto ao INSS, 
FGTS, Fazenda Federal, Estadual e Municipal, bem 
como aquelas relativas à condição de pessoa física 
de seus dirigentes –, não sejam óbice à aprovação do 
presente ato de outorga, uma vez constatado que a 
vencedora do certame licitatório apresentou tempes-
tivamente ao poder concedente toda a documentação 
exigida pela legislação regulamentar, tendo sido tais 
provas consideradas, à época, satisfatórias.

III – Voto

Tendo em vista que o exame da documentação 
que acompanha o PDS nº 305, de 2009, não eviden-
ciou violação da legislação pertinente, e não havendo 
reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade, 
juridicidade e de técnica legislativa, opinamos pela 
aprovação do ato que outorga permissão à Rádio 
Metrópole Regional FM Ltda. para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em frequência modulada na cida-
de de Ouro Verde, Estado de São Paulo, na forma do 
Projeto de Decreto Legislativo originário da Câmara 
dos Deputados.

Sala da Comissão, 10 de junho de 2009. – Senador 
Flexa Ribeiro, Presidente – Senador Marcelo Crivella, Re-
lator – Senador Antonio Carlos Júnior, Relator ad hoc.

IV – Decisão da Comissão

A Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, 
Comunicação e Informática, em Reunião Extraordiná-
ria, realizada nesta data, aprova o Projeto de Decreto 
Legislativo n° 305, de 2009.

Sala das Comissões, 10 de junho de 2009. – Sena-
dor Flexa Ribeiro, Presidente da Comissão de Ciência, 
Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática.
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LEGISLAÇÃO CITADA 
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA  
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

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

Seção II 
Das Atribuições do Congresso Nacional

....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congres-

so Nacional:
....................................................................................

XII – apreciar os atos de concessão e renovação 
de concessão de emissoras de rádio e televisão;

CAPÍTULO V 
Da Comunicação Social

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

Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar 
e renovar concessão, permissão e autorização para o 
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, 
observado o princípio da complementaridade dos sis-
temas privado, público e estatal.

§ 1° O Congresso Nacional apreciará o ato no 
prazo do art. 64, § 2° e § 4°, a contar do recebimento 
da mensagem.

§ 2° A não renovação da concessão ou permissão 
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos 
do Congresso Nacional, em votação nominal.

§ 3° O ato de outorga ou renovação somente pro-
duzirá efeitos legais após deliberação do Congresso 
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.

§ 4° O cancelamento da concessão ou permissão, 
antes de vencido o prazo, depende de decisão judicial.

§ 5° O prazo da concessão ou permissão será 
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze 
para as de televisão.
....................................................................................
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PARECER Nº 843, DE 2009

Da Comissão de Ciência, Tecnologia, 
Inovação, Comunicação e Informática, sobre 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 306/2009 
(nº 1.216/2008, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga autorização à 
Rádio Comunitária Castilho FM para execu-
tar serviço de radiodifusão comunitária na 
cidade de Castilho, Estado de São Paulo.

Relator: Senador Renato Casagrande
Relator ad hoc: Senador Roberto Cavalcanti

I – Relatório

Chega a esta Comissão, para exame em caráter 
terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo (PDS) 
nº 306, de 2009 (nº 1.216, de 2008, na Câmara dos 
Deputados), destinado a aprovar o ato que outorga 
autorização à Rádio Comunitária Castilho FM para 
executar serviço de radiodifusão comunitária na cida-
de de Castilho, Estado de São Paulo. O ato foi sub-
metido à apreciação do Congresso Nacional por meio 
de mensagem presidencial, nos termos do art. 49, XII, 
combinado com o art. 223, § 3º, ambos da Constitui-
ção Federal.

A exposição de motivos do Ministro das Comu-
nicações ao Presidente da República, documento que 
integra os autos, informa que a presente solicitação foi 
instruída em conformidade com a legislação aplicável, 
o que levou ao seu deferimento.

O referido projeto foi aprovado pela Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer fa-
vorável de seu relator. Na Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania daquela Casa, o projeto foi 
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa 
técnica legislativa.

II – Análise

Conforme determina o Regimento Interno do 
Senado Federal, nos termos do seu art. 104-C, VII, 
cumpre à Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, 
Comunicação e Informática opinar acerca de proposi-
ções que versem sobre comunicação, imprensa, radio-
difusão, televisão, outorga e renovação de concessão, 
permissão e autorização para serviços de radiodifusão 

sonora e de sons imagens, incumbindo-lhe pronunciar-
se também sobre a constitucionalidade, juridicidade 
e técnica legislativa dessas proposições, em caso de 
decisão terminativa.

O serviço de radiodifusão comunitária encontra 
disciplina específica na Lei nº 9.612, de 19 de feverei-
ro de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 2.615, de 
3 de junho de 1998.

A proposição oriunda da Câmara dos Deputa-
dos, destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob 
exame, atende aos requisitos constitucionais formais 
relativos à competência legislativa da União e às atri-
buições do Congresso Nacional, nos termos dos arts. 
49, XII, e 223 da Constituição. Constata-se que o refe-
rido projeto não contraria preceitos ou princípios da Lei 
Maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua 
constitucionalidade material. Sob o aspecto de técnica 
legislativa, observa-se que o projeto está em perfeita 
consonância com o disposto na Lei Complementar nº 
95, de 26 de fevereiro de 1998.

O exame da documentação que acompanha o 
PDS nº 306, de 2009, não evidenciou violação das for-
malidades estabelecidas na Lei nº 9.612, de 1998.

III – Voto

Tendo em vista que o exame da documentação 
que acompanha o PDS nº 306, de 2009, não eviden-
ciou violação da legislação pertinente, e não havendo 
reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade, 
juridicidade e técnica legislativa, opinamos pela apro-
vação do ato que outorga autorização à Rádio Comu-
nitária Castilho FM para executar serviço de radiodi-
fusão comunitária na cidade de Castilho, Estado de 
São Paulo, na forma do projeto de decreto legislativo 
originário da Câmara dos Deputados.

Sala da Comissão, 10 de junho de 2009.

IV –  Decisão da Comissão

A Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, 
Comunicação e Informática, em Reunião Extraordiná-
ria, realizada nesta data, aprova o Projeto de Decreto 
Legislativo nº 306, de 2009.

Sala das Comissões, 10 de junho de 2009. – Sena-
dor Flexa Ribeiro, Presidente da Comissão de Ciência, 
Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática.
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LEGISLAÇÃO CITADA 
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA  
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

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

Seção II 
Das Atribuições do Congresso Nacional

....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congres-

so Nacional:
....................................................................................

XII – apreciar os atos de concessão e renovação 
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................

CAPÍTULO V 
Da Comunicação Social

....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar 

e renovar concessão, permissão e autorização para o 
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, 
observado o princípio da complementaridade dos sis-
temas privado, público e estatal.

§ 1° O Congresso Nacional apreciará o ato no 
prazo do art. 64, § 2° e § 4°, a contar do recebimento 
da mensagem.

§ 2° A não renovação da concessão ou permissão 
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos 
do Congresso Nacional, em votação nominal.

§ 3° O ato de outorga ou renovação somente pro-
duzirá efeitos legais após deliberação do Congresso 
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.

§ 4° O cancelamento da concessão ou permis-
são, antes de vencido o prazo, depende de decisão 
judicial.

§ 5° O prazo da concessão ou permissão será 
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze 
para as de televisão.
....................................................................................

LEI COMPLEMENTAR Nº 95,  
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998

Dispõe sobre a elaboração, a redação 
a alteração e a consolidação das leis, con-
forme determina o parágrafo único do art. 
59 da Constituição Federal, e estabelece 
normas para a consolidação dos atos nor-
mativos que menciona.

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

LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998

Institui o Serviço de Radiodifusão Co-
munitária e dá outras providências.

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

DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998

Aprova o Regulamento do Serviço de 
Radiodifusão Comunitária.

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

    139ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



27284 Sexta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009

PARECER Nº 844, DE 2009

Da Comissão de Constituição Justiça e 
Cidadania, sobre a Mensagem nº 92, de 2009 
(nº 470/2009, na origem), da Presidência da 
República que “Submete à apreciação do 
Senado Federal a indicação do Senhor José 
Rômulo Plácido Sales, Defensor Público da 
União no Estado do Piauí, para exercer o 
cargo de Defensor Público-Geral da União, 

na vaga decorrente do término do mandato 
de Eduardo Flores Vieira”.

A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
em votação secreta realizada em 24 de junho de 2009, 
sobre a Mensagem nº 92, de 2009, opina pela apro-
vação da indicação do Senhor José Rômulo Plácido 
Sales, para exercer o cargo de Defensor Público-Geral 
da União, por 17 votos favoráveis, 1 (um) contrários e 
zero abstençãoe 1 (um) voto em branco.

Sala da Comissão, 24 de junho de 2009.
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Relatório

Relatora: Senadora Lúcia Vânia
O Presidente da República, por intermédio da 

Mensagem n° 92, de 2009, submete à consideração 
do Senado Federal o nome de José Rômulo Plácido 
Sales para exercer o cargo de Defensor Público-Geral 
da União, na vaga decorrente do término do mandato 
de Eduardo Flores Vieira.

Segundo o art. 52, inciso III, alínea f, da Cons-
tituição Federal, o Senado Federal tem competência 
privativa para aprovar previamente, por voto secreto, 
após arguição pública, a escolha de titulares dos car-
gos que a lei determinar, sendo que o art. 6° da Lei 
Complementar n° 80, de 12 de janeiro de 1994, es-
tabelece que o chefe da Defensoria Pública da União 
deve ser nomeado pelo Presidente da República, dentre 
integrantes da carreira maiores de trinta e cinco anos, 
após a aprovação de seu nome pela maioria absoluta 
dos membros do Senado Federal, para mandato de 
dois anos, permitida uma recondução, precedida de 
nova aprovação do Senado Federal.

A esta Comissão cabe proceder à sabatina do 
indicado, além de emitir parecer sobre a indicação.

Verifica-se que o indicado encaminhou o seu cur-
riculum vitae e prestou as declarações e informações 
que passamos a resumir.

O indicado nasceu em 16 de junho de 1968 e é 
natural de Luzilândia, Piauí. Sua formação acadêmica 
deu-se no curso de Direito, pela Universidade Federal 
do Piauí. Já obteve aprovação em diversos concursos 
públicos, entre os quais para o cargo de Técnico Judi-
ciário do Tribunal Regional Eleitoral da Circunscrição 
do Piauí, em janeiro de 1992, onde exerceu as funções 
de Assessor do Desembargador Presidente, Asses-
sor da Diretoria-Geral, Chefe Substituto da 63ª Zona 
Eleitoral, Coordenador Substituto de Jurisprudência e 
Documentação, Coordenador Substituto de Material e 
Patrimônio, parecerista-assistente em processos licita-
tórios e membro do serviço Disque-Eleições.

Na Defensoria Pública da União, também ingres-
sou por concurso público, no cargo efetivo de Defensor 
Público da União, em dezembro de 2001, quando dei-
xou o Tribunal Regional Eleitoral do Piauí. Nesse novo 
cargo, foi Chefe de Gabinete do Defensor Público-Ge-
ral da União, Assessor do Defensor Público-Geral da 
União e Defensor Público-Chefe da Defensoria Pública 
da União no Piauí.

Por três vezes participou em listas tríplices da As-
sociação Nacional dos Defensores Públicos da União 
para escolha do Defensor Público-Geral da União: em 
2004, 2007 e 2009.

O indicado teve atuação como palestrante em 
eventos na área jurídica, discorrendo sobre o papel do 

Defensor Público e do funcionamento da Defensoria 
Pública. Além disso, já participou de seminários e cursos 
sobre temas relacionados à administração pública.

Diante do exposto, entendemos que os membros 
desta Comissão dispõem de suficientes elementos 
para deliberar sobre a indicação do Defensor Público 
José Rômulo Plácido Sales para exercer o cargo de 
Defensor Público-Geral da União.

Sala da Comissão, 24 de junho de 2009. – Se-
nador Demóstenes Torres, Presidente – Senadora 
Lúcia Vânia, Relatora.

PARECER N° 845, DE 2009

Da Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania, ao Projeto de Lei da Câmara n° 
64, de 2009 (n° 2.406/2007, na origem), de 
iniciativa do Tribunal Superior do Trabalho, 
que dispõe sobre a criação de cargos de 
provimento efetivo e em comissão e fun-
ções comissionadas no Tribunal Regional 
do Trabalho da 16ª Região, sediado em São 
Luís – MA, e dá outras providências.

Relator: Senador Lobão Filho

I – Relatório

O projeto de lei sob exame, advindo do Tribunal 
Superior do Trabalho (TST), dispõe sobre a criação de 
cargos de provimento efetivo e em comissão e funções 
comissionadas no Tribunal Regional do Trabalho da 
16ª Região, sediado em São Luís – MA, e dá outras 
providências.

Visa, assim, a criar, na Secretaria do referido Tri-
bunal Regional do Trabalho (TRT), consoante o caput 
de seu art. 1°, cargos de provimento efetivo constantes 
do Anexo I, a serem providos na forma estabelecida no 
inciso II do art. 37 da Constituição Federal, e cargos 
em comissão e funções comissionadas constantes do 
Anexo II, anexos esses que acompanham o projeto.

O parágrafo único do art. 1° da iniciativa veda a 
nomeação para as referidas funções comissionadas de 
cônjuge, companheiro ou parente até o terceiro

grau, inclusive, dos respectivos membros ou Juí-
zes vinculados, salvo a de servidor ocupante de cargo 
de provimento efetivo das Carreiras Judiciárias, caso 
em que a vedação é restrita à nomeação ou designa-
ção para servir junto ao Magistrado determinante da 
incompatibilidade.

O art. 2°, finalmente, prevê que as despesas de-
correntes do projeto que se quer aprovar serão custe-
adas pelos recursos próprios do Tribunal Regional do 
Trabalho da 16ª Região.

A justificação assinala que a proposta foi enca-
minhada ao Conselho Nacional de Justiça, ficando 
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parcialmente aprovada para a criação de alguns car-
gos, e ressalta que o TRT da 16ª Região possui, hoje, 
21 Varas do Trabalho, das quais apenas 17 já foram 
instaladas. Porém, com o advento da Lei n° 10.770, 
de 21 de novembro de 2003, a jurisdição da Região 
foi ampliada, o que acarretou um aumento da cober-
tura trabalhista de 81 para 185 municípios do Estado 
do Maranhão.

Ainda consoante a justificação, o volume das 
ações trabalhistas vem crescendo, sem a correspon-
dência de pessoal suficiente para atender a tanta de-
manda. Menciona-se a Lei n° 9.957, de 12 de janeiro 
de 2000, que instituiu o procedimento sumaríssimo 
no processo do trabalho, evidenciando a necessida-
de de servidores adequadamente qualificados para 
viabilizar a manutenção da celeridade da prestação 
jurisdicional.

Aponta-se, ainda, a necessidade de novas espe-
cialidades de formação na área tecnológica, devido à 
evolução nesse setor, o que também tornou o quadro 
de pessoal insuficiente para manter todos os serviços 
atualmente instalados.

Os esforços já empreendidos pelo indigitado Tribu-
nal na requisição de servidores não foram suficientes, 
notadamente pela possibilidade sempre presente de 
eles terem de voltar aos órgãos de origem. Por isso, 
afigura-se imprescindível a criação dos cargos efetivos 
propostos, bem como dos cargos em comissão e das 
funções comissionadas, cujas atividades demandam 
de seus executores muito zelo, dedicação, qualificação 
e responsabilidade.

O projeto veio acompanhado da legislação ci-
tada e do parecer do Conselho Nacional de Justiça, 
que analisou a medida em virtude do disposto no art. 
88, inciso IV, da Lei n° 11.178, de 20 de setembro de 
2005. O referido dispositivo exige que os projetos de 
lei com o teor ora analisado sejam acompanhados de 
parecer do Conselho, quando se tratar de proposições 
de iniciativa do Poder Judiciário e do Ministério Públi-
co da União.

Na Câmara dos Deputados, não foram apresen-
tadas emendas.

II – Análise

O projeto mostra-se em plena consonância com 
as normas constitucionais e jurídicas. A Lei Maior as-
segura aos Tribunais Superiores, como o TST, a com-
petência privativa para propor a criação de cargos 
nos seus quadros de pessoal, em virtude do comando 
contido no art. 96, inciso II, alínea b.

Não padece, ainda, de nenhum vício de injuridi-
cidade e está redigido em boa técnica legislativa.

Quanto ao mérito, merece também acolhida, pois 
vai ao encontro do grande interesse público de possibi-
litar ao Poder Judiciário cumprir sua missão com maior 
celeridade, elemento essencial para a consecução da 
verdadeira justiça. Com efeito, andamento processual 
moroso é algo extremamente nocivo, e a maior cele-
ridade e eficiência nos processos só são viáveis se 
houver quantidade de servidores na proporção direta 
da quantidade das demandas.

Importa ressaltar, ainda, que já existe, para o cor-
rente ano, previsão orçamentária para a efetivação das 
medidas intentadas pelo TRT da 16ª Região, contida 
no Anexo V da Lei Orçamentária Anual, em que estão 
relacionadas as autorizações específicas de que trata 
o inciso II do § 1° do art. 169 da Constituição Federal. 
De acordo com esse dispositivo, a criação de cargos 
ou a concessão de vantagens, entre outras coisas, só 
são permitidas se houver autorização específica na lei 
de diretrizes orçamentárias.

Dessa forma, não há empecilhos que possam 
desaconselhar a acolhida do projeto sob comento, 
que, a nosso ver, aprimorará grandemente a presta-
ção jurisdicional do Tribunal Regional do Trabalho da 
16ª Região.

III – Voto

Ante o exposto, opinamos pela aprovação do Pro-
jeto de Lei da Câmara n° 64, de 2009, por ser consti-
tucional, jurídico, conveniente e oportuno.

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

CONSTITUIÇÃO DA  
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

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

CAPÍTULO VII 
Da Administração Pública

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

Seção I 
Disposições Gerais

....................................................................................
Art. 37. A administração pública direta e indireta de 

qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de 
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 
eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada pela 
Emenda Constitucional n° 19, de 1998) 

I – os cargos, empregos e funções públicas são 
acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos 
estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na 
forma da lei; (Redação dada pela Emenda Constitu-
cional n° 19, de 1998) 

II – a investidura em cargo ou emprego público de-
pende de aprovação prévia em concurso público de pro-
vas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a 
complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em 
lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão 

declarado em lei de livre nomeação e exoneração; (Reda-
ção dada pela Emenda Constitucional n° 19, de 1998)
....................................................................................

CAPÍTULO III 
Do Poder Judiciário

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

Seção I 
Disposições Gerais

....................................................................................
Art. 96. Compete privativamente: 
I – aos tribunais:
a) eleger seus órgãos diretivos e elaborar seus 

regimentos internos, com observância das normas 
de processo e das garantias processuais das partes, 
dispondo sobre a competência e o funcionamento dos 
respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos;

b) organizar suas secretarias e serviços auxiliares 
e os dos juízos que lhes forem vinculados, velando pelo 
exercício da atividade correicional respectiva;

c) prover, na forma prevista nesta Constituição, os 
cargos de juiz de carreira da respectiva jurisdição;

d) propor a criação de novas varas judiciárias;
e) prover, por concurso público de provas, ou 

de provas e títulos, obedecido o disposto no art. 169, 
parágrafo único, os cargos necessários à administra-
ção da Justiça, exceto os de confiança assim defini-
dos em lei;
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f) conceder licença, férias e outros afastamentos 
a seus membros e aos juízes e servidores que lhes 
forem imediatamente vinculados;

II – ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais 
Superiores e aos Tribunais de Justiça propor ao Po-
der Legislativo respectivo, observado o disposto no 
art. 169:

 a) alteração do número de membros dos tribu-
nais inferiores;

b) a criação e a extinção de cargos e a remune-
ração dos seus serviços auxiliares e dos juízos que 
lhes forem vinculados, bem como a fixação do subsídio 
de seus membros e dos juízes, inclusive dos tribunais 
inferiores, onde houver (Redação dada pela Emenda 
Constitucional n° 41, de 19-12-2003)
....................................................................................

CAPÍTULO II 
Das Finanças Públicas

Seção I 
Normas Gerais

Art. 169. A despesa com pessoal ativo e inativo 
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Mu-
nicípios não poderá exceder os limites estabelecidos 
em lei complementar.

§ 1° A concessão de qualquer vantagem ou au-
mento de remuneração, a criação de cargos, empre-
gos e funções ou alteração de estrutura de carreiras, 
bem como a admissão ou contratação de pessoal, a 
qualquer título, pelos órgãos e entidades da adminis-
tração direta ou indireta, inclusive fundações instituídas 
e mantidas pelo Poder Público, só poderão ser feitas: 
(Renumerado do parágrafo único, pela Emenda Cons-
titucional n° 19, de 1998)

I – se houver prévia dotação orçamentária sufi-
ciente para atender às projeções de despesa de pes-
soal e aos acréscimos dela decorrentes; (Incluído pela 
Emenda Constitucional n° 19, de 1998)

II – se houver autorização específica na lei de 
diretrizes orçamentárias, ressalvadas as empresas 
públicas e as sociedades de economia mista. (Incluído 
pela Emenda Constitucional n° 19, de 1998)
....................................................................................

LEI N° 10.770, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2003

Dispõe sobre a criação de Varas do 
Trabalho nas Regiões da Justiça do Tra-
balho, define jurisdições e dá outras pro-
vidências.

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

LEI N° 9.957, DE 12 DE JANEIRO DE 2000

Mensagem de Veto n° 75

Acrescenta dispositivos à Consolida-
ção das Leis do Trabalho, aprovada pelo 
Decreto-Lei nº 5.452, de 14 de maio de 1943, 
instituindo o procedimento sumaríssimo no 
processo trabalhista.

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

LEI N° 11.178, DE 20 DE SETEMBRO DE 2005

Mensagem de veto

Dispõe sobre as diretrizes para a ela-
boração da Lei Orçamentária de 2006 e dá 
outras providências.

....................................................................................
Art. 88. Os projetos de lei sobre transformação 

de cargos, a que se refere o art. 85, § 2º desta Lei, 
bem como os relacionados a aumento de gastos com 
pessoal e encargos sociais deverão ser acompanha-
dos de:

I – declaração do proponente e do ordenador de 
despesas, com as premissas e metodologia de cálculo 
utilizadas, conforme estabelecem os arts. 16 e 17 da 
Lei Complementar n° 101, de 2000;

II – simulação que demonstre o impacto da despe-
sa com a medida proposta, destacando ativos e inativos, 
detalhada, no mínimo, por elemento de despesa;

III – manifestação, do Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão, no caso do Poder Executivo, e 
dos órgãos próprios dos Poderes Legislativo e Judici-
ário e do Ministério Público da União, sobre o mérito 
e o impacto orçamentário e financeiro;

IV – em se tratando de projetos de lei de iniciativa 
do Poder Judiciário e do Ministério Público da União, 
parecer sobre o mérito e o atendimento aos requisitos 
deste artigo, respectivamente, do Conselho Nacional de 
Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público, de 
que tratam os arts. 103-B e 130-A da Constituição; 
....................................................................................

Ofício n° 150/09 – PRESIDÊNCIA/CCJ

Brasília, 17 de junho de 2009

Assunto: decisão terminativa

Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no artigo 91, § 2°, 

do Regimento Interno desta Casa, comunico a Vossa 
Excelência que, em reunião ordinária realizada nesta 
data, esta Comissão deliberou, em caráter terminativo, 
pela aprovação do Projeto de Lei da Câmara n° 64, de 
2009, que “Dispõe sobre a criação de cargos de provi-
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mento efetivo e em comissão e funções comissionadas 
no Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, sediado 
em São Luís – MA, e dá outras providências”, de autoria 
do Presidente do Tribunal Superior do Trabalho.

Aproveito a oportunidade para renovar protestos 
de estima e consideração.

Cordialmente, – Senador Demóstenes Torres, 
Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania.

PARECER Nº 846, DE 2009

Da Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania, ao Projeto de Lei da Câmara n° 
86, de 2009 (n° 4.942/2001, na origem), de 
iniciativa do Tribunal Superior do Trabalho, 
que cria funções comissionadas e cargos 
de provimento efetivo no Quadro de Pes-
soal do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª 
Região (SP) e dá outras providências.

Relator: Senador Romeu Tuma

I – Relatório

O projeto de lei sob exame, originário do Tribunal 
Superior do Trabalho, tem por objetivo criar, no Qua-
dro de Pessoal do Tribunal Regional do Trabalho da 2a 

Região, as funções comissionadas previstas no seu 
Anexo I, ou seja: seis funções de Assessor, seis de 
Assessor Técnico da Presidência e 128 de Assessor 
de Juiz, sendo todas no nível FC-9 (art. 1°). De acor-
do com o parágrafo único do dispositivo, a ocupação 
das três funções será privativa de servidor efetivo do 
Quadro de Pessoal do Tribunal Regional do Trabalho 
da 2ª Região, observados os requisitos de qualificação 
e de experiência previstos em regulamento.

O art. 2° intenta criar, no Quadro de Pessoal da 
mesma instituição, os cargos de provimento efetivo pre-
vistos no Anexo II – cem cargos de analista judiciário 
–, a serem providos por concurso público, de provas ou 
de provas e títulos, na forma da legislação em vigor.

O art. 3° assinala que as despesas decorrentes 
do projeto que se quer ver erigido em lei correrão à 
conta de recursos orçamentários consignados ao TRT 
da 2ª Região.

O projeto foi aprovado na Câmara dos Deputa-
dos, mediante substitutivo oferecido na Comissão de 
Constituição e Justiça e de Cidadania daquela Casa, 
para melhor adequá-lo aos ditames constitucionais e 
jurídicos e à boa técnica legislativa.

A justificação da proposição ressalta que o Tribunal, 
sediado na cidade de São Paulo e com jurisdição sobre a 
Grande São Paulo e Baixada Santista, detém movimen-
tação processual anual representativa de dezenove por 
cento das ações trabalhistas do País. Mas a instituição 
não dispõe, desde há muito, dos recursos humanos ne-

cessários para viabilizar prestação jurisdicional satisfatória, 
o que resulta em prejuízos para os jurisdicionados.

Há mais de duas décadas não é acrescido ao 
Quadro de Pessoal nenhum cargo destinado às ativi-
dades de apoio judiciário, com exceção dos cargos de 
informática, que, ainda assim, foram criados há mais 
de oito anos. Essa carência se agravou com a edição 
da Lei n° 9.957, de 12 de janeiro de 2000, que deter-
minou o rito sumaríssimo para as causas trabalhistas 
com valor de até 40 salários mínimos, e com a amplia-
ção da competência da Justiça do Trabalho, em virtude 
da Emenda Constitucional n° 20.

Assim, os cargos que se pretende criar são es-
senciais ao funcionamento dos órgãos da Justiça do 
Trabalho, para se promover melhor atendimento à po-
pulação de São Paulo.

II – Análise

O projeto se afina plenamente com as normas 
contidas na Constituição Federal referentes ao Poder 
Judiciário, sobretudo com a alínea b do inciso II do 
seu art. 96, segundo o qual compete privativamente 
aos tribunais superiores propor ao Poder Legislativo 
respectivo a criação e a extinção de cargos.

Mostra-se redigido em boa técnica legislativa e 
louvável quanto ao mérito, pela intenção de dotar o 
Tribunal da 2ª Região de estrutura humana capaz de 
satisfazer a exigência de maior celeridade no cumpri-
mento da missão a ele confiada. A consecução da ver-
dadeira justiça requer a devida rapidez nos julgamentos, 
impossível de ser realizada se não houver quantidade 
suficiente de servidores lotados na instituição.

O acesso ao Poder Judiciário é direito funda-
mental que figura no art. 5° da Constituição Federal, 
cujo inciso XXXV proclama que a lei não excluirá da 
apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de 
direito. Essa garantia, cláusula inamovível pelo poder 
de reforma constitucional, só pode ter plena viabili-
dade e eficácia se os tribunais puderem contar com 
elementos humanos em quantidade suficiente para o 
bom andamento das causas impetradas.

A Comissão de Finanças e Tributação da Câma-
ra dos Deputados concluiu o parecer pela adequação 
orçamentária e financeira da proposição, com o que 
concordamos.

Dessa forma, o projeto merece ser acolhido no 
âmbito desta Comissão, tendo em vista sua total ade-
quação às normas constitucionais e jurídicas, e ainda 
pela grande conveniência de aprimorar a estrutura do 
indigitado tribunal no terreno dos recursos humanos.

III – Voto

Ante o exposto, opinamos pela aprovação do 
Projeto de Lei da Câmara n° 86, de 2009.

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

CONSTITUIÇÃO DA  
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

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

Dos Direitos e Garantias Fundamentais

CAPÍTULO I 
Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos

Art. 5° Todos são iguais perante a lei, sem distin-
ção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros 
e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade 
do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança 
e à propriedade, nos termos seguintes:

XXXV – a lei não excluirá da apreciação do Poder 
Judiciário lesão ou ameaça a direito;
....................................................................................

Do Poder Judiciário

Seção I 
Disposições Gerais

Art. 96. Compete privativamente:
I – aos tribunais:
a) eleger seus órgãos diretivos e elaborar seus 

regimentos internos, com observância das normas 
de processo e das garantias processuais das partes, 

dispondo sobre a competência e o funcionamento dos 
respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos;

b) organizar suas secretarias e serviços auxiliares 
e os dos juízos que lhes forem vinculados, velando pelo 
exercício da atividade correicional respectiva;

c) prover, na forma prevista nesta Constituição, os 
cargos de juiz de carreira da respectiva jurisdição;

d) propor a criação de novas varas judiciárias;
e) prover, por concurso público de provas, ou 

de provas e títulos, obedecido o disposto no art. 169, 
parágrafo único, os cargos necessários à administra-
ção da Justiça, exceto os de confiança assim defini-
dos em lei;

f) conceder licença, férias e outros afastamentos 
a seus membros e aos juízes e servidores que lhes 
forem imediatamente vinculados;

II – ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais 
Superiores e aos Tribunais de Justiça propor ao Po-
der Legislativo respectivo, observado o disposto no 
art. 169:

a) a alteração do número de membros dos tribu-
nais inferiores;

b) a criação e a extinção de cargos e a remune-
ração dos seus serviços auxiliares e dos juízos que 
lhes forem vinculados, bem como a fixação do subsídio 
de seus membros e dos juízes, inclusive dos tribunais 
inferiores, onde houver; (Redação dada pela Emenda 
Constitucional n° 41, de 19-12-2003)
....................................................................................
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LEI N° 9.957, DE 12 DE JANEIRO DE 2000

Mensagem de Veto nº 75

Acrescenta dispositivos à Consolida-
ção das Leis do Trabalho, aprovada pelo 
Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, 
instituindo o procedimento sumaríssimo no 
processo trabalhista.

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

EMENDA CONSTITUCIONAL N° 20,  
DE 15 DE DEZEMBRO DE 1998

Modifica o sistema de previdência so-
cial, estabelece normas de transição e dá 
outras providências.

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

Ofício n° 151/09 – PRESIDÊNCIA/CCJ

Brasília, 17 de junho de 2009

Assunto: decisão terminativa

Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no artigo 91, § 2°, do 

Regimento Interno desta Casa, comunico a Vossa Exce-
lência que, em reunião ordinária realizada nesta data, esta 
Comissão deliberou, em caráter terminativo, pela aprova-
ção do Projeto de Lei da Câmara n° 86, de 2009, que “Cria 
funções comissionadas e cargos de provimento efetivo 
no Quadro de Pessoal do Tribunal Regional do Trabalho 
da 2a Região (SP) e dá outras providências”, de autoria 
do Presidente do Tribunal Superior do Trabalho.

Aproveito a oportunidade para renovar protestos 
de estima e consideração.

Cordialmente, Senador Demóstenes Torres, 
Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania.

PARECER N° 847, DE 2009

Da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania, sobre o Projeto de Lei da 
Câmara n° 88, de 2009 (n° 5.357/2005, na 
Casa de origem), de iniciativa do Tribunal 
Superior do Trabalho, que dispõe sobre a 
criação de cargos de Juiz do Trabalho Subs-
tituto, de cargos de provimento efetivo e em 
comissão e de funções comissionadas no 
Quadro de Pessoal do Tribunal Regional do 
Trabalho da 2a Região (SP).

Relator: Senador Eduardo Matarazzo Suplicy

I – Relatório

O Projeto de Lei da Câmara n° 88, de 2009, de 
autoria do Tribunal Superior do Trabalho (TST), propõe 

a criação de dois cargos de Juiz do Trabalho Substi-
tuto, dez cargos de provimento efetivo, dois cargos 
em comissão e dezesseis funções comissionadas no 
Quadro de Pessoal do Tribunal Regional do Trabalho 
da 2ª Região, não previstos na Lei n° 9.697, de 2 de 
setembro de 1998, que criou Varas do Trabalho nas 
cidades de Cotia e Mogi das Cruzes, no Estado de 
São Paulo.

Na Câmara dos Deputados, o projeto foi exami-
nado pelas Comissões de Trabalho, de Administração 
e Serviço Público, Finanças e Tributação e Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania, que o aprovaram, por 
unanimidade, sendo que nesta última com duas emen-
das do Relator, que ajustaram o projeto às normas de 
técnica legislativa.

No Senado Federal a proposição não recebeu 
emendas.

II – Análise

Nos termos do art. 101, I e II, f, do Regimento In-
terno do Senado Federal (RISF), compete a esta CCJ 
opinar, em caráter terminativo, sobre a constitucionali-
dade, juridicidade, regimentalidade, técnica legislativa 
e, no caso, também sobre o mérito da proposição.

No que tange à constitucionalidade, a proposi-
ção obedece aos requisitos da Constituição Federal 
(CF) relativos à competência legislativa da União (CF, 
art. 22, XVII), às atribuições do Congresso Nacional 
quanto à criação, transformação e extinção de cargos, 
empregos e funções públicas (CF, art. 48, X), à inicia-
tiva reservada dos tribunais (CF, art. 96, II, b), e à au-
tonomia administrativa e financeira do Poder Judiciário 
(CF, art. 99). Foram igualmente atendidas as restrições 
impostas pelo § 1° do art. 169 da Constituição Federal, 
conforme registra o parecer aprovado pela Comissão 
de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados.

O Projeto de Lei da Câmara n° 88, de 2009, aten-
de aos requisitos de juridicidade, regimentalidade e está 
formulado em adequada e correta técnica legislativa, 
em conformidade com as normas da Lei Complemen-
tar n° 95, de 26 de fevereiro de 1998, alterada pela Lei 
Complementar n° 107, de 26 de abril de 2001.

Conforme se lê na justificação, a proposta de 
criação de dois cargos de Juiz do Trabalho Substituto 
vem preencher uma lacuna deixada pela Lei n° 9.697, 
de 1998, que criou Varas do Trabalho nas cidades de 
Cotia e Mogi das Cruzes, no Estado de São Paulo, 
mas não previu os respectivos cargos para viabilizar 
a estrutura de funcionamento dos novos órgãos e as-
segurar a prestação jurisdicional.

O Ministro Presidente do TST destaca ainda que 
a previsão para que se criem dois cargos em comissão, 
destinados às diretorias dos Serviços de Distribuição 
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dos Feitos de Cotia e de Mogi das Cruzes, observa 
o disposto no art. 713 da Consolidação das Leis Tra-
balhistas (CLT), segundo o qual “nas localidades em 
que existir mais de uma Junta de Conciliação e Julga-
mento, hoje Vara de Trabalho, haverá um distribuidor”, 
enquanto as funções comissionadas, típicas das unida-
des de primeira instância, destinam-se aos que exer-
cem atribuições de maior nível de responsabilidade e 
complexidade, a serem desempenhadas por servidor 
de melhor qualificação profissional.

A proposição é altamente meritória e necessá-
ria para dar um atendimento jurisdicional adequado à 
população daquelas cidades. O Tribunal Regional do 
Trabalho da 2a Região exerce jurisdição sobre os mu-

nicípios da Grande São Paulo e do Litoral Santista, 
áreas de grande adensamento populacional e de ele-
vado número de trabalhadores e empresas.

É evidente e inquestionável, portanto, a impor-
tância do projeto, que atenderá a uma maior demanda 
processual, a partir do aperfeiçoamento da prestação 
jurisdicional trabalhista na 2a Região.

III – Voto

À vista do exposto, opino pela constitucionalidade, 
juridicidade, regimentalidade, boa técnica legislativa e, 
no mérito, voto pela aprovação do Projeto de Lei da 
Câmara n° 88, de 2009.

Sala da Comissão, 24 de junho de 2009.
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Ofício nº 165/09 – PRESIDÊNCIA/CCJ

Brasília, 24 de junho de 2009

Assunto: decisão terminativa

Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no artigo 91, § 2º, do 

Regimento Interno desta Casa, comunico a Vossa Exce-
lência que, em reunião ordinária realizada nesta data, esta 
Comissão deliberou, em caráter terminativo, pela aprovação 
do Projeto de Lei da Câmara nº 88, de 2009, que “Dispõe 
sobre a criação de cargos de Juiz do Trabalho Substituto, 
de cargos de provimento efetivo e em comissão e de fun-
ções comissionadas no Quadro de Pessoal do Tribunal 
Regional do Trabalho da 2ª Região (SP)”, de autoria do 
Presidente do Tribunal Superior do Trabalho.

Aproveito a oportunidade para renovar protestos 
de estima e consideração.

Cordialmente, Senador Demóstenes Torres, 
Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania.

PARECER Nº 848, DE 2009

Da Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania, sobre o Projeto de Lei da Câmara 
nº 90, de 2009 (nº 1.354/2007, na origem), de 
iniciativa do Tribunal Superior do Trabalho, 
que altera a composição e a organização 
interna do Tribunal Regional do Trabalho da 
17ª Região (ES), cria cargos de provimento 
efetivo e em comissão e funções comissio-
nadas, e dá outras providências.

Relator: Senador Renato Casagrande

I – Relatório

Vem ao exame desta Comissão, em decisão 
terminativa, o Projeto de Lei da Câmara (PLC) nº 90, 
de 2009 (nº 1.354, de 2007, na origem), de autoria do 
Tribunal Superior do Trabalho (TST), cuja ementa se 
encontra transcrita na epígrafe deste.

A proposição objetiva alterar para doze juízes, me-
diante o seu art. 1º, a composição do Tribunal Regional 
do Trabalho (TRT) da 17ª Região, sediado na cidade 
de Vitória, Estado do Espírito Santo, e com jurisdição 
sobre o território daquela unidade da Federação.

Com esse escopo, ficam criados, conforme prevê 
o caput do art. 2º do projeto, quatro cargos de Juiz, vi-
talícios, a para serem providos em consonância com o 
art. 115 da Constituição Federal. Ademais, por meio de 
seu parágrafo único, o art. 2º estabelece a divisão do 
indigitado TRT em turmas, com quatro juízes cada.

O art. 3º prevê a criação, no Quadro de Pessoal 
da Secretaria do referido Tribunal, de 54 cargos efeti-

vos, sendo quatro de juiz, já mencionados, 28 de Ana-
lista Judiciário e 22 de Técnico Judiciário; também são 
criados 6 cargos em comissão, de nível CJ-3, e, por 
fim, 38 funções comissionadas, das quais 18 de nível 
FC-5, 6 de nível FC-4 e 14 de nível FC-3, conforme 
consta do Anexo I do projeto.

Por meio de seu art. 4º, o projeto determina que 
as despesas decorrentes da aplicação da lei que se ori-
ginar da sua aprovação correrão à conta das dotações 
orçamentárias consignadas ao TRT da 17ª Região.

Finalmente, o art. 5º veicula a usual cláusula de 
vigência imediata.

Ao justificar o projeto, afirma o Senhor Ministro-
Presidente do Tribunal Superior do Trabalho (TST):

... impõem-se urgentes providências no sentido 
de dotar a estrutura do Tribunal Regional do Trabalho 
da 17ª Região dos meios indispensáveis ao desempe-
nho satisfatório de suas atribuições, pelo que se propõe 
a alteração da sua composição para doze Juízes do 
TRT, criando-se os cargos de provimento efetivo e em 
comissão e as funções comissionadas constantes do 
presente anteprojeto de lei ora submetido à apreciação 
de Vossas Excelências, representando as medidas aqui 
consubstanciadas inadiáveis necessidades de recursos 
humanos do referido Tribunal Regional.

É ainda a mesma autoridade, que é também Pre-
sidente do Conselho Superior da Justiça do Trabalho 
(CSJT), que encaminha ofício ao Senhor Ministro de 
Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão para 
informar-lhe que o projeto, tanto sob o aspecto finan-
ceiro quanto no quantitativo de cargos/funções a se-
rem criados, está contemplado no Anexo V da Lei nº 
11.451, (11.514 é o número correto), de 7 de fevereiro 
de 2007 (LOA 2007), combinado com o artigo 92, § 
3º, da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2007, e de 
acordo com os limites fixados pelo Ato Conjunto TST 
CSJT nº 003/2007 (DOU de 5-3-2007).

Aprovada na Câmara dos Deputados, vem a 
proposição à revisão desta Câmara Alta onde não re-
cebeu emendas.

II – Análise

Os requisitos formais de constitucionalidade são 
atendidos pelo Projeto de Lei da Câmara nº 90, de 2009, 
tendo em vista que a matéria deve ser disciplinada em 
lei ordinária (CF, art. 48, X), de iniciativa privativa do 
respectivo Tribunal Superior (CF, art. 96, II, b), não ha-
vendo, igualmente, reparo algum a fazer no tocante à 
constitucionalidade de material e a juridicidade.

A proposta foi encaminhada ao Conselho Nacio-
nal de Justiça, em observância ao disposto no inciso 
IV da Lei nº 11.178, de 20 de setembro de 2005, que 
dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei 
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Orçamentária de 2006 e dá outras providências, ten-
do sido aprovada parcialmente por esse Conselho, em 
sessão realizada em 24 de abril de 2007, ao examinar 
os Pedidos de Providências nºs 1.133 e 1.265.

No tocante ao mérito, verifica-se que, essencialmen-
te, o PLC nº 90, de 2009, é justificado pelo aumento das 
atividades sob responsabilidade do Tribunal Regional do 
Trabalho da 17ª Região, haja vista a ampliação da com-
petência da Justiça do Trabalho por força da Reforma do 
Poder Judiciário (Emenda Constitucional nº 45, de 2004), 
que resultou na transferência para essa justiça especia-
lizada de 83.821 processos da Justiça Comum, sendo 
45.719 da Justiça Federal e 38.102 da Justiça Estadual, 
somente no período de julho a dezembro de 2005.

A aprovação desta proposição representa, assim, 
providência urgente e correta para permitir a adequada 
prestação da justiça trabalhista no Estado do Espírito 

Santo, que se apresenta em franco desenvolvimento 
socioeconômico.

Finalmente, quanto à adequação financeira e 
orçamentária do projeto, seu impacto financeiro anual 
está estimado em R$1.291.534,21, valor este que não 
excede os limites impostos pela Lei Complementar nº 
101, de 4 de maio de 2006 (Lei de Responsabilidade 
Fiscal), conforme parecer técnico do Conselho Nacio-
nal de Justiça a respeito do pedido de providência que 
lhe foi submetido pelo TST.

III – Voto

Em face do exposto, o voto é pela aprovação do 
Projeto de Lei da Câmara nº 90, de 2009, tanto por 
seu mérito quanto por seus aspectos relacionados à 
constitucionalidade, regimentalidade, juridicidade e 
técnica legislativa.

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

CONSTITUIÇÃO DA  
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

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

Seção II 
Das Atribuições do Congresso Nacional

Art. 48. Cabe ao Congresso Nacional, com a sanção 
do Presidente da República, não exigida esta para o especi-
ficado nos arts. 49, 51 e 52, dispor sobre todas as matérias 
de competência da União, especialmente sobre:

X – criação, transformação e extinção de cargos, 
empregos e funções públicas, observado o que esta-
belece o art. 84, VI, b; (Redação dada pela Emenda 
Constitucional n° 32, de 2001)
....................................................................................

CAPÍTULO III 
Do Poder Judiciário

Seção I 
Disposições Gerais

Art. 96. Compete privativamente:
I – aos tribunais:
a) eleger seus órgãos diretivos e elaborar seus 

regimentos internos, com observância das normas 
de processo e das garantias processuais das partes, 
dispondo sobre a competência e o funcionamento dos 
respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos;

b) organizar suas secretarias e serviços auxiliares 
e os dos juízos que lhes forem vinculados, velando pelo 
exercício da atividade correicional respectiva;

c) prover, na forma prevista nesta Constituição, os 
cargos de juiz de carreira da respectiva jurisdição;

d) propor a criação de novas varas judiciárias;
e) prover, por concurso público de provas, ou de pro-

vas e títulos, obedecido o disposto no art. 169, parágrafo 
único, os cargos necessários à administração da Justiça, 
exceto os de confiança assim definidos em lei;

f) conceder licença, férias e outros afastamentos 
a seus membros e aos juízes e servidores que lhes 
forem imediatamente vinculados;

II – ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais 
Superiores e aos Tribunais de Justiça propor ao Po-
der Legislativo respectivo, observado o disposto no 
art. 169:

a) a alteração do número de membros dos tribu-
nais inferiores;

b) a criação e a extinção de cargos e a remune-
ração dos seus serviços auxiliares e dos juízos que 
lhes forem vinculados, bem como a fixação do subsídio 
de seus membros e dos juízes, inclusive dos tribunais 
inferiores, onde houver; (Redação dada pela Emenda 
Constitucional n° 41, de 19-12-2003)
....................................................................................

Seção V 
Dos Tribunais e Juízes do Trabalho

Art. 115. Os Tribunais Regionais do Trabalho com-
põem-se de, no mínimo, sete juízes, recrutados, quando 
possível, na respectiva região, e nomeados pelo Presi-
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dente da República dentre brasileiros com mais de trinta 
e menos de sessenta e cinco anos, sendo: (Redação 
dada pela Emenda Constitucional n° 45, de 2004)
....................................................................................

LEI N° 11.178, DE 20 DE SETEMBRO DE 2005

Mensagem de veto

Dispõe sobre as diretrizes para a ela-
boração da Lei Orçamentária de 2006 e dá 
outras providências.

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

LEI N° 11.439, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2006

Mensagem de veto

Dispõe sobre as diretrizes para a ela-
boração da Lei Orçamentária de 2007 e dá 
outras providências.

....................................................................................
Art. 92. Para fins de atendimento ao disposto no art. 

169, § 1°, inciso II, da Constituição, observado o inciso I 
do mesmo parágrafo, ficam autorizadas as concessões de 
quaisquer vantagens, aumentos de remuneração, criação 
de cargos, empregos e funções, alterações de estrutura 
de carreiras, bem como admissões ou contratações de 
pessoal a qualquer tíulo, até o montante das quantidades 
e limites orçamentários constantes de anexo específico 
da Lei Orçamentária de 2007.
....................................................................................

§ 3º Os Poderes e o Ministério Público da União 
publicarão, até 30 (trinta) dias após a publicação da 
Lei Orçamentária de 2007, demonstrativo dos saldos 
das autorizações para admissões ou contratações 
de pessoal a qualquer título mencionadas no caput 
deste artigo, constantes do anexo específico da Lei 
Orçamentária de 2006, que poderão ser utilizadas no 
exercício de 2007, desde que condicionadas ao valor 
a que se refere o § 1º deste artigo.
....................................................................................

LEI N° 11.451, DE 7 DE FEVEREIRO DE 2007

Mensagem de veto

Estima a receita e fixa a despesa da 
União para o exercício financeiro de 2007.

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

LEI N° 11.514, DE 13 DE AGOSTO DE 2007

Mensagem de veto

Dispõe sobre as diretrizes para a ela-
boração e execução da Lei Orçamentária 
de 2008 e dá outras providências.

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

EMENDA CONSTITUCIONAL N° 45,  
DE 30 DE DEZEMBRO DE 2004

Altera dispositivos dos arts. 5°, 36, 
52, 92, 93, 95, 98, 99, 102, 103, 104, 105, 107, 
109, 111, 112, 114, 115, 125, 126, 127, 128, 
129, 134 e 168 da Constituição Federal, e 
acrescenta os arts. 103-A, 103-B, 111-A e 
130-A, e dá outras providências.

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

LEI COMPLEMENTAR N° 101,  
DE 4 DE MAIO DE 2000

Mensagem de veto

Estabelece normas de finanças públi-
cas voltadas para a responsabilidade na 
gestão fiscal e dá outras providências.

Ofício nº 156/09 – PRESIDÊNCIA/CCJ

Brasília, 17 de junho 2009

Assunto: decisão terminativa

Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no artigo 91, § 2º, 

do Regimento Interno desta Casa, comunico a Vossa 
Excelência que, em reunião ordinária realizada nesta 
data, esta Comissão deliberou, em caráter terminativo, 
pela aprovação do Projeto de Lei da Câmara n° 90, de 
2009, que “altera a composição e a organização interna 
do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região; cria 
cargos de provimento efetivo e em comissão e funções 
comissionadas; e dá outras providências”, de autoria 
do Tribunal Superior do Trabalho.

Aproveito a oportunidade para renovar protestos 
de estima e consideração.

Cordialmente, Senador Demóstenes Torres, 
Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania. 

PARECER Nº 849, DE 2009

Da Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania, ao Projeto de Lei da Câmara nº 
91, de 2009, (nº 1.651 de 2007, na origem), de 
iniciativa do Tribunal Superior do Trabalho 
que altera a composição do Tribunal Regio-
nal do Trabalho da 7ª Região (CE); cria car-
gos de provimento efetivo e em comissão e 
funções comissionadas no seu quadro de 
pessoal, e dá outras providências.

Relator: Senador Inácio Arruda
Relator Ad Hod: Senador Tasso Jereissati
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I – Relatório

O projeto de lei sob exame, advindo do Tribunal 
Superior do Trabalho, tem por objetivo criar, na forma 
de seu Anexo I, 6 (seis) cargos de Juiz do Trabalho de 
2º grau no Tribunal Regional do Trabalho da 7a Região, 
passando a composição do Pleno de 8 (oito) para 14 
(quatorze) juízes togados (art. 1º). Visa a criar, ainda, 
no Quadro de Pessoal da Secretaria do Tribunal Regio-
nal do Trabalho da 7a Região, os cargos de provimento 
efetivo previstos no Anexo II, (art. 2º) e os cargos em 
comissão e as funções comissionadas previstas no Ane-
xo III (art. 3º). Os cargos de provimento efetivo deverão 
ser providos na forma da legislação em vigor.

O art. 4º desse projeto ressalta que as despesas 
decorrentes da lei que se quer aprovar correrão à conta 
dos recursos orçamentários consignados ao Tribunal 
Regional do Trabalho da 7a Região.

O projeto veio acompanhado de decisão proferi-
da pelo Conselho Nacional de Justiça em 22 de maio 
de 2007.

A sua justificação ressalta que o referido tribunal, 
sediado em Fortaleza, necessita da criação dos cargos 
de juízes mencionados, por ser o único dos tribunais 
mais antigos que possui composição aquém do míni-
mo recomendado.

A despeito disso, para melhor justificar a ne-
cessidade do Tribunal Regional da 7ª Região, faz-se 
oportuno entender como está estruturada a Justiça 
do Trabalho, o que nos remete ao conhecimento dos 
três graus de jurisdição, que se encontram muito bem 
segmentados.

A Primeira instância é composta pelas Varas do 
Trabalho (designação dada pela Emenda Constitucional 
nº 24/99 às antigas Juntas de Conciliação e Julgamen-
to). Nelas são julgados apenas dissídios individuais, que 
são controvérsias surgidas nas relações de trabalho 
entre o empregador (pessoa física ou jurídica) e o em-
pregado (este sempre como indivíduo, pessoa física). 
Esse conflito chega à Vara na forma de reclamação 
trabalhista. A jurisdição da Vara é local, abrangendo 
geralmente um ou alguns municípios. Sua competência 
é determinada pela localidade onde o empregado, recla-
mante ou reclamado, prestar serviços ao empregador, 
ainda que tenha sido contratado em outro local ou no 
estrangeiro. A Vara compõe-se de um juiz do trabalho 
titular e um juiz do trabalho substituto. Em comarcas 
onde não exista Vara do Trabalho, a lei pode atribuir a 
jurisdição trabalhista ao juiz de direito.

A Segunda instância é composta pelos Tribunais 
Regionais do Trabalho (TRT). Neles julgam-se recur-
sos ordinários contra decisões de Varas do Trabalho, 
ações originárias (dissídios coletivos de categorias 
de sua área de jurisdição – sindicatos patronais ou de 

trabalhadores organizados em nível regional), ações 
rescisórias de decisões suas ou das Varas e os man-
dados de segurança contra atos de seus juízes. A 
Justiça do Trabalho conta com 24 Tribunais formados 
pelas regiões.

Quanto à instância superior, esta é formada pelo 
Tribunal Superior do Trabalho (TST). Nele são julgados 
recursos de revista, recursos ordinários e agravos de 
instrumento contra decisões de TRT e dissídios co-
letivos de categorias organizadas em nível nacional, 
além de mandados de segurança, embargos opostos 
às suas decisões e ações rescisórias.

No que tange especificamente ao Estado do 
Ceará, cuja população já atingiu mais de 8 milhões 
de habitantes, o Tribunal Regional do Trabalho da 7ª 
Região, que conta com oito juízes de 2º grau e 52 de 
1º grau, com 14 Varas do Trabalho na Capital e 12, 
apenas, no interior, revela a surpreendente estatísti-
ca. A relação de juízes do trabalho por cada 100 mil 
habitantes é apenas 0,73, ou seja, sequer podemos 
dizer que tem um magistrado para cada 100 mil habi-
tantes. O número de servidores efetivos é da ordem 
de 698. Em 2008, os números revelam uma média de 
mais de 800 novos processos por magistrado ao ano. 
O custo da Justiça do Trabalho do Ceará é de R$23,74 
por habitante, a segunda mais barata do País, contra 
R$125,52 da 19a Região. A taxa de congestionamento 
na fase de execução no 1º grau é a 3a maior do Brasil, 
com 57.869 novos casos (80,5%), perdendo apenas 
para Alagoas (80,9%) e Paraíba (94,6%).

Portanto, esses dados corroboram para justificar 
não somente a criação de novos cargos de magistra-
dos, como também de analistas e técnicos judiciários, 
no sentido de mitigar o recrudescimento do número de 
demandas trabalhistas pendentes de solução.

Ademais, há quase 20 anos o seu quadro de 
pessoal não é acrescido de nenhuma função comis-
sionada, bem como nenhum cargo foi destinado às 
áreas de apoio judiciário. Essa carência de pessoal 
se agrava com a criação do rito sumaríssimo pela Lei 
nº 9.957 de 2000, que aumentou consideravelmente 
o volume de serviços. Portanto, urge que sejam toma-
das providências para dotar a estrutura do Tribunal dos 
meios indispensáveis ao bom desempenho de suas 
atribuições.

II – Análise

O projeto se compatibiliza plenamente com as 
normas constitucionais e jurídicas, sobretudo com o art. 
96 da Lei Maior que, na letra b do seu inciso II, assegu-
ra aos Tribunais a competência privativa para propor a 
criação de cargos nos seus quadros de pessoal.
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Além disso, mostra-se redigido em boa técnica 

legislativa, e no mérito conveniente e oportuno. O au-

mento dos cargos de juízes e servidores no Tribunal 

vem ao encontro do crescente clamor de maior celeri-

dade no cumprimento da missão do Poder Judiciário. 

A verdadeira justiça requer a devida eficiência nos jul-

gamentos, que não pode prescindir de decisões mais 

céleres, para as quais é necessária a quantidade ideal 

de elementos humanos na instituição.

A Comissão de Finanças e Tributação da Câma-
ra dos Deputados concluiu o parecer pela adequação 
orçamentária e financeira da proposição.

Dessa forma, o projeto merece acolhida no âm-
bito desta Comissão.

III – Voto

Ante o exposto, opinamos pela aprovação do 
Projeto de Lei da Câmara nº 91, de 2009, por consti-
tucional, jurídico, conveniente e oportuno.

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

CONSTITUIÇÃO DA  
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

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

CAPÍTULO III 
Do Poder Judiciário

Seção I 
Disposições Gerais

Art. 96. Compete privativamente:
I –  aos tribunais:
a) eleger seus órgãos diretivos e elaborar seus 

regimentos internos, com observância das normas 
de processo e das garantias processuais das partes, 
dispondo sobre a competência e o funcionamento dos 
respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos;

b) organizar suas secretarias e serviços auxiliares 
e os dos juízos que lhes forem vinculados, velando pelo 
exercício da atividade correcional respectiva;

c) prover, na forma prevista nesta Constituição, os 
cargos de juiz de carreira da respectiva jurisdição;

d) propor a criação de novas varas judiciárias;
e) prover, por concurso público de provas, ou de pro-

vas e títulos, obedecido o disposto no art. 169, parágrafo 
único, os cargos necessários à administração da Justiça, 
exceto os de confiança assim definidos em lei;

f) conceder licença, férias e outros afastamentos 
a seus membros e aos juízes e servidores que lhes 
forem imediatamente vinculados;

II – ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Su-
periores e aos Tribunais de Justiça propor ao Poder Le-
gislativo respectivo, observado o disposto no art. 169:

a) a alteração do número de membros dos tribu-
nais inferiores;

b) a criação e a extinção de cargos e a remune-
ração dos seus serviços auxiliares e dos juízos que 
lhes forem vinculados, bem como a fixação do subsídio 
de seus membros e dos juízes, inclusive dos tribunais 
inferiores, onde houver; (Redação dada pela Emenda 
Constitucional n° 41, de 19-12-2003)
....................................................................................

LEI N° 9.957, DE 12 DE JANEIRO DE 2000

Mensagem de Veto nº 75

Acrescenta dispositivos à Consolida-
ção das Leis do Trabalho, aprovada pelo 
Decreto-Lei n° 5.452, de 1º de maio de 1943 
de maio de 1943, instituindo o procedimento 
sumaríssimo no processo trabalhista.

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

EMENDA CONSTITUCIONAL N° 24,  
DE 9 DE DEZEMBRO DE 1999

Altera dispositivos da Constituição 
Federal pertinentes à representação clas-
sista na Justiça do Trabalho.

....................................................................................
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Ofício nº 152/09 – PRESIDÊNCIA/CCJ

Brasília, 17 de junho  de 2009

Assunto: decisão terminativa.

Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no art. 91, § 2º, 

do Regimento Interno desta Casa, comunico a Vossa 
Excelência que, em Reunião Ordinária realizada nes-
ta data, esta Comissão deliberou, em caráter termi-
nativo, pela aprovação, do Projeto de Lei da Câmara 
nº 91, de 2009, que “Altera a composição do Tribunal 
Regional do Trabalho da 7a Região (CE); cria cargos 
de provimento efetivo e em comissão e funções co-
missionadas no seu Quadro de Pessoal; e dá outras 
providências”, de autoria do Presidente do Tribunal 
Superior do Trabalho.

Aproveito a oportunidade para renovar protestos 
de estima e consideração.

Cordialmente, Senador Demóstenes Torres, 
Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania.

PARECER Nº 850, DE 2009

Da Comissão de Constituição, Jus-
tiça e Cidadania, ao Projeto de Lei da Câ-
mara nº 94, de 2009 (nº 1.989 de 2007, na 
origem), de iniciativa do Tribunal Superior 
do Trabalho, que altera a composição e a 
organização interna do Tribunal Regional 
do Trabalho da 15ª Região com sede em 
Campinas, Estado de São Paulo (SP) e dá 
outras providências.

Relator: Senador Adelmir Santana

I – Relatório

O projeto de lei sob exame, advindo do Tribunal 
Superior do Trabalho, tem por objetivo aumentar a 
composição do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª 
Região para cinquenta e cinco juízes, de acordo com o 
seu art. 1º, sendo que um quinto dos cargos deverá ser 
destinado à representação da Ordem dos Advogados 
do Brasil e do Ministério Público do Trabalho, na forma 
da Constituição Federal (parágrafo único).

O art. 2º intenta criar, ainda, dezenove cargos de 
Juiz togado vitalício, a serem providos em consonância 
com o art. 115 da Lei Maior, para atender à composição 
a que se refere o art. 1º. O provimento de tais cargos 
obedecerá ao que dispõe a Constituição e a legislação 
pertinente (art. 3º).

O art. 4º visa determinar que, dentre os juízes to-
gados, três exercerão as funções de presidente, vice-

presidente administrativo e vice-presidente judicial do 
Tribunal, e dois exercerão as funções de corregedor e 
vice-corregedor regional.

Pelo art. 5º, o Tribunal deverá ser dividido em tur-
mas, além do Tribunal Pleno, e deverá ter no mínimo 
uma Seção Especializada.,

O Regimento Interno do Tribunal deverá dispor 
sobre o número de turmas e seções especializadas 
e, na hipótese de serem criadas mais de uma seção, 
apenas para uma delas serão distribuídos os proces-
sos de dissídio coletivo de natureza econômica e/ou 
jurídica. Desses dissídios, participarão o juiz presiden-
te e o vice-presidente Judicial. Os juízes da seção (ou 
das seções) serão substituídos por juízes vinculados 
às turmas, nos casos previstos em lei e no Regimento 
Interno (§§ 1º a 4º).

Pelo art. 6º, ficam criados os cargos em comissão 
de Assessor de Juiz, privativos de Bacharel em Direito, 
código CJ-3, e os Cargos em Comissão de Secretários 
de Turma, código CJ-3, na forma do Anexo II do Projeto, 
que prevê a criação de 42 cargos. Os primeiros serão 
preenchidos mediante livre indicação dos magistrados 
junto aos quais forem servir (parágrafo único).

O art. 7º tenciona criar, no quadro de pessoal da 
Secretaria do Tribunal, os cargos de Carreiras as Judi-
ciárias constantes do Anexo III (68 cargos de analista 
judiciário e 135 de técnico judiciário) a serem providos 
na forma estipulada na Lei nº 8.112, de 1990, na Lei 
nº 9.527, de 1997, e na Lei nº 11.416, de 2006.

Finalmente o art. 8º menciona que as despesas 
decorrentes do projeto que se quer erigir em lei corre-
rão à conta dos recursos orçamentários consignados 
ao TRT da 15ª Região.

O projeto veio acompanhado da legislação cita-
da, e de cópia da certidão do Conselho Superior da 
Justiça do Trabalho, que decidiu, unanimemente, pela 
aprovação da medida.

A justificação da iniciativa pontifica que seu obje-
tivo é promover o ajustamento da estrutura do Tribunal, 
para que a instituição possa prestar serviços adequa-
dos à sociedade. Lembra o aumento considerável do 
volume de processos em virtude da evolução das re-
lações de trabalho e crescente desenvolvimento eco-
nômico do País, com o consequente comprometimento 
da qualidade da prestação jurisdicional. Assinala que 
o número de juízes do Tribunal mantém-se inalterado 
desde a edição da Lei nº 8.473, de 1992, que modifi-
cou sua composição.

A criação da função de vice-presidente adminis-
trativo é justificada pela necessidade de se subdividi-
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rem as atribuições inerentes ao cargo, em razão das 
diferentes áreas de atuação.

Argumenta, ainda, que se faz necessária a cria-
ção dos cargos em comissão destinados a bacha-
réis em Direito para assessorarem os novos juízes, e 
também a criação dos cargos de provimento efetivo 
para dar suporte administrativo ao gabinete do vice-
presidente administrativo, aos 19 gabinetes de juízes 
e às novas turmas.

II – Análise

A iniciativa do projeto mostra-se em consonân-
cia com as normas constitucionais relativas ao Poder 
Judiciário, em especial com o art. 96 da Lei Maior que, 
na letra b de seu inciso II, garante aos tribunais a com-
petência privativa para propor a criação de cargos nos 
seus quadros de pessoal.

Com efeito, a garantia fundamental firmada no 
inciso XXXV do art. 5º da Constituição, pertinente ao 
direito da cidadania à prestação jurisdicional do Esta-
do, só pode ser viabilizada se as instituições do Poder 
Judiciário puderem contar com recursos humanos ca-
pazes, qualitativa e quantitativamente, de dar o neces-
sário suporte à atividade jurisdicional.

Com o crescente aumento das demandas judi-
ciais, o reduzido número de juízes impossibilita a devida 
celeridade no julgamento dos processos, fato que pre-
judica enormemente os cidadãos na busca da justiça 
e no exercício de seus direitos. Embaraça, ademais, 
a realização do direito à duração razoável do proces-

so, também alçado à estatura constitucional (art. 5º, 
LXXVIII) pela Emenda nº 45, de 2004.

A falta de suficiente assessoramento nos tribu-
nais também dificulta o bom andamento dos trabalhos, 
daí a conveniência de se dotar a instituição de maior 
quantidade de servidores para esse fim.

A exemplo dos tribunais de outras regiões, o TRT 
da 15ª Região vem enfrentando problemas devidos à 
quantidade de pessoal muito aquém do ideal, sendo 
que ele possui jurisdição trabalhista sobre 95% do 
território do estado, englobando 599 municípios com 
quase 20 milhões de habitantes. Parecer da Ministra 
Ellen Gracie, de 15-5-2007, ressaltou que o Tribunal 
Regional do Trabalho da 15ª Região possui o melhor 
índice de produtividade por magistrado de toda a Jus-
tiça do Trabalho e uma carga de trabalho bem acima 
da média nacional.

A Comissão de Finanças e Tributação da Câmara 
dos Deputados concluiu o parecer com voto pela ade-
quação orçamentária e financeira da proposição.

Dessa maneira, cremos que o projeto pode seguir 
seu curso por se mostrar louvável quanto ao mérito, e 
plenamente compatibilizado com as normas constitu-
cionais e jurídicas.

III – Voto

Ante o exposto, opinamos pela aprovação do 
Projeto de Lei da Câmara nº 94, de 2009, por consti-
tucional, jurídico, conveniente e oportuno.

Sala da Comissão, 24 de junho de 2009.
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Ofício nº 164/09 – PRESIDÊNCIA/CCJ

Brasília 24 de junho de 2009

Assunto: decisão terminativa.

Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no art. 91, § 2º, do 

Regimento Interno desta Casa, comunico a Vossa Ex-
celência que, em Reunião Ordinária realizada nesta 
data, esta Comissão deliberou, em caráter terminativo, 
pela aprovação, do Projeto de Lei da Câmara nº 94, 
de 2009, que “Altera a composição e a organização 
interna do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Re-
gião, com sede em Campinas, Estado de São Paulo, 
e dá outras providências”, de autoria do Presidente do 
Tribunal Superior do Trabalho.

Aproveito a oportunidade para renovar protestos 
de estima e consideração.

Cordialmente, Senador Demóstenes Torres, 
Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
Os pareceres lidos vão à publicação.

Sobre a mesa, ofícios que passo a ler.

São lidos os seguintes:

Ofício nº 150/09 – PRESIDÊNCIA/CCJ

Brasília, 17 de junho de 2009

Assunto: decisão terminativa

Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no art. 91, § 2º, do 

Regimento Interno desta Casa, comunico a Vossa Ex-
celência que, em Reunião Ordinária realizada nesta 

data, esta Comissão deliberou, em caráter terminati-
vo, pela aprovação, do Projeto de Lei da Câmara nº 
64, de 2009, que “Dispõe sobre a criação de cargos 
de provimento efetivo e em comissão e funções co-
missionadas no Tribunal Regional do Trabalho da 16ª 
Região, sediado em São Luís - MA, e dá outras provi-
dências”, de autoria do Presidente do Tribunal Supe-
rior do Trabalho.

Aproveito a oportunidade para renovar protestos 
de estima e consideração.

Cordialmente, Senador Demóstenes Torres, 
Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania.

Ofício nº 151/09 – PRESIDÊNCIA/CCJ

Brasília, 17 de junho de 2009

Assunto: decisão terminativa

Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no artigo 91, § 2º, 

do Regimento Interno desta Casa, comunico a Vossa 
Excelência que, em Reunião Ordinária realizada nesta 
data, esta Comissão deliberou, em caráter terminativo, 
pela aprovação, do Projeto de Lei da Câmara nº 86, de 
2009, que “Cria funções comissionadas e cargos de 
provimento efetivo no Quadro de Pessoal do Tribunal 
Regional do Trabalho da 2a Região (SP) e dá outras 
providências”, de autoria do Presidente do Tribunal 
Superior do Trabalho.

Aproveito a oportunidade para renovar protestos 
de estima e consideração.

Cordialmente, Senador Demóstenes Torres, 
Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania.
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Ofício nº 152/09 – PRESIDÊNCIA/CCJ

Brasília, 17 de junho de 2009

Assunto: decisão terminativa

Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no art. 91, § 2º, 

do Regimento Interno desta Casa, comunico a Vossa 
Excelência que, em Reunião Ordinária realizada nes-
ta data, esta Comissão deliberou, em caráter termi-
nativo, pela aprovação, do Projeto de Lei da Câmara 
nº 91, de 2009, que “Altera a composição do Tribunal 
Regional do Trabalho da 17ª Região (CE); cria cargos 
de provimento efetivo e em comissão e funções co-
missionadas no seu quadro de pessoal; e dá outras 
providências”, de autoria do Presidente do Tribunal 
Superior do Trabalho.

Aproveito a oportunidade para renovar protestos 
de estima e consideração.

Cordialmente, Senador Demóstenes Torres, 
Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania.

Ofício nº 156/09 – PRESIDÊNCIA/CCJ

Brasília, 17 de junho de 2009

Assunto: decisão terminativa

Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no art. 91, § 2º, do 

Regimento Interno desta Casa, comunico a Vossa Ex-
celência que, em Reunião Ordinária realizada nesta 
data, esta Comissão deliberou, em caráter terminativo, 
pela aprovação, do Projeto de Lei da Câmara nº 90, de 
2009, que “altera a composição e a organização interna 
do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região; cria 
cargos de provimento efetivo e em comissão e funções 
comissionadas; e dá outras providências”, de autoria 
do Tribunal Superior do Trabalho.

Aproveito a oportunidade para renovar protestos 
de estima e consideração.

Cordialmente, Senador Demóstenes Torres, 
Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania.

Ofício nº 164/09 – PRESIDÊNCIA/CCJ

Brasília, 24 de junho de 2009

Assunto: decisão terminativa

Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no art. 91, § 2º, do 

Regimento Interno desta Casa, comunico a Vossa Ex-
celência que, em Reunião Ordinária realizada nesta 
data, esta Comissão deliberou, em caráter terminativo, 
pela aprovação, do Projeto de Lei da Câmara nº 94, 

de 2009, que “Altera a composição e a organização 
interna do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Re-
gião, com sede em Campinas, Estado de São Paulo, 
e dá outras providências”, de autoria do Presidente do 
Tribunal Superior do Trabalho.

Aproveito a oportunidade para renovar protestos 
de estima e consideração.

Cordialmente, Senador Demóstenes Torres, 
Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania.

Ofício nº 165/09 – PRESIDÊNCIA/CCJ

Brasília, 24 de junho de 2009

Assunto: decisão terminativa

Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no art. 91, § 2º, do 

Regimento Interno desta Casa, comunico a Vossa Ex-
celência que, em Reunião Ordinária realizada nesta 
data, esta Comissão deliberou, em caráter terminativo, 
pela aprovação do Projeto de Lei da Câmara nº 88, 
de 2009, que “Dispõe sobre a criação de cargos de 
Juiz do Trabalho Substituto, de cargos de provimento 
efetivo e em comissão e de funções comissionadas no 
quadro de pessoal do Tribunal Regional do Trabalho da 
2ª Região (SP)”, de autoria do Presidente do Tribunal 
Superior do Trabalho.

Aproveito a oportunidade para renovar protestos 
de estima e consideração.

Cordialmente, Senador Demóstenes Torres, 
Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
Com referência aos ofícios lidos, fica aberto o prazo 
de cinco dias úteis para interposição de recurso, nos 
termos do art. 91, §§ 3º a 5º, do Regimento Interno, 
por um décimo da composição da Casa, para que os 
Projetos de Lei da Câmara nºs 64, 86, 88, 90, 91 e 94, 
de 2009, cujos parecerem foram lidos anteriormente, 
sejam apreciados pelo Plenário.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– A Presidência recebeu o Ofício nº 75, de 2009, da 
Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comu-
nicação e Informática, comunicando a aprovação em 
caráter terminativo dos Projetos de Decreto Legis-
lativo nºs 59, de 1996; 71, 73, 152, de 1999; 13, de 
2000; 442, de 2001; 329, de 2002; 198, 253, 394, 395, 
405, 409, 427, de 2008; e 7, 8, 38, 41, 54, 106, 114, 
116, 121, 123, 124, 125, 145, 164, 179, 182, 186, 193, 
194, 200, 205, 207, 215, 234, 248, 254, 260, 273, 288, 
302, 305 e 306, de 2009, cujos pareceres foram lidos 
anteriormente.
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Nos termos do art. 91, inciso III, do Regimento 
Interno, combinado com a Resolução nº 3, de 2009, 
do Senado Federal, fica aberto o prazo de cinco dias 
úteis para interposição de recurso, por um décimo da 
composição da Casa, para que as matérias sejam 
apreciadas pelo Plenário.

É o seguinte o ofício recebido:

Of. nº 75/2009 – CCT

Brasília, 10 de junho de 2009

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, em reunião 

realizada nesta data, a Comissão de Ciência, Tec-
nologia, Inovação, Comunicação e Informática, 
aprovou, em caráter terminativo, os Projetos de Decre-
tos Legislativos; 59 de 1996; 71, 73, 152 de 1999; 13 
de 2000; 442 de 2001; 329 de 2002; 198, 253, 394, 
395, 405, 409, 427 de 2008; 7, 8, 38, 41, 54, 106, 
114, 116, 121,  123, 124, 125,145, 164, 179, 182, 
186, 193, 194, 200, 205, 207, 215, 234, 248, 254, 
260, 273, 288, 302, 305 e 306 de 2009. 

Senador Flexa Ribeiro, Presidente da Co-
missão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Co-
municação e Informática.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– Sobre a mesa, projeto de lei do Senado que passo 
a ler.

É lido o seguinte:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 290, DE 2009 
(De autoria do Senador Pedro Simon)

Acresce dispositivos à Lei nº 7.492, de 
16 de junho de 1986, que “que define os cri-
mes contra o sistema financeiro nacional, 
e dá outras providências”.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Os artigos 1º e 3º da Lei nº 7.492, de 16 

de junho de 1986, passam a vigorar acrescidos dos 
seguintes dispositivos: 

Art. 1º ....................................................
Parágrafo único. Equiparam-se, para os 

fins penais desta Lei, à instituição financeira:
I –  .........................................................
II –  ........................................................
III – a pessoa natural ou jurídica que, 

contratada ou não por agentes econômicos 
envolvidos em transações financeiras, efetue 
a análise e a avaliação sobre: 

a) Os riscos que envolvam os agentes 
econômicos interessados em operações de 
crédito, aplicações e quaisquer outros tipos 

de investimentos, transações e operações no 
setor financeiro, ou delas derivadas ou nelas 
lastreadas; 

b) A situação econômico-financeira de 
grupos, empresas ou de economias nacionais, 
no que se refere à situação fiscal; contábil; evo-
lução de quantificadores, patrimônio e índices 
macro-econômicos; 

c) A qualificação e aferição do grau de 
segurança, estabilidade, confiabilidade e cre-
dibilidade das instituições analisadas referidas 
na alínea anterior. 

Art. 3º ....................................................
§ 1º Incorre na mesma pena a instituição 

financeira que fizer a divulgação pública, sem 
a autorização da autoridade pública fiscaliza-
dora, das informações relacionadas no inciso 
III e suas alíneas do Art. 1º desta Lei, sem a 
identificação completa e pública do contratan-
te, e do responsável pela análise. 

§ 2º Caso a divulgação prevista no pará-
grafo anterior ocorra no exterior, fica proibida 
ou cancelada a autorização para funciona-
mento de filial, subsidiária ou pertencente ao 
grupo da empresa divulgadora em território 
nacional. (NR)

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

Justificação

A recente crise “especulativa” americana (agora 
mundial), foi criada sobre uma super-valorização de 
títulos de investimentos diversos, que estavam las-
treados em negociações no setor imobiliário de baixa 
credibilidade, liquidez e altíssimo risco. O chamado 
mercado “subprime”. 

Além dessa aposta inconseqüente, os investimen-
tos foram evoluindo tanto em valor, como no status dos 
investidores, chegando aos poderosos Lehman Bro-
thers, Merril Lynch, Bearn Stears (o primeiro banco a 
quebrar), sem controle de nenhum órgão de fiscaliza-
ção, tais como: as chamadas agências de controle de 
risco, como Moody’s e Standart & Poor’s, a completa 
desatenção da maior seguradora do País, a AIG, da 
SEC (equivalente à nossa CVM), do Federal Reserve 
(Banco Central dos EUA) e do Tesouro Nacional.

A leviandade desta ciranda financeira chegou ao 
ponto de os mega-bancos operarem com “alavanca-
gem” (relação investimento/patrimônio-garantias) de 
mais de 270 vezes (O Acordo da Basiléia recomenda 
de no máximo 12 vezes), afiançados pelas agências 
de avaliações de riscos, que lhes atribuíram notas má-
ximas de segurança e garantia (chegando até a AAA+ 
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– Standart & Poor’s, QUE É A COTAÇÃO MÁXIMA DE 
GARANTIA DE INVESTIMENTO SEM RISCO, E SO-
MENTE É ATRIBUÍDA AOS TÍTULOS DO TESOURO 
AMERICANO).

Tem sido constante o papel, muitas vezes, desa-
gregador de empresas de auditoria e das chamadas 
agências de avaliação de situação econômica e de 
riscos de investimento. Desde o advento das crises 
da Rússia. México e Ásia, estas instituições funcionam 
como um termômetro das aplicações no mercado fi-
nanceiro. Além disso, com um simples diagnóstico, tais 
analistas redimensionam, reescalonam e alteram as 
classificações sobre a integridade de agentes finan-
ceiros e de economias nacionais.

Grande parte da crítica sobre a atual crise está 
focada na necessidade de um controle e acompa-
nhamento do mercado e de economias – inclusive as 
dos Países ricos. Neste contexto, uma das soluções 
vislumbradas seria a criação de uma agência multi-
lateral, discute-se sua provável ligação ao FMI, que 
seria, em tese, o último responsável por essa tarefa 
de avaliação.

Entretanto, cumpre lembrar, como já foi dito, que 
as atuais agências e consultorias de situação econômi-
ca exercem um fator de grande relevância no compor-
tamento dos mercados, de empresas e de economias 
nacionais: uma precipitada ou equivocada avaliação, 
motivada até mesmo por má-fé, pode levar à bancarrota 
instituições que, no mundo econômico real, possuem 
indubitável solidez.

Portanto, dada a importância, a influência e a ca-
pilaridade destas empresas dentro do setor financeiro, 
faz-se imprescindível atribuir-lhes responsabilidades 
compatíveis com suas atividades.

Com efeito, as agências de avaliação e consulto-
ria equiparam-se, inequivocamente, a órgãos auxiliares 
às instituições financeiras – muitas vezes, fazem parte 
e é um departamento da própria instituição, portanto, 
nada mais lógico infligir-lhes as regras do setor. 

Além disso, em muitos casos, as informações 
podem ser de vital interesse estratégico para o setor 
financeiro: sua divulgação a esmo pode ter como in-
tento a prática de crimes contra a ordem econômico-
financeira – como dumping, por exemplo – e a todas 
as condições e possibilidades de ataques especula-
tivos. Daí a necessidade, quando há a intenção de 
divulgação de informações, expressa da identificação 
do contratante dos serviços e a autorização das au-
toridades monetárias responsáveis pela fiscalização 
do mercado, como o Banco Central e a Comissão de 
Valores Mobiliares.

Como exemplo mais recente da precipitação e 
da grande margem de erro a que estão sujeitas essas 

análise e projeções, trago ao conhecimento de meus 
colegas, matéria publicada – em vários jornais – na 
coluna do jornalista Elio Gaspari, deste último domin-
go (21/06), intitulada “O Morgan Stanley avisa que 
disse besteira”, no qual o banco americano, desde 
dezembro passado, previra por três vezes o colapso 
da economia brasileira, sendo que a última avaliação, 
feita pelos analistas do banco em março, indicava uma 
retração 4,5% do PIB neste ano e agora modificou, 
mais uma vez – o prognóstico para – 1%. Justificou a 
instituição que os “erros” – extremamente grosseiros 
(com margem de 400%) – mas, indubitavelmente de 
divulgação irresponsável, que nos faz questionar: e se 
houvesse uma brutal evasão de investimentos? Quem 
assumiria a responsabilidade por esse ato leviano? A 
quem interessa e interessou essas avaliações brutal-
mente equivocadas?

Penso que é hora de termos que lidar com a má-
xima seriedade em relação ao sistema e aos agentes 
financeiros, não cerceá-los ou inibi-los, mas termos 
rigor e diligência na aplicação dos mecanismos de fis-
calização e controle. Aliás, a imprensa divulgou, neste 
fim de semana, matérias onde as grandes potências 
(EUA e Comunidade Européia) alertam para a neces-
sidade urgente de aprimorar esses seus mecanismos 
e tecem rasgados elogios às nossas normas e aos 
nossos órgãos que administram o sistema financeiro. 
Creio que ainda há muitas falhas e lacunas neste se-
tor, mas, temos lutado para saná-las. Esse projeto é 
mais uma contribuição para melhorarmos nossos ins-
trumentos de controle e responsabilização. 

Sala das sessões, 25 de junho de 2009. – Sena-
dor Pedro Simon.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI No 7.492, DE 16 DE JUNHO DE 1986.

Define os crimes contra o sistema finan-
ceiro nacional, e dá outras providências.

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

Art. 1º Considera-se instituição financeira, para 
efeito desta lei, a pessoa jurídica de direito público ou 
privado, que tenha como atividade principal ou aces-
sória, cumulativamente ou não, a captação, interme-
diação ou aplicação de recursos financeiros (Vetado) 
de terceiros, em moeda nacional ou estrangeira, ou a 
custódia, emissão, distribuição, negociação, interme-
diação ou administração de valores mobiliários.

Parágrafo único. Equipara-se à instituição finan-
ceira:
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I – a pessoa jurídica que capte ou administre se-
guros, câmbio, consórcio, capitalização ou qualquer 
tipo de poupança, ou recursos de terceiros;

II – a pessoa natural que exerça quaisquer das 
atividades referidas neste artigo, ainda que de forma 
eventual.

Dos Crimes Contra o Sistema Financeiro Nacional

Art. 2º Imprimir, reproduzir ou, de qualquer modo, 
fabricar ou pôr em circulação, sem autorização escrita 
da sociedade emissora, certificado, cautela ou outro do-
cumento representativo de título ou valor mobiliário:

Pena – Reclusão, de 2 (dois) a 8 (oito) anos, e 
multa.

Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem 
imprime, fabrica, divulga, distribui ou faz distribuir pros-
pecto ou material de propaganda relativo aos papéis 
referidos neste artigo.

Art. 3º Divulgar informação falsa ou prejudicial-
mente incompleta sobre instituição financeira:

Pena – Reclusão, de 2 (dois) a 6 (seis) anos, e 
multa.

(Às Comissões de Assuntos Econômicos; 
e de Constituição, Justiça e Cidadania, caben-
do à última a decisão terminativa.)

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– O projeto de lei do Senado lido será publicado e re-
metido às Comissões competentes

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
Sobre a mesa, projeto de resolução que passo a ler.

É lido o seguinte:

PROJETO DE RESOLUÇÃO DO SENADO  
Nº 30, DE 2009

Institui o Conselho de Defesa das 
Prerrogativas Parlamentares do Senado 
Federal. 

O Senado Federal resolve:
Art. 1º Fica criado o Conselho de Defesa das 

Prerrogativas Parlamentares do Senado Federal, com 
a finalidade de promover, junto com a Mesa Diretora, 
a defesa do Senado Federal, seus organismos e seus 
integrantes, em especial se atingidos em sua honra e 
imagem perante a sociedade, em razão do exercício 
do mandato e das prerrogativas institucionais.

Art. 2º O Conselho de Defesa das Prerrogativas 
Parlamentares do Senado Federal é composto por inte-
grantes, indicados nos termos regimentais, por Partido 
que tenha, no mínimo, 03 (três) Senadores, número 
equivalente à representação da cada Estado.

Art. 3º Os membros do Conselho de Defesa das 
Prerrogativas Parlamentares serão designados no iní-
cio da primeira e da terceira sessão legislativa, para 
mandato de dois anos. 

Parágrafo único. Esgotado o prazo para a indica-
ção sem que os líderes a tenham feito, o Presidente 
do Senado fará, de ofício, a indicação dos membros, 
que exercerão suas funções até a indicação dos líde-
res partidários.

Art. 4º O Conselho de Defesa das Prerrogati-
vas Parlamentares contará com Presidente e Vice-
Presidente.

§ 1º O Presidente designará relator, entre os in-
tegrantes do Conselho de Defesa das Prerrogativas 
Parlamentares, para cada caso objeto de seu exame 
e atuação.

§ 2º Todas as decisões do Conselho de Defesa 
das Prerrogativas Parlamentares que impliquem ações 
políticas, judiciais ou extrajudiciais serão submetidas 
ao seu plenário.

Art. 5º O Conselho de Defesa das Prerrogativas 
Parlamentares promoverá ampla publicidade repara-
dora do agravo ao Senado Federal, a seus órgãos e 
a seus membros. 

Parágrafo único. O Conselho de Defesa das Prer-
rogativas Parlamentares promoverá, por intermédio da 
Advocacia-Geral do Senado Federal e do Ministério 
Público, as medidas judiciais e extrajudiciais cabíveis, 
com vistas a obter reparação, inclusive aquela a que 
se refere o inciso X do art. 5º da Constituição.

Art. 6º A Mesa do Senado Federal disciplinará o 
disposto nesta Resolução e adotará as providências 
necessárias no sentido da efetiva instalação do Con-
selho, dotando-o dos recursos humanos e materiais 
necessários.

Art. 7º As despesas decorrentes desta Resolução 
correrão à conta das dotações orçamentárias assina-
ladas ao Senado Federal.

Art. 8º Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Art. 9º É revogada a Resolução nº 40, de 1995.

Justificação

A presente iniciativa inspira-se em norma de con-
teúdo semelhante adotada pela Assembléia Legislativa 
do Estado de São Paulo. Trata-se, a nosso ver, de uma 
atitude política e normativa de crucial importância para 
o regime democrático, que só tem vida real e efetiva 
com um Poder Legislativo forte e respeitado.

O respeito ao Poder Legislativo resulta, sobretudo, 
do comportamento ético e eficiente de seus integrantes, 
e tal deve ser cobrado pela mídia, pelas organizações 
da sociedade civil e, sobretudo, pelos eleitores.
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Mas a respeitabilidade da instituição parlamentar 
deve decorrer também de seu esforço de autodefesa, 
sempre e quando atacada de forma injusta, desrespei-
tosa de suas prerrogativas e ofensivas à integridade 
dos seus integrantes. Nesses casos, impõe-se à Casa 
Legislativa o dever de defender-se, e de fazê-lo no 
contexto do regime democrático, mediante as ações 
próprias previstas na Constituição e no ordenamento 
jurídico brasileiro. 

Esse é o propósito da iniciativa que ora submete-
mos ao juízo de nossos pares, na expectativa de vê-la 
transformada em norma jurídica eficaz para a defesa 
da imagem do Poder Legislativo, quando injusta e le-
vianamente atacada.

Sala das Sessões, 25 de junho de 2009. – Sena-
dor Mozarildo Cavalcanti.

LEGISLAÇÃO CITADA

CONSTITUIÇÃO FEDERAL

....................................................................................
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distin-

ção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros 
e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade 
do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança 
e à propriedade, nos termos seguintes:
....................................................................................

X – são invioláveis a intimidade, a vida privada, a 
honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito 
a indenização pelo dano material ou moral decorrente 
de sua violação;

RESOLUÇÃO Nº 40, DE 1995 

Institui a Procuradoria Parlamentar e 
dá outras providências. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1º A Mesa Diretora disporá do apoio da Pro-

curadoria Parlamentar, cuja finalidade é a de promo-
ver, em colaboração com ela e por sua determinação, 
a defesa perante a sociedade, do Senado de suas 
funções institucionais e de seus órgãos e integrantes, 
quando atingidos em sua honra ou imagem em razão 
do exercício do mandato. 

§ 1º A Procuradoria Parlamentar será constituí-
da por cinco Senadores, designados pelo Presidente 
do Senado, para mandato de dois anos, renováveis 
uma vez. 

§ 2º A designação dos membros da Procuradoria 
Parlamentar ocorrerá até trinta dias após a instalação 
dos trabalhos da sessão legislativa, observada, quanto 
possível, a proporcionalidade partidária. 

§ 3º Incumbe à Procuradoria Parlamentar: 

I – providenciar ampla publicidade reparadora de 
matéria ofensiva ao Senado ou a seus integrantes, vei-
culada por órgão de comunicação ou imprensa, sem 
prejuízo da divulgação a que este estiver sujeito, por 
força de lei ou de decisão judicial; 

II – promover e instalar, por meio do Ministério 
Público, da Advocacia-Geral da União, da Advocacia 
do Senado ou de mandatários advocatícios, as medi-
das judiciais e extrajudiciais cabíveis para obter ampla 
reparação inclusive aquela a que se refere o art. 5º, X, 
da Constituição Federal. 

§ 4º Quando se tratar de Senador, a Procuradoria, 
conforme o caso, encaminhará o assunto à Correge-
doria para as providências cabíveis. 

Art. 2º Ato da Comissão Diretora do Senado 
adotará as providências necessárias à instalação da 
Procuradoria Parlamentar e à sua dotação, com apoio 
funcional e recursos materiais. 

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

Senado Federal, 23 de agosto de 1995. – Sena-
dor José Sarney, Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
O projeto que acaba de ser lido vai à publicação.

A Presidência comunica ao Plenário a abertura 
de prazo de cinco dias úteis, perante a Mesa, para re-
cebimento de emendas ao Projeto de Resolução nº 
30, de 2009, que acaba de ser lido, nos termos do art. 
235, II, “a”, do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
Sobre a mesa, requerimentos que passo a ler.

São lidos os seguintes:

REQUERIMENTO Nº 784, DE 2009

Requeiro, nos termos dos arts. 50, parágrafo 2º, 
da Constituição da República e 216 do Regimento In-
terno do Senado Federal, sejam solicitadas ao Senhor 
Ministro da Integração Nacional, Deputado Geddel 
Vieira Lima, as seguintes informações: 

O Estado do Amazonas solicitou socorro finan-
ceiro da ordem de R$ 280 milhões, sendo atendido em 
apenas R$ 80 milhões, montante que não permite o 
pronto atendimento a todo o contingente de afetados 
pela situação de calamidade pública em decorrência 
das enchentes em vários municípios.

Nesse sentido, pergunta-se para quando estaria 
prevista a liberação do montante de R$ 200 milhões 
de reais, que, segundo o plano de trabalho submetido 
pelo órgão da Defesa Civil amazonense ao Ministério 
da Integração Nacional, ainda são necessários para 
combater e amenizar os efeitos da situação de cala-
midade, os efeitos dos alojamentos e prestar ajuda às 
famílias desabrigadas. 
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Justificação

A enchente que castiga Manaus e outros 51 mu-
nicípios do Amazonas superou a que foi observada em 
1953, até então a maior observada no nosso estado. 
Várias cidades estão com a totalidade de suas áreas 
alagadas. Em Manaus, as águas já atingem o centro 
comercial, trazendo prejuízo de toda espécie.

Mas engana-se quem pensar que os problemas 
não só da população da capital, como também os ri-
beirinhos, encerram-se com a vazante das águas, que, 
espera-se, esteja próxima de começar.

A partir do recuo das águas, várias outras dificul-
dades surgirão. Doenças como leptospirose, hepatite A 
e diarréia atingirão as populações, sobretudo as crian-
ças. Casas e prédios públicos estarão seriamente da-
nificados, a colheita estará comprometida e rebanhos 
estarão perdidos, haverá pouca água potável, o ano 
letivo dos alunos estará comprometido. 

Dos R$ 80 milhões de reais repassados inicial-
mente pelo Ministério da Integração ao Governo do 
Amazonas, R$ 60 milhões destinaram-se a ações de 
desbarrancamento, que são pequenas, porém urgen-
tes, obras para a recuperação de ruas, casas, muros 
e contenção de encostas. 

Outros R$ 10 milhões foram repassados para 
51 municípios atingidos pelas cheias, a fim de que os 
prefeitos pudessem providenciar auxílio emergencial 
(colchões, redes, cobertores etc). Mais R$ 10 milhões 
viabilizaram assistência imediata à população.

Mas isso ainda é pouco, muito pouco para pelo 
menos amenizar o sofrimento dos atingidos pelas 
cheias, os desalojados, os desabrigados. 

Afinal, quais são os principais obstáculos e dificul-
dades existentes para a célere efetivação do repasse 
dos recursos solicitados? 

Confio na solidariedade humana, na empatia e no 
espírito público dos nobres pares para a aprovação do 
presente requerimento, cuja finalidade maior é exercer 
uma pressão democrática, legítima e transparente para 
que o Governo Federal disponibilize, sem tardança, os 
recursos dos quais o estado e o povo do Amazonas care-
cem urgentemente, para se recuperar dos alagamentos 
que arrasaram dezenas de municípios e cujos prejuízos, 
mais recentemente se estenderam à capital.

 Sala das Sessões, 25 de junho de 2009. – Se-
nador Jefferson Praia, PDT/AM.

(Á Mesa para decisão.)

REQUERIMENTO N° 785, DE 2009

Nos termos do art. 216, do Regimento Interno do 
Senado Federal, combinado com o art. 50 da Consti-
tuição Federal, requeiro sejam prestadas pelo Senhor 

Ministro da Justiça, Tarso Genro, informações sobre a 
suposta turnê à Europa do indígena Davi Kopenawa, 
financiada por organismos estrangeiros (ONG britânica 
Survival International).

Justificação

Este requerimento decorre da necessidade levar 
ao conhecimento do Senado e de toda a sociedade 
brasileira informações sobre denúncias veiculadas pela 
mídia nacional sobre o financiamento de organismos 
estrangeiros para turnês de representantes indígenas 
brasileiros atuarem contra os interesses do País.

Sala das Sessões, 25 de junho de 2009. – Senador 
Mozarildo Cavalcanti.

(À Mesa para decisão)

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– Os requerimentos que acabam de ser lidos serão 
despachados à Mesa para decisão, nos termos do art. 
216, III, do Regimento Interno.

Sobre a mesa, ofícios que serão lidos.

São lidos os seguintes:

Of. nº 65/2009/CE

Brasília, 23 de junho de 2009

Assunto: Aprovação de matéria

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que esta Comissão 

aprovou, em reunião realizada no dia de hoje, substi-
tutivo de autoria de Sua Excelência o Senhor Senador 
Efraim Morais, ao Projeto de Lei do Senado nº 101, de 
2009, de autoria de Sua Excelência o Senhor Senador 
Cícero Lucena, que “Autoriza o Poder Executivo a criar 
o Centro Federal de Educação Tecnológica (CEFET) 
de Catolé da Rocha, no Estado da Paraíba”.

A matéria será incluída na pauta da próxima 
reunião, para apreciação em turno suplementar, nos 
termos do disposto no art. 282, combinado com o art. 
92 do Regimento Interno do Senado Federal.

Atenciosamente, – Senador Flávio Arns, Presi-
dente da Comissão de Educação, Cultura e Esporte.

Of. nº 71/2009/CE

Brasília, 23 de junho de 2009

Assunto: Aprovação de matéria

Senhor Presidente,
1. Comunico a Vossa Excelência que esta Co-

missão aprovou, em reunião realizada no dia de hoje, 
substitutivo de autoria de Sua Excelência o Senhor 
Senador Alvaro Dias, ao Projeto de Lei do Senado nº 
429, de 2008, de minha autoria, que “Autoriza o Poder 
Executivo a criar a Escola Técnica Federal de Campina 
da Lagoa, no Estado do Paraná”.
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2. A matéria será incluída na pauta da próxima 
reunião, para apreciação em turno suplementar, nos 
termos do disposto no art. 282, combinado com o art. 
92 do Regimento Interno do Senado Federal.

Atenciosamente, – Senador Flávio Arns, Presi-
dente da Comissão de Educação, Cultura e Esporte.

Of. nº 72/2009/CE

Brasília, 23 de junho de 2009

Assunto: Aprovação de matéria

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que esta Comissão 

aprovou, em reunião realizada no dia de hoje, substi-
tutivo de autoria de Sua Excelência o Senhor Senador 
Gilberto Goellner, ao Projeto de Lei do Senado nº 26, 
de 2009, de autoria de Sua Excelência a Senhora Se-
nadora Serys Slhessarenko, que “Autoriza a criação 
do Centro Federal de Educação tecnológica de Sinop, 
no estado de Mato Grosso”.

A matéria será incluída na pauta da próxima 
reunião, para apreciação em turno suplementar, nos 
termos do disposto no art. 282, combinado com o art. 
92 do Regimento Interno do Senado Federal.

Atenciosamente, – Senador Flávio Arns, Presi-
dente da Comissão de Educação, Cultura e Esporte.

Of. nº 76/2009/CE

Brasília, 23 de junho de 2009

Assunto: Aprovação de matéria

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que esta Comissão 

aprovou, em reunião realizada no dia de hoje, substi-
tutivo de autoria de Sua Excelência o Senhor Senador 
Roberto Cavalcanti, ao Projeto de Lei do Senado nº 
197, de 2008, de autoria de Sua Excelência o Senhor 
Senador João Vicente Claudino, que “Autoriza o Poder 
Executivo a criar o Centro Federal de Educação Tec-
nológica de Valença, no Estado do Piauí”.

A matéria será incluída na pauta da próxima 
reunião, para apreciação em turno suplementar, nos 
termos do disposto no art. 282, combinado com o art. 
92 do Regimento Interno do Senado Federal.

Atenciosamente, Senador Flávio Arns, Presiden-
te da Comissão de Educação, Cultura e Esporte.

Of. nº 80/2009/CE

Brasília, 23 de junho de 2009

Assunto: Aprovação de Matéria

Senhor Presidente,
1. Comunico a Vossa Excelência que esta Co-

missão aprovou, em reunião realizada no dia de hoje, 

substitutivo de autoria de Sua Excelência o Senhor 
Senador Raimundo Colombo, ao Projeto de Lei do Se-
nado nº 415, de 2008, de autoria de Sua Excelência 
o Senhor Senador Flávio Arns, que “Autoriza o Poder 
Executivo a criar a Escola Técnica Federal de Ibaiti, no 
Estado do Paraná”.

2. A matéria será incluída na pauta da próxima 
reunião, para apreciação em turno suplementar, nos 
termos do disposto no art. 282, combinado com o art. 
92 do Regimento Interno do Senado Federal.

Atenciosamente, – Senador Flávio Arns, Presi-
dente da Comissão de Educação, Cultura e Esporte.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
Os ofícios que acabam de ser lidos vão à publicação.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
Com referência aos expedientes que acabam de ser 
lidos, a Presidência comunica ao Plenário que aos 
Substitutivos aos Projetos de Lei do Senado nºs 197, 
415 e 429, de 2008, 26 e 101, de 2009, poderão ser 
oferecidas emendas até o encerramento da discussão, 
no turno suplementar, perante a Comissão de Educa-
ção, Cultura e Esporte.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – A 
Presidência altera o despacho anteriormente dado ao 
Projeto de Lei da Câmara nº 6, de 2009, encaminhan-
do-o às Comissões de Ciência, Tecnologia, Inovação, 
Comunicação e Informática; de Serviços de Infraes-
trutura; de Assuntos Econômicos; de Meio Ambiente, 
Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle; e de 
Constituição, Justiça e Cidadania.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– Sobre a mesa, projeto recebido da Câmara dos De-
putados que passo a ler.

É lido o seguinte:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 531, DE 2009 

(Nº 1.353/2008, na Câmara dos Deputados)

Aprova o texto do Acordo entre o Go-
verno da República Federativa do Brasil e 
o Governo dos Estados Unidos da Améri-
ca para Programas Educacionais e de In-
tercâmbio Cultural, celebrado em Brasília, 
em 27 de maio de 2008.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o texto do Acordo entre o 

Governo da República Federativa do Brasil e o Gover-
no dos Estados Unidos da América para Programas 
Educacionais e de Intercâmbio Cultural, celebrado em 
Brasília, em 27 de maio de 2008.

Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do 
Congresso Nacional quaisquer atos que possam re-
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sultar em revisão do referido Acordo, bem como quais-
quer emendas ou ajustes complementares que, nos 
termos do inciso I do art. 49 da Constituição Federal, 
acarretem encargos ou compromissos gravosos ao 
patrimônio nacional.

Art. 2º O artigo X do referido Acordo será promul-
gado com a seguinte redação:

“Artigo X
Ambas as Partes pretendem isentar a 

cobrança de taxas para concessão de vistos, 
inclusive toda e qualquer taxa de processa-
mento, para cidadãos e nacionais dos Estados 
Unidos da América e do Brasil e seus depen-
dentes, envolvidos em programas realizados 
sob os auspícios da Comissão, como descrito 
no Artigo II deste Acordo. As Partes pretendem 
iniciar a observância dessa isenção trinta dias 
após o Acordo entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo dos Esta-
dos Unidos da América para Programas de 
Intercâmbio Educacional e Cultural entrar em 
vigor. Caso alguma das Partes rescinda es sa 
isenção, ela notificará a outra Parte com trinta 
ou mais dias de antecedência.”

Art. 3° Este decreto legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

ACORDO ENTRE O GOVERNO DA REPÚBLICA 
FEDERATIVA DO BRASIL E O GOVERNO  

DOS ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA  
PARA PROGRAMAS EDUCACIONAIS  

E DE INTERCÂMBIO CULTURAL

O Governo da República Federativa do Brasil
e
O Governo dos Estados Unidos da América (do-

ravante denominados as “Partes”),
Desejando continuar e expandir programas para 

promover o entendimento mútuo entre os povos da 
República Federativa do Brasil (Brasil) e dos Estados 
Unidos da América (Estados Unidos) por meio de in-
tercâmbio educacional, cultural, científico, técnico e 
profissional;

Considerando que esses programas foram execu-
tados pela Comissão para o Intercâmbio Educacional 
entre o Brasil e os Estados Unidos (doravante denomi-
nada “a Comissão”) conforme as disposições do Acordo 
sobre a Comissão para o Intercâmbio Educacional e o 
Financiamento de Programas de Intercâmbio, feito no 
Rio de Janeiro, em 5 e 19 de outubro de 1966;

Reconhecendo os benefícios mútuos derivados 
de tais programas e o desejo das Partes de cooperar 
e assistir no financiamento e expansão desses pro-

gramas para o fortalecimento da cooperação bilateral, 
Concordaram com o seguinte:

ARTIGO I

1. A Comissão continuará a ser reconhecida pelo 
Governo do Brasil e o Governo dos Estados Unidos 
como uma organização criada para facilitar a adminis-
tração do programa educacional a ser financiado por 
fundos tornados disponíveis por ambas as Partes, nos 
termos do presente Acordo e por outras fontes apro-
priadas, conforme aprovação da Diretoria da Comis-
são, em conformidade com os objetivos do programa, 
contidos neste Acordo.

2. A Comissão é criada com personalidade jurí-
dica de acordo com a legislação brasileira e desfruta-
rá de autonomia de gestão e administração, sujeitas 
às disposições deste Acordo e às diretrizes e normas 
estabelecidas pelas Partes.

3. A Comissão, seus recursos e receitas, serão 
isentos de impostos até os limites previstos no Códi-
go Tributário Federal (o Código) dos Estados Unidos 
e à legislação pertinente do Brasil. Contribuições à 
Comissão serão dedutíveis até os limites previstos no 
Código e na legislação brasileira aplicável.

4. Este Acordo e as atividades ora previstas sujei-
tar-se-ão às leis e regulamentos das Partes, conforme 
se apliquem, incluindo aquelas que dizem respeito à 
disponibilidade de fundos.

ARTIGO II

Os fundos tornados disponíveis pelas Partes, nos 
termos deste Acordo, e por outras fontes, nas condi-
ções e limitações estabelecidas neste Acordo, serão 
usados pela Comissão para os fins de:

a) financiar estudos, pesquisa, instrução 
e outras atividades educacionais em nível uni-
versitário (a) de cidadãos e nacionais dos Es-
tados Unidos, no Brasil, e (b) de cidadãos e 
nacionais do Brasil, nos Estados Unidos;

b) financiar visitas e intercâmbios entre 
estudantes, professores, pesquisadores e pro-
fissionais dos Estados Unidos e do Brasil, e

c) facilitar e financiar outros programas e 
atividades educacionais e culturais relaciona-
das, tais como avaliação, testes e serviços de 
orientação educacional; promoção da coope-
ração e troca de informações sobre sistemas 
e práticas de ensino superior; e conferências 
e cursos práticos.

ARTIGO III

A Comissão poderá, de acordo com as disposi-
ções do presente Acordo, exercitar todos os poderes 
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necessários para executar os objetivos do presente 
Acordo, incluindo os seguintes:

a) planejar, adotar e executar programas 
em conformidade com os objetivos do presen-
te Acordo;

b) submeter uma proposta anual deta-
lhando as metas dos programas da Comissão, 
os tipos de subvenções e as diretrizes gerais 
para aprovação pela Diretoria;

c) preparar avisos e instruções de ins-
crição para todos os programas para garantir 
transparência e competição aberta;

d) recomendar estudantes, professores, 
pesquisadores e profissionais que são cida-
dãos do Brasil ao Conselho Diretor da Comis-
são J. William Fulbright de Bolsas de Estudos, 
para participarem do programa;

e) reciprocamente, receber para apro-
vação, as listas de cidadãos ou nacionais dos 
Estados Unidos, selecionados pelo Conselho 
Diretor da Comissão Fulbright de Bolsas de 
Estudos para estudos, pesquisa, instrução 
e outras atividades educacionais no Brasil, 
e facilitar sua afiliação a organizações apro-
priadas;

f) em conformidade com as condições e li-
mitações ora estabelecidas, autorizar o desem-
bolso de fundos e a realização de subvenções 
para os propósitos autorizados neste Acordo, 
incluindo-se o pagamento de transporte, anui-ansporte, anui-sporte, anui-rte, anui-e, anui-anui-ui-
dades e despesas de matrícula, manutenção 
e outras despesas incidentes;

g) fornecer auditorias anuais das contas 
da Comissão por parte dos auditores escolhi-rte dos auditores escolhi-e dos auditores escolhi-
dos pela Diretoria e disponibilizá-las a ambas 
as Partes. Se for requerido pelas Partes, a Co-rtes. Se for requerido pelas Partes, a Co-es. Se for requerido pelas Partes, a Co-rido pelas Partes, a Co-do pelas Partes, a Co-as Partes, a Co- Partes, a Co-
missão também permitirá outras auditorias de 
suas contas por representantes de qualquer 
uma ou de ambas as Partes;

h) adquirir, reter e eliminar propriedade 
em nome da Comissão, conforme esta jul-
gar necessário para levar a cabo os objetivos 
deste Acordo, desde que sejam garantidas 
as instalações adequadas para as atividades 
da Comissão;

i) angariar e aceitar contribuições, doa-angariar e aceitar contribuições, doa-gariar e aceitar contribuições, doa-
ções e dotações testamentárias de outras fon-tras fon-as fon-
tes (indivíduos, fundações, empresas e outras 
instituições públicas e privadas), desde que os 
procedimentos para angariação e uso desses 
fundos estejam em conformidade com as dis-
posições deste Acordo e com as leis e regula-as leis e regula-leis e regula-
mentos das Partes, para a fi nalidade de aper-as Partes, para a fi nalidade de aper-Partes, para a fi nalidade de aper-rtes, para a fi nalidade de aper-es, para a fi nalidade de aper-finalidade de aper-alidade de aper-

feiçoar o programa de intercâmbio bilateral da 
Comissão, conforme detalhado no Artigo II;

j) com aprovação de ambas as Partes, 
administrar ou assistir na administração, ou 
de outro modo facilitar outros programas para 
realização dos objetivos deste Acordo.

Artigo IV

As Partes concordam em fazer alocações anuais 
de fundos e/ou contribuições em espécie à Comissão, 
para os fins deste Acordo, dependendo da disponibili-
dade de fundos apropriados e outras leis e regulamen-riados e outras leis e regulamen-ados e outras leis e regulamen-tras leis e regulamen-leis e regulamen-
tos pertinentes das Partes. Todos os compromissos, 
obrigações e despesas autorizados pela Comissão 
serão feitos em conformidade com um plano anual de 
programa e orçamento aprovados pela Diretoria.

3. O diretor executivo será responsável pela di-
reção e supervisão dos programas e atividades da 
Diretoria, de acordo com as resoluções e diretrizes 
da Diretoria e as disposições deste Acordo. Em caso 
de sua ausência ou incapacitação, a Diretoria poderá 
nomear um Diretor Executivo Interino pelo período de 
tempo que julgar necessário ou desejável.

Artigo VII

A Comissão deverá apresentar às Partes um relató-
rio anual de todas as atividades realizadas e do uso dos 
fundos tornados disponíveis a ela. Relatórios especiais 
podem ser apresentados com maior frequência, a critério 
da Comissão ou a pedido de qualquer das Partes.

Artigo VIII

O escritório principal da Comissão será localiza-
do na capital do Brasil, mas as reuniões da Diretoria 
e qualquer de seus comitês podem ser realizadas em 
outros lugares, conforme a Diretoria determinar perio-
dicamente, e as atividades de qualquer dos membros 
ou funcionários da Comissão poderão ser realizadas 
em outros locais, conforme aprovado pela Diretoria.

Artigo IX

As partes envidarão todos os esforços para fa-
cilitar os programas autorizados neste Acordo e para 
solucionar os problemas que porventura surjam nas 
operações aqui previstas.

Artigo X

Ambas as partes pretendem isentar a cobrança de 
taxas para concessão de vistos, inclusive toda e qualquer 
taxa de processamento, para cidadãos e nacionais dos 
Estados Unidos da América e do Brasil e seus dependen-
tes, envolvidos em programas realizados sob os auspícios 
da Comissão, como descrito no Artigo II deste Acordo. 
As partes pretendem iniciar a observância dessa isenção 
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trinta dias após o Acordo entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo dos Estados Unidos da 
América para programas de Intercâmbio Educacional e 
Cultural entrar em vigor. Caso alguma das Partes rescin-
da essa isenção, ela pretende notificar a outra Parte com 
trinta ou mais dias de antecedência.

Artigo XI

1. Este Acordo entrará em vigor quando as Par-
tes notificarem uma para outra por escrito do término 
de seus respectivos trâmites internos para a entrada 
em vigor deste acordo. A data da última notificação por 
escrito será considerada a data de entrada em vigor 
do Acordo. Uma vez vigorando, este Acordo perma-
necerá em vigor até que uma das Partes o rescinda 
através de notificação por escrito à outra Parte, em 
cujo caso o Acordo será rescindido trinta dias após 
o final do primeiro ano civil que começar após a data 
dessa notificação.

2. No caso de término deste Acordo, todos os 
fundos e recursos da Comissão serão divididos entre 
as duas Partes, proporcionalmente à suas respectivas 
contribuições monetárias à administração da Comissão 
durante o período em que o Acordo esteve em vigor, e 
tornar-se-ão propriedade das Partes, sujeitos às condi-
ções, limitações e obrigações impostas anteriormente 
à rescisão do Acordo.

3. O término deste Acordo não resultará no tér-
mino de quaisquer compromissos existentes com os 
bolsistas ou terceiros.

Artigo XII

O presente Acordo poderá ser emendado por meio 
de troca de Notas diplomáticas entre as Partes.

Artigo XIII

O presente Acordo substitui o Acordo sobre a 
Comissão para o Intercâmbio Educacional e o Finan-
ciamento de Programas de Intercâmbio, feito no Rio 
de Janeiro, em 5 e 19 de outubro de 1966.

Em fé do que, os abaixo assinados, devidamen-
te autorizados a tanto por seus respectivos Governos, 
assinaram o presente Acordo.

Feito em Brasília, em 27 de maio de 2008, em dois 
exemplares originais, nos idiomas português e inglês, 
sendo ambos os textos igualmente autênticos.

MENSAGEM N° 839, DE 2009

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do disposto no art. 49, inciso I, com-

binado com o art. 84, inciso VIII, da Constituição, sub-
meto à elevada consideração de Vossas Excelências, 
acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor 
Ministro de Estado das Relações Exteriores, o texto 
do Acordo entre o Governo da República Federativa 
do Brasil e o Governo dos Estados Unidos da América 
para Programas Educacionais e de Intercâmbio Cultural, 
celebrado em Brasília, em 27 de maio de 2008.

Brasília, 29 de outubro de 2008. – Luiz Inácio 
Lula da Silva

EM Nº 255 MRE DCE/CGEUC/DAI/– BRAS EUA

Brasília, 5 de julho de 2008

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Tenho a honra de submeter à elevada conside-

ração de Vossa Excelência o anexo texto do Acordo 
entre o Governo da República Federativa do Brasil 
e os Estados Unidos da América para Programas 
Educacionais e de Intercâmbio Cultural, assinado em 
Brasília, em 27 de maio de 2008, por ocasião da visita 
ao Brasil da Secretária Adjunta para Assuntos Educa-
cionais e Culturais dos Estados Unidos. da América, 
Sra. Goli Ameri.

2. O Instrumento resultou de processo negocia-
dor entre representantes dos Ministérios das Relações 
Exteriores dos dois países e tem como objetivo a pro-
moção dos valores culturais e o estreitamento, em be-
nefício mútuo, dos vínculos de amizade, entendimento 
e cooperação entre o Brasil e os Estados Unidos da 
América através da ampliação dos programas de mo-
bilidade acadêmica e de intercâmbio já existentes.

3. Em razão do êxito e dos benefícios angaria-
dos para ambos os países pela Comissão instituída 
pelo Acordo para o Intercâmbio Educacional e o Fi-
nanciamento de Programas de Intercâmbio de 1966, 
as Partes acordaram em dar continuidade à referida 
Comissão, ao negociar o anexo Acordo em substitui-
ção ao de 1966.

4. O Acordo que ora elevo à apreciação de Vossa 
Excelência mantém as atribuições da referida Comis-
são e expande sua área de atuação, em benefício de 
nacionais brasileiros nos Estados Unidos da América 
e de norte-americanos no Brasil, no campo da coope-
ração educacional e do intercâmbio cultural.

5. O Acordo autoriza a Comissão a fomentar todos 
os tipos de mobilidade acadêmica na área da educação 
superior, bem como financiamento de outros programas 
e atividades educacionais e culturais relacionadas à 
mobilidade estudantil, docente e de pesquisadores e a 
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promoção da troca de informações entre os dois países 
sobre sistemas e práticas no ensino superior.

6. O Acordo deverá entrar em vigor na data da 
última notificação em que as Partes se comuniquem, 
por escrito e por via diplomática, sobre o cumprimento 
dos requisitos legais internos.

Uma vez que os procedimentos internos para a 
vigência do presente Acordo requerem sua ratifica-
ção pelo Legislativo, nos termos do inciso I, artigo 49 
da Constituição Federal, elevo a Vossa Excelência o 
anexo projeto de Mensagem, para encaminhamento 
do referido instrumento à apreciação do Congresso 
Nacional.

Respeitosamente, – Celso Luiz Nunes Amorim

LEGISLAÇÃO CITADA 
ANEXADA PELA SECRETARIA- GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congres-

so Nacional:
I – resolver definitivamente sobre tratados, acor-

dos ou atos internacionais que acarretem encargos ou 
compromissos gravosos ao patrimônio nacional;
....................................................................................

(À Comissão de Relações Exteriores e 
Defesa Nacional)

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– O Projeto vai à Comissão de Relações Exteriores e 
Defesa Nacional, onde poderá receber emendas pelo 
prazo de cinco dias úteis, tendo a referida Comissão 
o prazo de 15 dias úteis para opinar sobre a matéria, 
prorrogável por igual período, nos termos do art. 376, 
III, do Regimento Interno.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Pela or-
dem, Sr. Presidente.

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

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– Agora, pela ordem, aquela que está na bandeira, 
Ordem e Progresso.

Paulo Paim, pela ordem.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Para uma comunica-
ção parlamentar.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
Drª Claudia Lyra faz sua inscrição.

Pela ordem, Senador Mário Couto, o mais novo 
esposo do Senado.

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Presidente Mão Santa, eu 
queria duas informações. Primeiro, foi lido...

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
Ah, eu vou logo falar. Li, ontem, com muita emoção e 
muita preocupação, porque só tinha 29 assinaturas... 
A lei diz 27.

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Essa é a 
pergunta que eu quero fazer.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
Da vez passada, quatro tiraram.

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – E, desta 
vez, alguém tirou?

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– Drª Claudia Lyra responde, com a competência que 
lhe é peculiar, que está sagrada, já passou o prazo 
de tirar.

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Então, eu 
quero pedir a V. Exª, assessorado...

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
Para V. Exª reconhecer a eficiência, a sensibilidade e 
o respeito democrático do Presidente Sarney...

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Muito obri-
gado. Vou falar sobre isso.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
Eu mesmo nunca pensei que, ontem mesmo, depois 
do apelo de V. Exª, fosse agilizado.

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Vou falar 
sobre isso e quero pedir a V. Exª, e chamar a atenção 
da Secretária Cláudia, para que só se possa questionar 
a composição dessa CPI no mês de agosto.

Então, gostaria que a CPI fosse formatada no 
mês de agosto. Eu quero deixar logo esse pedido re-
gistrado em notas taquigráficas, porque sei que, se for 
solicitado aos Líderes agora, entraremos no recesso e 
poderemos prejudicar a CPI. Portanto,eu gostaria que 
as indicações pudessem ser no mês de agosto para que 
se pudesse formalizar a CPI durante o mês de agosto, 
iniciar os trabalhos durante o mês de agosto.

A segunda pergunta era em que ordem eu estou 
inscrito para falar.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – V. 
Exª é o número dois. O primeiro que convocamos para 
usar da palavra é o Senador Marco Maciel, mas V. Exª 
será atendido de acordo com a forma regimental.

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Muito obri-
gado. Eu agradeço.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
E eu respondo pelo Presidente Sarney.

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – E agrade-
ço ao Presidente Sarney. Eu vou à tribuna.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – E 
tranquilize-se o País. Ele comporta-se da mesma maneira 
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que se comportou no momento mais difícil de nossa his-
tória: a transição democrática. E nós, eu, que faço parte 
também da Mesa Diretora, e todos os companheiros, 
estamos trabalhando e estamos resolvendo.

Hoje mesmo, eu fui abordado pela imprensa por-
que as atribuições minhas foram aumentadas: tomar 
conta dos imóveis em que residem os Senadores. E 
eu quero dizer que nós, com toda a austeridade que 
eu aprendi – e entendi que Clemenceau disse: entre 
o direito e o crime, não há neutralidade –, todos nós 
estamos do lado do direito. Então, no Senado, nessa 
parte, nós já tivemos, vamos dizer... Três Senadores 
devolveram porque, administrativamente, eles estavam 
em apartamento e os pagaram. Um deles foi o João 
Pedro, que me disse que tirou no banco. Eu disse: fez 
muito bem. E três Ministros, também, que não estavam 
amparados pela lei, eu os fiz também que entrassem 
para devolver os dinheiros. Então, é a austeridade.

Todas as reformas administrativas estão pas-
sando por mim. E têm alguns problemas de pequenas 
pessoas, humildes, que ficaram nos aposentos térreos 
dos vigilantes provisoriamente. Mas têm pessoas mais 
importantes, têm pessoas da área judicial, com todo 
o mérito, que entraram verbalmente, e outros funcio-
nários. Então, está-se exigindo muito de uma pobre e 
humilde pessoa que lá enviuvou. E o Presidente Sarney, 
traduzindo a sua sensibilidade e a sua generosidade, o 
permitiu, em momento difícil, caridoso, e ela se... Mas 
nós estamos tendo todos os procedimentos jurídicos. 
Mas nós não vamos ter dois pesos e medidas. A lei, 
dentro da lei e com a lei. Como disse Rui Barbosa, só 
tem uma salvação: a lei e a justiça.

Convidamos o Senador Marco Maciel. É o primeiro 
inscrito. Marco Maciel traduz o que é o Senado da Re-
pública. Se há democracia neste País, quem a sustenta 
é o Senado; se há a Federação, é o Senado.

Reconhecemos que tivemos problemas adminis-
trativos, como tem em toda a história. Citaria a Igreja 
– o Marco Maciel é o maior cristão que eu conheço, 
apostólico –: a Igreja Católica sofreu, também, des-
vios administrativos e precisou um membro, botou 96 
desvios administrativos na Igreja Católica, na matriz 
da Alemanha, Lutero. Isso é normal. O Senado teve 
uns erros administrativos, mas Senador nenhum está 
envolvido. Nós somos o povo do Brasil.

Eu posso falar como Cícero, que simbolizou a de-
mocracia representativa. Antes era o povo, na Grécia, 
que ia à praça, mas não dava para todo o povo falar. 
Ele falava assim: “O Senado e o povo”. Nós podemos 
falar: “O Senado e o povo do Brasil”. Um quadro vale 
por dez mil palavras.

Aí está Marco Maciel, essa figura. Não é que todos 
nós consigamos ser iguais a ele em virtude, mas existe, 

na natureza, um fenômeno que se chama homeostase, 
uma faixa que mais ou menos se aproxima. 

Então, esta é a Casa dos pais da Pátria. Estão ati-
rando muitas pedras no Senado, porque este País iria 
tomar desvios na nossa cultura democrática. A nossa 
cultura democrática foi na Grécia que começou, Aris-
tóteles; na Itália, com o direito romano e com o Sena-
do; na França, da liberdade, igualdade e fraternidade, 
onde caiu o absolutismo e veio a alternância de poder, 
melhorada aqui, no Brasil, por Rui Barbosa, que sofreu 
exílio como Senador num governo muito duro do Ma-
rechal de Aço, e foi para a Inglaterra. Como líder maior, 
ele trouxe modelos de democracia da Inglaterra e dos 
Estados Unidos. É essa a nossa formação. A nossa não 
é Cuba; não é a nossa cultura. Não é Venezuela, não é 
Equador, não é Bolívia, não é Paraguai. E quem garante 
ao País a liberdade democrática somos nós.

Com a palavra Marco Maciel, cujas virtudes simbo-
lizam as virtudes da média dos Senadores do Brasil.

O SR. MARCO MACIEL (DEM – PE. Pronuncia o 
seguinte discurso. Com revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, Senador Mão Santa; Srs. Senadores Paulo Paim 
e Mário Couto; Srªs e Srs. Senadores: “Esquecemo-nos 
frequentemente de ligar cidadania a patriotismo, vocábu-
los que deveriam andar sempre juntos, para sabermos 
afrontar com coragem e desprendimento certas situações 
adversas.” Esta frase não é minha; é uma inspirada sen-
tença do professor, jurista e filósofo Miguel Reale. 

Faço tais considerações, Sr. Presidente, ao referir-
me ao trágico desastre com a aeronave do voo 447 da 
Air France, iniciado no Rio de Janeiro com destino a 
Paris, que fez tantas vítimas, entre brasileiros, france-
ses e outras nacionalidades, nas águas do Atlântico, 
entre o Brasil e a África.

As famílias enlutadas e os amigos das vítimas 
continuam sofrendo com as perdas, com as circuns-
tâncias e com as falhas da tecnologia num setor onde 
a ciência é o maior insumo e a maior garantia de se-
gurança e sucesso. 

Convém, todavia, ressaltar, em meio a tanto in-
fortúnio, o papel da nossa Marinha de Guerra e da Ae-
ronáutica, juntamente com as da França, no resgate 
dos corpos e pertences dos passageiros e tripulantes, 
além dos destroços do avião. 

Sempre nos emociona ver os exemplos de solida-
riedade com que as comunidades e organizações se 
mobilizam para apoiar as vítimas de catástrofes.

Destaco, no caso, o denodo, o desprendimen-
to, a coragem pessoal, o dar-se e o dedicar-se, sem 
limite de tempo, de nossos marinheiros e aviadores, 
expressões que uso simbolicamente incluindo aí toda 
a escala hierárquica e especializações das Forças Ar-
madas brasileiras no mar, no ar e em suas instalações 
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em terra, armadas muito mais com almas do que com 
armas, não só por obrigação, mas também por coo-
peração e solidariedade. 

Às suas atividades se somam às contribuições 
dos membros da Força terrestre, das forças auxiliares 
e de organizações civis – estas, afinal, reservas das 
Forças Armadas. 

Sr. Presidente, nossos marinheiros e aviadores, 
num sentido mais amplo, e seus parceiros franceses 
comprovam o lema do mestre Miguel Reale, que citei 
no início das minhas palavras, isto é: “Esquecemo-nos 
frequentemente de ligar cidadania e patriotismo, vocá-
bulos que deveriam estar sempre juntos, para saber-
mos afrontar com coragem e desprendimento certas 
situações adversas.” 

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ocorre-me, 
a propósito, lembrar tendência de certos governos de 
não priorizar o reaparelhamento das Forças Armadas 
e auxiliares sob a justificativa da necessidade de recur-
sos para outros setores, esquecendo-se, muitas vezes, 
da enorme contribuição das Forças Armadas no tem-
po de paz, principalmente nas ocasiões de catástro-
fes, quando muitas vidas, muito mais valiosas do que 
os recursos financeiros economizados, são perdidas, 
às vezes pela demora no atendimento ou quando as 
equipes de socorro não estão devidamente equipadas 
para as atividades de salvamento.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, nossas 
homenagens, pois, às Forças Armadas brasileiras pe-
las ações desenvolvidas após a queda do avião da Air 
France, revelando uma cultura e uma sólida formação, 
caracterizadas em princípios morais e éticos. Daí por 
que não posso deixar, neste momento, de fazer o regis-
tro do papel desempenhado pelo Brasil e pela França, 
no sentido de socorrer e tanto quanto possível apoiar 
ações que possam não somente dar uma resposta a 
demandas da sociedade, mas também pela contribuição 
que as Forças Armadas deram no sentido de apoiar os 
esforços que foram feitos para que fossem minimizados 
os impactos decorrentes da queda do referido avião.

Muito obrigado a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 

– O Senador Marco Maciel representa o DEM do Es-
tado de Pernambuco e traduz o melhor das virtudes 
democráticas deste País.

Marco Maciel exerceu por oitenta e seis vezes a 
Presidência da República neste País sem nenhuma 
mancha.

Agora estamos alternando. Para uma comunica-
ção inadiável, Senador Paulo Paim.

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

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
Pela ordem, Senador Mário Couto.

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA. Pela or-
dem. Sem revisão do orador) – Estou encaminhando 
à Mesa, Presidente, neste momento, denúncia que 
recebi há poucos minutos. Fui abordado por uma pes-
soa que trabalha na Casa, mais especificamente na 
Secretaria de Segurança, e que me pediu que eu les-
se o documento e que tomasse alguma providência. 
Li o documento, e a única providência que tenho que 
tomar, que é minha obrigação, é endereçá-lo à Mesa. 
Acho que é um assunto sério, cujo encaminhamento 
V. Exª poderá dar.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 

V. Exª fez o encaminhamento?
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA. Intervenção 

fora do microfone.) – Já está aí.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 

Está chegando. Daremos a resposta.
Com a palavra, para uma comunicação inadiável, 

o Senador Paulo Paim. Ele representa o Estado do Rio 
Grande do Sul e o Partido dos Trabalhadores. Ele fez sua 
carreira como líder operário. É a vida política que mais se 
aproxima da do nosso Presidente Luiz Inácio. Ele foi até 
secretário de instituições operárias, quando Luiz Inácio 
era Presidente. Ele representa o Rio Grande do Sul.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Senador 
Mão Santa; Senador Marco Maciel, ex– Presidente da 
República; Senador Mário Couto, que tem caminhado 
muito comigo nessa questão dos aposentados e pen-
sionistas, permitam-me só anunciar este passo – e 
tenho certeza de que V. Exª estará junto: quero convi-
dar V. Exªs e os que puderem para, na terça-feira que 
vem, às 9h30min, sermos recebidos, na Câmara dos 
Deputados – porque é lá que estão os projetos –, pelo 
Líder do Governo, o Deputado Henrique Fontana, que 
falará em nome do Governo. Nessa conversa, vamos, 
mais uma vez, pedir a aprovação, pela Câmara, do fim 
do fator previdenciário, bem como do reajuste integral 
para todos os aposentados e pensionistas. Além de 
nós, estarão, com certeza, alguns Deputados e líderes 
dos aposentados de todo o País.

Com esse registro, Sr. Presidente, quero também 
dizer que, na terça, de manhã, às 11h, aqui, neste ple-
nário, Senador Alvaro Dias, teremos uma sessão de 
homenagem pelo transcurso dos 50 anos da Confede-
ração Brasileira de Servidores Públicos. Falei há poucos 
minutos com o Presidente João Domingos, e ele disse 
que está havendo uma grande mobilização entre os 
servidores públicos do Brasil para que, na oportunida-
de, eles estejam aqui, no plenário do Senado.
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Quero também dizer, Sr. Presidente, que seria im-
portante que V. Exª registrasse, nos Anais da Casa, do-
cumento que vou encaminhar. Trata-se de um abaixo-
assinado feito pelos metalúrgicos do Rio Grande, pelos 
bancários do Rio Grande, pelo Fórum Sindical dos Traba-
lhadores do Rio Grande, por centrais e confederações que 
apoiam esse movimento, ou seja, apoiam o fim do fator e 
o reajuste integral para aposentados e pensionistas.

Quero dizer, também, aos meus companheiros do 
Aeros que estamos interagindo junto ao Ministro Toffoli 
para que seja acelerada a decisão final para que vocês 
possam receber o que têm direito, mediante acordo que 
foi feito junto ao Supremo Tribunal Federal.

Quero ainda, Sr. Presidente, agradecer à Câmara 
de Vereadores de Goiânia e, também, ao Prefeito de 
Goiânia, Íris Rezende, pois fui informado que, por unani-
midade, foi-me concedido o título de cidadão de Goiânia 
– e acertaremos uma data para que eu esteja naquela 
cidade. E quero dizer aos senhores que não é porque 
sou preto ou porque sou branco, até porque sou negrão 
mesmo. É devido, Senador Mão Santa, a esse trabalho 
do Estatuto da Pessoa com Deficiência, do Estatuto da 
Igualdade Racial e todos os projetos referentes a apo-
sentados e pensionistas – inclusive, V. Exª foi Relator do 
projeto relativo ao fim do fator previdenciário.

Quero ainda, Sr. Presidente, nesta tarde de agra-
decimentos, agradecer a Câmara de Vereadores de 
Panambi, lá no Rio Grande do Sul. Também lá, por 
coincidência, concederam-me o título de cidadão da-
quela cidade.

Passo a ler a moção que recebi:
Excelentíssimo Senhor Senador: 
Comunicamos que a Câmara de Vereadores de 

Panambi aprovou, na Sessão Ordinária do dia 1º/06/09, 
Moção de Aplauso por seus esforços junto ao Senado 
(e ao Governo) reivindicando o envio de mais recursos 
aos Municípios gaúchos afetados pela estiagem.

Como suas reivindicações visam auxiliar quase 1 
milhão de pequenos agricultores em aproximadamente 
250 Municípios do Rio Grande do Sul (que merecem, 
com certeza, um atendimento tanto do Governo de 
Estado como do Governo Federal) (...)

Agradeço pela homenagem e agradeço, também, 
à autora da moção, Vereadora Nara Viviane Graeff, do 
PT. Ela foi subscrita pelos Vereadores Ibraim Chagas, do 
PSDB, Leandro R. Berghahn, do PT, e Romário Heitor 
Malheiros, do PDT. Respeitosamente, assina o documen-
to, demonstrando seu total apoio também, o Presidente 
da Câmara, Vereador Nelson Arno Radmann.

Sr. Presidente, fazendo esses registros, eu gosta-
ria de, na tribuna, neste momento, discorrer sobre uma 
preocupação de todos os trabalhadores: a obtenção 

da restituição do Imposto de Renda que incide sobre 
os dez dias de férias.

Sr. Presidente, trago a essa tribuna um assunto 
que tem sido uma grande dor de cabeça, infelizmente, 
para muitos assalariados brasileiros. Falo da devolução 
do Imposto de Renda que incide sobre a venda dos dez 
dias de férias do trabalhador ao seu empregador.

Segundo o Departamento Intersindical de Assesso-
ria Parlamentar (Diap), a Receita Federal do Brasil havia 
anunciado que editaria uma instrução normativa para re-
gulamentar o assunto, de modo a estabelecer a devolução 
automática do dinheiro arrecadado a mais, evitando com 
isso, portanto, que o assalariado contribuinte fosse obrigado 
a fazer e apresentar declarações retificadoras.

Infelizmente, isso não aconteceu. A Instrução Nor-
mativa nº 936, de 2009, que dispõe sobre o tratamento 
tributário relativo a valores pagos a título de abono pe-
cuniário de férias, tornou-se, na verdade, um grande em-
pecilho para o cumprimento dessa justiça tributária.

As exigências da instrução normativa são extrema-
mente complexas para a maioria da população econo-
micamente ativa. O montante previsto para a restituição, 
de mais de R$2 bilhões – repito, mais de R$2 bilhões –, 
poderá, com as regras impostas, não ser devolvido, per-
manecer nos cofres públicos e servir, infelizmente, con-
forme diz o Diap, para ampliar o superávit primário.

Outro fator negativo é que a devolução automáti-
ca, em 2009, do imposto cobrado em 2008 poderá não 
acontecer. Para tanto, basta uma divergência entre o 
que foi informado pelo empregador à Receita, por meio 
da declaração do imposto retido na fonte, e o compro-
vante de rendimentos pagos e de retenção do Imposto 
de Renda na fonte, entregue ao trabalhador para que 
ele faça a sua declaração. De fato, é grave.

Confirmada essa tendência, além de não receber 
o que foi retido indevidamente – e desde 2002, deci-
sões judiciais reiteram a isenção deste tributo, mas o 
entendimento e a insistência da Receita são de que 
esses rendimentos são passíveis de tributação –, o 
trabalhador terá o dissabor de cair na malha fina, de 
comprovar e dar explicações ao Fisco sobre possível 
erro que ele não cometeu. A norma é que, nosso en-
tendimento, não está adequada. 

Um alento para o assalariado contribuinte é a pos-
sibilidade de que o ressarcimento do imposto cobrado 
sobre a venda dos dez dias de férias seja retroativo aos 
últimos cinco anos. No entanto, para a conquista desse 
direito, o trabalhador deverá fazer uma declaração retifi-
cadora para cada ano em que tenha ocorrido a incidência 
da tributação, entre os anos de 2005 a 2008.

É necessário registrar que inúmeros trabalhadores 
não guardam os recibos de férias e contracheques – e, 
aí, eles estão prejudicados. Várias empresas, desde 
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2004, também já fecharam suas portas, e esses assa-
lariados, trabalhadores contribuintes, serão privados 
do acesso a esse direito.

Eu duvido que lá nos computadores da Receita 
não estejam todos esses dados, para exigir toda essa 
documentação.

Também fortifica a não obtenção dessa restituição 
o fato de que os empregadores não estão obrigados a 
fornecer os respectivos avisos de férias e, tampouco, 
apresentar a Declaração de Imposto de Renda Retido 
na Fonte retificadora para que a devolução do que foi 
cobrado em 2008 seja automática neste ano. É funda-
mental esse documento.

A não incidência de desconto do Imposto de Renda 
sobre a venda de férias é um direito dos associados da 
Associação Nacional dos Aposentados do Banco do Brasil 
(Anabb) desde 1995, quando deixaram de pagar o Imposto 
de Renda incidente sobre a venda de férias, licenças-prêmio 
e abonos, em razão de mandado de segurança coletivo 
impetrado pela associação, que é filiada ao Diap.

O processo foi finalizado com êxito e beneficiou 
todos os funcionários do Banco do Brasil, além de 
abrir precedente para que as demais categorias de 
trabalhadores possam buscar na Justiça o reconhe-
cimento do direito.

Diante desse quadro angustiante, é o caso de 
se perguntar: não haveria uma forma, um programa 
de computador, como eu dizia antes, capaz de fazer a 
devolução desses recursos de forma automática, como 
faz, hoje, a Receita em caso de devolução de Imposto 
de Renda? É claro, Sr. Presidente, que, no meu enten-
dimento, existe. Enfim, que não seja usado o cumpri-
mento de todas as exigências da IN nº 936 da Receita 
Federal do Brasil, que cria esses obstáculos.

Concordo com o Diap, principalmente quando me 
disse o Alysson Alves que é urgente e necessária a mo-
bilização e a pressão dos movimentos sociais, sob pena 
de não restar alternativa diferente do cumprimento de 
todas as exigências da IN nº 936 para o efetivo recebi-
mento do imposto cobrado sobre os dez dias de férias 
de cada trabalhador brasileiro. Esse ressarcimento é 
parte intrínseca da tão sonhada justiça tributária.

Quero registrar ainda, Sr. Presidente, para concluir, 
outro tema importante, que é o fato de inúmeros traba-
lhadores não estarem mais recebendo o adicional de in-
salubridade, porque não existe mais base de cálculo.

Por isso, apresentei o Projeto nº 294, de 2008, 
que dispõe sobre a base de cálculo do adicional de in-
salubridade. Mas por que isso aconteceu? O Supremo 
Tribunal proibiu a indexação do adicional de insalubri-
dade sobre o salário-mínimo, como também não pode 
qualquer instância judicial determinar a sua substitui-
ção por critério distinto do que eles entenderem, como 
pretendia o Tribunal Superior do Trabalho.

Tendo em vista que uma nova normatização da 
base de incidência para fins de cálculo do adicional de 
insalubridade tem de ser feita, eu assumi essa respon-
sabilidade, chamando-a para nós, e encaminhamos 
projeto aqui no Senado, via Poder Legislativo, para 
não termos mais esse problema e ser assegurado, 
sim, o adicional de insalubridade sobre a remuneração 
do trabalhador, já que o Supremo entendeu que não 
deve ser sobre o salário-mínimo, como era antes – e 
para mim entendeu corretamente –, mas sobre a re-
muneração mesmo, só que precisava de uma norma, 
e a norma nós a apresentamos. 

Em consequência, se de um lado, o adicional de 
insalubridade não pode mais ter seu valor indexado ao 
salário-mínimo e, do outro, não temos mais nenhum 
ordenamento jurídico para que se estabeleça uma re-
gra de cálculo para viabilizar o pagamento, está criado 
o imbróglio, como falamos.

Diante dessa realidade, propomos nova base de 
cálculo do adicional de insalubridade, que incidirá so-
bre o salário do trabalhador. Elevamos o valor da base 
de cálculo desse adicional, onerando e estimulando, 
assim, o empregador, para que promova ações que vi-
sem à eliminação das áreas consideradas insalubres, 
penosas e periculosas.

Alguém disse, e eu repito, que quando mexem nos 
bolsos, as pessoas sentem. Se não garantirem condições 
boas, eu diria, para o desenvolvimento da atividade de 
cada trabalhador, sem que ele seja exposto a áreas de 
alto risco – com acidentes no trabalho, com doenças no 
trabalho –, tendo em vista as condições de insegurança... 
Porque, quando acontece o acidente, dizem que o ato é 
inseguro. Não é que o ato seja inseguro, as condições 
de trabalho é que são inseguras devido, além de situa-
ções precárias, à questão da insalubridade e do serviço 
penoso, enfim, a fatores físicos ou químicos que preju-
dicam o trabalhador, como a periculosidade.

Por isso, pedimos a aprovação urgente desse 
projeto também aqui na Casa.

Por fim, Sr. Presidente, quero dizer que, ama-
nhã, o Presidente Lula estará no Rio Grande do Sul, 
em amplo roteiro. Na oportunidade, Sua Excelência 
será acompanhado por uma delegação de Senadores 
e Deputados, inclusive eu estarei lá. Naturalmente, 
Senador Mário Couto, eu, se houver espaço – espero 
consegui-lo – falarei desses projetos tão importantes 
para todos os trabalhadores e aposentados, que estão 
em debate no Senado e na Câmara dos Deputados. 
Aliás, aqui no Senado, já aprovamos todos, diríamos; 
agora é lá Câmara dos Deputados. 

Era isso.
Muito obrigado, Sr. Presidente.

SEGUEM, NA ÍNTEGRA, DISCURSOS 
DO SR. SENADOR PAULO PAIM.
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O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apa-
nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, o assunto é recorrente mas sempre merece 
destaque. Eu falo do fim do fator previdenciário.

Recebi abaixo-assinados do Fórum Sindical de 
Saúde do Trabalhador e da Federação dos Bancários 
do Rio Grande do Sul, contendo inúmeras assinaturas 
de pessoas que exigem o fim do fator previdenciário.

Assim como essas entidades, tantas outras têm 
se manifestado pedindo a derrubada do fator.

Como todos já sabem, esse redutor de aposen-
tadorias é um golpe certeiro na vida de trabalhadores 
que não fizeram outra coisa senão suar a camisa pelo 
desenvolvimento do nosso país.

Mas, nós estamos na luta e não entregaremos 
os pontos.

Agradeço o apoio recebido do Fórum Sindical de 
Saúde do Trabalhador e da Federação dos Bancários 
do Rio Grande do Sul e cumprimento a todos que estão 
engajados nesta luta, que, de fato é por todos!

Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apa-

nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, eu gostaria de trazer a esta tribuna um 
assunto que tem sido uma grande dor de cabeça para 
muitos trabalhadores.

Falo da devolução do Imposto de Renda (IR), 
que incide sobre a venda dos dez dias de férias do 
trabalhador ao seu patrão.

Segundo o Departamento Intersindical de Assesso-
ria Parlamentar (DIAP), a Receita Federal do Brasil (RFB) 
havia anunciado que editaria uma instrução normativa 
para regulamentar o assunto, de modo a estabelecer a 
devolução automática do dinheiro arrecadado a mais, evi-
tando, portanto, que o assalariado-contribuinte fosse obri-
gado a fazer e apresentar declarações retificadoras.

Infelizmente isso não aconteceu. A Instrução 
Normativa da RFB nº 936/2009, que dispõe sobre o 
tratamento tributário relativo a valores pagos a título de 
abono pecuniário de férias, tornou-se um grande em-
pecilho para o cumprimento dessa justiça tributária.

As exigências da Instrução Normativa são extrema-
mente complexas para a grande maioria da população 
economicamente ativa. O montante previsto para a res-
tituição, de mais de R$2 bilhões poderá, com as regras 
impostas, não ser devolvido, permanecer nos cofres do 
Governo e servir para ampliar o superávit primário.

Outro fator negativo é que a devolução automáti-
ca em 2009 do imposto cobrado em 2008 poderá não 
acontecer. Para tanto, basta uma divergência entre o 
que foi informado pelo empregador à Receita por meio 
da Declaração de Imposto Retido na Fonte (DIRF) e o 

Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção 
do Imposto de Renda na Fonte, entregue ao trabalha-
dor para que faça sua declaração.

Confirmada essa tendência, além de não receber o 
que foi retido indevidamente – desde 2002 decisões judi-
ciais reiteram a isenção desse tributo, mas entendimento 
e insistência da Receita é de que esses rendimentos são 
passíveis de tributação –, o trabalhador terá o dissabor 
de cair na malha fina, comprovar e dar explicações ao 
Fisco sobre possível erro que não cometeu.

Um alento para o assalariado-contribuinte é a pos-
sibilidade de que o ressarcimento do imposto cobrado 
sobre a venda dos dez dias de férias seja retroativo aos 
últimos cinco anos. No entanto, para a conquista desse 
direito, o trabalhador deverá fazer uma declaração reti-
ficadora para cada ano que tenha ocorrido a incidência 
da tributação, entre os anos de 2005 a 2008.

É necessário registrar que inúmeros trabalhado-
res não guardam os recibos de férias e contracheques. 
Várias empresas desde 2004 também já fecharam suas 
portas e esses assalariados, trabalhadores-contribuin-
tes, serão privados do acesso a esse direito.

Também fortifica a não obtenção dessa restituição 
o fato de que os empregadores não estão obrigados a 
fornecer os respectivos avisos de férias e tampouco 
apresentar a Declaração de Imposto de Renda Retido 
na Fonte (DIRF) retificadora para que a devolução do 
que foi cobrado em 2008 seja “automática” neste ano.

Sr. Presidente, a não incidência de desconto do 
Imposto de Renda sobre a venda de férias é um direito 
dos associados da Associação Nacional dos Aposenta-
dos do Banco do Brasil (ANABB) desde 1995, quando 
deixaram de pagar o IR incidente sobre a venda de fé-
rias, licenças-prêmio e abonos, em razão de mandado 
de segurança coletivo impetrado pela associação, que 
é filiada ao DIAP.

O processo foi finalizado com êxito e beneficiou 
todos os funcionários do Banco do Brasil, além de abrir 
precedente para as demais categorias de trabalhadores 
buscarem na Justiça o reconhecimento desse direito.

Diante desse quadro angustiante, é o caso de 
se perguntar: não haveria uma forma ou programa de 
computador capaz de fazer devolução desses recur-
sos sem a necessidade de cumprimento de todas as 
exigências da IN 936 da Receita Federal do Brasil?

Concordo com o assessor do DIAP, Alysson Al-
ves, quando ele diz que é urgente e necessária a mo-
bilização e pressão dos movimentos sociais, sob pena 
de não restar alternativa diferente do cumprimento de 
todas as exigências da IN 936 para o efetivo recebi-
mento do imposto cobrado sobre os dez dias de férias 
de cada trabalhador brasileiro. Esse ressarcimento é 
parte intrínseca da tão sonhada justiça tributária.
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Quero registrar ainda, Sr. Presidente, outro tema 
importante, que é o fato de inúmeros trabalhadores não 
estarem recebendo o adicional de insalubridade pois 
não há base para cálculo.

Nesse sentido é de extrema importância a apro-
vação do Projeto nº 294/2008, de minha autoria, que 
dispõe sobre a base de cálculo do adicional de insa-
lubridade.

Conforme decisão do STF, fica proibida a indexa-
ção do adicional de insalubridade ao salário-mínimo, 
como também não pode qualquer instância judicial de-
terminar a sua substituição por critério distinto, como 
pretendia o Tribunal Superior do Trabalho, tendo em 
vista que uma nova normatização da base de incidên-
cia para fins de cálculo de adicional de insalubridade é 
competência exclusiva do Poder Legislativo.

Em conseqüência, se, de um lado, o adicional de 
insalubridade não pode mais ter seu valor indexado ao 
salário mínimo, de outro, não temos mais, em nosso 

ordenamento jurídico, regra que estabeleça a base de 
cálculo para viabilizar o seu pagamento.

Diante dessa realidade, estamos propondo nova 
base de cálculo do adicional de insalubridade, que in-
cidirá sobre o salário do trabalhador.

Elevamos o valor da base de cálculo desse adi-
cional, onerando e estimulando, assim, o empregador, 
para que este promova ações que visem à eliminação 
ou neutralização de fatores físicos ou químicos que 
causam insalubridade em seu estabelecimento.

A aprovação dessa medida é de grande urgên-
cia!

Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado.

DOCUMENTOS 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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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
Após brilhante pronunciamento de Paulo Paim, quero 
lembrar a V. Exª que esses dias são muito importan-
tes na sua vida pública e na do povo brasileiro. Há 
um compromisso da Casa para resgatar o direito dos 
aposentados. 

Nós fomos ao Presidente Michel Temer, que nos 
deu a palavra – e nós nele acreditamos – que coloca-
ria de volta aquele seu projeto que derruba o redutor 
– uma vergonha, uma nódoa –, que sacrifica os apo-
sentados, do qual, com muita honra, fui Relator. Eu o 
defendi, e ele foi aprovado aqui. No dia oito de julho, 
há um compromisso da Líder, que já retardou a tenta-
tiva de derrubarmos o veto.

Senador Alvaro Dias, V. Exª está inscrito pela 
Liderança.

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Muito obri-
gado.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
Mas, atentai bem, porque V. Exª está amparado pelo 
art. 66, não é?

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Não, sem 
pressa, o que V. Exª...

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– Porque os Líderes, tanto do PSDB, duplamente, 
quanto o da Minoria, que V. Exª... Mas estamos alter-
nando e, agora, há um orador inscrito, Mário Couto, 
que ansiosamente aguarda. V. Exª está garantido como 
Líder pelo art. 66, §1º: a ausência do Líder do PSDB 
e o da Minoria...

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Se o meu 
amigo Alvaro Dias tiver alguma pressa, eu posso ce-
der.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
Não. Não tem, não. E eu quero agradá-lo. Hoje, eu es-
tava numa roda em que se falou no nome de V. Exª, o 
pessoal do Piauí disse: “Ah, ele é tão simpático! Avalie 
se essa conhecesse você, V. Exª Vereador, em 1969, 
em Londrina pelo PMDB. Só teve esse erro. Devia ter 
ficado no PMDB.

Com a palavra Mário Couto. 
Mário Couto representa o Estado do Pará, o 

grandioso povo trabalhador e rico, que ele defende 
com muita garra. Tive um dos momentos felizes da 
minha vida ao ir ao Pará, e ver o calor, o trabalho da-
quela gente, a culinária, enfim, um Estado de muito 
trabalho, e mais: participar da festa de casamento de 
V. Exª. O padre, Senador Romeu Tuma, deu três con-
selhos: o primeiro, orar – orar, oração. Aí eu disse ao 
Flexa Ribeiro que orasse para a reeleição dele; o ou-
tro, namorar. Conselho número dois: namorar. Aí eu e 
Adalgisa encampamos isso. E o terceiro: perdoar. Eu 
o passei ao Arthur Virgílio para ele me perdoar alguns 

erros. E foi uma beleza de festa! V. Exª é muito querido 
no Estado do Pará.

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Obri-
gado, Presidente.

Presidente Mão Santa, hoje, estou muito feliz, 
Presidente. Vou falar da CPI do Dnit, já devidamente 
aprovada por esta Casa. Antes, porém, quero saudar, 
com muita alegria, o meu nobre companheiro de mui-
tas lutas políticas no Marajó, especialmente na minha 
querida terra onde nasci, a cidade de Salvaterra, o 
Vereador Walter Nascimento, que se encontra aqui 
nas galerias deste Senado, dando-nos este prazer 
e esta alegria. É com grande satisfação que registro, 
nos Anais desta Casa, o nome desse nobre, valente 
e operoso vereador da minha terra.

Mas, Presidente, na semana que vem, antes de 
entrar na CPI do Dnit, gostaria de ressaltar que, na 
próxima semana, teremos grandes satisfações para 
dar aos aposentados e pensionistas deste País. Até 
que enfim, Senador Romeu Tuma, V. Exª que esteve 
à frente dessa luta, juntamente com o Senador Mão 
Santa, na terça-feira, a Câmara irá votar. Michel Temer 
já falou que, aconteça o que acontecer, na terça-feira 
irão votar os projetos do Paim. Espero, oxalá, tomara 
que a gente possa aplaudir o Presidente Lula! Que 
ele não possa formar um exército para derrubar esses 
projetos! Se o Presidente Lula não se meter nesse 
processo, eu não tenho dúvida nenhuma de que os 
Deputados Federais aprovarão – não tenho dúvida 
nenhuma. Mas, se o Governo interceder, aí, alguns 
obedientes ao Governo vão ter, obrigatoriamente, que 
votar contra. Esse é o meu grande receio, essa é a mi-
nha grande dúvida. 

Mas quero deixar um recado, hoje, ao Presidente 
Lula: Presidente Lula, dizem que Vossa Excelência vê 
a TV Senado, mas, mesmo que Vossa Excelência não 
a esteja assistindo, se algum assessor estiver moni-
torando as nossas falas, saiba, Presidente, que este 
momento é de expectativa para uma classe que há 
muitos, e muitos, e muitos, e muitos anos sofre neste 
País. Uma classe abandonada, uma classe que lutou 
por este País, que trabalhou por este País, que não 
cometeu nenhuma ofensa a Vossa Excelência, mas 
que está morrendo aos poucos. A cada mês que olham 
os seus contracheques, eles diminuem, mais do que 
já estão diminuídos. Essa classe, daqui a cinco, seis 
anos, mais ou menos, não poderá viver, terá sua con-
denação: a morte. 

Senhor Presidente, tenho a certeza de que o 
seu coração não vai deixar acontecer isso, Presidente. 
Chame para si, chame um membro do seu partido, o 
Senador Paulo Paim, brilhante Senador nesta Casa. 
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Chame-o. Peça ao Líder do seu Governo que conver-
se com o Paim. Não temos condições de medir forças 
com Vossa Excelência. Vossa Excelência é poderoso. 
A sua bancada na Câmara é 70% maior do que a nos-
sa, e, com certeza, poderá nos vencer. Eu apelo à sua 
sensibilidade, apelo ao seu coração: olhe a situação 
dos aposentados! Aproveite este raro momento para 
mostrar à Nação brasileira, para mostrar principalmente 
aos aposentados e pensionistas deste País que V. Exª 
não os odeia, que V. Exª não tem nada contra eles, que 
V. Exª não quer o mal dos aposentados e pensionistas 
deste País. Este é o grande momento, Presidente Lula, 
de V. Exª mostrar isso. 

Faça isto, Presidente: chame o seu líder, mande-o 
sentar na terça-feira com o Paim, conosco, com todos 
os Senadores que estão defendendo essa causa, com 
o Alvaro Dias, o Romeu Tuma, o Mário Couto, o Geraldo 
Mesquita, o Mão Santa, com todos os Deputados que 
estão vendo a situação dos aposentados deste País. 
Se não puder fazer de uma vez, Sr. Presidente, faça 
aos poucos, mas faça. Derrube o fator previdenciário, 
que castiga tanto os aposentados deste País! Derru-
be, Presidente! Cumpra com a sua palavra! Cumpra 
com aquilo que V. Exª prometeu nos palanques, que 
era olhar por essa classe, que era não permitir a mal-
dade! E V. Exª não está permitindo, V. Exª está fazendo 
claramente a maldade a eles. 

Faça isso, Presidente! A Nação brasileira está 
bem, a Nação brasileira mostra a sua economia. V. 
Exª tem o privilégio de emprestar, de dar dinheiro para 
outras nações. Até para o Fundo Mundial, V. Exª tem 
condições de emprestar dinheiro. Por que maltratar a 
classe dos velhinhos? Logo os velhinhos é que V. Exª 
foi escolher para maltratar, Presidente Lula! Eu não 
acredito nisso, Presidente! 

Terça-feira é o grande dia. Os velhinhos irão 
para lá, os velhinhos estarão atentos em todo o Bra-
sil. Mostre a eles que V. Exª não tem nada contra eles, 
Presidente Lula! 

Pois não, Senador Tuma.
O Sr. Romeu Tuma (PTB – SP) – Eu tenho es-

perança de que esse grito de V. Exª seja ouvido, sem 
dúvida nenhuma, e que haja a votação na terça-feira. 
Eu acredito que, se V. Exª concordar, como está lide-
rando esse movimento, nós também compareçamos 
à Câmara...

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – É um 
convite já feito.

O Sr. Romeu Tuma (PTB – SP) – ...para estar-
mos presentes. E o resultado, sendo favorável, nós 
assumimos um compromisso, aqueles que fizeram a 
vigília por mais de uma vez aqui, de fazer, na Igreja 
de Nazaré, que o Senador tanto elogia – eu já fui mais 

de dez vezes orar para Nossa Senhora de Nazaré nos 
ajudar –, uma vigília em agradecimento à consciência 
daqueles que têm que atender os aposentados, que 
a cada ano estão sofrendo um prejuízo maior na sua 
composição salarial.

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Agradeço-
lhe. Sei que V. Exª é um homem sensível, já mostrou por 
várias vezes isso. Em várias vigílias em que estivemos 
aqui, vi as lágrimas nos olhos de V. Exª. A sensibilida-
de de V. Exª é muito grande, e eu, juntamente com V. 
Exª, com Mão Santa, com Alvaro Dias, com Geraldo 
Mesquita e tantos outros Senadores, poderemos fazer 
isso. A sua sugestão é espetacular. Vamos ficar aten-
tos na terça-feira. E, na terça-feira, vamos à Câmara, 
todos juntos, conversar com cada um, mostrar essa 
angústia por que passa o Brasil com relação a essa 
classe social, tão deprimida e tão sofrida.

Terça-feira, próxima semana, é uma expectativa 
muito grande para este País. Vamos ver se realmente 
o Presidente Lula tem sensibilidade ou se tudo o que 
ele faz é só pensando na parte política. É lógico que 
os aposentados votam. Lógico! Mas eu não acredito 
que o Presidente Lula faça, por exemplo, o Bolsa Fa-
mília só pensando em politicagem. Sinceramente, não. 
Eu torço para estar errado, eu torço para não ser isso. 
Como é que se concebe alcançar um nível de maturi-
dade tão grande, ao dar prosseguimento a um plano 
do Fernando Henrique Cardoso e aumentá-lo com uma 
profundidade de sensibilidade monstruosa, e aí pegar 
uma outra classe social e dizer: “eu só vou favorecer 
essa; esta aqui pode morrer”. 

Aí não dá, Senador, para entrar na minha cabe-
ça, eu não consigo entender por que isso, Senador. 
Eu não consigo entender.

Pois não, Senador Alvaro Dias.
O Sr. Alvaro Dias (PSDB – PR) – Senador Mário 

Couto, quem é que consegue entender, não é? Ainda 
hoje – eu vou à tribuna daqui a pouco para falar sobre 
isto –, o Correio Braziliense traz uma matéria que de-
nomina de xeiques da Petrobras os atuais dirigentes da 
empresa, que ganham salários de marajás, acima de 
R$60 mil. Tiveram aumento de 90% de 2003 a 2007. 
Imagine se os aposentados tivessem um aumento de 
90% em quatro anos, não é? Estabelecer um parâmetro 
de comparação aí fica até extemporâneo. É uma coisa 
tão distante da outra, é algo inusitado. Isso consagra 
a injustiça social de forma veemente, Senador Mário 
Couto. Por isso, V. Exª tem toda essa veemência na 
tribuna para defender os aposentados do Brasil. Nós já 
dissemos, inúmeras vezes, que os argumentos utiliza-
dos pelo Governo não são honestos, porque o Governo 
fala em déficit da Previdência, e nós contestamos, afir-
mando que a Previdência é superavitária; o Governo 
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é que pratica o desvio de finalidade: os recursos que 
deveriam ser orientados para atender os aposentados 
brasileiros são transferidos para outros setores. Por-
tanto, há desvio de finalidade, sim. E eu não conheço 
finalidade mais sublime do que a de atender o ser hu-
mano, especialmente na terceira idade, os aposenta-
dos deste País. Por isso, nós estamos solidários com 
V. Exª e estaremos juntos em todas as empreitadas a 
favor dos aposentados nesta Casa.

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Obrigado, 
Senador Alvaro Dias. Já vi, sei da sua luta por essa 
classe, da sua luta por aqueles aposentados do Ae-
rus, que tiveram seus direitos burlados, e sei o quanto 
aquela classe de aposentados sofre também. Por isso 
eu acho que esta semana nós, com certeza, com o 
apoio da Virgem de Nazaré, chegaremos a comemo-
rar essa luta, que já se arrasta aqui neste Senado por 
mais de cinco anos.

Outro assunto, meu Presidente – e gostaria que V. 
Exª me concedesse mais alguns minutos –, é, primei-
ro, saudar e agradecer à Mesa Diretora que imediata-
mente atendeu ao meu pedido ontem. Pedi que fosse 
lida a CPI do Dnit. E o Presidente Sarney, mesmo não 
estando na Mesa, pediu ao Presidente que dirigia os 
trabalhos, que era V. Exª ontem, que o fizesse. E nada 
melhor do que V. Exª, que leu o arquivamento da an-
terior, ter lido de novo a CPI do Dnit na tarde-noite de 
ontem. Por isso, inicialmente, quero agradecer a V. Exª, 
ao Presidente Sarney, à Mesa Diretora desta Casa.

Foi arquivada, Sr. Presidente, foi arquivada. Sei 
que muitos Senadores aqui acharam ruim ter eu ci-
tado o nome daqueles que retiraram as assinaturas. 
Assunto passado. Não me interessa mais mexer nessa 
ferida. Mas não baixei a cabeça. Em momento algum, 
Presidente, pensei eu em desistir. Em momento algum, 
Presidente Mão Santa, pensei eu em recuar do meu 
objetivo. Na minha cabeça só passava uma coisa: eu 
vou conseguir de novo coletar as assinaturas que a 
Constituição nacional pede. Coletei de um por um. E, 
a cada qual que eu perguntava se iria assinar, eu dizia 
em seu ouvido: “Só assine se não for retirar; só assine 
se for para ficar até o fim a sua assinatura!”. E assim 
foi. Foram 29 assinaturas. Nenhuma foi retirada.

Terei oportunidade de ler os nomes daqueles 
que assinaram e não retiraram. Passada a meia noite 
de ontem, hoje eu posso comemorar dizendo que as 
assinaturas dos meus pares, a quem agradeço nes-
te momento, vão valer para que esta Nação saiba o 
quanto existe de corrupção no Departamento Nacional 
de Infraestrutura Terrestre deste País. 

Ora, Senador Mão Santa, esse senhor que co-
manda o Dnit hoje tentou me intimidar de todas as 
maneiras. Enganou-se. Não percebeu que aqui nesta 

tribuna está falando um Senador sério, um Senador 
que não depende de cargos do Governo, um Senador 
que não depende de cargos do Senado. 

Aliás, Nação brasileira, é bom que se observe que 
eu fui um dos primeiros a denunciar que nesta Casa 
existiam servidores que não trabalhavam e recebiam. 
E um deles, por incrível que pareça, Senador Mão San-
ta, é o Diretor-Geral do Dnit. É o Sr. Pagot. Teve ele a 
imbecilidade, Senador, de me questionar na Justiça, 
tentando me intimidar e tentando fazer com que eu 
não pudesse mais usar esta tribuna para denunciá-lo. 
Ousado! Covarde esse Diretor do Dnit!

Estou eu aqui, Sr. Pagot. V. Sª não vai me tirar 
desta tribuna. Foram um milhão e meio de pessoas 
que me concederam este direito, um milhão e meio 
de paraenses que me mandaram para cá lutar pelo 
Brasil e lutar pelo Pará. Não é V. Sª que vai me tirar 
desta tribuna. 

Agora, eu vou mostrar para a Nação, através de 
uma CPI, o quanto o Dnit comete de corrupção. Aliás, 
não sou eu que digo, Presidente. Quem diz é o pró-
prio Tribunal de Contas da União. E eu vou começar 
por ele: esse senhor, Nação brasileira, recebeu desta 
Casa R$500 milhões. Colocou no bolso e sequer veio 
trabalhar um dia nesta Casa! Eu denunciei. Denunciei 
há dois anos. Questionei a sua indicação para o Dnit. 
Fui vencido. Fui vencido por aqueles que querem usar 
o Dnit para interesse próprio, por aqueles que usam os 
órgãos do Governo para interesse próprio, são aqueles 
que dependem de cargos para sobreviver politicamen-
te. Eu, não. Eu não dependo disso. 

E, agora, meu caro Senador, a CPI é uma re-
alidade. A CPI é uma realidade. Eu quero saber por 
que o Governo Federal gasta uma média de quase 
R$5 bilhões por ano para a manutenção das estradas 
brasileiras e nenhuma, Brasil, nenhuma se encontra 
em boas condições! Nenhuma! Só aquelas que são 
terceirizadas neste País é que se encontram em con-
dições. O restante... 

Quero saber para onde foi este dinheiro todo, este 
dinheirão: quase R$5 bilhões para a manutenção das 
estradas. Onde é que se coloca esse dinheiro todo? 
Para onde vai esse dinheiro todo? 

Será que a população brasileira, que paga seus 
impostos religiosamente em dia, que tira do seu bol-
so todo dia para pagar um produto mais caro, porque 
está cheio de imposto... Tirem do produto os impostos 
para ver se o produto não fica pela metade do preço! 
Tirem, por exemplo, os impostos do sabonete, que custa 
R$2,00, e vejam se ele não cai para R$1,00! O povo 
brasileiro paga isso aí. Será que esse povo brasileiro 
não tem o direito de andar numa estrada boa? Será? 
Será que este País não dá o direito àquele que paga 
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seus impostos em dia de andar numa estrada boa? Por 
quê? Porque o Sr. Pagot comete corrupção no Dnit. 

Sabe há quantos anos, Presidente, a Transama-
zônica está para ser construída? Há mais de trinta, 
Presidente. Sabe há quantos anos se fala em 163, 
Presidente? Há mais de dez anos, Presidente. Sabe 
quantas licitações foram anuladas agora, Presidente, 
nos últimos anos? Quatro licitações. Pergunte para mim 
por quê. Pergunte, Presidente, por que o Tribunal man-
dou anular as licitações. Por quê? Por que o Tribunal 
mandou anular as licitações? Porque tem corrupção 
cometida pelo Sr. Pagot. 

E a minha terra sofre. E a minha terra não tem es-
trada. E o Pagot quer que eu me cale nesta tribuna. 

Entra na Justiça, Pagot! Entra! Faz o que tu qui-
seres!

(Interrupção do som.)

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Mas nun-
ca... Eu não sou sujo, Pagot. Não tenho medo de 
nada. 

É por isso, Presidente, que eu tenho a honra de 
bater no peito e falar o que eu quiser falar nesta tribu-
na. Não tenho rabo de palha. 

Vou fazer a CPI. Não quero muita palhaçada. Não 
quero, não. Quero uma CPI tranquila. Quero uma CPI 
tranquila. Não quero confusão. Quero só em agosto 
começar. Agora, todo ato de corrupção que tiver lá, 
eu venho a esta tribuna denunciar à Nação brasileira. 
Eu venho a esta tribuna denunciar à Nação brasileira. 
Não me importo se os jornais não colocarem. Não me 
importo. Tenho voz. Tenho voz.

O povo me mandou para cá para isso.

(Interrupção do som.)

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – E eu terei 
aqui a obrigação de dizer à Nação brasileira por que 
as estradas brasileiras são todas mal conservadas e 
por que o povo, que paga imposto, não merece andar 
numa estrada em condições. Porque o Sr. Pagot não 
quer; porque o Governo Federal é irresponsável nessa 
conduta; porque lava as mãos. 

A roubalheira existe no Dnit, e nós vamos mos-
trar a este Senado.

Presidente Mão Santa, eu lhe agradeço pela 
leitura. Estou bastante feliz, porque, depois de tanta 
luta... Há mais de dois anos, desde que cheguei aqui, 
tentam obstruir essa CPI. E, hoje, graças a Deus, vou 
para minha casa dizendo que este País vai ter a opor-
tunidade de saber...

(Interrupção do som.)

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – ...o que 
está certo e o que está errado, por que as estradas 

brasileiras se encontram tão ruins. O povo quer saber, 
a Nação quer saber, meu Estado quer saber. E nós 
queremos mandar os responsáveis para a cadeia, os 
responsáveis por tirar do cidadão o direito de andar 
em uma estrada, já que ele paga imposto para me-
recer andar.

Presidente Mão Santa, eu lhe agradeço e digo 
a V. Exª que fiquei triste quando cheguei, há alguns 
meses, aqui, nesta tribuna, e V. Exª me comunicou 
que a CPI tinha sido arquivada. Hoje, eu desço desta 
tribuna dizendo a V. Exª que, em nenhum momento, 
eu pensei em desistir. A persistência leva à vitória. A 
persistência leva à vitória. Eu persisti, ganhei a primeira 
etapa. Vou persistir e mostrar os erros do Dnit. Tenho 
certeza de que a população brasileira estará feliz em 
saber que o seu dinheiro, o dinheiro com que paga o 
imposto, está sendo aqui cuidadosamente zelado por 
este Senador da República.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 

Este é o vibrante Senador Mário Couto que usou da 
palavra, emocionado, pela aprovação da CPI do Denit, 
por que ele há muito tempo vem lutando.

A bem da verdade, quero dar o testemunho da 
imparcialidade, do espírito democrático do Presidente 
Sarney. Ele determinou que eu a lesse no mês passado 
e, no dia seguinte, ele me perguntou sobre ela. E eu 
disse que tinha ido ao Arquivo, porque Senadores... e 
vi o constrangimento.

Então, o Presidente Sarney exercita a Presidência 
desta Casa com espírito alto de respeito à democracia. 
Isso me faz lembrar, em respeito ao Paulo Duque, que 
sabe tudo – e está aí a grandeza do Senado – Mário 
Couto, e a professora e Senadora brilhante Marisa 
Serrano, de que Winston Churchill, na guerra, foi o 
comandante das forças democráticas. Ele fora convi-
dado para paraninfar uma turma, no início da guerra, 
e retardou, mas ele chegou com o compromisso dos 
jovens e disse: “Meus jovens, eu não podia faltar com 
a juventude! Então, quero dizer que não desistam! Não 
desistam, não desistam nunca mesmo! Eu vou ter de 
ir embora porque vou ter de vencer a guerra”.

Então, Mário Couto, imbuído desse sentimento, 
não desistiu, e está aí a CPI do Dnit. 

Convidamos para usar da palavra agora – esta-
mos alternando – o Líder Alvaro Dias, que é beneficiado 
pelo art. 66, conforme nos informou a Secretária-Exe-
cutiva, Claudia Lyra, porque, na ausência do Líder da 
Minoria, ele é o Vice-Líder e, na ausência do Líder do 
PSDB, ele é também o Vice-Líder. Então, duplamente 
está assegurada a palavra a V. Exª.
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O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Pela Lide-
rança. Sem revisão do orador.) – Muito obrigado, Pre-
sidente Mão Santa.

Srs. Senadores, Srªs Senadoras, vou abordar 
outra vez a necessidade de instalação da CPI da Pe-
trobras, mas, antes, de passagem, devo me reportar 
aos fatos do dia que exigem opinião clara de cada 
Senador desta Casa.

Entendo que não podemos permitir que se ali-
mente a crise com conta-gotas de detalhes explora-
dos diariamente, por meio da imprensa, chocando a 
opinião pública brasileira. A cada dia, novos fatos de 
uma mesma matriz da crise. 

Não tenho o direito de pedir ao Presidente Sarney 
que se afaste da Presidência. Não devo pedir a ele que 
renuncie, já que foi eleito. Afastamento ou renúncia é 
ato unilateral de vontade. Não me sinto, portanto, no 
direito de postular nem uma coisa nem outra. 

Mas acho que tenho o dever de pedir ao Presi-
dente Sarney que seja enérgico, veemente, que res-
ponda às indagações suscitadas. 

As denúncias, apresentadas por meio da im-
prensa, não podem ficar sem respostas de pronto. As 
respostas não podem tergiversar. As respostas preci-
sam ter a contundência compatível com a denúncia 
formulada. As respostas devem ser céleres e, sobre-
tudo, convincentes. 

E, mais do que os esclarecimentos, as providên-
cias, Senadora Marisa Serrano, são necessárias em 
nome dessa instituição.

Defendo a tese de que vale o sacrifício pessoal 
na preservação da instituição que integramos.

Repito sempre que somos aqui passageiros, 
circunstanciais, substituíveis e que esta instituição é 
imprescindível, é definitiva, é insubstituível.

Então, que o sacrifício pessoal possa ser exi-
gido em momentos de crise, para a preservação da 
instituição.

Prefiro até correr o risco de cometer injustiças 
na avaliação do comportamento de um e de outro do 
que ser injusto com a instituição, porque estaria injus-
tiçando a sociedade e, sobretudo, o processo demo-
crático no País. 

É claro que é muito triste ter de fazer esta abor-
dagem. Tenho o maior respeito pelo Presidente Sarney 
e desejo que S. Exª possa sair vitorioso deste episódio. 
Mas devo, em nome daqueles que represento, cobrar 
dele uma ação de energia e de eficiência nas respos-
tas às questões que são suscitadas em função das 
denúncias que lamentavelmente são repetidas nos 
últimos dias praticamente diariamente.

Era isso, Sr. Presidente, antes de fazer a aborda-
gem, que é responsabilidade desta Casa. Não há mais 

como duvidar da importância da CPI da Petrobras. O 
fato de os governistas tentarem impedir a sua instala-
ção retardando o início dos trabalhos ofereceu espaço 
para que novas denúncias surgissem.

Ainda ontem, daquela tribuna, enumerei algumas 
denúncias dos últimos dias, relativamente à atual ges-
tão desta grande empresa brasileira.

Hoje, o Correio Braziliense aponta os xeiques 
da Petrobras, em matéria do jornalista Amaury Ribei-
ro Júnior, que teve acesso à declaração de renda dos 
atuais dirigentes da Petrobras.

A remuneração dos diretores da Petrobras apre-
sentou um reajuste médio de 90% entre 2003 e 2007. A 
inflação do período foi de 28,16%. Vencimento e bônus 
de cada um chegam a R$710 mil por ano. Senador Mão 
Santa, há pouco, nós ouvimos o clamor do Senador 
Mário Couto em favor dos aposentados brasileiros.

Veja o contraste gritante que denuncia a consa-
gração da injustiça instalada no Governo da União. O 
Governo do Presidente Lula, diz o jornalista, transfor-
mou os diretores da Petrobras em verdadeiros xeiques, 
fazendo inveja, sim, aos maiores marajás deste País. 
Salários que suplantam em milhares de reais o teto 
constitucional. Mais de R$60 mil por mês, pelas contas 
que faz o jornalista, estariam recebendo os dirigentes 
da Petrobras, no ano de 2007.

E eu trago: Guilherme de Oliveira Estrella, Diretor 
de Exploração e Produção, recebeu salário e bônus de 
R$701.760,00; Paulo Roberto Costa, Diretor de Abas-
tecimento, remuneração média de R$710 mil; Maria 
das Graças Silva Foster, Diretora de Gás e Energia, 
R$710 mil de remuneração média; Jorge Luiz Zelada, 
Diretor da Área Internacional, R$710 mil, indicação do 
PMDB da Câmara.

O Sr. Pedro Simon (PMDB – RS) – Por ano, 
não é?

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Por ano.
A Maria das Graças Silva, Diretora de Gás, é in-

dicação do PT, da cota da Ministra Dilma Rousseff; o 
Paulo Roberto Costa é indicação do PP, com apoio do 
PMDB do Senado; o Guilherme de Oliveira Estrella é 
indicação do PT. O Renato de Souza, Diretor de Ser-
viços, tem salário de R$ 700 mil e é indicação também 
do PT. Exatamente cumprindo à risca as determinações 
impostas pelo loteamento a que foi submetida a Pe-
trobras, razão certamente maior de todas as mazelas 
que devem ser investigadas pela CPI.

Isso até 2007, mas eu trago a ata da assembléia 
geral, ordinária e extraordinária, da Petrobras, reali-
zada no dia 4 de abril de 2008. No último item dessa 
ata, leio: 

Pelo voto da maioria dos acionistas pre-
sentes, em conformidade com o voto da repre-
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sentante da União, foi aprovada a fixação da 
remuneração global a ser paga aos administra-
dores da Petrobras em R$9.812.750,00 (nove 
milhões, oitocentos e doze mil e setecentos e 
cinquenta reais), no período compreendido 
entre abril de 2008 e março de 2009.

Portanto, para um período que compreende abril 
de 2008 a março de 2009, quase R$10 milhões para 
o pagamento da Diretoria Executiva e dos administra-
dores. A ata fala em administradores e diz que estão 
incluídos: 

(...) no caso da Diretoria Executiva: ho-
norários mensais, gratificação de férias, gra-
tificação natalina (13º salário), participação 
nos lucros e resultados [ou seja, os membros 
da Diretoria Executiva possuem participação, 
também, nos lucros e resultados], bônus de 
desempenho, passagens aéreas, previdência 
privada complementar, auxílio moradia, nos 
termos do Decreto nº 3.255, de 19.11.1999. 
Foi aprovada a delegação ao Conselho de 
Administração competência para efetuar a 
distribuição individual dos valores destinados 
ao pagamento da remuneração dos membros 
da Diretoria Executiva, observado o montante 
global e deduzida a parte destinada ao Con-
selho de Administração. 

Portanto, Sr. Presidente, o que deduzo do que 
está escrito na Ata é que esses valores são referen-
tes ao pagamento do Conselho de Administração e 
dos executivos da empresa a que nos referimos ante-
riormente. Naquele período, até 2007, eram aqueles 
os executivos da empresa. Autorizado o custeio das 
despesas de locomoção e estada necessárias ao de-
sempenho da função de conselheiro de administração. 
Ou seja, essas despesas foram excluídas daquele va-
lor total. Portanto, não são computadas para efeito de 
gasto do orçamento estabelecido para remuneração 
dos administradores da Petrobras e dos conselheiros 
da Petrobras, conforme a Ata que acabo de ler.

Portanto, Sr. Presidente, é evidente que dirão: 
“Mas isso é legal”. Não há dúvida, deve ser legal! Afi-
nal, os atos foram praticados em função de normas 
estabelecidas pela empresa, com o aval do Poder Exe-
cutivo, já que quem preside o Conselho da Petrobras 
é a Ministra Chefe da Casa Civil, portanto porta-voz 
autorizada do Presidente da República.

Nós não estamos discutindo a legalidade. Nós 
estamos questionando a moralidade. Ganham de-
mais, Srs. Senadores! Ganham exageradamente! É 
uma afronta àqueles que recebem parcos salários no 
País e, sobretudo, neste momento, já que se discute 

a situação dos aposentados brasileiros, afronta maior, 
especialmente, aos aposentados do nosso País. Talvez 
seja por estas questões e tantas outras que surgem a 
cada dia, para conhecimento da opinião pública. E é 
por isso que a CPI é importante. Antes da sua insta-
lação já produz, há consequências mesmo antes da 
instalação da CPI. A perspectiva de instalação da CPI 
fez com que a imprensa se aparelhasse para investigar 
a empresa e os seus atos, os atos da sua direção, e, 
a partir dessa investigação da imprensa nacional, os 
fatos vieram à luz para análise de todos os brasileiros. 
Certamente, hoje, um número maior de brasileiros co-
nhece que há, tem conhecimento que há desmandos 
na administração da Petrobras. Nós não podemos ficar 
calados diante desses fatos. 

Acompanhei ontem, Senador Mão Santa, a Se-
nadora Ideli, em nome do Governo, contestando V. 
Exª. por ter-se referido aos altos salários dos conse-
lheiros. Nós não estamos aqui destacando os salários 
de conselheiros. Nós apenas apresentamos aquilo 
que o Correio Braziliense, no dia de hoje, mostrou 
aos seus leitores, com base em documentos oficiais 
do Imposto de Renda; o que receberam de salário e 
bônus os administradores da Petrobras no período de 
2003 a 2007. E houve um acréscimo a partir de 2008. 
Nós tivemos um incremento do Orçamento para aten-
der essas despesas, com salários e outras vantagens 
dos administradores da Petrobras.

Para concluir, Sr. Presidente, nós não podemos 
admitir que, na próxima semana, a CPI da Petrobras 
não seja instalada. O que nós queremos é a preserva-
ção da empresa. A empresa, que foi loteada por este 
Governo, não é propriedade dele – 700 mil acionis-
tas e, evidentemente, todo o povo brasileiro. Não há 
como não investigar, em razão das denúncias que se 
tornaram oficiais, sobretudo porque a Polícia Federal 
foi convocada a agir e instaurou três inquéritos nos 
últimos tempos, com as operações Águas Profundas, 
Royalties e Castelo de Areia.

Denúncias que levaram o Ministério Público a 
fazer questionamentos, relativamente a superfatura-
mentos e pagamentos indevidos a usineiros ou trans-
ferência de recursos a ONGs, na forma de patrocínio 
de eventos.

O Tribunal de Contas, da mesma forma, em razão 
das denúncias, realizou auditorias que comprovaram 
superfaturamento e pagamento indevido de aditivos 
contratuais, na construção das plataformas de explo-
ração de petróleo em alto mar. O principal superfatu-
ramento, apontado pelo Tribunal de Contas, deu-se na 
obra da refinaria de petróleo em construção, na so-
ciedade que se estabeleceu com o Governo de Hugo 
Chávez, em Pernambuco.
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Portanto, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, 
são fatos relevantes, que justificam investigação de 
profundidade, para a necessária responsabilização civil 
e criminal, se os ilícitos forem confirmados. 

A CPI tem a função primacial de convocar o Mi-
nistério Público para instaurar os procedimentos, a fim 
de que a responsabilização ocorra. A CPI tem a função 
da transparência, colocar o mal à luz para chegar ao 
conhecimento da população, que pressiona e exige 
providências. Portanto, ela é indispensável. Não fosse 
indispensável, a Oposição não insistiria; não fosse in-
dispensável, não teria o apoio popular que detém hoje. 
A maioria esmagadora da população brasileira apoia a 
instalação da CPI, mesmo sabendo que há dificulda-
des, mesmo conhecendo as limitações da Oposição, 
da Minoria, no enfrentamento com o rolo compressor 
que sempre se instala numa comissão parlamentar 
de inquérito. Mas a reação popular é favorável, tan-
to que os cúmplices da corrupção, que organizaram 
manifestações públicas contra a instalação da CPI, 
se frustraram.

A última delas realizou-se em São Paulo, na Ave-
nida Paulista, e foi um verdadeiro vexame, Senador Pe-
dro Simon. Durante 15 dias, mobilizaram, convocaram, 
se organizaram. E eis que, no ato público, menos de 
100 pessoas compareceram, segundo testemunhas 
que foram ao local e, segundo o jornal O Estado de S. 
Paulo, 150 pessoas estiveram presentes. Um fracasso, 
portanto, absoluto, provavelmente fazendo com que 
alguns petistas tivessem saudade dos bons tempos 
da Oposição, quando era muito mais fácil mobilizar a 
opinião pública a favor de suas bandeiras.

E aquelas entidades que são alimentadas tam-
bém com recursos da Petrobras, que participaram 
dessa organização, devem fazer uma análise melhor 
do seu comportamento. Já foram entidades autênticas, 
representativas de trabalhadores, que tiveram uma 
participação importante em momentos cruciais da vida 
democrática deste País, que muitas vezes foram às 
ruas empalmando bandeiras que se constituíam em 
sonho e esperança...

(Interrupção do som.)

(O Sr. Presidente faz soar a campai-
nha.)

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – ... do povo 
brasileiro. Hoje, portanto, não podem, Senador Romeu 
Tuma, conspurcar esse passado de luta e de dignidade 
com atitudes menores em razão da relação promíscua 
que se estabeleceu do Governo Federal com determi-
nadas entidades representativas da sociedade, através 
dos recursos públicos que são repassados por convê-
nios que devem ficar, acima de tudo, sob suspeição, 

porque sem prestação de contas da aplicação dos 
recursos repassados.

Portanto, Sr. Presidente, este é o apelo que nós 
estamos formulando, mas com a esperança de que, 
na próxima terça-feira, dia 30, essa CPI da Petrobras 
possa ser instalada.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 

Esse foi o Senador Alvaro Dias, do PSDB do Paraná, 
justificando o pedido da CPI da Petrobras e trazendo 
atas e reportagens de jornais do Brasil, demonstrando 
que os funcionários e diretores da Petrobras ganham 
muito, muito, muito acima do que ganha o trabalhador 
do Brasil e são, como S. Exª disse, verdadeiros ma-
rajás, xeiques.

Pela ordem, tem a palavra o Senador Romeu 
Tuma, que representa o PTB e o Estado de São Paulo 
e que é Corregedor da Casa. Em seguida, como orador 
inscrito, por cessão do Senador Cristovam Buarque, 
falará o Senador Pedro Simon.

O SR. ROMEU TUMA (PTB – SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Vou ser rápido, Sr. Presi-
dente, porque estou inscrito e também vou fazer uma 
comunicação.

Vou tratar de um problema de interesse público, 
que é o relatório da Organização das Nações Unidas 
(ONU) sobre o consumo de drogas e sobre os objetivos 
atuais da ONU em informar aos outros países o com-
portamento com respeito a esse assunto tão grave.

Vários Senadores têm denunciado que está au-
mentando o consumo, principalmente do crack, em seus 
Estados. Podemos dizer que, segundo a apuração, a 
indústria da droga fatura anualmente cerca de US$50 
bilhões e que as ações de repressão têm surtido efei-
to na busca de apreensões, com uma diminuição no 
consumo de drogas. O Escritório das Nações Unidas 
sobre Drogas e Crimes, ligado à ONU, divulgou, nes-
ta quarta-feira, relatório anual que mostra a queda, ou 
um cenário de estabilidade, dos maiores mercados de 
consumo de maconha e de derivados do opiáceos – 
ópio, morfina e heroína.

Então, faz-se aqui um levantamento, mas se 
mostra algo um pouco triste: o aumento do consumo 
na América do Sul. Isso tem trazido bastante preocu-
pação a todos. O Brasil tem sido, infelizmente, um dos 
países elencados em relação ao aumento do consu-
mo de drogas, principalmente pelos adolescentes e 
pelas crianças.

Então, o Escritório recomenda que haja o trata-
mento e a conscientização e o alerta de que há um 
erro grave na percepção da descriminalização das dro-
gas como forma de acabar com a criminalidade e com 
o mercado negro. Nós temos nos batido contra isso. 
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A “despenalização” é algo que a gente discute e que 
está no projeto aprovado recentemente. O juiz pega o 
usuário e o manda a tratamento, mas o Estado ainda 
não tem o comportamento claro de dar o atendimen-
to médico para tratamento e recuperação do usuário. 
Tem de haver políticas públicas na função de, objeti-
vamente, evitar o aumento do consumo, como diz o 
relatório da ONU.

Nesse instante, liguei para a Drª Paulina, que é 
Diretora da Secretaria Nacional de Políticas sobre Dro-
gas (Senad) e que faz as propostas e os programas 
de combate às drogas. Amanhã, vamos comemorar o 
Dia Internacional Contra o Uso de Drogas. Temos de 
buscar algumas informações.

Vi, na televisão, ontem – até aproveito a presença 
aqui do Senador Pedro Simon –, que, amanhã, o Go-
verno Federal vai lançar, em Porto Alegre, um projeto 
do Programa Nacional de Segurança com Cidadania 
(Pronasci) e da Senad no montante de R$54 milhões, 
objetivando diminuir a violência e a criminalidade ligadas 
à droga. É uma esperança de que possa haver, obje-
tivamente, algo importante nesse Estado. São alguns 
Estados só pelo mapa que a Globo mostrou ontem e 
pelas informações passadas à sociedade pela Drª Pau-
lina. Ela prometeu mandar todo o programa, para que 
a gente possa examinar, e, provavelmente, os jornais 
do Rio Grande do Sul, amanhã, farão a cobertura do 
programa que será lançado pelo Presidente Lula, pe-
los dois órgãos, e que representa um investimento em 
ações sociais no combate à violência e à criminalidade 
oriundas do consumo indiscriminado de drogas.

Sr. Presidente, peço-lhe perdão e agradeço a V. 
Exª e ao Senador Pedro Simon.

Minhas homenagens ao Rio Grande do Sul!
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 

Esse foi o Senador Romeu Tuma, que mostrou suas 
preocupações com o uso de drogas no nosso País, 
causando o aumento da criminalidade. O País tem de 
parar. S. Exª engrandece o Senado da República. Pe-
dro Simon foi o Cirineu que fez com que o Presidente 
Sarney conseguisse a transição democrática do nosso 
País. S. Exª era chefe da Polícia Federal, e houve uma 
transição pacífica, exemplar, na história do mundo.

O SR. ROMEU TUMA (PTB – SP) – Sr. Presiden-
te, peço-lhe desculpas e lhe agradeço a referência, 
mas eu gostaria que V. Exª fizesse publicar o resumo 
que fiz sobre o relatório, porque não quis atrapalhar 
muito, dada a importância do discurso do Senador 
Pedro Simon.

SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIA-
MENTO DO SR. SENADOR ROMEU TUMA. 

O SR. ROMEU TUMA (PTB – SP. Sem apanha-
mento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Se-
nadores,

A bilionária indústria das drogas, que movimenta 
anualmente mais de US$50 bilhões, em todo mundo, 
recebeu um duro golpe. É que as ações dos órgãos de 
repressão fizeram os entorpecentes ilícitos perderem 
espaço, em escala global.

A constatação é do Escritório das Nações Unidas 
sobre Drogas e crime (UNODC), ligado à ONU, que 
divulgou nesta quarta-feira, relatório anual que mostra 
a queda – ou um cenário de estabilidade – dos maio-
res mercados de consumo de maconha e derivados 
do opiáceos – ópio, morfina e heroína.

Segundo o levantamento, a produção global es-
timada de cocaína, no mundo, recuou 15% em 2008, 
em comparação a 2007. Na América do Norte houve 
declínio no consumo de cocaína e estabilização, na 
Europa. A Colômbia, maior produtora, puxou a queda, 
diminuindo em 28% a sua produção estimada. Infeliz-
mente, na América do Sul, foi apontado crescimento 
do consumo.

O relatório firma posição contrária à legalização 
de drogas ilícitas e ressalta que a melhora no enfren-
tamento do problema exige mais atenção à prevenção 
e ao tratamento de usuários, por meio de investimen-
tos sociais.

O documento do Escritório das Nações Unidas, 
que reúne dados estatísticos encaminhados pelos go-
vernos dos países que integram a ONU, está totalmente 
alinhado ao que sempre defendi. A descriminalização 
das drogas não é o caminho para enfrentar um pro-
blema tão grave.

O próprio relatório aponta que a experiência tem 
demonstrado que uma eventual liberação, mesmo de 
drogas consideradas leves, como a maconha, estimu-
laria o consumo. Não tenho dúvidas disso e vislumbro 
um tenebroso cenário se a descriminalização aconte-
cer: crianças e jovens terão porta aberta para drogas 
cada vez mais pesadas.

A recomendação do Escritório das Nações Unidas 
Sobre Drogas e Crime ainda traz como erro a percep-
ção da descriminalização das drogas como forma de 
acabar com a criminalidade e o mercado negro. O posi-
cionamento firme da entidade ocorre em um momento 
em que vários setores da sociedade civil defendem, 
equivocadamente, a legalização da maconha.

Peço licença às senhoras e senhores senadores 
para citar a afirmação do diretor executivo da entidade, 
Antônio Maria Costa, e a ela fazer coro. Ele disse: “Um 
mercado liberado acarretaria a criação de um mercado 
paralelo criminoso. A legalização não é uma varinha 

JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL190



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 26 27335 

mágica que acabaria tanto com o crime organizado 
quanto com o abuso de drogas”.

O relatório demonstra ainda o argumento que 
sempre defendi, durante toda minha vida pública: a 
constatação de que o cultivo ilícito e a venda de drogas 
se mostram mais fortes em regiões sem a presença 
do Estado.

Para se ter uma idéia que o caminho não é a 
descriminalização, basta analisar as 314 páginas do 
relatório. Apesar do texto apontar o recuo de drogas no 
mundo, elas continuam a ser uma ameaça. Segundo o 
levantamento, há um crescimento no uso de uma séria 
de compostos sintéticos, como anfetaminas, metanfe-
taminas e ecstasy. No capítulo dedicado aos países 
emergentes, a UNODC alerta para a alta no consumo 
dessas, a exemplo do Brasil.

Quanto ao tratamento dos dependentes, o re-
latório da entidade ligada à ONU também é claro. O 
texto destaca que o vício das drogas é uma questão 
de saúde: as pessoas que usam drogas precisam de 
ajuda médica e de ações sociais efetivas que as afas-
tem do vício, como emprego, educação, acesso a ser-
viços públicos e lazer.

Amanhã, quando comemoramos o Dia Interna-
cional contra o Tráfico e o Abuso de Drogas, convido 
a todos para refletir sobre esse problema que coloca 
em risco a humanidade. Obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
V. Exª será atendido, de acordo com o Regimento.

Anuncio, agora, a concessão da palavra ao Se-
nador Pedro Simon, símbolo maior da história demo-
crática deste País e do meu Partido, o PMDB, e meu 
candidato a Presidente da República. Jamais podere-
mos dizer que, no PMDB, não há nomes. Eis um nome 
extraordinário!

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Já so-
mos seis, Sr. Presidente, que eu sei. Para 45 milhões, 
faltam 44.999.994, mas chegaremos lá.

Sr. Presidente, subo a esta tribuna num momen-
to realmente muito delicado da história deste Senado. 
Este é um momento que, digamos assim, é fruto de 
uma série de dúvidas e de equívocos, e sou respon-
sável por muitos. Esta Casa se encontra no ápice de 
uma crise, e o Brasil inteiro olha para esta Casa de 
uma maneira como eu ainda não tinha visto. A classe 
política é vista de uma maneira muito, muito dura pelo 
povo! Nunca vi um olhar tão magoado, tão machucado, 
tão triste quanto esse com que o povo brasileiro tem 
olhado para esta Casa! Sou um dos Senadores que 
recebe muitas, muitas mensagens, diariamente. Estou 
caindo em depressão com o exagero destas mensa-
gens: “O que V. Exª está fazendo aí, Senador? Vá para 

casa! Não há solução! O Senado tem de fechar mes-
mo! Para que Senado?”. As charges que nosso ilustre 
Presidente Sarney e o Senado recebem diariamente 
em todos os jornais do Brasil são duras e pesadas. O 
jornal Zero Hora, de Porto Alegre, permanentemente, 
tem uma, duas ou quatro páginas endereçadas ao 
Senado e, já há algum tempo, em cima da página, 
não coloca “Senado Federal”, mas, sim, “A Casa dos 
escândalos” e publica as notícias.

Creio que está na hora de pararmos para conver-
sar, para analisar e para refletir. Penso que a questão 
aqui é muito delicada apenas para cobrar “quem é?” 
ou “é este ou aquele?”. Em relação aos 81 Senadores 
e aos oitenta que passaram por aqui nestes últimos 
dez anos, nunca foi tão certa a frase bíblica “ninguém 
pode atirar a primeira pedra”. Ninguém pode dizer 
“não fui eu”; ninguém pode dizer “foi ele”. Há uma res-
ponsabilidade coletiva. Mas o triste, Sr. Presidente, é 
que, hoje, não há apenas um sentimento de mágoa, 
mas há também o sentimento de sermos considera-
dos mortos e de que só falta sermos enterrados. O pior 
é que eles não têm expectativa, pois, a cada dia, há 
uma manchete diferente. E eles não têm expectativa. 
Alguns dizem: “É a imprensa! É a imprensa!”. Eu não 
aceito isso. Vi a luta da imprensa contra a ditadura e 
como ela, com todas as dificuldades, ajudou-nos a 
impor a democracia.

Penso que temos de começar a fazer alguma 
coisa. Aí haverão de me responder: “Mas já estão 
fazendo. Já demitiram um Diretor-Geral, o segundo 
Diretor-Geral; já tomaram providências, com uma co-
missão, com outra comissão”. Mas, até agora, parece 
que nada valeu.

Digo aqui com profundo sentimento de mágoa 
– e eu não gostaria de dizer o que vou dizer: o Presi-
dente Sarney tem de se afastar da Presidência. Lá no 
início, já disse isso, não da tribuna, não na imprensa. 
Mas falei isto: o Presidente Sarney deve se afastar 
desse processo, para o bem dele, da família dele, da 
sua história e deste Senado. Não é que a saída dele 
signifique autoculpa, não é que a saída dele signifique 
ele aceitar que é o responsável e que, por isso, está 
saindo. Pelo contrário, a saída dele representa um ato 
de grandeza, significa um ato importante de quem, para 
fazer isso, tem a tranquilidade de que pode ter feito o 
que fez, mas que fez muitas coisas boas, sem que a 
má-fé fizesse parte do seu programa. 

Há um mês, eu dizia: “É melhor o Presidente 
Sarney sair antes que ele seja obrigado a sair”. Hoje, 
repito: é bom que o Presidente Sarney largue a Pre-
sidência do Senado antes que sua situação na Presi-
dência do Senado fique totalmente insustentável. Ele 
tem de sair. Essa crise, dizem, vem de quinze anos. Há 
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quinze anos, foi o primeiro mandato de Sarney como 
Presidente do Senado, numa eleição em que parecia 
que quem ia ganhar era o Senador Íris Rezende, que, 
no dia da reunião da bancada, veio com roupa nova 
e com discurso pronto. Os votos lhe eram garantidos. 
No entanto, telefonemas do Presidente Fernando Hen-
rique Cardoso, à época, a Parlamentares, inclusive 
do Centro-Oeste, ali, do lado de Goiás, à última hora, 
mudaram o voto, e elegeram o Sarney.

Ele foi Presidente. Nada lembro de anormal na 
sua Presidência. Ele escolheu para a Direção-Geral 
da Casa o Sr. Agaciel Maia, um homem que tinha boa 
credibilidade na Gráfica, uma instituição que tinha boa 
aceitação. Sarney ficou na Presidência por dois anos 
e, depois, saiu. Todos os seus sucessores... Aliás, eu 
gostaria de saber onde é que está o Líder do PMDB, 
o Deputado Jader Barbalho, com todas essas notí-
cias, com todas essas manchetes. Ele, que a impren-
sa aponta como superpoderoso, deveria acompanhar 
essa questão, deveria estar aqui para nos orientar, para 
dizer, para falar. Em algum lugar, ele deve estar.

Depois dele, todos os Presidentes do Senado 
– Antonio Carlos Magalhães, Jader Barbalho, Renan 
Calheiros – foram amigos pessoais dele. Ele voltou 
uma segunda vez, foi reeleito. E, como os anteriores, 
manteve o Diretor-Geral. Deu uma confusão: três Pre-
sidentes renunciaram, para não serem cassados. Três 
Presidentes do Senado renunciaram. Os que vieram no 
lugar dele mantiveram o Diretor-Geral. E voltou Sarney 
pela terceira vez. 

Manteve o Diretor-Geral. Hoje, a pergunta que se 
faz: não é importante ter na Presidência do Senado 
uma pessoa que não tenha nada a ver com tudo que 
aconteceu nesses últimos 15 anos, aqui no Senado? 

Se verificarmos, acho muita injustiça e exagero. 
O Senador Sarney diz que ele é motorista, a impren-
sa diz que ele é mordomo. Agora, é um outro neto. E, 
pela biografia e pela história que ele apresenta, é de 
a gente ter admiração, carinho e até uma inveja cris-
tã da formação, da qualidade, da competência desse 
jovem que se formou em Paris, na Sorbonne, e nos 
Estados Unidos, em Harvard, é uma pessoa fantásti-
ca. Mas a imprensa está apontando como alguém que 
fez a sua ação dentro do Senado Federal, presidido 
pelo seu avô.

Só isso é fácil de entender. A biografia do rapaz 
é espetacular, a atividade dele também, mas, se nós 
vamos apurar o que o Estadão e a Folha botaram em 
manchete – é o que deve ser feito – não é bom que o 
avô esteja na Presidência. Não fica bem para ele, não 
é interessante para ele.

Já se tem que ver o mordomo que dizem que 
é da filha, e ele diz que é motorista do Senado, mas 
tem que ver. 

A cada dia tem uma manchete. A cada dia tem 
uma questão diferente. 

Olhe, estou com elas aqui. Não vou lê-las, não 
vou lê-las. Mas estão todas elas aqui. Agora, com o 
negócio do mordomo, só falta aparecer uma novela. 
O culpado é o mordomo. É o que a imprensa está co-
locando: a culpa é do mordomo. 

Não pode. Há um sentimento de que realmen-
te, ao contrário do que dizia o querido Senador Darcy 
Ribeiro, que o Senado é melhor do que o céu porque, 
para ir para o céu, tinha que morrer e, para vir para o 
Senado, não precisava morrer, o Senado hoje não tem 
nada de céu. Não há lugar mais triste de estarmos do 
que aqui no Senado. Ninguém confia em nós. Ninguém 
acredita que esta Casa vai fazer alguma coisa. 

Somos 81 Senadores, mais de nove mil funcio-
nários. E aí todo mundo pode me perguntar – eu que 
sou o mais antigo, eu e o Sarney: ”Ô Simon, onde você 
estava quando aumentou de três mil para nove mil?”

É uma grande pergunta: onde eu estava? Omis-
so, olhando, assistindo, porque praticamente elegemos 
a Mesa, e está feito. A Mesa elege um Diretor-Geral 
e um Primeiro-Secretário, e está feito. E ficamos as-
sistindo.

Os membros da Mesa anterior estão dizendo to-
dos os dias: ”Mas o senhor assinou isto, o senhor assi-
nou aquilo”. Eu assinei, porque pediram para assinar, 
nem discutimos na reunião da Mesa e nem eu estava 
lá, mas assinei, porque pediram para eu assinar.

Chega aqui o Senador Suplicy e lê a Ata que diz: 
“o Senado aprovou, na reunião do dia tal, as conclu-
sões da reunião da Mesa do dia tal”. Que conclusões? 
Sei lá, não estava nem na Ata, que ninguém lembra! 
E é disso que vai indo e vai indo e chegamos aonde 
chegamos.

Não pode continuar. Tenho o maior respeito pelo 
Primeiro-Secretário, aí está ele. Felizmente, a cirurgia foi 
delicada, mas não foi grave. Mas não dá, Senador.

(Interrupção do som.)

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Eu vejo 
as interpretações, as declarações de V. Exª, eu vejo 
o esforço de V. Exª e as preocupações de V. Exª, mas 
não dá. 

Não dá. Hoje é um sentimento. Em primeiro lu-
gar, a comissão de funcionários, a comissão que V. 
Exª apresentou. Eu li com calma. Foi um trabalho bu-
rocrático. Pegou os novecentos atos, não sei o que, e 
ainda assim com equívocos que eu não sei quem fez, 
se foi o jornal, se foi ela ou quem foi. O caso típico de 
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funcionários. O meu caso está lá com ato secreto. Não 
teve ato secreto nenhum. Vou ver qual é o ato que foi 
publicado. É que eu fui indicado para membro da co-
missão dos 180 anos do Senado Federal. Eu vou cul-
par o Estadão porque botou “Pedro Simon é um dos 
quarenta que foi beneficiado com ato secreto”? Não 
posso culpá-lo. Por que vou culpá-lo? Está lá. As coi-
sas aconteceram. Mas vamos culpar a maneira como 
essas coisas são feitas.

A primeira coisa que me perguntam quando es-
tou falando: “E você não sabia?” E eu também estou 
naquela... “Mas, Senador, o senhor não sabia que tinha 
ato secreto? O senhor não sabia que hoje o Senado 
tem nove mil funcionários? O senhor não sabia que 
tinha negócio de banco, que entraram outros bancos, 
que vinha o HSBC para fazer empréstimos de funcio-
nários, fortunas entrando nessa transação? O senhor 
não sabia que tem trezentos funcionários ganhando 
o dobro do que ganha um Senador e muito mais do 
que o teto estabelecido?” E, cá entre nós, a gente cai 
no ridículo. “Não, eu não sabia”. “Mas o que senhor 
está fazendo lá, Senador?” “Mas eu não sabia”. Não 
dá. Ninguém acredita em nós, nesta Casa, em coisa 
nenhuma.

O primeiro gesto que o Presidente Sarney deve 
fazer, que é um gesto de grandeza, é afastar-se. Não 
é ele que vai analisar se o problema do neto dele com 
o estabelecimento bancário está certo ou está errado. 
Acho até que está certo, não tem nada demais, mas não 
é ele que vai dizer isso. Não é ele que vai responder 
ao problema do mordomo. Não é ele que vai analisar 
os catorze anos do Diretor-Geral, que ele criou e ele 
manteve durante todo o tempo. 

Afaste-se. Aliás, ele já está nesse sentido. No 
momento em que ele entregou para o 1º Secretário a 
escolha dos nomes de Diretor-Geral, etc e tal, e que não 
é mais função dele, já está mostrando que quer afastar-
se. Afaste-se, e nós vamos partir para a decisão. 

Nós temos que ter coragem. Houve uma época 
em que esta Casa teve a coragem. Criamos a CPI dos 
Anões do Orçamento. Pena que ela não continuou, por-
que o Presidente, que veio depois do Itamar, não deixou 
continuar o trabalho, proibiu que o trabalho continuas-
se. Ali cassamos catorze Parlamentares, fizemos uma 
limpa naquela Comissão e trabalhamos para valer. Eu 
acho que nós vamos ter coragem de fazer isso. 

Eu, com todo o respeito, meço as minhas pala-
vras. Tenho pavor de parecer o dono da verdade, o 
Joãozinho do passo certo.

Por isso, até venho me mantendo leve neste as-
sunto, em que todos estão falando, vamos fazer justi-
ça. Não é um assunto que está passando desperce-

bido. Vários, muitos Senadores têm falado, debatido, 
analisado. 

Então, eu não achava o porquê de ter que en-
trar mais um. Entro porque sinto, da minha intimida-
de, a obrigação de fazer isso. E não minto: sinto, das 
bases, dos amigos que me acompanham, um ato de 
profunda mágoa: “Ó Simon, onde é que você está? As 
coisas estão acontecendo, e você não está falando?!”. 
Por isso, falo.

Primeiro, porque a peça principal...

(Interrupção do som.)

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS. Fora do mi-
crofone.) – ... volto a repetir...

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
Um instante. Eu queria esclarecer que vou proceder 
da mesma maneira como procedemos com Tião Via-
na e com Papaléo Paes. Teremos sensibilidade com 
o tempo.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Pre-
sidente, V. Exª...

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
Eram dez, já foram vinte, e cinco. 

Eu queria lembrar ao companheiro que está na 
tribuna que há dois pedidos de aparte ali: Heráclito For-
tes, que é Secretário da Mesa, e Geraldo Mesquita.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – E Se-
nador Suplicy também. Estou com o microfone... Quero 
apoiar a decisão de V. Exª, porque, como o Senador 
Pedro Simon faz um discurso de extraordinária rele-
vância para a história do Senado, que possamos aqui 
ter o tempo necessário para aparteá-lo. O Senador 
Pedro Simon, juntamente com o Senador José Sar-
ney, ambos do mesmo Partido... Eu sou testemunha 
da convivência cordial e respeitosa de ambos, ainda 
que, às vezes divergindo. Mas ele fala hoje... É muito 
importante...

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– Já é o aparte de V. Exª, não é? Porque têm os dois, 
não é?

O Sr. Geraldo Mesquita Júnior (PMDB – AC) 
– Os apartes têm de seguir a ordem. Eu pedi em pri-
meiro lugar...

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Eu 
pedirei e aguardarei o meu momento, Sr. Presidente. 
Quero apenas dizer que V. Exª tenha a flexibilidade, 
porque todos queremos refletir sobre a história do Se-
nado, dialogando com o Senador Pedro Simon. Então, 
dê o tempo necessário a ele. V. Exª tem minha anuên-
cia, como Presidente – acredito que a de todos.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
E entra em mim o espírito de Voltaire, que diz – atentai 
bem –, no plenário da França: “Daria a vida para que 
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V. Exª, cada um, tivesse o direito de falar o que quiser; 
mas eu também não abro mão do direito de me opor 
a determinado pensamento”.

Com a palavra Pedro Simon.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Foi, por-

tanto, Senador Suplicy, para que eu possa dizer que 
eu tenho o maior respeito pelo Senador Sarney. Diver-
gências? Tive. Eu achava que quem devia assumir a 
Presidência era o Dr. Ulysses, não ele. Eu achava que 
a Constituição diz que compete ao Vice-Presidente as-
sumir no lugar do Presidente. Mas, como o Dr. Tancre-
do não tinha assumido, nunca assumiu, quem tinha de 
assumir era o Presidente do Congresso. E, se aconte-
cesse o que aconteceu, morreu o Dr. Tancredo, dever-
se-ia fazer uma nova eleição. Mas isso não impediu 
que eu fosse Ministro de Sarney – com muita honra. 
E disse várias vezes: durante o tempo em que fui Mi-
nistro do Sarney, levei a ele vários assuntos, os mais 
graves, e tive a presença dele em tudo o que dissesse 
respeito à dignidade e à seriedade. Disse e repito: ele 
teve coragem de fazer a convocação da Constituinte. 
Na minha opinião... A informação que eu tinha é de 
que o Dr. Tancredo deixaria a Constituinte para o final 
de seu governo. Ele convocou no início. Legalizou os 
partidos comunistas, três ou quatro. Eu tenho o maior 
respeito pelo Presidente Sarney. Quando ele diz que 
sua biografia deve ser respeitada, deve ser respeitada. 
Quando o Lula diz que deve ser respeitado, deve-se 
respeitar o Sarney. Até por isso é que ele tem que sair 
da Presidência, para que a figura dele continue a ser 
preservada. Porque esse levantamento, esse debate 
que será feito aqui vai envolver muitas questões, e o 
Sarney deve ficar fora disso. Essa é a razão.

Pois não, Senador.
O Sr. Heráclito Fortes (DEM – PI) – Senador 

Pedro Simon, V. Exª pode ficar tranquilo que, se houver 
neste plenário um fã clube de V. Exª, evidentemente 
que será uma injustiça não me conferirem a carteiri-
nha nº 1.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Aí já é 
amizade antiga, de longo período.

O Sr. Heráclito Fortes (DEM – PI) – Claro, ad-
miração antiga.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Porque 
nós vivemos juntos a época das “vacas magras”.

O Sr. Heráclito Fortes (DEM – PI) – E crescente. 
Eu vejo o seu desabafo, a sua tristeza com relação à 
crise que nós estamos vivendo. V. Exª reproduz aqui 
o que as ruas lhe cobram. Não sabem disso, não sa-
bem daquilo, e eu fico olhando para V. Exª... E estou 
fazendo isso de maneira construtiva. Talvez o que as 
ruas não saibam é que V. Exª seja o grande responsá-
vel pela crise que estamos vivendo, embora não tenha 

contribuído um milímetro para ela. Talvez as ruas não 
se lembrem que grande parte do que nós estamos vi-
vendo foi culpa de V. Exª. V. Exª foi procurado por um 
grupo de Senadores, no qual eu me incluo, sentado 
aqui na sua poltrona, no mês de novembro ou de-
zembro, e lhe fizemos um convite para ser candidato 
suprapartidário...

(Interrupção do som.)

O Sr. Heráclito Fortes (DEM – PI. Fora do mi-
crofone.) – ... à Presidência do Senado. V. Exª deve se 
lembrar desse episódio. Rejeitou de todas as manei-
ras. Eu até lembrei a V. Exª, na conversa... Acho que 
o nosso Senador Geraldo Mesquita participou dela. 
Eu disse: “O Sarney vai voltar, em janeiro, candidato”. 
“Ah, mas por quê?”. “Porque ele vai sofrer pressão nas 
bases e vai voltar candidato”. Naquela época, todos 
diziam que essa candidatura já não existia mais. Se 
V. Exª, naquele momento, tivesse pensado mais um 
pouco nesta Casa e no Brasil, talvez nós estivéssemos 
vivendo em outras águas aqui. No Senado, funciona 
muito a teoria do Neném Prancha, aquele filósofo do 
futebol carioca: “Quem pede, recebe; quem se deslo-
ca, tem a preferência”. Imagine V. Exª Presidente des-
ta Casa neste momento. Nós estaríamos livres disto. 
Nós não teríamos passado pelo constrangimento das 
horas extras que os nossos Gabinetes deram aleato-
riamente para os funcionários, e muitos de nós não 
tivemos coragem de punir os ordenadores de despe-
sa, dando o primeiro exemplo. Mas eu quero apenas 
fazer justiça. Eu acompanhei a segunda Presidência 
do Presidente Sarney, mas nesta em que eu sou 1º 
Secretário, se ele quis errar, nem tempo teve. E, se 
alguns fatos estão vindo a público, foram medidas to-
madas pela atual Mesa. A primeira delas: crédito con-
signado. O crédito consignado criou aqui uma briga 
de encartes que mandavam, porque esse crédito era 
cobrado do servidor na prática da agiotagem, Senador 
Simon, que chegava a 4%. Foi reduzido para 1,60, e 
os grupos que se envolviam brigaram. Quando eu vejo 
a matéria de hoje do Estadão, que envolve um neto 
do Sarney nessa questão do crédito consignado, eu 
somente fico intrigado com um fato: o avô ajudou ou 
o avô prejudicou? Porque o avô, ao jogar o limite do 
crédito a 1.6, acabou com a carreira do neto, se ele 
era candidato a banqueiro, porque, a partir do momen-
to em que limitou, os bancos desistiram. Vários deles, 
inclusive, deixaram de operar, porque se acabou com 
a agiotagem e com a especulação aqui dentro. O fato 
mais grave que aconteceu. Depois, vemos a questão 
dos atos secretos. No momento em que tomei conhe-
cimento... O Senador Mão Santa é membro da Mesa 
e é testemunha: tomei conhecimento do indício do ato 
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secreto, imediatamente comuniquei à Mesa e pedi apu-
ração, já com a comissão nomeada para investigação. 
E os fatos estão mostrando que são graves, que os 
atos não são contos da carochinha, eles são reais. E 
eles serão, Senador Pedro Simon – garanto-lhe aqui 
– apurados um a um. Eu não tenho compromisso com 
erro, eu não tenho compromisso com o erro público, 
com o malfeito na vida pública. A vida pública é minha 
razão de ser. Estou nesta Casa, no Congresso, há 26 
anos. Não vou permitir que o meu nome vá para o lixo 
numa hora como essa. Daí por que quero tranquilizar 
V. Exª. A única pessoa que não pode dar conselho ao 
Presidente Sarney, num momento como este, sou eu, 
porque sou do Colegiado, o qual ele preside. Agora, 
a Mesa tem sido injustiçada. A atual Mesa, os seus 
colegas de Mesa têm sido injustiçados, ou pelo es-
quecimento ou pela falta de reconhecimento de que, 
pelo menos, nós estamos procurando acertar. Senador 
Simon, entramos na questão dos terceirizados, coisa 
em que ninguém mexia! Agora mesmo, vivi um con-
flito ao nomear dois diretores para substituir, e V. Exª 
precisava ver a dificuldade. As pessoas correndo, com 
medo, parece que tinha uma cascavel! Alguma coisa 
os assombrava. Eu tive que caçar a dedo dois diretores 
para fazer essa apuração. Estamos substituindo mais 
dois, e vamos fazer assim. Fique tranquilo V. Exª, pois 
o fã de carteirinha, nº 1, da sua vida e da sua história, 
não vai, de maneira nenhuma, decepcioná-lo. Enquanto 
eu estiver exercendo essa função delicada de 1º Se-
cretário, meu compromisso é com a transparência e, 
acima de tudo...

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Não tenho 
nenhuma dúvida com relação a isso.

O Sr. Heráclito Fortes (DEM – PI) – ... fazer com 
que esta Casa volte àqueles dias de glória, de alegria, 
de honra. Por que, sabe o que está...

(Interrupção do som.)

O Sr. Heráclito Fortes (DEM – PI) –... o que gos-
to de ser é parlamentar, é futucar o Governo, é criticar. 
Não tenho feito nada! Estou sendo um bedel, um dele-
gado, um gerente. Mas quero voltar à tribuna, porque 
não posso perder, de maneira nenhuma, as oportu-
nidades fantásticas de ouvi-lo, com seu brilhantismo 
sempre crescente nesta Casa. Muito obrigado.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Tenho 
confiança em V. Exª e digo com alegria que V. Exª está 
tomando atitude... 

(Interrupção do som.)

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – ...está 
trabalhando. Esse pronunciamento que V. Exª fez, ver-
dadeiro, o Presidente Sarney não pode fazer, porque 
ele não está interessado nisso. Ele tem minha idade, 

e, na nossa idade, isso não dá mais. Quando ele diz: 
“Pensei que tinha sido eleito Presidente para cuidar da 
política, e não para cuidar do lixo do Senado”....

O Sr. Heráclito Fortes (DEM – PI) – Mas que-
ro confessar que ele está me apoiando em todas as 
medidas que estou tomando. Pelo menos quero fazer 
isso por dever de justiça.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Ele, Pre-
sidente Sarney, é responsável pelo lixo, sim. Todos 
somos responsáveis pelo lixo do Senado, principal-
mente o Presidente do Senado! É muito bacana ser 
Presidente do Senado só para fazer política. É bom, é 
gostoso, é necessário, é importante, mas vamos ver 
onde é que está o lixo.

Quando ele deixou V. Exª indicar o diretor-geral, 
indicar outros diretores, enquanto ele caía fora, isso 
é uma demonstração clara de que ele não quer. Eu, 
Presidente, não faria isso, com o maior carinho que 
eu tenho por V. Exª. Se sou Presidente, o diretor-geral 
vou indicar. Posso até aceitar sugestão sua, mas eu 
vou indicar. E ele fez questão de dizer que quem in-
dicou foi V. Exª, e V. Exª teve coragem de aceitar; V. 
Exª aceitou o desafio. Pois eu vou e escolho! Houve 
mil dificuldades, mas escolheu. Mas o fato de o Pre-
sidente do Senado, em uma hora conturbada como 
esta, dizer: “Não vou indicar o diretor-geral, nem o di-
retor tal, nem o diretor tal; deixa para o 1º Secretário”. 
O que quer dizer isso? O que ele está dizendo com 
isso? “Cansei. Não quero.”

Agora, V. Exª disse uma verdade, e concordo com 
V. Exª. Chegou a mim um abaixo-assinado, com o nome 
de V. Exª e mais 36 assinaturas, pedindo que eu fosse 
candidato avulso no plenário. É verdade. Levei-o para 
minha bancada e fiz uma reunião com toda a bancada. 
Está aqui: sou candidato...

O Sr. Heráclito Fortes (DEM – PI) – Era uma 
candidatura suprapartidária.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – É verda-
de, mas sou partidário.

E aí botaram em votação. “Quero um movimen-
to assinado por todo o Senado, menos pela bancada 
do PMDB”. Todos os Parlamentares de todas as ban-
cadas assinaram, menos a bancada do PMDB e a do 
PT, claro – aliás, do PT, havia algumas assinaturas. 
Aí botamos em votação. Minha bancada me deixou 
falando sozinho! Tirando dois ou três, minha bancada 
me deixou falando sozinho. Eu poderia fazer um de-
bate em plenário, só que esse não é meu estilo. Tenho 
uma vida partidária que vem de longo tempo, em que 
a briga pessoal, no meu nome... Eu não fiz isso quan-
do queriam que eu fosse candidato a Presidente da 
República. Todos os governadores do MDB, reunidos, 
decidiram: vai ser o Simon. O Dr. Ulysses não aceitou 
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e disse: “Vou disputar”. Eu disse: “Não disputo com o 
Dr. Ulysses.” E não disputei. 

Mas não que o Pedro Simon não tenha aceitado. 
Peguei, com muita honra e com muita emoção, as 36 
assinaturas e levei-as para minha bancada. Aí botaram 
em votação. Aceitamos ou não aceitamos a indicação 
do Senado para que o Pedro Simon seja Presidente? 
E a resposta: seis do meu lado e vinte e tantos do ou-
tro lado, contra. Não pode ser. Não aceitei. Lamento, 
mas não aceitei e acho que não fiz mal. Mas também 
vamos ser sinceros: achar que eu seria diferente ou 
não seria diferente, não é por aí!

Acho – e a disposição do 1º Secretário mostra 
isso – que, no momento em que o Sarney se afastar e 
em que nós nos reunirmos para ver como é que vamos 
conduzir essa sucessão; e num momento como este, 
em que temos que nos integrarmos, em que temos de 
dar as mãos, porque aqui não está em discussão nem 
o Governo nem a Oposição... Aí está o Lula, flutuando 
em cima da onda, com 80% de credibilidade, com o 
Obama apaixonado pelo Lula... 

(Interrupção do som.)

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – ...diz que 
é até um caso de amor, uma declaração atrás da outra, 
agora, recomendando que os Estados Unidos e que 
o mundo devem olhar para o Lula, assim como o Lula 
que, com capacidade e com competência, soube, no 
Governo, fazer uma estrutura de administração que 
somou tudo a favor do País – ele quer copiar o Lula lá 
nos Estados Unidos. Com essa credibilidade, o Lula 
vem e vem a favor do Sr. Presidente Sarney.

Acho isso bom, acho isso positivo. Faço aqui um 
abaixo-assinado, um apelo dramático para fazermos 
um movimento de endeusamento do Sarney. Fora da 
Presidência do Senado. O Presidente Sarney será um 
se largar a Presidência do Senado, se isso for possí-
vel hoje. Se isso acontecer, o Presidente Sarney será 
outro. 

Manchetes que são diárias: “Mãe como contratada 
após exoneração do neto”; “Ato secreto estendeu exo-
neração a irmão do Presidente”; “Mais uma sobrinha 
do Sarney tem vaga tirada por ato secreto”; “Sarney diz 
que a crise é do Senado, mas tira sobrinha do gabinete 
de Delcídio”; “Senado emprega parentes do genro de 
Sarney, que recebe salário morando na Espanha”; Blog 
do Josias: “Salário do mordomo de Roseana é pago 
pelo Senado;” “Senado paga funcionários no mausoléu 
de Sarney no Maranhão. Debaixo do pano”.

Não pode continuar isso! Se eu trouxesse aqui – e 
não trouxe – as charges diárias de todos os jornais... E 
sabemos que não há nada pior, Presidente, para mexer 
com o nome de uma pessoa do que uma charge. Uma 

charge derruba. Num debate político, em que um líder 
de oposição debate, discute e ofende, você responde 
na mesma moeda; mas essas charges são uma coisa 
que você não tem como responder.

Se o Sarney renunciar hoje...
O Sr. Geraldo Mesquita Júnior (PMDB – AC) – 

Senador Simon, V. Exª me permite?
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Já lhe 

concedo a palavra.
Se o Presidente Sarney renunciar hoje, termina 

isso. Termina isso!
V. Exª, Sr. 1º Secretário, escolheu o Diretor-Ge-

ral? Escolheu. Mas a imprensa diz que ele é homem 
da amizade do Sarney. V. Exª escolheu a Diretora de 
Pessoal, mas a imprensa publica que ela era Chefe de 
Gabinete da Roseana. Está tudo dando essa interpre-
tação. E só pode parar de ter essa interpretação se 
dermos ao Presidente Sarney o direito que ele tem de 
respirar tranquilo.

Pois não, Senador.
O Sr. Geraldo Mesquita Júnior (PMDB – AC) – 

Muito obrigado, querido amigo Senador Simon. Hoje, 
eu estava indo para casa, e um membro do meu gabi-
nete me ligou: “Senador, do gabinete do Senador Pedro 
Simon pedem para que o Senador possa falar na sua 
inscrição”. Talvez não tenham lhe dado o recado que 
eu pedi que lhe dessem. Eu disse o seguinte: “Olha, 
eu tenho uma coisa muito importante, hoje, para tratar, 
por isso me inscrevi. E só vou ceder o lugar porque é 
para o Senador Pedro Simon”. Não sei se lhe deram 
o recado.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Deram. 
Muito obrigado.

O Sr. Geraldo Mesquita Júnior (PMDB – AC) – 
Senador Simon, estamos ambos nesse chamado gran-
de partido, o PMDB, que é grande por umas coisas e 
pequeno por outras. Aqui, não cabe a gente elocubrar 
muito, mas eu diria só uma pequena parte. Eu acho que 
ele é grande porque, mais do que outros partidos – e, 
aqui, há partidos tidos como a fina flor da ética –, é o 
partido que admite o contraditório internamente. Vou 
lhe dar exemplos disso. Eu sou tido dentro do PMDB, 
como V. Exª, um parlamentar dissidente da orientação 
geral. V. Exª, por algumas razões, eu, por outras, al-
gumas delas coincidentes ou não, mas somos consi-
derados dissidentes – o Senador Mão Santa também, 
o Senador Jarbas etc. Mas uma coisa que me deixa 
muito confortável dentro do PMDB, Senador Mão San-
ta, são situações como esta, por exemplo: eu assinei 
o requerimento de instalação da CPI da Petrobras. Eu 
assinei, eu acho que V. Exª assinou, eu acho que o 
Senador Mão Santa assinou, eu acho que o Senador 
Jarbas assinou. Para variar, são sempre esses quatro 

JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL196



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 26 27341 

que estão aí, dissentindo da orientação geral do PMDB. 
Assinei e, como era de se esperar – aqui não vou fazer 
nenhuma inconfidência –, o Líder do Governo me ligou 
pedindo para retirar a assinatura. Passou meia hora 
comigo, pendurado no telefone, tentando argumentar 
e eu dizendo que não. O Presidente Sarney ligou para 
mim: “Geraldo...” Eu disse: “Presidente, eu lhe atendo 
em qualquer outra coisa. Nisso aí, não”. Em seguida, 
poderia acontecer o seguinte, Senador Simon: “Olha, o 
Geraldo é dissidente, ele está fora. Não vou atendê-lo 
em mais absolutamente nada”. No dia seguinte, eu pedi 
ao Senador Renan, Líder do Partido, que me inscreva 
na CPI da Amazônia. Ele poderia se negar, mas ele foi 
lá e me inscreveu na CPI da Amazônia, colocou meu 
nome. A gente se cumprimenta com cordialidade, com 
respeito, mesmo na divergência, Senador Pedro Simon. 
Nesse tempo todo eu estou pensando – e não é só 
agora, não, nesses dias agora, de grande conflito, de 
grande tumulto –, Senador Simon, e registrando para 
mim, particularmente, e para alguns companheiros, 
que todos os fatos – todos, sem exceção de nenhum 
–, todos os fatos que estão vindo à baila agora, na 
chamada crise do Senado, todos eles, sem exceção, 
têm origem antes da posse dessa nova Mesa diretora. 
Todos os atos, todos os atos.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – É ver-
dade.

O Sr. Geraldo Mesquita Júnior (PMDB – AC) 
– Muitíssimos deles do conhecimento da imprensa 
brasileira.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – É ver-
dade.

O Sr. Geraldo Mesquita Júnior (PMDB – AC) – 
Todos eles. E, aí, Senador Simon, eu fico pensando o 
seguinte: fosse qualquer outro ou qualquer outra Mesa 
eleita, nesta Casa, será que esses fatos teriam vindo 
à baila? Ou não?

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – É ver-
dade.

O Sr. Geraldo Mesquita Júnior (PMDB – AC) – 
Porque, olhe, a resposta a essa pergunta é uma coisa 
muito complicada. Porque se os fatos não... Por exem-
plo, uma outra Mesa qualquer... Como bem lembrou o 
Senador Heráclito, trata-se de um Colegiado. Se uma 
outra Mesa qualquer tivesse tomado posse, esses fatos 
teriam vindo à baila? E se não tivessem vindo à baila? 
E, como eu disse, mesmo sendo, em grande parte, do 
conhecimento da imprensa brasileira já há muito tempo. 
Então, alguma coisa esquisita haveria nessa situação, 
porque, necessariamente, eles teriam de vir à baila, 
assim, de cambulhada mesmo, como estão vindo, 
não é? Então, fiz aquela pequena introdução, do fato 
de sermos dissidentes e tal, para dizer a V. Exª que 

eu não tenho qualquer tipo de vinculação obrigatória, 
dentro do meu partido, com ninguém, Senador Simon, 
com ninguém. V. Exª é testemunha disso. V. Exª é tes-
temunha disso. Naquilo que eu acho que é relevante, 
que é importante, que é pertinente, eu acompanho a 
orientação da Liderança do meu Partido. Naquilo que 
não, eu não acompanho. Naquilo que eu acho que o 
Presidente Sarney, que é do nosso Partido... Se a orien-
tação é correta, eu acompanho. Quando eu acho que 
não, eu não acompanho. Portanto, isso me deixa mui-
to a cavaleiro para dizer o que eu vou dizer agora. Eu 
tenho outro... Eu posso ser ingênuo, Senador Simon, 
mas eu tenho outro apego a um princípio...

(Interrupção do som.)

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Às vezes, 
realmente é ingênuo. Lá, no Mercosul, foi de uma inge-
nuidade tremenda. Devia ser o presidente e terminou 
renunciando e deixando a gente falando sozinho. Era 
para ter ficado lá, no comando.

O Sr. Geraldo Mesquita Júnior (PMDB – AC) 
– Mas eu acho que o resultado surtiu os efeitos es-
perados.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Não sei. 
O Sr. Geraldo Mesquita Júnior (PMDB – AC) – 

Veja: eu estava dizendo que, às vezes, eu sou ingênuo. 
Eu não sei se é ingenuidade o respeito que eu tenho 
ao processo eleitoral. Essa Mesa foi eleita. Essa Mesa 
foi eleita. Quando eu falo Mesa, eu quero frisar o fato, 
Senador Simon, de que eu, quando olho para aquela 
área do nosso plenário, enxergo a Mesa do Senado 
Federal. É um Colegiado. As decisões, as omissões, as 
iniciativas dizem respeito à Mesa do Senado Federal. 
Preocupa-me muito, como eu disse, com base naquilo 
que alguns podem dizer que é ingenuidade minha, o 
apego ao princípio do processo eleitoral. Essa Mesa 
foi eleita, e preocupa-me muito, Senador Simon... E 
olha: ninguém aqui respeita mais V. Exª do que eu. 
Ali, quietinho, às vezes a gente passa, eu lhe faço um 
afago e o chamo de guru. V. Exª sabe disso, porque 
V. Exª é meu guru. Mas, eu acho muito preocupante o 
fato de nós estarmos colocando o pé numa área mui-
to delicada. Eu acho que o ato do licenciamento é um 
ato voluntário; o ato da renúncia é um ato voluntário, 
a não ser que, por razões muito relevantes e fortes, a 
pessoa seja, de fato, obrigada a ser defenestrada. Aí, 
é outra situação. Mas eu acho que o afastamento, o 
licenciamento, a renúncia são atos voluntários. O fato 
é que estamos, aqui, cobrando essa postura do Presi-
dente Sarney, mas devíamos cobrar da Mesa Diretora 
toda – aqueles que cobram, eu não cobro. Mas aqueles 
que cobram deviam cobrar de toda a Mesa Diretora. 
Eu acho preocupante, Senador Simon, porque eu sei 
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que não é o seu propósito, não é o intuito do Senador 
Cristovam, não é o intuito de muitos, aqui, mas essa 
verbalização passa e permite a ideia à população, de 
uma maneira geral, de que estamos sendo golpistas. 
Essa é uma realidade da qual não nos podemos furtar. 
O Senador Heráclito lembra, aqui, as providências que 
vêm sendo tomadas nesse início tumultuado de gestão 
dessa Mesa Diretora. É uma pena que isso tudo esteja 
acontecendo. Agora, faço questão de lembrar, pela se-
gunda vez, que todos esses fatos ocorreram antes da 
posse desta Mesa Diretora. Vamos relacioná-los: hora 
extra – ocorreu antes da posse da Mesa Diretora; cré-
dito consignado – ocorreu antes da posse desta Mesa 
Diretora; a existência de conta, ato secreto – fico até 
arrepiado quando falo em ato secreto, dá vontade de 
rodar a baiana de novo, mas não vou rodar – também 
ocorreu antes da posse desta Mesa Diretora. Então, 
veja, Senador Pedro Simon, com todo o respeito que 
tenho a V. Exª e a muitos Parlamentares aqui, como 
disse V. Exª, ninguém aqui pode apontar o dedo para 
ninguém, ninguém aqui pode dizer que não tem nada 
com isso. Aliás, uma crítica eu a faria em particular ao 
Senador Sarney, mas já que o assunto está aberto, 
vou fazê-la, aqui, publicamente. Uma crítica que faria 
a ele – e a farei publicamente – é que, no lugar dele, 
eu teria dito, naquela famosa frase que ele proferiu, 
que “a crise não é minha, é do Senado”, eu a teria 
completado: “Mas sou o Presidente desta Casa e vou 
resolvê-la”.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Digamos 
que essa foi uma frase oculta. Ele não a disse, mas 
deve ter pensado.

O Sr. Geraldo Mesquita Júnior (PMDB – AC) 
– Ele, necessariamente, teria que ter dito isso. Se crí-
tica eu possa fazer ao Presidente desta Casa, nesse 
tumultuado processo de crise, iniciaria por aí. Agora, 
quando a gente fala, Senador Pedro Simon, quando 
a gente verbaliza que “o Senador Sarney tem que se 
afastar, que o Senador Sarney tem de renunciar”, es-
tamos – alguns mesmo sem querer, outros talvez que-
rendo – transferindo para a opinião pública a impressão 
de que aqui se trama um verdadeiro golpe, um golpe 
contra o processo eleitoral. Como disse, esta Mesa 
foi eleita. Acho que quatro, cinco meses é um tempo 
ainda, digamos, de afloramento de todos esses atos, 
de todos esses fatos que estão, mal ou bem, sendo 
investigados ou pela Casa ou pela Imprensa, seja lá 
por quem for, mas estão surgindo e estão sendo alvo 
de investigação. Precisamos, como Senadores, como 
membros desta Casa, que a gente tanto preza, que 
esse prazo seja um pouco maior, Senador Simon, 
para que as conclusões sejam tiradas. Talvez a gen-
te...Olhe, se nada acontecer – pode ocorrer isso –, se 

nada acontecer, dentro de algum tempo, aí, sim, Sena-
dor Simon, talvez seja o caso de a gente acusar esta 
Mesa de omissa, de incompetente, de irresponsável, 
e aí tomarmos uma decisão. 

Mas, por enquanto, como diz o Senador Heráclito, 
mal ou bem, os atos estão colocados sob investigação; 
mal ou bem, como disse o Senador Heráclito – e ele 
é insuspeito para falar; ele é o Primeiro-Secretário, e 
o Presidente da Casa tem-lhe dado respaldo para o 
que está sendo feito. Eu não sei se representa exata-
mente descompromisso com a Casa o fato de o Se-
nador Sarney, numa reunião de Mesa e de Líderes, 
ter acolhido a sugestão do Senador Heráclito quanto a 
nomes que devem assumir cargos de comando nesta 
Casa. Não sei. Se ele fizesse o contrário, talvez, aqui, 
alguém estivesse dizendo: “Olha, o “cara”, numa ati-
tude imperial, mesmo face a uma crise dessas, está 
aí, não abre mão de indicar o presidente.” Então, a 
situação é complexa, Senador Simon! Mas acho que 
não é chegada a hora ainda de ficarmos reverberando 
aquilo que nem na maior grave crise do Governo do 
Presidente Lula, quando ele, envolvido até o pescoço 
– e aqui não estou fazendo comparações –, na crise 
do mensalão e em outras crises ocorridas neste País, 
jamais se verbalizou isso nesta Casa. Com relação a 
isso, o silêncio foi total.

(A Presidência faz soar a campainha.)

O Sr. Geraldo Mesquita Júnior (PMDB – AC) 
– Com relação a isso, o silêncio foi total. Portanto, eu 
podia estar lá no meu gabinete ou em casa vendo o 
tal jogo do Brasil com a África do Sul, fugindo deste 
debate, fugindo deste debate. Mas eu não sou homem 
de me omitir a um debate como esse. 

O senhor me conhece. Não sou homem de me 
omitir. Levo minhas críticas,...

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Agradeço 
o aparte de V. Exª.

O Sr. Geraldo Mesquita Júnior (PMDB – AC) – 
...levo minhas cutucadas, mas não me omito. Eu não 
partilho dessa tese.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Agradeço 
o aparte de V. Exª.

O Sr. Geraldo Mesquita Júnior (PMDB – AC) – 
Senador Simon, tenha calma com o seu amigo.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Como?
O Sr. Geraldo Mesquita Júnior (PMDB – AC) 

– Tenha calma com o seu amigo. Não me casse a pa-
lavra.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Olha, 
com todo o carinho, estamos dando um exemplo total: 
V. Exª na grandeza do aparte, e eu, na grandeza de 
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aguardar em silêncio. Estou batendo o meu recorde, 
mas com o maior prazer.

O Sr. Geraldo Mesquita Júnior (PMDB – AC) 
– Pensei que V. Exª estivesse batendo o martelo com 
relação a minha fala.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Com o 
maior prazer.

O Sr. Geraldo Mesquita Júnior (PMDB – AC) 
– Mas eu já estou concluindo, já estou concluindo. Eu 
queria só alertar para isso.

(Interrupção do som.)

O Sr. Geraldo Mesquita Júnior (PMDB – AC) – 
Acho que esse movimento não contribui para a solu-
ção dos problemas que estamos vivendo no Senado. 
Não me filio a ele, e acho lamentável que esteja tendo 
curso aqui nesta Casa. Não sei onde vai levar, acredito 
que a lugar nenhum, porque, como eu disse, trata-se 
de atos voluntários, e não vou sugerir ao Presidente 
Sarney que renuncie, que se afaste, porque, mal ou 
bem, com toda a confusão armada dentro desta Casa, 
tenho a impressão de que ele vem, juntamente com o 
restante da Mesa Diretora desta Casa, operando no 
sentido de buscar os resultados que façam com que 
esta Casa se acalme e que tenhamos de volta o Se-
nador Heráclito aqui. O tribuno crítico deste Governo, 
o tribuno de fina ironia, que possa debater com V. Exª 
e com os demais, assuntos que nos atraem, assuntos 
que gostamos de fazer como Parlamentares. Senador 
Simon, muito obrigado pela paciência com que V. Exª 
me ouviu.

O Sr. Jayme Campos (DEM – MT) – Sr. Presi-
dente, apesar de não ser regimental, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– Pela ordem.

O Sr. Jayme Campos (DEM – MT. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Solicito a V. Exª para ob-
servar o Regimento Interno, pelo menos em termos, 
até porque têm vários oradores aqui aguardando. Se 
cada aparte naturalmente for de vinte ou trinta minu-
tos, imagino que nós não vamos ter a oportunidade de 
falar, em que pese o assunto ser relevante, importante, 
reconheço – aplausos do Senador Jayme Campos ao 
Senador Pedro Simon –, todavia há vários oradores 
que também querem ter a oportunidade de falar na 
tarde de hoje. 

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – A 

manifestação de V. Exª será levada em conta. Apenas 
queria lembrar que eu presidi a Mesa quando o Tião 
Viana – eu tive que me ausentar – e, regimentalmente, 
o mais idoso, Romeu Tuma, o deixou...Mas todos nós 
temos o bom senso – O Espírito da Lei –, e o Pedro 

Simon já deu o recado. V. Exª está inscrito. E a Mesa 
recebeu um telefonema do Líder, e ele está amparado 
pelo art. 66, parágrafo único.

O Sr. Jayme Campos (DEM – MT) – Sr. Pre-
sidente, mas um erro não justifica outro. É bom que 
saiba. Vamos esclarecer as coisas aqui.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
Mas nós vamos... Com O Espírito da Lei, eu apelo para 
o bom senso. Aqui é a Casa dos pais da Pátria.

O Sr. Jayme Campos (DEM – MT) – Agradeço-
lhe. Mas espero que V. Exª cumpra pelo menos 10% 
do Regimento, por favor.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– Então, Pedro Simon, compreenda, porque hoje é 
quinta-feira e têm alguns com voo marcado e estão 
inscritos.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Eu não 
entendo por que S. Exª ouviu com tanta atenção o lon-
go aparte, e na hora em que eu vou começar a falar 
ele levanta a questão de ordem. Parece que uma coisa 
pessoal comigo. De qualquer maneira, tudo bem.

O Sr. Jayme Campos (DEM – MT) – V. Exª, te-
nha a certeza, que eu tenho a maior admiração pelo 
senhor.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Não, não, 
não, V. Exª já falou. Já lhe ouvi. Dá para notar.

De qualquer maneira, digo ao Senador Mesquita 
que fizemos justiça: ele me concedeu o seu tempo, e eu 
lhe concedi metade do meu tempo. Quer dizer, quanto 
a essa parte, realmente estamos quite. 

Por outro lado, veja o Presidente Sarney como 
ele não precisa estar aqui. As pessoas que o defen-
dem estão aí. Nem o Presidente Sarney faria uma 
defesa tão bonita e tão brilhante como fez o Senador 
Mesquita. Fez uma defesa... Foi ao exagero, que acho 
que eu não mereci. Querer dizer que há insinuação de 
golpismo? Por amor de Deus!

O Sr. Geraldo Mesquita Júnior (PMDB – AC) – 
Fiz questão de ressalvar a sua fala.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Não, não, 
não, V. Exª já falou. Agora deixe-me falar. Fazer insi-
nuação de questão de golpismo no que nós estamos 
falando? Por amor de Deus, por amor de Deus!

E há outra coisa que deve ser salientada: os an-
tecedentes foram antecedentes em que nem houve 
isso; ninguém pediu ao Antonio Carlos Magalhães 
renunciar. Ele renunciou porque quis. Na verdade, 
ele renunciou porque ele ia ser cassado, porque as 
conclusões a que se chegaram foi de que realmente 
ele era corresponsável. Não fez nada no painel, não 
foi ele o responsável com o que aconteceu no painel, 
mas, quando o Senador foi lá e disse para ele que ti-
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nha feito, ele, como Presidente, não tomou a atitude 
que deveria ter tomado. Ele renunciou. 

O Senador Jader e o Senador Renan renuncia-
ram para não serem cassados. Mas eles renunciaram; 
ninguém pediu. Eu votei na cassação de Renan. Se 
dependesse de mim, ele tinha não que renunciar, fi-
car aqui, e eu teria votado nessa cassação, que nem 
eu votei.

Não é o que está acontecendo com o Sarney. Não 
é o que está acontecendo com o Sarney! Ninguém está 
levantando nódoa, nem debate, nem discussão com 
relação ao Sarney. O que eu estou falando aqui é que, 
para essa questão ir adiante, se aprofundar...

(Interrupção do som.)

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – ...para 
ela ser feita com conteúdo, para nós, que não temos 
nenhuma credibilidade na opinião pública, quando no 
Senado se fala na corporação, nos interesses da cor-
poração, nesse sentido, o Sarney se afastando, ele está 
fazendo um bem para ele. E, junto, fazendo um bem 
para ele, ele está fazendo um bem para a sociedade, 
um bem para esta Casa. E será muito melhor para ele 
que esses assuntos sejam conduzidos com ele afas-
tado do que com ele na Presidência e as manchetes 
diariamente o atingindo. 

Agora, chamar isso de golpismo? Por amor de 
Deus! Até porque as figuras mais simpáticas ao Presi-
dente Sarney são aquelas figuras que, na história, tra-
dicionalmente, estiveram envolvidas com movimentos 
destinados à derrubada de presidente da República.

Ouço o Senador Eduardo Suplicy.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 

Senador Eduardo Suplicy, eu pediria brevidade, porque 
V. Exª está inscrito para falar já, já. Estou apenas pe-
dindo a sensibilidade. Jayme Campos está inscrito, e 
chegou – e não posso obedecer ao Regimento – uma 
ordem do Líder do PMDB passando a palavra ao Se-
nador Paulo Duque.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Como é? 
Não entendi o que V. Exª falou, Sr. Presidente. Uma 
ordem política?

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– Não. Chegou um pedido do Líder do Governo, ou 
melhor, do Líder PMDB outorgando a palavra a Paulo 
Duque, que é o Vice-Líder, para falar logo em segui-
da a V. Exª.

E estão inscritos os Senadores Jayme Campos 
e Marisa Serrano, que chegaram aqui e me disseram 
que têm voo marcado.

Peço a sua sensibilidade.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Sim, 

vou atender. Mas, Senador Pedro Simon, primeiro V. 

Exª sabe que eu tenho expressado a minha vontade – e 
quão justo eu acho – de que V. Exª seja Presidente do 
Senado. Em diversas ocasiões isso já aconteceu.

(Interrupção do som.)

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – As-
sim não vai ser possível. Nem o tempo regimental de 
aparte V. Exª está me dando. Menos de um minuto! Por 
favor, Sr. Presidente, peço a V. Exª que me dê mais do 
que 42 segundos.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– Vou dar sim. Terminado esse primeiro tempo, con-
cederei mais.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Sena-
dor Pedro Simon, tenho cinco netos queridos. São duas 
netas e três netos. Gostaria de dizer-lhe uma palavra, 
bem como ao caro Presidente José Sarney. Ainda ou-
tro dia, quando eu aqui expliquei tudo o que aconte-
ceu com as minhas cotas de passagem, da tribuna, da 
Presidência ele mencionou: “Senador Suplicy...

(Interrupção de som.)

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – “V. Ex 
agiu com correção e nada há que possa ter infringido 
qualquer norma ou lei.” Ele tem sempre agido comi-
go com correção, respeito e amizade. Quando, por 
exemplo, li o seu livro Satiagra, salvo engano... Não. 
Sagarana. É isso?

O Sr. Heráclito Fortes (DEM – PI) – V. Exª está 
com o Protógenes na cabeça, no subconsciente.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Não. 
O livro sobre... Saraminda – eu sabia que tinha a ver 
com Sá. Obrigado.

O Sr. Heráclito Fortes (DEM – PI) – Saraminda 
ou Sarabanda?

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Sara-
minda. Um livro de excepcional qualidade, que posso 
recomendar a todos...

(Interrupção do som.)

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Sr. 
Presidente, assim não dá. Vou começar o aparte e 
V. Exª tira o meu som. E assim atrapalha, porque vai 
acabar sendo mais longo, Senador Mão Santa. Dê o 
tempo suficiente, porque o que vou falar é para a his-
tória do Senado. Então, quero dizer, Senador Pedro 
Simon, que, sabendo que V. Exª é uma das pessoas 
com maior grau de relacionamento, amizade e respeito, 
mesmo em tempos de eventual divergência, com Pre-
sidente José Sarney, no seu lugar, com a delicadeza 
como estão as coisas, e eu, se estivesse no lugar do 
Senador José Sarney, tendo ocorrido uma coisa com 
meus queridos netos, como agora se coloca, eu se-
guiria a recomendação de V. Exª, me afastaria por um 
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tempo para dar toda a condição para se esclarecerem 
inteiramente os episódios. Inclusive, sabemos – e eu 
sou consciente disso e V. Exª também pois participa-
mos ontem da Mesa Diretora – como o Presidente 
José Sarney está apoiando as medidas que todos nós 
Senadores estamos recomendando para corrigir os 
problemas e tornar transparentes os atos do Senado. 
Ele, inclusive, no seu discurso de terça-feira passada, 
disse que apoiava a proposta que eu coloquei de tornar 
transparentes todos os salários, respectivos vencimen-
tos, cargos e funções dos servidores do Senado, assim 
como também apoiou a proposta do Senador Arthur 
Virgílio e fez questão de assinar junto um projeto de 
resolução para que o Diretor-Geral seja aprovado pelo 
plenário do Senado. Então, acredito que a sugestão de 
V. Exª – e que o Senador Cristovam Buarque colocou 
também no início desta semana – de que ele possa se 
afastar, por um período que seja, de dois meses, da 
Presidência, mas apoiando todas essas medidas que 
ele próprio vem adotando, isso será para ele saudável. 
Faço mais uma sugestão, Senador Pedro Simon: que 
nós Senadores, os 81 Senadores, considerando que 
a Presidência do Senado hoje é para aquele partido 
que maior base tem no Regimento aqui, que possa o 
próprio PMDB, durante esse período, eleger por um 
período um Presidente. E V. Exª, assim como acredito 
no Senador Heráclito Fortes, suprapartidariamente, 
seria um Presidente consensual nesta hora grave, em 
razão de eventual licença do Presidente José Sarney. 
Gostaria de dizer mais. Agradeço o apoio de V. Exª e 
por V. Exª ter estado comigo ouvindo o Presidente do 
Sindilegis e outros servidores do Senado, quando vie-
ram nos dizer: “por favor, cuidado com essa história 
de estar revelando todos os salários dos servidores, 
porque, imagine, pode acontecer um susto aí”. Um dos 
servidores nos disse: “Imagine, Senador, se souberem 
que, no ano passado, obtive um rendimento aqui na 
folha, por razão de cumprimento... 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Do Ju-
diciário.

O Sr. Eduardo Suplicy (PMDB – RS) – ... da 
Justiça. Foi uma remuneração maior do que a dos 
três Srs. Senadores que o ouviam. Fico imaginando: 
“Puxa, será que isso não seria, então, objeto de rele-
vante transparência, para que então se explicasse por 
que isso tudo aconteceu?” Gostaria muito que V. Exª 
pudesse contribuir para tornar esta Casa inteiramen-
te transparente nos seus atos e para fazer com que 
haja a seriedade que todos sabemos e confiamos que 
certamente imprimiria. Quero dizer que V. Exª, de fato, 
não pode ser um dos que contribuiu para que haja um 
número tão grande de servidores, como quando V. Exª 
começou. Em consulta ao Portal da Transparência, que 

passou a ser divulgado de ontem para hoje, Senador 
Mão Santa, agora sabemos que há Senadores aqui 
que têm mais de 30, 40, 50 servidores nos seus res-
pectivos gabinetes. Por esse Portal da Transparência, 
por exemplo, o Senador Tasso Jereissati está com 15; 
eu próprio estou com 16; V. Exª, com 18. Somos os 
três com menor número. Portanto, não é no gabinete 
de V. Exª que aconteceu um número tão exagerado 
de servidores. Seria muito importante que V. Exª pu-
desse inclusive...

O Sr. Heráclito Fortes (DEM – PI) – Essa vo-
cação investigativa do Senador Eduardo Suplicy deve 
ficar nos Anais da Casa. Ele está bisbilhotando o ga-
binete dos colegas.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – É o 
Portal da Transparência. V. Exª... Agora está aberto 
ao público.

O Sr. Heráclito Fortes (DEM – PI) – Essa curio-
sidade de V. Exª de procurar o gabinete do Senador 
Tasso é curiosa! Parabéns.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Não, 
é porque... são os que têm menor número.

O Sr. Heráclito Fortes (DEM – PI) – V. Exª deveria 
ter procurado os que tinham o maior número.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – O 
maior número?

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Não, não 
diga. Por favor, agora não. 

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Ago-
ra...

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Não, não. 
Por favor, deixe para outra oportunidade.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Graças 
ao ato de S. Exª o Senador Heráclito Fortes isso vem à 
luz, Sr. Presidente. O 1º Secretário deu transparência 
no Portal da Transparência...

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Eu não 
fui feliz no final do meu pronunciamento.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Com 
respeito, Senador Pedro Simon, sobre a questão do 
crédito consignado, acho que precisamos mesmo sa-
ber melhor como é: afinal de contas, se podemos 
obter junto ao banco que administra a nossa folha, o 
Banco do Brasil, que propõe empréstimos, por que 
precisaria haver outros bancos aqui atuando, e assim 
por diante.

O Sr. Heráclito Fortes (DEM – PI) – É a lei. É 
obrigado liberar, Senador. Não se pode limitar, não.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Tudo 
bem. Então, que isso possa ser objeto de melhor co-
nhecimento de todos nós. Muito obrigado, Senador 
Pedro Simon.
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O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Eu não 
fui feliz no meu encerramento.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– Eu só queria contestar que V. Exª me colocou até 
contra o querido amigo Heráclito. Ele se apresentou 
como carteira número um do fã clube de V. Exª, e es-
tou a disputar com ele, V. Exª sabe. 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Em pri-
meiro lugar, o meu querido amigo Senador do Acre: a 
única mágoa que tenho com ele é que ele era o nosso 
homem para ser o nosso chefe lá no Mercosul, o nosso 
Líder, o nosso comandante, e, sem mais nem menos, 
quando fomos ver, ele renunciou. E fiquei magoado. 
V. Exª não podia ter renunciado. Tinha de estar lá na 
Presidência, no comando.

Agora, S. Exª... Eu entendo, entendo bem, pelo 
amor de Deus. S. Exª deixou claro que a referência 
pode. Não passou pela cabeça de S. Exª que era o 
Pedro Simon que estava falando. Mas aqui a imprensa 
faz a relação. Veja, V. Exª diz: “Alguém pode dizer que 
é golpismo”. V. Exª disse. Agora, vem o meu querido 
amigo Suplicy e diz: “O Senador Pedro Simon está em 
condições de ser o Presidente”. Daqui a pouco... Estou 
pedindo aqui para sair o Sarney, em um ato de golpis-
mo, e me oferecendo para ser o Presidente.

O Sr. Heráclito Fortes (DEM – PI) – Esclareço 
que não é candidato o Senador Pedro Simon. 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Pelo amor 
de Deus, vamos ser claros!

O Sr. Heráclito Fortes (DEM – PI) – Vai ficar 
ruim.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Eu estou 
dizendo. Vamos deixar claro que não me passa pela 
cabeça, Sr. Presidente. Se acho que o Sarney, que é 
dois meses mais moço que eu... É V. Exª, depois sou 
eu. O Sarney é da gurizada ali. O homem... Eu não vou 
dizer para o Sarney sair, porque achava que eu que ia 
entrar. Pelo amor de Deus, é claro que não! Entendo a 
gentileza do meu querido amigo Secretário. Aliás, cá 
entre nós, vamos ser muito sinceros: em termos de 
cabo eleitoral, não tenho muita força. Um cabo eleitoral 
meu para a Presidência do Senado sempre foi o Su-
plicy, e sempre deu em nada; e, para a Presidência da 
República, é V. Exª, Senador Mão Santa, que também 
não dá em nada. Então, em termos de cabo eleitoral, 
cá entre nós, não vou muito longe.

Mas quero dizer aqui, com toda a sinceridade: 
deixei o aparte do querido Mesquita, longo, para ele 
mostrar. Ficou clara nessa reunião a simpatia que nós 
temos pelo Sarney.

Não está acontecendo aquilo que aconteceu 
no caso do Senador Renan, que renunciou, para não 
ser cassado. Ia ser cassado. Não foi cassado, porque 

renunciou à Presidência. Não está acontecendo aqui 
aquilo que aconteceu com o Senador Jader, que re-
nunciou à Presidência, para não ser cassado. Nem 
com o Senador Antonio Carlos Magalhães. Ninguém 
está falando com relação ao Sarney. 

Eu tenho dito, aqui, com toda a sinceridade...

(Interrupção do som.) 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – ... para 
mim, o Presidente da República tem que ser Ulysses 
Guimarães, e se fazer eleição geral. Mas fui Ministro 
de Sarney, tive honra, foi um homem de bem, um ho-
mem digno, um homem correto, um homem decente. 
Quanto a isso não tenho dúvida. 

E não vejo nos atos da Mesa nada que diga res-
peito ao Presidente Sarney e em que ele tenha pos-
to a mão, mas ele não deve continuar. Ele não deve 
continuar. Ele deve entender que a melhor coisa que 
pode fazer é se afastar literalmente. Ele já se afastou. 
Cá entre nós, um Presidente do Senado, numa hora 
de crise como essa, em que todo o debate está em 
cima do Diretor-Geral, diz para o 1º Secretário “Indica 
tu”, e o 1º Secretário é que indica. E, quanto aos ou-
tros dois cargos mais importantes, ele: “Indica tu”, e o 
1º Secretário é que indica. É uma demonstração clara 
não apenas da confiança que ele tem em V. Exª...

(Interrupção do som.) 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – ... é uma 
indicação clara de que ele cansou, está por obrigação. 
E ele tem direito de descansar. Eu gostaria que o Pre-
sidente Sarney entendesse este meu pronunciamen-
to. É alguém que quer o bem de S. Exª e desta Casa. 
Se nós continuarmos aparecendo perante a opinião 
pública...

Senador, perdão, V. Exª permite o aparte ao Se-
nador Cristovam? 

Eu prefiro dar a V. Exª, e, depois, o Presiden-
te... 

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– O Professor Cristovam também já vai falar. Ele está 
inscrito. 

O Sr. Heráclito Fortes (DEM – PI) – Senador 
Simon, enquanto os dois decidem quem vai falar, eu 
pediria um aparte a V. Exª, apenas para esclarecer que 
a indicação foi feita pelo Presidente Sarney. Evidente-
mente, tive participação, dei sugestão. Mas não traga 
essa imagem de que o Presidente Sarney me delegou 
poderes excessivos, que não é verdade.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Mas ele 
disse isso na reunião. V. Exª não estava presente.

O Sr. Heráclito Fortes (DEM – PI) – Foi um ges-
to simpático.
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O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Não, mas 
não foi só um gesto simpático. Ele disse isso, com to-
das as letras, na reunião da Executiva, a que eu es-
tava presente, na reunião da Mesa, a que ele estava 
presente. Ele disse que deixou a V. Exª a indicação. E 
achei esse um gesto bonito dele; foi um gesto bonito, 
de um lado...

O Sr. Heráclito Fortes (DEM – PI) – Vou fazer 
de conta que é verdade.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – É uma 
demonstração de que ele quer cair fora.

O Sr. Cristovam Buarque (PDT – DF) – Sena-
dor Mão Santa, espero que, depois, haja tempo ainda 
para o Senador Wellington falar.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
V. Exª está inscrito.

O Sr. Cristovam Buarque (PDT – DF) – Estou 
inscrito, mas vai ser lá pelas caladas da noite. Apenas 
quero dizer – acho que não posso deixar passar em 
branco um discurso com esse – que estou de acordo 
em que o pronunciamento do Senador Pedro Simon 
se dá dentro de um espírito de respeito ao Senador 
Sarney, não num espírito de antagonismo. Quanto ao 
Senador Sarney – tenho dito isto, escrevi um artigo –, 
penso que um dos erros que cometemos, ao elegê-lo, 
foi o de colocar no cargo uma pessoa cuja biografia é 
maior do que a função do cargo. Isso não dá certo. Não 
dá certo colocar no cargo uma pessoa menor do que o 
cargo, nem maior que o cargo. Esqueçamos as outras 
coisas da vida do Presidente Sarney, o Maranhão, etc. 
Nos cinco anos na Presidência, ele cumpriu fielmente 
o que estava traçado para o processo democrático, e 
isso é algo que deixa qualquer pessoa definitivamen-
te na história. Ao ter ficado na política não como um 
estadista velho, não pela idade, mas pela maneira 
como se chama carinhosamente aqueles que ocupa-
ram grandes cargos, ele guardou a biografia, ocupou 
o cargo político e aí tem de enfrentar tudo isso. E, ao 
enfrentar tudo isso, a biografia dele sai arranhada, e 
o Senado sai arranhado. Senador Pedro Simon, hoje, 
o que o povo está querendo mesmo é muito mais do 
que a licença que eu, o senhor e outros sugerimos, 
é mais do que até a renúncia. Vamos falar com fran-
queza: hoje, o povo quer eleições gerais neste País, 
porque não confia em nenhum de nós. Se neste País 
houvesse plebiscito...

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Que bom 
se aqui houvesse o parlamentarismo!

O Sr. Cristovam Buarque (PDT – DF) – É claro. 
Não sou parlamentarista...

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Hoje, es-
taríamos convocando eleição geral para o Congresso 
Nacional.

O Sr. Cristovam Buarque (PDT – DF) – Não 
defendi o parlamentarismo.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – O Lula 
estaria dissolvendo o Congresso e convocando uma 
eleição geral.

O Sr. Cristovam Buarque (PDT – DF) – Mas o 
que o povo hoje quer é isto: a dissolução deste Con-
gresso e a convocação de eleições gerais. E vamos 
falar com franqueza, sem consultar nenhum instituto 
de pesquisa, que raríssimos voltariam aqui. Esse é o 
sentimento do povo. A licença do Senador Sarney nada 
tem a ver com cassação, com renúncia. Essa licença 
faria algo diferente do que ele disse. Ele disse que a 
velocidade dele – e não adianta querer pressionar; 
temos de respeitar – é uma velocidade vagarosa, e a 
indignação do povo está indo numa velocidade rapi-
díssima; seríamos atropelados por essa indignação. 
Por isso, reafirmo, primeiro, a ideia da licença como 
sugestão, não como pressão sobre o Senador.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – É esse 
nosso pronunciamento.

O Sr. Cristovam Buarque (PDT – DF) – Essa 
decisão é de foro íntimo dele.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – É esse 
nosso pronunciamento.

O Sr. Cristovam Buarque (PDT – DF) – Segundo, 
não vejo sua manifestação nem a minha como falta de 
respeito, como antagonismo. É uma tentativa de querer 
apressar a solução de tudo isso com credibilidade. Por 
isso, eu até disse que nenhum de nós tem condições 
de fazer essas comissões. Sugeri, como muitos, que 
viessem de fora os que fossem fazer essas investiga-
ções. Nenhum de nós aqui tem autoridade hoje, diante 
do povo, para ser Presidente dessas comissões, para, 
no fim, se o parecer for favorável ao Senado, o povo 
acreditar. Se o parecer for contra o Senado, aí o povo 
acredita; se o parecer for a favor, não. Há outra coisa: 
os bons estão querendo eleições gerais. Muitos estão 
falando até em acabar com o Senado e criar...

(Interrupção do som.)

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– Eu lembraria ao Senador Cristovam que está para 
terminar o jogo, os noventa minutos.

O Sr. Cristovam Buarque (PDT – DF) – Senador 
Mão Santa, quem menos aqui pode falar em tempo é o 
senhor. Desculpe, mas o senhor nunca teve tempo...

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– Senhor é Deus, é o Presidente Sarney, que merece 
respeito, é o Fernando Henrique Cardoso.

O Sr. Cristovam Buarque (PDT – DF) – Estou 
falando com todo respeito. Hoje, existe a ideia de um 
sistema unicameral no Brasil, o que, a meu ver, é um 
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desastre. E falo como nordestino, como representante 
de um pequeno Estado, como o Distrito Federal, pois 
isso quebraria o equilíbrio entre os Estados. Mas é 
isso que se está falando, até se esquecendo de que 
corrupção houve na Câmara, que corrupção houve no 
Executivo, que há, sim, corrupção no Judiciário, não 
só no Senado.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Foi feita 
uma pesquisa numa rádio gaúcha, em Porto Alegre, 
após longo debate. Perguntaram: o que o senhor acha? 
Deve-se fazer uma reforma profunda e radical no Se-
nado? O resultado foi: 7%. “Deve-se fechar o Senado?” 
O resultado foi: 93%.

O Sr. Cristovam Buarque (PDT – DF) – Não 
podemos fazer isso. Quero fechar, terminou o tem-
po, dizendo: os que estão contra essa proposta, essa 
sugestão, tragam outra. Mas, se simplesmente con-
tinuarmos nesse ritmo, vamos ser atropelados pela 
indignação popular.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Muito 
obrigado. Sr. Presidente. Posso dar um aparte ao Se-
nador Wellington?

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– Pode, é claro. Por que eu ia vetar um, se os outros 
falaram?

O Sr. Wellington Salgado de Oliveira (PMDB 
– MG) – Senador Pedro Simon, para mim, é uma hon-
ra muito grande V. Exª me dar um aparte. V. Exª sabe 
do respeito que tenho por V. Exª como político, como 
homem do PMDB, como homem que fez história no 
PMDB. Eu nunca poderia imaginar dar um aparte a V. 
Exª. Mas há algumas condições, algumas situações que 
tenho de apresentar, e fico um pouco constrangido de 
fazê-lo a V. Exª. V. Exª sabe a admiração que tenho por 
V. Exª. Muito bem. V. Exª me disse que, quando Tancre-
do morreu, V. Exª disse que ele não podia ter morrido 
nunca. V. Exª me disse que “não o perdoou por ele ter 
morrido”, não esqueço essa frase. Na porta do hospital, 
perguntava-se: “Quem vai ser o Presidente?”. E aí um 
general, alguém – V. Exª viveu a história – falou...

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Não foi um 
general qualquer, não; foi o Ministro do Exército.

O Sr. Wellington Salgado de Oliveira (PMDB – 
MG) – O Ministro do Exército disse: “Vai ser o Sarney”. 
E V. Exª disse: “Mas como? Não pode ser o Sarney”. 
E Ulysses Guimarães disse...

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Ele me 
mandou calar a boca. Ele me mandou calar a boca: 
“Para de falar! É o Sarney”.

O Sr. Wellington Salgado de Oliveira (PMDB – 
MG) – Essa é a história.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Essa é 
a história.

O Sr. Wellington Salgado de Oliveira (PMDB 
– MG) – Foi assim a história, porque V. Exª a viveu e 
me contou. E são essas as boas histórias do Senado. 
Naquele momento, Ulysses achou que o Presidente 
Sarney era um homem...

O Sr. Heráclito Fortes (DEM – PI) – E há teste-
munhas, Senador. Há testemunhas.

O Sr. Wellington Salgado de Oliveira (PMDB – 
MG) – Ulysses achou que Sarney era um homem capaz 
de tocar aquele momento do País. E assim o Presidente 
Sarney fez: tocou o País e levou-o à abertura.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Tanto 
concordo, que fui Ministro de S. Exª.

O Sr. Wellington Salgado de Oliveira (PMDB – 
MG) – Está certo. Esse é um ponto da história. Vamos 
ao segundo momento da história, outra vez em que V. 
Exª se encontra com o Presidente Sarney, e não mais 
acredito na sua história, mas vivo a história. Foi uma 
reunião com dezenove Senadores presentes, dentro 
do PMDB. Os dezenove Senadores pediram para o 
Presidente Sarney ser Presidente. Inclusive, V. Exª 
implorou para ele ser candidato a Presidente. Eu vi a 
história. Ninguém me falou isso. Eu estava lá. Naquele 
momento, ele não aceitou. E nós, todos os dezenove, 
falamos: “V. Exª é nosso candidato a Presidente pelo 
PMDB”. E V. Exª disse que não o seria. Por isso, V. Exª 
não está aqui para derrubar Sarney, para ser Presiden-
te: naquele momento, V. Exª o teria sido se quisesse. 
Eu estava lá e vi a história. V. Exª não aceitou ser o 
candidato do PMDB a Presidente do Senado.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Descul-
pe-me. Eu me atrapalhei. Não entendi. Pensei que V. 
Exª estivesse se referindo a Sarney. Está se referindo 
a mim?

(Interrupção do som.)

O Sr. Wellington Salgado de Oliveira (PMDB – 
MG. Fora do microfone.) – Refiro-me a V. Exª.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS. Fora do mi-
crofone.) – Dá para repetir?

O Sr. Wellington Salgado de Oliveira (PMDB – 
MG) – Estou me referindo a V. Exª. Naquele momento, 
os dezenove Senadores indicaram V. Exª para ser o 
candidato do PMDB a Presidente. V. Exª não aceitou. 
Portanto, não é golpe, porque, naquele momento, V. 
Exª, se quisesse ser o Presidente, teria sido. O PMDB 
o indicaria.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Descul-
pe-me, mas algum de nós está profundamente enga-
nado. Foi a votação. Senador, eu disse: “Está aqui o 
manifesto, tendo à frente o Senador Suplicy, com 36 
assinaturas para eu ser candidato. Vamos colocar em 
votação”. E fiquei...
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O Sr. Wellington Salgado de Oliveira (PMDB 
– MG) – Não. Isso foi na outra. Estou falando agora. 
Isso foi na outra.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
Senador Pedro Simon, desculpe-me, mas estou aqui 
Presidente. Estamos iguais no PMDB.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Mas V. 
Exª estava lá.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
Aquela foi a do Garibaldi.

O Sr. Wellington Salgado de Oliveira (PMDB 
– MG) – É isso aí. Foi o outro momento. É da votação 
do Garibaldi que V. Exª está falando.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
Todos os dois estão com a verdade.

O Sr. Wellington Salgado de Oliveira (PMDB – 
MG) – A verdade é esta que estou falando.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
A primeira versão é verdade: V. Exª com Garibaldi. Eu 
e Garibaldi votamos em V. Exª.

O Sr. Wellington Salgado de Oliveira (PMDB 
– MG) – Isso.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– A segunda também é verdade, a do Wellington. Foi 
depois do Sarney.

O Sr. Wellington Salgado de Oliveira (PMDB 
– MG) – Isso. Mas veja bem: naquele momento, V. Exª 
não quis ser o Presidente. O Presidente Sarney não 
aceitou por alguma razão. Tinha um compromisso, que 
não sei qual era. Depois, o Presidente...

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Não. Ele 
disse que não queria.

O Sr. Wellington Salgado de Oliveira (PMDB 
– MG) – Está bom. Depois, o Presidente quis. O Pre-
sidente assumiu uma responsabilidade num momento 
difícil do Senado Federal.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – É ver-
dade.

O Sr. Wellington Salgado de Oliveira (PMDB – 
MG) – Talvez, outros não tivessem coragem de sentar 
na cadeira, porque sabiam o momento que o Senado 
Federal estava vivendo. Era um momento de mudança, 
momento de transparência, um ano antes da eleição, 
quando muitos têm dificuldade de se eleger e precisam 
trabalhar para isso, criar fatos políticos, criar situações 
políticas, para alguém aqui sair mais puro do que todos 
os outros Senadores. Esse é o jogo político. O Presi-
dente Sarney é eleito com 49 votos. Com 49 votos, 
aprovamos proposta de emenda à Constituição nesta 
Casa, mudamos a Constituição. Quarenta e nove votos 
teve o Presidente Sarney. O Presidente Sarney senta 
na cadeira. Todo problema, tudo o que é levado para o 
Presidente Sarney, o Presidente Sarney tem recebido. 

E vou dizer mais, Senador Pedro Simon: talvez até, 
tenha aberto mão de algum poder de que, se V. Exª 
estivesse na cadeira, não abriria mão jamais.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – É ver-
dade.

O Sr. Wellington Salgado de Oliveira (PMDB – 
MG) – Não abriria mão jamais.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – A Direto-
ria-Geral eu é que a escolheria. É verdade.

O Sr. Wellington Salgado de Oliveira (PMDB – 
MG) – Não, não, não. Não abriria mão jamais. Ele quer 
o bem desta Casa. Todas as mudanças sugeridas, ele 
as está conduzindo. Mas vir aqui pregar para o Pre-
sidente se afastar? Por que ele deve se afastar? Ele 
está conduzindo o processo da maneira como deve: 
está regularizando com transparência, cortando quem 
o Senado quer que corte, tirando as pessoas que não 
merecem mais credibilidade nesta Casa. Aí vem aqui 
V. Exª, um homem que tenho no maior conceito nesta 
Casa e que respeito; vem aqui o Senador Cristovam, 
um homem ligado à educação que, quando vai à tribu-
na, acaba não praticando o que defende... O que está 
faltando nesta Casa é educação e respeito.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – V. Exª 
quer dizer que nós não fazemos o que ele está pre-
gando?

O Sr. Wellington Salgado de Oliveira (PMDB – 
MG) – Veja bem, não pode ser dessa maneira! Eu te-
nho a posição... Tenho participado de tudo, tenho visto 
tudo. Estou me colocando mais como espectador da 
história. Mas eu não sou... Eu não sou burro! Alguns 
me tacham de suplente, como se fosse um subproduto. 
Eu sou suplente, mas não sou burro.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Podem 
lhe tachar do que quiserem. De burro, jamais. Isso eu 
garanto. V. Exª é superinteligente.

O Sr. Wellington Salgado de Oliveira (PMDB 
– MG) – V. Exª é um símbolo de respeito. Não há... V. 
Exª é um Senador do Brasil, não é do Rio Grande do 
Sul. Posso discordar do que for de V. Exª, mas sempre 
vou admirá-lo. Não há como mudar isso. Agora, Srs. 
Senadores, tentar algo desse tipo? Até quando vai ser 
isso? Depois, sai o Sarney, entra um outro e faz tudo 
de novo. Por quê? Porque a economia vai bem, o País 
vai bem. O Presidente Lula é imbatível. Então, o que 
se pode fazer? Entrar no sistema de autoflagelação? 
O Senado vai praticar isso para alguns aparecerem na 
mídia a mais? Autodestruir-se, porque não há quem 
atacar? Eu sou contra, com toda a admiração que te-
nho por V. Exª. E vou continuar respeitando-o sempre 
e falando bem depois. E V. Exª é do Sarney, lá detrás. 
Vocês dois... Os dois, quando sentam, são histórias 
que não existem no livro, que só V. Exª presenciou, 
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junto com o Presidente Sarney. Os dois estão juntos 
há muito tempo. Era só isso que eu queria colocar, com 
todo o respeito a V. Exª.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Foi uma 
pena que V. Exª tenha chegado tarde. V. Exª não ouviu 
o meu discurso. V. Exª ouviu o discurso do querido Se-
nador do Acre. Ele fez um pronunciamento dizendo o 
que ele pensa, que não é o que penso. O que eu pen-
so é muito singelo. Eu acho que a melhor coisa que o 
Presidente Sarney tem que fazer para ele... 

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– Senador Pedro Simon, agora já está na prorroga-
ção. Daqui a pouco, são os pênaltis. Noventa e um 
minutos.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – A melhor 
coisa que ele pode fazer é largar a Presidência. E a 
minha experiência de 60 anos me mostra isso. Há mo-
mentos na vida em que a situação não para. Em 54, 
pensava-se que o negócio era... mas aquela campanha 
que Lacerda e companhia fizeram contra o Dr. Getúlio 
foi num crescendo, foi num crescendo, foi num cres-
cendo, foi num crescendo e terminou com o suicídio. E, 
por pouco, em 64 não aconteceu como em 54, se não 
houvesse o General Lott e garantisse a democracia. 
E 64 foi assim: foi num crescendo, foi num crescendo, 
foi num crescendo, e deu no que deu. 

Há um movimento aí. Lá na Câmara, vários pro-
jetos de reforma da Constituição estão começando. O 
mais simples deixa o Senado funcionando, mas tira 
as prerrogativas da Casa. Primeiro, o Senado passa 
a ser Casa só revisora. O Senador não pode ter mais 
iniciativa de projeto de lei nem de emenda constitucio-
nal. Outro extingue o Senado. A proposta de extinguir 
o Senado tem simpatia, porque eles só vêem aquela 
tese: para que duas Casas? Eles não entendem que 
o Estado de V. Exª tem peso no Brasil porque há três 
Senadores do Piauí aqui. Se fosse só a Câmara, São 
Paulo tinha setenta, e o Piauí tinha oito. São Paulo, 
Minas e Rio de Janeiro dominariam o Brasil, o resto 
ia de arrasto. O Senado tem a representação da Fe-
deração. Mas há um movimento nesse sentido. E nós 
temos a obrigação de levá-lo adiante. Eu acho que isso 
é o mais importante. 

A impressão que se tem, lá fora, desta Casa é de 
que somos uma corporação para defender os nossos 
interesses. E a imagem que se tem quando “é isso, e 
mais isso, e mais isso, e ninguém sabia” está nos le-
vando ao ridículo: são os velhinhos que já estão gagás, 
não entendem mais nada. 

Acho que a obrigação de pensar no conjunto é 
de todos nós; e, de um modo especial, do Presidente 
Sarney.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
Com os nossos cumprimentos. Este é o grandioso Se-
nado da República do Brasil e, sem dúvida nenhuma, 
só a presença de Pedro Simon nos permite estar em 
primeira categoria entre os Senados do mundo. 

Mas a história se repete. Um senador aqui, o 
nosso patrono, chegou a afirmar neste Senado da 
República: “De tanto ver triunfarem as nulidades, de 
tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a 
injustiça, de tanto ver agigantarem-se os poderes nas 
mãos dos maus, o homem chega a desanimar da vir-
tude, a rir-se da honra, a ter vergonha de ser honesto”. 
E esse é o nosso patrono. Foi uma advertência para 
essas dificuldades da democracia.

Regimentalmente, o Líder do PMDB – e tem prio-
ridade a Liderança –, baseado no art. 66, parágrafo 
único, outorgou seu direito de falar ao Vice-Líder Pau-
lo Duque, que fala em nome da Liderança do PMDB, 
do Senador Renan Calheiros. Paulo Duque é Senador 
pelo PMDB do Rio de Janeiro. Paulo Duque também, 
ô, Wellington Salgado, é suplente. Mas eu quero dizer 
que Fernando Henrique Cardoso – a quem o País deve 
muito – chegou a esta Casa como suplente e é, talvez, 
o grande estadista deste País.

SR. PAULO DUQUE (PMDB – RJ. Pela Lideran-
ça. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, a Liderança oficial do PMDB nesta 
Casa, representada pelo Deputado Renan Calheiros, 
solicitou-me que, oficialmente, lesse uma nota divul-
gada hoje à imprensa desta Capital, e é assinada pelo 
Presidente José Sarney.

Diz o Presidente o seguinte:

Nota à imprensa
Sobre a matéria divulgada hoje pelo jornal 

O Estado de S. Paulo, considero os esclareci-
mentos prestados pelo meu neto, José Adriano 
Cordeiro Sarney – pessoa extremamente qua-
lificada, com mestrado na [universidade] Sor-
bonne [na França], e pós-graduação em Har-
vard [nos Estados Unidos] –, suficientes para 
mostrar a verdadeira face de uma campanha 
midiática para atingir-me, na qual não excluo 
a minha posição política, nunca ocultada, de 
apoio ao Presidente Lula e seu governo.

Senador José Sarney.

Essa nota mostra uma posição familiar, extre-
mamente respeitável, que deve merecer até mesmo 
uma solidariedade global – e ai daquele que foge da 
solidariedade familiar –, em relação a um neto que foi 
objeto hoje de uma matéria enorme do jornal.

José Adriano Cordeiro Sarney também escre-
ve ao Diretor desta Casa, explicando a sua posição 
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como funcionário e explicando quem é ele, que tam-
bém vou ler:

Senhor Diretor,
A propósito da reportagem publicada na 

edição de hoje deste jornal (“Neto de Sarney 
agencia crédito para funcionário do Senado”), 
esclareço os seguintes pontos:

1) Sou economista e administrador for-
mado na Universidade Americana de Paris... 
[em várias universidades estrangeiras]. Nessa 
condição, fui gerente no departamento respon-
sável por créditos no HSBC e, posteriormen-
te, pelos conhecimentos na área, decidi atuar 
nesse mercado;

2) Em 2007, ao estabelecer-me em Bra-
sília, o HSBC resolveu, em função de minha 
experiência, fazer uma parceria com a empre-
sa da qual sou sócio, a Sarcris, cadastrando-a 
para cuidar de convênios que mantinha desde 
1995 com instituições públicas e empresas 
privadas, inclusive o Senado Federal (Convê-
nio nº 52, de 1995, firmado em 7 dezembro 
de 1995);

3) Como dito anteriormente, o HSBC já 
dispunha de autorização para atuar, ao lado 
de inúmeras outras empresas, com crédito 
consignado para servidores públicos, sendo o 
Senado participação residual insignificante;

4) Ao contrário do que informa a repor-
tagem, a Sarcris tem endereço em Brasília e 
chegou a ter quinze empregados agenciado-
res, com carteira assinada. Estabeleceu-se 
inicialmente no Edifício Multiempresarial e, 
depois, mudou-se para o Edifício Serra Dou-
rada, no Setor Comercial Sul. Devido à crise 
financeira mundial e a consequente retração 
do crédito no Brasil, estamos reduzindo nos-
sas atividades e rescindindo (28 de junho) o 
contrato de aluguel [do imóvel no qual a em-
presa é sediada];

5) Em relação à Choice Consultoria, cujo 
nome consta em infográfico ilustrativo da repor-
tagem (A-4), esclareço que a mesma mantém 
endereço no Liberty Mall, em Brasília, e, ao 
contrário do que afirma a reportagem, nunca 
atuou no mercado de crédito consignado.]

6) No mais, condeno as insinuações des-
cabidas. Nunca tive qualquer favorecimento, 
sou profissional qualificado, cuidando da minha 
vida. Em defesa do meu conceito profissional, 
informo que, em relação à reportagem, vou 
adotar as medidas judiciais necessárias.

Atenciosamente,

José Adriano Cordeiro Sarney.

Essas são as duas notas, Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, que a Liderança solicitou-me que desse 
conhecimento aos Senadores, ao mundo e ao povo.

Foi defendida aqui a tese do afastamento do 
Presidente da Casa. O Presidente que assistiu segu-
ramente, na Câmara Federal, no Rio de Janeiro, no 
Palácio Tiradentes, o antigo Deputado José Sarney, 
ao afastamento do Vice-Presidente Café Filho, que se 
afastou para ir cuidar de problemas coronários. Ele era 
o Presidente da República e estava sendo pressionado 
pelo General Lott, que queria punir o Coronel Jurandir 
Bizarria Mamede. Afastou-se, recolheu-se ao hospital 
e foi substituído pelo Deputado Carlos Luz, que era o 
sucessor dele, Presidente da Câmara Federal. E deu 
no que deu. E deu no que deu! Ele nunca mais voltou 
à Presidência. 

Eu não vejo motivo nenhum – eu, particularmen-
te, Senador – para que o atual Presidente se afaste, 
em uma coação política eventual. Ele que criou a TV 
Senado – está aqui a Resolução nº 24, de 1995 –, que 
permite que hoje eu esteja me dirigindo não a meia 
dúzia de Senadores, mas, sim, a todo o povo brasileiro. 
Graças a um homem chamado Presidente José Sarney, 
que criou isso em 1995. Logo depois, criou a Rádio 
Senado, que permite que todo mundo aqui do Senado, 
os 81 Senadores tenham as suas idéias chegadas aos 
mais distantes recantos do Brasil. Esse homem... Só 
esse serviço que ele prestou ao Senado o torna diferen-
te entre os outros Senadores. Ninguém fez isso antes, 
não. Ninguém fez isso quando o Senado funcionava 
no Rio de Janeiro ou quando se mudou para cá. Mas 
foi ele que, em 1995, pela Resolução nº 24, assinada 
por ele, criou a TV Senado. E sei que neste momento 
estou falando para todo o povo brasileiro.

Quanto ao resto, vamos ser bastante claros. Exis-
te um Regimento Interno nesta Casa prevendo todas 
as situações, prevendo o funcionamento do Senado: 
como é que funciona, como é que ele é eleito, como é 
que você pode usar a palavra, como é que você pode 
apresentar projeto, como é que você pode eleger a di-
reção na Casa. Se existe um Regimento Interno com 
as regras do jogo, dizendo o que pode fazer o quê, 
não vejo motivo para se inventar agora, por exemplo, 
o Plenário eleger o Diretor-Geral da Casa. Esse tem 
de ser definido pela Mesa Diretora. Foi para isto que 
o Plenário votou uma Mesa Diretora: para dirigir os 
trabalhos, para conduzir politicamente a Casa, dando 
poderes enormes ao 1º Secretário, dando poderes 
imperiais ao Presidente da Casa. Não vejo como, não 
vejo por que essas ideias.

Em toda Casa do Legislativo é isso mesmo o 
que acontece. É aqui, é em Câmara de Vereadores, 
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é nas Assembleias Legislativas, em toda parte, o que 
acontece é uma crise político-partidária permanente. 
Quem quer que venha a assistir às sessões deste Se-
nado ou da Câmara Federal ou de uma Assembleia 
Legislativa há de constatar o que estou dizendo, o 
quão verdadeiro.

A missão especial minha hoje, aqui, era ler esta 
nota do Presidente José Sarney, que embora não es-
teja presente, está atento aos trabalhos, ao desenvol-
vimento dos acontecimentos neste Senado Federal. 
A tese tão bem exposta, aqui, é uma tese com a qual 
eu não concordo, vários Senadores não concordam, 
e seria uma imitação do que aconteceu, no passado, 
quase uma imitação com o Presidente da República 
Café Filho.

Muito obrigado.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (DEM – GO) – 

Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 

– Essas foram as palavras de Paulo Duque, represen-
tando o Líder do PMDB, Renan Calheiros. E Paulo 
Duque...

Senador Demóstenes, a gente tem que saber a 
etiologia, a origem do Senado. Ele surgiu quando Moi-
sés, desesperado, porque o povo, em desobediência 
às leis, ia adorar o bezerro de ouro, ele quis desistir, 
mas, ouviu a voz de Deus: “Busque os mais velhos e 
os mais sábios, e eles o ajudarão a carregar o fardo 
do povo”. Nasceu a ideia de Senado aí, na Grécia, na 
Itália e com Rui Barbosa.

Mas o Paulo Duque é a experiência que falou em 
nome do seu Partido, Vice-Líder que é.

Pela ordem, o Senador Demóstenes.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (DEM – GO. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
diante da repercussão e do noticiário trazendo a no-
tícia de que um neto do Presidente do Senado, José 
Sarney, teria trabalhado na Casa com uma situação 
que é altamente duvidosa, a dos créditos consignados, 
dos empréstimos consignados...altamente duvidosa, 
porque, na Casa, mereceu tempo maior e mereceu 
também um juro maior.

E há notícias de que muitas empresas foram 
constituídas por “laranjas” inclusive. Muitos se utiliza-
ram de “laranjas” para lesar a boa vontade do contri-
buinte brasileiro.

Muito bem, apareceu uma pessoa que é dire-
tamente ligada ao Presidente da Casa. Nós não po-
demos desconhecer esse fato. Lembra V. Exª que, no 
pronunciamento que eu fiz aqui nesta semana, eu exor-
tava o Presidente Sarney a se afastar dos processos 
contra Agaciel Maia e contra Zoghbi, especialmente 
Agaciel Maia. Por quê? Agaciel Maia é uma questão 

de intimidade do Presidente. O ex-Presidente da Re-
pública e atual Presidente do Senado é tão amigo do 
nosso ex-Diretor-Geral que, mesmo diante de toda a 
confusão, com sindicância aberta, após exonerá-lo, 
foi ser padrinho de casamento de um filho ou filha do 
Sr. Agaciel Maia. 

Muito bem, o que acontece? Acontece que há 
um procedimento administrativo disciplinar aberto con-
tra o Sr. Zoghbi e há um procedimento administrativo 
disciplinar, ou melhor, haverá um procedimento admi-
nistrativo disciplinar aberto contra o Sr. Agaciel Maia. 
Isso acontecerá na segunda – me garantiu hoje o 
Advogado-Geral do Senado. 

Veja, Sr. Presidente, que a situação do Presiden-
te migrou do ponto de vista jurídico de suspeito para 
impedido. Ele está impedido de julgar esses casos, por 
quê? Porque agora apareceu um parente seu, apare-
ceu um neto que supostamente seria um beneficiário. 
Isso, naturalmente, merecerá investigação. Mas o fato 
é que o Presidente Sarney não pode mais continuar à 
frente desses processos, ele está legalmente impedido; 
agora já não há suspeição, agora não é uma questão 
de afetividade, agora é uma questão de parentesco. 
Um juiz, como está hoje a posição do Presidente, é 
um julgador, não pode julgar um parente seu: a lei 
impede isso.

Consultei por telefone o Senador Agripino Maia, 
que está no Rio de Janeiro, e o Presidente do nosso 
Partido, o DEM, Rodrigo Maia, sobre quais providências 
deveriam ser tomadas em relação a isso. E o Partido 
me autorizou a dizer o seguinte: a posição é aquela 
que você defendeu inicialmente, agora com a situa-
ção muito mais grave; o Presidente deve se afastar 
imediatamente da presidência desses procedimentos. 
Existe lá um funcionário presidindo, mas quem pode 
decidir pelo afastamento temporário e depois pela 
demissão a bem do serviço público é o Presidente da 
Casa. Por quê? Porque a lei diz que, quando se trata 
de direção, compete ao mais graduado da Casa. E o 
mais graduado é o Presidente. Se ele saísse, ocuparia 
provisoriamente, para presidir essa sindicância, assu-
miria o 1º Vice-Presidente da Casa. Além do que, o 1º 
Secretário já detém a competência para fazer outras 
investigações.

Com isso, o Presidente seria afastado porque as 
duas sindicâncias, os dois procedimentos que existem 
são esses. Aí o Vice-Presidente, mais desapaixona-
do e, neste caso, mais desvinculado de um problema 
agora que passou até a ser de ordem familiar, poderia 
concluir esse caso, afastar imediatamente das funções 
Zoghbi e Agaciel e chamar para que ajudassem nas 
investigações Ministério Público, Polícia, Tribunal de 
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Contas. Acho que o Senado já nem deve querer mais 
esconder qualquer coisa. 

Então, Sr. Presidente, a posição do Partido é 
esta: solicitamos ao Presidente da Casa que se afas-
te da presidência, da direção, do julgamento desses 
dois casos que, na realidade, é tudo o que está se in-
vestigando na Casa. Até que, na terça-feira, o Partido 
possa se reunir para deliberar sobre uma posição até 
mais grave dos seus membros. O Partido pode evoluir 
para isso, mas depende da análise serena dos fatos 
na próxima terça-feira. 

Repito, Sr. Presidente, a posição do Partido De-
mocratas é esta: afastamento imediato do Presidente 
da direção desses dois processos que, na realidade, 
são todos os processos na Casa. Que assuma o Vice-
Presidente essas investigações por imposição da lei. A 
lei diz: “O julgador não pode julgar os seus mais pró-
ximos”. Não pode julgar um parente, não pode julgar 
um neto. Não é que o neto será julgado, mas alguém 
que está sob julgamento beneficiou ou teria beneficia-
do esse parente. 

A posição do DEM é pedir ao Presidente para se 
afastar da presidência, da direção, do julgamento, da 
investigação desses casos e deixar o 1º Vice-Presidente 
fazer essas investigações, para que ele possa tomar 
as medidas adequadas, ágeis e urgentes até que, na 
terça-feira, o Partido, com todos reunidos – não preva-
lecerá apenas a minha opinião –, possa deliberar sobre 
o futuro do Presidente Sarney na Presidência da Casa, 
posição, como eu disse, referendada, pois fui autori-
zado a usar o nome do Partido pelo nosso Líder José 
Agripino Maia, e pelo Presidente, Rodrigo Maia.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 

– Demóstenes, uma das inteligências mais privilegia-
das, faz-me lembrar de Abraham Lincoln, que disse: 
“Caridade para todos, malícia para nenhum e firmeza 
no Direito”.

Senador Demóstenes, estamos aqui pela cren-
ça de V. Exª, do DEM. O Presidente Sarney tem um 
colegiado no qual o DEM está bem representado pelo 
Senador Heráclito Fortes. Estamos com toda a convic-
ção e com toda a consciência de que levaremos este 
Senado a porto seguro, a bons rumos, à tradição. Nós 
estamos agindo. Mesmo não sendo profundos conhe-
cedores do Direito, temos o amor e o ensinamento de 
Rui Barbosa, que disse: “Só há um caminho: é a lei, 
dentro da lei e com a lei”. E assim nós vamos dizer 
como Clemenceau, jurista francês, que V. Exª conhe-
ce bem e disse que ninguém tem neutralidade entre o 
crime e o Direito. Então, não há neutralidade da Mesa 
Diretora. Estamos pelo Direito. Estamos buscando o 
Direito e a verdade.

Com a palavra, a Senadora Marisa Serrano. Ela 
é professora, representa o Mato Grosso do Sul e o 
PSDB. Marisa Serrano, mostrando a grandeza deste 
Senado, fez uma grave advertência – a todos nós, ao 
Presidente Luiz Inácio, a todos os brasileiros e brasilei-
ras, principalmente à minha geração, que estudou com 
Monteiro Lobato, que disse que um país se faz...

O SR. MARISA SERRANO (PSDB – MS) – Com 
homens e livros.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
Com homens e livros.

E ela afirmou – atentai bem, Presidente Luiz 
Inácio! – que 90% das cidades brasileiras não têm 
livraria.

Com a palavra, a sábia professora Marisa Ser-
rano.

O SR. MARISA SERRANO (PSDB – MS. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) 
– Obrigada, Sr. Presidente.

Todos aqui ouviram, tenho certeza, com o máximo 
interesse as questões por que passa esta Casa. Tenho 
certeza também de que o povo brasileiro está atento 
a essas questões. A questão do Senado não é só dos 
Senadores que aqui estão, dos funcionários que aqui 
trabalham e da imprensa que aqui está sediada; mas 
é também do povo brasileiro. Portanto, tenho certeza 
de que todos estão acompanhando os atos que se 
passam nesta Casa.

É triste. Eu, que cheguei aqui há dois anos e 
meio, entrei no primeiro ano vendo a queda de um 
Presidente. Participei de todo o processo já que, jun-
to com os Senadores Almeida Lima e Renato Casa-
grande, fui Relatora do caso Renan. E vi a queda de 
um Presidente.

É muito ruim, em dois anos e meio, eu estar nova-
mente aqui, na tribuna, discutindo questões como essa, 
que pode levar ao licenciamento de um Presidente. 

Eu só quero, para não falar mais sobre esse 
assunto agora – já ouvi bastante e concordo com as 
questões aqui colocadas –, dizer a todos e ao povo 
brasileiro que, neste momento, não há outra forma de 
levantar esta Casa, de mostrar à sociedade brasileira 
que nós somos homens e mulheres honrados, sérios, 
que somos conscientes dos votos que recebemos para 
estar aqui representando nosso povo, do que o Senador 
Sarney se licenciar da Casa e dar oportunidade a que 
todos os atos aqui levantados, todos os indícios levan-
tados de malversação do dinheiro público, de uso da 
influência pessoal para resolver problemas de grupos 
aqui dentro, de grupos se digladiando dentro do Sena-
do, de facções se digladiando... Nada mais importante 
do que o Senador Sarney, com a história que tem, com 
a biografia que tem, com o nome que construiu e que 
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todos nós respeitamos, nada melhor do que o Senador 
Sarney ajudar a manter esta instituição.

Esta Casa tem que ser superior à nossa história, 
à história do Senador Sarney e à história de qualquer 
um de nós. Portanto, até por isso, pela grandeza da 
pessoa que ele é, ele tem que ter um ato de extrema 
grandeza, que é, neste momento, dizer ao povo brasi-
leiro e dizer a esta Casa que, se é para manter o Se-
nado de pé, se é para passar um pente fino, se é para 
limpar a sujeira que, como ele diz, está no lixo, está 
debaixo do tapete, nada melhor que coloque alguém 
que seja capaz de fazer isso. E ele continuará man-
tendo sua biografia. Acho que esse é o pensamento 
da grande maioria de todos os Senadores e Senado-
ras desta Casa.

Mas quero dizer, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Sena-
dores que estão aqui presentes, que não é só de tristeza 
que a gente vive. Não é só de angústia, como estamos 
vivendo nestas últimas semanas. Há fatos que, na vida 
da gente, é bom a gente comemorar. E hoje, além de 
falar sobre outras coisas, também quero comemorar 
um fato muito auspicioso: 21 anos da criação do meu 
partido, do PSDB. São 21 anos que dão orgulho a todos 
aqueles que militam neste partido, um partido do qual 
se pode dizer que, em 21 anos, deixa uma história e 
um legado a todos os brasileiros. Ajudou a consolidar 
a democracia em nosso País e transformou a visão de 
governo que até então tínhamos.

Eu convivi, era jovem, quando iniciamos, neste 
País, uma fase negra, escura, pesada, de mais de 20 
anos de ditadura. Naquela época, eu jovem, esperá-
vamos que o Brasil crescesse muito mais e fomos su-
focados, quando eu estava entrando na universidade, 
pela mão da ditadura.

O que a gente quer? A gente quer um País cada 
vez melhor. E quando sentimos que estamos auxi-
liando nisso, que somos partícipes dessa mudança, 
que ajudamos a construir um novo País, que demos 
às novas gerações condições de sonhar com um País 
melhor, ficamos felizes. E estou feliz por poder lembrar, 
entre tantas coisas que o meu partido foi capaz de fa-
zer para ajudar o nosso País a se consolidar na sua 
plena democracia, de alguns itens por que o PSDB é 
responsável: é responsável pela estabilidade da moeda 
que temos hoje; é responsável por termos uma política 
econômica que nos dá condições, hoje, de atravessar 
uma crise mundial sem grandes tropeços.

Nós, do PSDB, nesses 21 anos, somos respon-
sáveis por mudar a história da educação nacional. 
Quando criamos aqui o Fundef, foi uma forma de fazer 
e dizer ao Brasil que não aceitaríamos mais termos 
grandes bolsões de miséria no País e outros Estados 
brasileiros crescendo, desenvolvendo-se e oferecendo 

às suas crianças uma educação melhor. Foi um grito 
de alerta colocar toda criança na escola e fazer com 
que a sociedade brasileira acreditasse que a educação 
teria que ser sempre a porta de saída para qualquer 
desenvolvimento deste País.

Eu poderia falar de muitas coisas, mas quero falar 
de algumas que são tão importantes e que estão ainda, 
tenho certeza, no coração do povo brasileiro. Quem é 
que pensava em termos os medicamentos genéricos, 
um remédio mais barato? Um País que está fazendo 
com que todos os seus habitantes possam ter uma 
expectativa de vida maior. Não só no Brasil, no mun-
do todo, estamos conseguindo isso, pelos avanços da 
medicina, pela busca de uma vida mais saudável. Mas 
isso aconteceu, e os genéricos estão hoje aí ajudando 
a população, principalmente a população mais idosa, 
principalmente a população mais carente, que não tem, 
às vezes, condição de ter acesso a todo tipo de remé-
dio. Esse é um investimento que valeu à pena.

Quando penso no meu Estado, em Mato Gros-
so do Sul, lembro-me que a erradicação do trabalho 
infantil, a criação do Peti... Foi o primeiro Estado que 
deu o exemplo, porque lá temos até hoje as carvoarias, 
mas, naquela época, tínhamos a maioria das nossas 
crianças trabalhando em carvoarias. Crianças peque-
nininhas, de sete, oito anos, com as mãos sujas de 
fuligem, trabalhando nos altos fornos. Uma inversão 
total de valores, espezinhando uma geração de crian-
ças que não tinham expectativa alguma de ter saúde 
e esperança. E o Peti erradicou o trabalho infantil no 
meu Estado, nas carvoarias de Mato Grosso do Sul, 
e tem debatido e abriu as portas para que o País dis-
cutisse que as nossas crianças não podem servir de 
mão-de-obra barata, de mão-de-obra insalubre, de 
mão-de-obra perigosa. E tenho certeza que, mesmo 
que isso ainda, às vezes, aconteça no País, o alerta 
foi dado, a luta foi retomada, e isso se deve ao meu 
partido, ao PSDB.

Poderia falar de um projeto, de um programa de 
combate à Aids que continua sendo modelo para o 
mundo e servindo como modelo para atitudes dessa 
envergadura, para outras doenças que acontecem no 
mundo.

Posso falar ainda de uma Lei de Responsabilidade 
Fiscal que fez com que todos aqueles que têm a obri-
gação de zelar pela coisa pública, pelo dinheiro público, 
começassem a perceber que não podem tudo, que há 
limites e que os limites têm de ser respeitados. 

E aí, quero dizer que todas essas questões me 
fazem acreditar que é possível, sim, termos um governo 
sério, um governo comprometido, um governo sábio, 
um governo em que não se fazia pirotecnia nem ma-
rketing pesado com todos os seus eventos, mas que 
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deixou um legado e um substrato que fazem com que 
todos nós, que somos filiados ao PSDB, possamos nos 
orgulhar do nosso partido e da sua história.

Quero também, Sr. Presidente – falando de crian-
ça –, falar de algo que me preocupa muito. Estamos 
aqui meio paralisados, nestas últimas semanas, com as 
sérias questões envolvendo a credibilidade e a honra 
da nossa Casa e, portanto, de todos nós, Senadores, 
bem como de muitos que passaram por aqui antes de 
nós, porque eles também fazem parte das questões 
que estão sendo discutidas aqui. Quero falar de algo 
que me preocupa também, de um projeto que tenho 
debatido aqui na Casa. Temos de continuar caminhan-
do e debatendo aquilo que é importante para a vida 
da sociedade. 

Cada vez mais, Sr. Presidente, as pessoas pro-
curam ter uma vida saudável, cada vez mais as pes-
soas querem ter uma comida boa, natural, saudável, 
querem emagrecer, ter um corpo mais ágil; não ema-
grecer apenas porque os ditames da moda dizem que 
hoje as pessoas mais magras são mais elegantes ou 
são mais bonitas.

Nada disso. Emagrecer principalmente quan-
do a saúde é impeditiva e faz com que as pessoas 
comecem a se exercitar mais e a cuidar mais da sua 
alimentação. 

Se alimentação é importante, se aquilo que consu-
mimos é importante, como é que podemos esperar que 
a criança pequena, que a criança de dois, três, quatro, 
cinco, seis, oito anos tenha o discernimento para uma 
boa escolha alimentar? Nós podemos esperar isso. Eu 
posso ir a uma gôndola de supermercado, ler a bula, 
olhar o que está escrito ali no verso da embalagem e 
dizer: bom, essa é uma alimentação saudável, isso eu 
posso adquirir para a minha casa, para a minha família. 
Mas as crianças pequenas não têm isso. 

Estou preocupada e preparei um projeto para 
discutir a propaganda e a publicidade dos alimentos 
envolvendo as nossas crianças. Crianças de quatro 
anos não têm condições de perceber a diferença entre 
o filme que ela está vendo, o desenho animado que 
ela está vendo e a propaganda do horário comercial 
entremeando aquele programinha de que a criança 
gosta de assistir. Não distingue um do outro. Se a pro-
paganda diz que ela tem que comer tal coisa, que ela 
tem que beber algo porque aquilo vai fazer com que 
ela se torne super-homem ou com que ela se torne 
parecida com aquela boneca de que ela gosta, com 
aquele brinquedo que lhe atrai, a criança vai achar 
que aquilo é importante. E, se é uma propaganda de 
alimento, ela vai achar que aquele alimento é funda-
mental para a sua vida.

E nem sempre os pais têm a consciência e a 
percepção da importância da alimentação das nos-
sas crianças. E é por isso que hoje a obesidade está 
tomando conta das crianças do mundo e do nosso 
País. Uma em cada dez crianças está obesa. E, se há 
obesidade quando a criança é pequena, pelo menos 
30% de possibilidade ela tem de ser um adulto obeso. 
E, se ela entra na adolescência obesa, ela tem 50% de 
possibilidade de ser obesa na idade adulta.

Então a propaganda direcionada às nossas crian-
ças tem que ser uma propaganda saudável, para que 
as nossas crianças possam ter a tranqüilidade de fa-
zer o que nós fazemos, que é de ter uma alimentação 
saudável como sua escolha. E eu coloquei vários itens. 
Um deles é a regulamentação do horário da propa-
ganda para as crianças. E eu queria ler aqui como é 
a propaganda para as crianças em alguns países do 
mundo, porque podemos pensar que estamos indo 
na contramão do que acontece no mundo, pois essa 
obesidade infantil não é um problema só nosso, é um 
problema do mundo.

Eu queria dizer que, na Grécia, é proibida a pro-
paganda de brinquedos na TV entre 7 e 22 horas. Na 
Inglaterra, é totalmente proibida a publicidade de ali-
mentos não saudáveis em programas de TV voltados 
aos menores de dezesseis anos. Também é proibida a 
transmissão de comerciais apresentados por famosos 
ou personagens infantis antes das 21 horas.

Nos Estados Unidos, é proibida a vinculação de 
personagens infantis à venda de produtos nos inter-
valos comerciais. Na Noruega, é vedada a publicidade 
durante programas infantis de produtos e serviços dire-
cionados a menores de 12 anos. No Canadá, pessoas 
ou personagens conhecidas pelas crianças não podem 
promover produtos, prêmios ou serviços em comerciais 
televisivos. Na Província de Quebec, é proibida qual-
quer publicidade de produtos destinados a crianças 
menores de 13 anos em qualquer mídia.

Quis dar esses exemplos, Senador Mão Santa, 
porque às vezes a gente pensa que as pessoas no 
mundo não estão ligadas nisso. Estão muito mais liga-
das do que estamos pensando, a tal ponto que o Wal-
Mart, um grande entreposto comercial mundial, está 
propondo agora só comprar o chamado boi verde, ou 
seja, aquele gado criado em pastos naturais. 

A preocupação do mundo está voltada para uma 
alimentação saudável. É natural que protejamos as 
nossas crianças. Não há como esta Casa não as pro-
teger. Elas podem não ter voz para gritar, para dizer 
“olhem pela minha saúde”, mas nós, adultos, temos a 
obrigação de saber aquilo que é melhor para as nos-
sas crianças. Proibir famosos de insistir com as crian-
ças para comprar e comer determinado alimento ou 
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qualquer tipo de bebida é o mínimo que a gente pode 
fazer. A criança se identifica com aquelas pessoas 
que ela ama. 

E, portanto, quero dizer que isso é o que devemos 
fazer nesta Casa. Ainda mais, para terminar, Senador 
Mão Santa, quero dizer que a fiscalização, o controle 
que a Anvisa presta é importante. A questão da ali-
mentação infantil já está colocada no Brasil, já temos 
legislação para isso. Mas precisamos regulamentar 
para que ela, de fato, seja feita para todos. Esse pro-
jeto meu é justamente para isso, para garantir que as 
nossas crianças cresçam, mas cresçam e tenham uma 
vida saudável.

Senador Cristovam Buarque.
O Sr. Cristovam Buarque (PDT – DF) – Sena-

dora Marisa, finalmente vem um discurso sobre coisas 
concretas que a gente pode levar adiante para mudar 
a vida – e não a defesa que a gente vem fazendo. Eu 
próprio vou falar sobre o que ouvi hoje em Tocantins, e 
como poderíamos fazer isso em todo o Brasil. Sobre a 
sua ideia, eu defendo plenamente a intervenção nossa 
e quero dizer, quanto ao problema de alimentação, que 
há um projeto meu, inspirado em uma proposta que o 
Senado do Chile fez – eu sei que vai gerar muita polê-
mica, especialmente entre os produtores de alimentos 
– prevendo que os alimentos industrializados venham 
com três marcas: absolutamente livre para a saúde, 
alerta à saúde ou prejudicial à saúde. Verde, amarelo 
e vermelho. As crianças não vão ler o conteúdo. E nós, 
mesmo quando lemos, não sabemos o que quer dizer 
aquela quantidade de calorias e tudo isso. Se houvesse 
três cores definidas pela Anvisa – para isso ela existe – 
eu creio que a gente teria muito mais cuidado ao comer 
e as indústrias teriam muito mais cuidado ao elaborar 
as suas fórmulas. Eu não proponho que se faça como 
no cigarro e como a gente deveria botar nas bebidas 
alcoólicas, eu não proponho que sejam tão dramáticas 
e fortes. Mas que seja um alerta: vermelho, amarelo e 
verde. O Estado informa: esta comida é saudável, esta 
tem riscos, e esta aqui é prejudicial.

A SRA. MARISA SERRANO (PSDB – MS) – 
Obrigada, Senador Cristovam. Fico feliz que V. Exª 
acompanhe o meu raciocínio, esse meu pensamento, 
e esteja de acordo com ele. E V. Exª disse das grandes 
multinacionais. Uma notícia boa é que as principais 
indústrias alimentícias do mundo fizeram um com-
promisso de ação global estratégica, pela dieta, pela 
atividade física e saúde, junto à Organização Mundial 
de Saúde.

Em 2004, foi adotado o Arcabouço para a Publici-
dade Responsável de Alimentos e Bebidas da Câmara 
Internacional de Comércio – ICC. Onze das maiores 
empresas alimentícias dos Estados Unidos assumiram o 

compromisso de não mais investir em anúncios voltados 
para crianças com produtos que não correspondam a 
padrões nutricionais determinados pelo Departamento 
de Agricultura, Saúde e Serviço Social.

As empresas que assinaram esse documento se 
comprometendo a não fazer propaganda para as crian-
ças que não seja de alimento saudável são: McDonal-
ds, PepsiCo, Coca-Cola, Campbell, Cadbury Adams, 
Hershey, Kellogg, Kraft, Mars, Unilever e General Mills, 
e assim por diante.

Então, Sr. Presidente, eu quero dizer que o mundo 
todo, até as grandes empresas internacionais, estão 
voltadas para essa questão e preocupado com uma 
alimentação saudável e natural.

E termino a minha fala aqui, que já vai longa...
O SR. AUGUSTO BOTELHO (Bloco/PT – RR) 

– Srª Senadora, eu gostaria de ter um aparte de V. 
Exª.

A SRA. MARISA SERRANO (PSDB – MS) – Se 
me permite, Senador Mão Santa. Ouço V. Exª, Sena-
dor Augusto Botelho.

O Sr. Augusto Botelho (Bloco/PT – RR) – Obriga-
do, Presidente Mão Santa. Senadora Serrano, a senhora 
está puxando um assunto que hoje, inclusive, tinha um 
projeto que eu fiz, uma PEC, para incluir alimentos e 
bebidas no rol dos produtos cujas práticas e serviços 
de propaganda comercial estarão sujeitas a restrições 
legais – o Relator é o Senador Lobão -, justamente 
visando a esse problema da obesidade mórbida que 
está acontecendo no mundo, e o nosso País está tendo 
muitos casos de obesidade, muitos mesmos, que vão 
prejudicar as próximas gerações. Então, é oportuno o 
discurso de V. Exª, que vem ao encontro justamente 
das coisas que nós estamos pensando. A senhora é 
uma pessoa ligada ao problema social, tem sensibili-
dade social, porque isso é uma coisa muito grave. E 
as pessoas não prestam atenção no alimento. Como 
V. Exª falou, ninguém lê nada sobre alimentos. Eu não 
sabia que, nesses países, existe restrição de horário à 
propaganda de alimentos. Por exemplo, V. Exª falou que 
tinha das 7h até às 22h. Então, eu acho que a gente 
tem que caminhar nesse sentido, porque senão eles 
ficam empurrando coisas nas crianças. E esse pessoal 
como é que vai ser daqui a quinze, vinte, trinta anos? 
Como é que vai viver? Vão ficar improdutivos? Vão 
quebrar o sistema de previdência e, principalmente, 
provocar grande sofrimento nas pessoas. Então, é nos-
sa responsabilidade trabalhar para que essas coisas 
sejam feitas agora, porque, depois que tiver instalada 
a obesidade mórbida como uma patologia epidêmica, 
nós não poderemos mais fazer prevenção. Muito obri-
gado, Senadora. 
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A SRA. MARISA SERRANO (PSDB – MS) – 
Muito obrigada, Senador Augusto Botelho. 

Como membro da Comissão de Fiscalização, 
Controle, Meio Ambiente e, principalmente, Defesa 
do Consumidor, que é uma Comissão da qual eu par-
ticipo, eu tenho a obrigação de trabalhar em defesa 
do consumidor brasileiro, principalmente do consu-
midor pequenininho, que não tem voz, às vezes, para 
vir aqui gritar, não faz passeata, não reclama e não 
passa e-mail.

Essa fiscalização é fundamental. Fiscalização 
para o consumidor, daquilo que ele consome, mas 
também fiscalização nesta Casa para que as coisas 
andem corretamente aqui, fiscalização neste País.

E eu termino dizendo que fiquei muito indignada 
com o que eu ouvi ontem de um Deputado da Câmara 
dos Deputado, na LDO, que sugeriu diminuir a força do 
TCU, que investiga aquilo que está errado neste País, 
dando mau exemplo, porque, se há indícios graves de 
irregularidades nas ações que o Governo Federal está 
fazendo – seja do PAC ou não, não interessa -, o PAC 
não é diferente do resto, está sujeito às mesmas leis 
de qualquer tipo de investimento neste País. Portanto, 
o TCU tem o direito, a obrigação de fazê-lo, porque nós 
lhe demos esse direito; não é restringindo a ação do 
TCU e dizendo que determinadas ações, porque são 
do PAC, podem, mesmo com irregularidades, ser feitas. 
Isso é um desserviço que se presta à Nação. 

Fiscalização, tanto na saúde pública como nesta 
Casa, tem que ser feita em todo o País. E eu fico mais 
triste ainda quando o Presidente da República, que 
devia dar exemplo – eu já disse isso aqui nesta Casa 
– diz que realmente aquelas obras têm que continuar, 
independentemente de serem irregulares ou não. Isso 
é um desserviço que ele presta a esta Nação. Isso, sim, 
é fazer com que coisas que estão acontecendo nesta 
Casa também as pessoas possam achar que são de 
somenos importância.

Se o Presidente da República diz que não é 
preciso cumprir lei, então, não é preciso cumprir lei 
nesta Casa também, não é preciso cumprir as leis 
neste País. Isso aí é o pior que poderíamos ter para a 
Nação brasileira.

Portanto, quero agradecer ao Senador Mão San-
ta pelo tempo e dizer que, com todas as tristezas que 
estamos passando nestes últimos dias, vamos conti-
nuar aqui todos nós, os 81 Senadores, tenho certeza, 
trabalhando e apresentando propostas, discutindo 
aquilo que é fundamental para a vida da população 
brasileira.

Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 

Essa é a Senadora Marisa Serrano.

Eu queria tranquilizá-la porque o Presidente Sar-
ney, na sua experiência de estadista, teve a competên-
cia de não fazer uma chapa batida, buscar a proporcio-
nalidade, e o partido de V. Exª indicou um dos nomes 
mais lúcidos, uma das inteligências comprovadas da 
nova geração, Marconi Perillo, que está na Mesa Dire-
tora, com muita obstinação, com muita bravura e com 
muita inteligência, dedicando-se a esta Mesa Diretora, 
que saberá levar o Senado à grandeza com que o povo 
do Brasil sonha. Queria também cumprimentá-la pelas 
preocupações que tem com a obesidade.

Estamos alternando. Agora, convidamos o Sena-
dor Jayme Campos, que tem direito tanto porque está 
inscrito quanto por uma comunicação inadiável. Ele é 
o segundo da comunicação inadiável.

Antes, porém, pediria permissão para obedecer 
à nossa Secretária Executiva e lermos aqui um Ex-
pediente.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
Anteriormente foram lidos os Requerimentos nºs 628 
e 762, de 2009, do Senador Paulo Paim e outros Srs. 
Senadores, solicitando a realização de Sessão Espe-
cial, no dia 30 de junho, às 11 horas, em comemoração 
ao quinquagésimo aniversário da Confederação dos 
Servidores Públicos do Brasil – CSPB.

Em votação os Requerimentos.
As Srªs e os Srs. Senadores que os aprovam 

queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovados.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 

– Passa-se à

ORDEM DO DIA
Não chegou à Presidência informação sobre acor-

do de Lideranças para deliberação do Item 1.
As matérias da pauta de hoje ficam transferi-

das para a sessão deliberativa ordinária da próxima 
terça-feira.

Está encerrada a Ordem do Dia.

São os seguintes os itens transferidos:

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 
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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)

Relatora revisora: Senadora Lúcia Vâ-
nia

(Sobrestando a pauta a partir de: 
15.05.2009)

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: 

31.05.2009)
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 Comis-
são Mista de Planos, Orçamentos Públicos e 
Fiscalização, Relator: Senador Augusto Bote-
lho, favorável à Medida Provisória e pela inad-
missibilidade 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 Consti-
tuição, 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 Sérgio Feltrin Corrêa, Desem-
bargador 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(a) Pa-
recer nº 512, de 2009, de autoria do(a) Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia, que sobre o Ofício nº S/16, de 2009 (nº 
47/2009, na origem), do Conselho Federal 
da Ordem dos Advogados do Brasil, sub-
metendo 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(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.

7 
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-
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deral a indicação do Senhor Nicolao Dino de 
Castro e Costa Neto, Procurador Regional da 
República, para compor o Conselho Nacional 
do Ministério Público

8 
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.

9 
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 so-
bre 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 Justiça Militar, para 
compor o Conselho Nacional do Ministério 
Público. 

10 
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.

11 
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 Justiça do Estado do Rio Gran-
de do Sul, para compor o Conselho Nacional 
do Ministério Público.

12 
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 so-
bre 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 Siqua-
ra 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(a) Parecer 
nº 520, de 2009, de autoria do(a) Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania, que so-
bre o Ofício nº S/24, de 2009 (nº 520/2009, na 
origem), do Procurador-Geral da República, 
submetendo à apreciação do Senado Fede-
ral a indicação do Senhor Sandro José Neis, 
Promotor de Justiça do Estado de Santa Ca-
tarina, para compor o Conselho Nacional do 
Ministério Público.

14 
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
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15 
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.

16 
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.

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, 
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 
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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 Constitui-
ção, 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 Bra-
sil, 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 Consti-
tuição, Justiça e Cidadania, Relator: Sena-
dor Wellington Salgado, sobre o Ofício nº 
S/37, de 2009 (nº 184/2009, na origem), 
do Tribunal Superior do Trabalho, subme-
tendo à apreciação do Senado Federal a 
indicação do Senhor Nelson Tomaz Braga, 
Juiz do Tribunal Regional 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-
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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, 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.

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-
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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 Álvaro Dias, 
oferecendo a redação do vencido.

36 
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.

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).

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 7 de 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 
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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, Rela-
tor: Senador Leomar Quintanilha.

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 portadoras 
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 
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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;apresentando, 
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) – 
Com a palavra o Senador Jayme Campos.

O SR. JAYME CAMPOS (DEM – MT. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, Srªs e Srs. Senadores, eu vim a esta tribuna hoje 
para mostrar nossa preocupação em relação à dengue 
no Estado do Mato Grosso. E, há poucos minutos, ouvi 
aqui o brilhante pronunciamento da Senadora Marisa 
Serrano falando da importância que o TCU tem dentro 
do contexto. É um órgão extremamente importante, so-
bretudo que, durante a sua história, tem feito um traba-
lho exemplar na aplicação dos recursos públicos.

Para terem conhecimento, esses números apon-
tados e a cobrança efetivamente em relação à política 

de saúde foi uma exigência, uma cobrança do Minis-
tério Público em relação à dengue.

Ninguém duvida mais do poderio econômico de 
Mato Grosso. Nossa vitalidade mercantil é insofismá-
vel. Apresentamos índices produtivos comparados aos 
países de primeiro mundo. Porém, na área social, ainda 
convivemos com estatísticas constrangedoras e indi-
cadores vergonhosos, como o número de vítimas do 
surto da dengue neste ano no nosso Estado.

Para se ter uma ideia, Sr. Presidente, da gravi-
dade desse quadro, somente na última semana foram 
registrados 2 mil casos da doença em nosso território, 
elevando para 29,977 mil o número de enfermos de-
corrente dessa enfermidade em 2009.

O mais alarmante é que a Coordenadoria de 
Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Saúde de 
Mato Grosso acusa 36 óbitos notificados por casos 
graves da doenças. Desses, 22 já foram confirmados 
e 14 ainda estão sob investigação.

Em comparação com as notificações da gripe su-
ína em todo o território nacional, que chega ao número 
de 334 pacientes, segundo dados do próprio Ministério 
da Saúde, somente a dengue em Mato Grosso teve 
uma evolução cem vezes maior do que essa pandemia 
que tanto assusta a humanidade. Vale ressaltar que, 
de 2008 para cá, houve um crescimento de 196,47% 
nas notificações de dengue em nossa região, Senador 
Mozarildo, Senador Augusto, que são médicos profis-
sionais de escol no seu Estado de Roraima.

Se, por um lado, nós nos vangloriamos da nos-
sa condição produtiva, por outro, temos a lamentar o 
descuido das autoridades sanitárias com a prevenção 
desse tipo de moléstia. Temos a cabeça no Primeiro 
Mundo, mas ainda estamos com os pés atolados na 
lama e nas doenças do Terceiro Mundo.

Hoje mesmo, os principais jornais mato-grossen-
ses estampam na primeira página a notícia de que o 
Ministério Público de Contas solicitou investigação para 
apurar responsabilidades sobre o crescimento desse 
surto em Mato Grosso.

Os Municípios de Cuiabá e Várzea Grande con-
centram o maior número de registro de óbitos. A capi-
tal apresenta 13 falecimentos, enquanto sua vizinha 
tem registro de sete mortes provocadas pela doença. 
Além do mais, a dengue se alastrou por 102 cidades 
dos 141 Municípios mato-grossenses, elevando nosso 
território ao grau de alerta.

A gravidade dessa situação se compreende quan-
do comparamos a evolução da enfermidade de 2008 
para 2009. No ano passado, foram apontados 11,632 
mil casos de dengue. Apenas três pacientes tiveram 
complicações e faleceram em decorrência da doença. 
De lá para cá, houve um afrouxamento no controle 
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da enfermidade, e esse descuido produziu um índice 
alarmante. Em comparação com o exercício anterior, 
houve um acréscimo de 1.200% de vítimas fatais de-
correntes do agravamento da dengue.

Daqui a pouco vou conceder um aparte aos Se-
nadores Augusto Botelho e Mozarildo Cavalcanti.

Só para V. Exªs terem conhecimento dos núme-
ros, um Estado brasileiro, como Mato Grosso, que al-
meja a condição de liderança no setor agromercantil, 
não pode negligenciar em aspectos fundamentais na 
área social. A busca pela excelência dos indicadores 
econômicos não deve se sobrepor às tarefas básicas 
na preservação do bem-estar do ser humano.

Nesse caso específico, devemos reconhecer que 
a dengue só avançou na região porque a União, o Es-
tados, os Municípios e a própria sociedade permitiram 
que a doença se alastrasse. O combate a essa enfer-
midade, que tem maior incidência no verão, deve ser 
feito o ano inteiro.

A vigilância contra focos da dengue não pode 
cessar um dia sequer. É uma guerra sem tréguas, pois 
o mínimo descuido pode significar a morte de dezenas 
de inocentes, como acontece em Mato Grosso neste 
ano e como ocorreu no Rio de Janeiro e em Campo 
Grande em anos anteriores.

Entre 2006 e 2007, Senador Mozarildo e Senador 
Augusto Botelho, foram registradas 326 mortes no País 
em decorrência dessa doença. O Ministério da Saúde 
reconheceu a existência de epidemia em cinco Esta-
dos brasileiros, com a notificação de 500 mil enfermos. 
Somente na cidade do Rio de Janeiro, em 2008, foram 
contabilizados 106 óbitos. Portanto, trata-se não ape-
nas de um surto, mas, sim, de um verdadeiro flagelo 
que atingiu nossa sociedade.

Ao invés do Ministério Público de Contas pro-
por investigação nas regiões atingidas pela epidemia, 
deveria, sim, cobrar do Governo Federal uma política 
perene de combate à dengue e a doenças correlatas. 
Neste sentido, faço um apelo ao Sr. Ministro da Saú-
de, Dr. José Gomes Temporão, para que transforme 
o Plano Nacional de Contingência da Dengue em Se-
cretaria Nacional de Combate à Dengue e Doenças 
Correlatas.

Concedo um aparte ao Senador Mozarildo Ca-
valcanti.

O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Sena-
dor Jayme Campos, V. Exª aborda um tema que venho 
me preparando para abordar há dias. Estamos acom-
panhando, todo dia, de maneira até muito frequente 
na televisão, a questão da evolução da chamada gripe 
suína, ou influenza A. Como ela atinge os países ricos, 
principalmente, é lógico, adquiriu o caráter de pande-
mia e há uma mobilização internacional e nacional. 

No Brasil, hoje, a mobilização em torno dessa gripe é 
maior do que a mobilização em relação à dengue, à 
malária, à febre amarela. Essas doenças que são de 
Estados mais pobres só chamam a atenção quando 
ocorrem nos Estados ricos. V. Exª vê que, quando a 
dengue chegou ao Rio de Janeiro, pronto, houve uma 
mobilização nacional para se combater a dengue. Mas 
quando está no Estado de V. Exª, que ainda é mais 
rico do que o meu...

O SR. JAYME CAMPOS (DEM – MT) – Mas é 
periférico.

O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – O 
meu é mais periférico ainda e é por onde, inclusive, 
suspeita-se que tenha entrado a dengue, porque veio 
da Venezuela, passou por Roraima... E hoje em dia, 
querer controlar a doença com avião indo para todo 
lado é complicadíssimo. Mas mais complicado é que 
temos um Ministério da Saúde omisso, uma Fundação 
Nacional de Saúde corrupta. Então, é difícil, realmente, 
que haja uma preocupação séria do ponto de vista de 
trabalharmos essas doenças que matam muito mais 
do que uma pandemia dessa que está no mundo todo, 
matam muito mais só nos Estados brasileiros do que 
no mundo todo. Então, é preciso que o Brasil se preo-
cupe. Lógico que o Brasil não pode ficar desconectado 
de uma realidade internacional que é essa pandemia 
dessa gripe, mas isso, comparado com a dengue he-
morrágica, com a febre amarela e com a malária, é 
café pequeno.

O SR. JAYME CAMPOS (DEM – MT) – Mui-
to obrigado pelo aparte, Senador Mozarildo. Médico 
de escol, grande Parlamentar, certamente V. Exª tem 
consciência do que representa uma política perene em 
relação ao combate à dengue no nosso País.

Concedo um aparte ao Senador Augusto Bo-
telho, grande Senador da República pelo Estado de 
Roraima.

O Sr. Augusto Botelho (Bloco/PT – RR) – Muito 
obrigado, nobre Senador Jayme Campos. V. Exª está 
puxando justamente um assunto que preocupa muito 
a gente. Tenha certeza de que cada epidemia de den-
gue que vier lá no seu Estado ou em qualquer lugar 
vai se tornar mais grave, porque são mais freqüentes 
os casos de dengue hemorrágica. No meu Estado, já 
estamos na quarta ou quinta epidemia, até eu já tive 
febre hemorrágica, e é uma coisa muito grave. E não 
morre tanta gente de dengue hemorrágica se o Estado 
se mobilizar para prestar assistência. Então, é falta de 
assistência mesmo o que está acontecendo. Quando 
estamos em uma epidemia de dengue, tem que se fa-
zer um comitê de gestão da dengue, que tem que se 
reunir todos os dias para avaliar, discutir as ações e as 
posições. Isso na epidemia. Mas a sua idéia de fazer 
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um combate permanente é importantíssima, porque, 
quando se está combatendo a dengue, está-se com-
batendo a febre amarela e a malária também, porque 
diminui a infestação de mosquito. Tem que ser um tra-
balho de educação e de presença permanente. Aque-
les agentes de saúde que vão às casas fazer controle 
de vetores têm que fazer isso permanentemente, não 
podem parar. Quando houver qualquer sinal de que 
está havendo um aumento de infestação, você tem que 
jogar a equipe lá para procurar, para combater, para 
evitar a dengue. Fora essas pessoas que morrem – 
nada paga uma vida que se perde –, a dengue dá um 
prejuízo muito grande em termos de trabalho. É uma 
doença grave, a gente fica dez dias doente mesmo. 
Parabéns pelo seu discurso, preocupado com a saúde 
dos mato-grossenses, lutando para que o Estado se 
interesse e tome atitude, porque a epidemia ainda está 
acontecendo no seu Estado. Mais pessoas vão morrer 
se não forem tomadas medidas enérgicas e eficientes 
neste momento. Parabéns pelo seu discurso.

O SR. JAYME CAMPOS (DEM – MT) – Obrigado, 
Senador Augusto Botelho. Lamentavelmente, estamos 
convivendo, em pleno século XXI, o Brasil com 500 
anos, com esse estado precário da saúde pública, que 
não tem oferecido saúde, sobretudo para as pessoas 
menos afortunadas.

Combater a dengue, naturalmente, tem que en-
volver não só os Poderes, o Governo Federal, os go-
vernos estaduais, os municipais, mas também a própria 
sociedade precisa ter consciência do que representa 
sua participação efetiva nesse combate. Todavia, o que 
tenho visto, pela imprensa, pelo que temos acompanha-
do, é que só se toma providência quando acontece uma 
epidemia. Caso contrário, as providências são apenas 
momentâneas. E isso tem que ser um trabalho perene, 
permanente, na certeza de que só assim vamos con-
seguir eliminar, de fato, a dengue em nosso País.

Muito obrigado pelo aparte, Senador Augusto 
Botelho.

Continuo meu pronunciamento.
Desta forma, Sr. Presidente, as ações contra essa 

enfermidade deixariam de ser apenas uma atividade e 
se tornariam um organismo governamental, capaz de 
preparar políticas de controle da epidemia, desenvol-
vendo um trabalho conjunto e articulado de prevenção 
com as prefeituras e as administrações estaduais.

Não se pode pensar num país moderno, Presi-
dente Mão Santa, e socialmente equilibrado se as ca-
madas mais pobres da comunidade ainda são vítimas 
fatais de doenças como a dengue, uma enfermidade 
que se controla com a vigilância e o combate aos focos 
do mosquito transmissor, uma doença que se debela 
com a informação. 

V. Exª, que é médico e também conhece bem a 
matéria, o assunto, sabe que não é possível que, em 
pleno mundo globalizado, no apogeu da sociedade mi-
diática, centenas de milhares de pessoas ainda pade-
çam com uma moléstia que se combate apenas com 
a limpeza de quintais e terrenos, com a higienização 
de canteiros e vasos domésticos e com a conservação 
de caixas d’água e cisternas.

Campanhas publicitárias devem ser divulgadas ao 
longo do ano, informando e esclarecendo à população 
dos riscos de doenças como a dengue. Nesse aspecto, 
a informação é o grande remédio contra a epidemia. 
Antes de se combater a enfermidade, devemos agir 
contra a ignorância. Escolas, centros comunitários e 
associações de bairros devem estar sempre municia-
dos de informes e notícias sobre a gravidade desse 
tipo de moléstia.

O Brasil tem que encarar sua gente com mais 
respeito e atenção, porque uma nação justa e prós-
pera não se faz olhando para o mercado financeiro; 
faz-se olhando para o interior do País, onde o povo 
ainda tomba vítima da dengue. Modernos são os pa-
íses que atendem a sua população com uma saúde 
eficiente, gratuita e preventiva. Avançado é o povo que 
tem saúde.

Portanto, Sr. Presidente, essas eram as minhas 
palavras para a tarde de hoje. Tenho certeza de que 
algo tem de ser feito. Foi de 1.200% o aumento da 
dengue no Mato Grosso. Acho que é vergonhoso, las-
timável, o que nós estamos vendo. Algumas centenas 
de pessoas estão até hoje nos leitos dos hospitais de 
Mato Grosso, muitos deles sem nenhuma condição de 
tratamento médico por falta de uma saúde pública de 
qualidade. Percebe-se hoje no Brasil que o que pre-
valece é a questão econômica, financeira, esquecen-
do a educação, a saúde, a segurança, a geração de 
emprego e renda etc.

Faço esse alerta aqui e espero que o Ministro 
Temporão tome providências em relação à dengue em 
nosso País, sobretudo em relação a Mato Grosso.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 

– O Senador Jayme Campos mostrou suas preocu-
pações com o aumento dos casos de dengue em seu 
Estado.

Nós queremos afirmar aqui que também temos 
relação com isso. Os educadores João Calmon, Pedro 
Calmon, Darcy Ribeiro e outros fizeram de tal manei-
ra que, vamos dizer, o orçamento exige 25% de cada 
administrador municipal, estadual e federal. Na saúde, 
nós não conseguimos ainda. Eu mesmo confesso que, 
quando Governador do Estado, fui chamado com os 
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outros. Na época, o investimento era de 7%, e ficou de 
aumentar gradualmente.

Então, esse mosquito não é um problema de um 
Município, de um Estado, é um... E o Ministro da Saú-
de, quero externar aqui, é um profundo conhecedor, 
é um homem de saúde pública. E o Brasil tem essa 
tradição: Oswaldo Cruz, Carlos Chagas, Veronese, 
Alencar, Aragão, de saúde, o que falta mesmo é, como 
está na educação, o orçamento exige, V. Exª foi Pre-
feito e Governador, 25%; e, na saúde, nós ainda não 
tivemos essa decisão.

Convidamos para usar da palavra, estamos alter-
nando, e vamos chamar agora o Líder do PTB, Sérgio 
Zambiasi, que representa o Estado do Rio Grande do 
Sul. Além do Estado do Rio Grande do Sul, ele repre-
senta, neste Parlamento, os profissionais da comuni-
cação, que sempre, ao longo da existência, engran-
deceram, bastaria citar Carlos Werneck Lacerda, ele 
que foi, sem dúvida nenhuma, um dos maiores tribunos 
deste Congresso. 

O SR. SÉRGIO ZAMBIASI (PTB – RS. Pela lide-
rança. Sem revisão do orador.) – Obrigado, Senador 
Mão Santa, sempre pelas referências afetuosas que 
dirige ao meu Estado e à atividade profissional da co-
municação, que acho extremamente importante.

Aliás, eu deveria estar aqui mais cedo, há mais 
tempo, queria ter acompanhado de perto o debate le-
vantado pelo Pedro Simon, por quem nós temos tanto 
carinho e tanto respeito, que suscita um debate demo-
crático, aberto sobre as questões desta Casa.

Infelizmente, não houve condições de chegar a 
tempo porque eu estava exatamente cuidando do caso 
de um colega da comunicação – não vem ao caso aqui 
agora identificá-lo – por quem tenho muito carinho, 
muito respeito, e nós todos gaúchos gostamos muito 
dele e todos aqueles que lutaram contra a ditadura e 
contra a repressão nos anos 80.

A gente que trata de tantos atos secretos, eu es-
tava num ato humanitário. Houve uma corrente muito 
grande de todos para que finalmente encontrássemos 
uma solução adequada para uma questão humanitária 
que exigia muitas ações, muitas mãos, muitas pesso-
as. E parece-me que, finalmente, em contato com a 
família, a questão está resolvida.

Mas eu não poderia deixar, Presidente Mão Santa, 
de também estar aqui na tribuna, como fez o Senador 
Simon, como fez o Senador Paim, em relação a essa 
surpreendente divulgação dos atos secretos.

O primeiro sentimento de todos nós foi a perple-
xidade. E, ontem pela manhã, o primeiro telefonema 
que eu recebi, o primeiro contato que eu recebi foi 
de um jornalista do Rio Grande do Sul, perguntando 
se eu sabia dos atos secretos e informando que eu 

estava envolvido nos atos secretos, como estava en-
volvido o Senador Simon e como estava envolvido o 
Senador Paim.

A partir dali, são já 24 horas de pesquisas, de 
buscas, de procuras para tentar entender todas es-
sas questões. Aliviou-me um pouco o próprio tensio-
namento que provoca, quando li a Folha, no blog do 
Josias, uma declaração do Dr. Alexandre Gazineo, em 
resposta a uma das perguntas do jornalista: “Tinha co-
nhecimento da prática de não publicar determinados 
atos”? Ele responde: “Não tinha conhecimento. Nunca 
me foi dito. Se eu tivesse ciência disso, teria adotado 
uma postura pró-ativa. Iria pedir para não me mandar 
mais ato nenhum ou me tirar da função. Não assina-
ria mais nada”.

Ora, se o servidor que exerce função tão impor-
tante na Casa desconhecia, é difícil que o parlamen-
tar tivesse acesso a uma formação burocrática, vista 
como absolutamente normal, Senador Mozarildo Ca-
valcanti.

Especialmente após ter acesso a alguns atos 
que disse secretos em que constam, em um deles, a 
nomeação e a exoneração de servidor do gabinete, 
de 27 de fevereiro de 2003, no início da Legislatura – 
e vejo aqui o carimbo inicial “publique-se” e, abaixo, o 
carimbo “publicado, 10/10/2003” –, afirmo que eu não 
teria como imaginar que pudesse haver uma falha tão 
gritante, tão séria que expusesse esta Casa de tal ma-
neira. Está aqui. Eu resgatei essa documentação.

Esse resgate se deve, Senador José Nery, ao 
trabalho dos servidores desta Casa. Temos que tam-
bém oferecer esse crédito a esses profissionais. Há 
grupos de servidores aqui do Senado que estão tra-
balhando 12, 15, 24 horas por dia, revezando-se, para 
que finalmente todas essas questões sejam esclare-
cidas, resolvidas, a Casa apazigúe, e nós possamos 
continuar trabalhando em benefício da democracia, 
para o Brasil.

O próprio relatório da Comissão – e pego apenas 
um trecho dele –, na conclusão diz:

A ausência de publicação pode ter sido 
originada de simples falha humana, erros ope-
racionais, deficiências na tramitação e na pu-
blicação dos atos. Todavia, o uso indiscrimina-
do de boletins suplementares, entre os quais 
312 não publicados, contendo 663 atos que 
integram o presente relatório e os demais do-
cumentos e fatos examinados pela Comissão 
constituem indícios de que tenha havido deli-
berada falta de publicidade de atos, o que re-
comenda a abertura imediata de sindicância, 
visando à apuração de responsabilidades, o 
que está sendo feito.
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Esse é um fato realmente positivo. Ouvi o Se-
nador Heráclito referir-se a respeito. Acho que temos 
de reconhecer o trabalho que o Senador está promo-
vendo, realmente com absoluta transparência, o que 
demonstra que já estamos vivendo um novo momento 
nesta Casa. 

Ainda tomados da perplexidade, muitos sob a 
exaustão do trabalho, mas percebemos que a nova 
gestão começa a produzir os resultados que todos 
nós queremos.

É claro que as cobranças são constantes. Estou, 
Senador Augusto Botelho, me inspirando na... O Sena-
dor Augusto Botelho encaminhou a todos os colegas 
um documento tornando clara, compartilhando a sua 
indignação e surpresa, como disse, perplexidade, ao 
tomar conhecimento; ao mesmo tempo, com a preo-
cupação de fazer chegarem a todos os interessados 
as informações mais transparentes a respeito. Em re-
lação às questões do meu gabinete estou fazendo a 
mesma coisa.

Inclusive, quero aproveitar da tribuna e agrade-
cer o trabalho da equipe da Drª Doris Marize Peixoto 
e de toda a equipe na Secretaria de Recursos Huma-
nos, que foram incansáveis na busca e na elaboração 
dos documentos que solicitei para que eu pudesse 
oferecer esses esclarecimentos a todos aqueles que 
solicitarem, pois, afinal, dos atos secretos, sete envol-
viam servidores do meu gabinete. Eram exonerações 
e nomeações lá do início da Legislatura.

E recebo das mãos da Drª Doris esta declara-
ção:

Declaro, para os devidos fins, que o Bo-
letim Administrativo Pessoal – BAP nº 2709-S, 
do dia 10 de março de 2003, embora tenha sido 
identificado como ‘não publicado’ no relatório 
final da Comissão Especial (...), sempre exis-
tiu, foi editado, impresso e gerou os devidos 
efeitos legais aos sete servidores nomeados 
pelo Senador Sérgio Zambiasi.

Assim como podemos atestar que todos 
os atos do Direto-Geral (...) [enumera todos 
os atos], que foram republicados no referido 
BAP (...), têm a determinação [foi o que mos-
trei agora há pouco] de sua publicação, bem 
como a certificação do servidor responsável 
de que foram publicados”.

Por outro lado, recebo do Diretor Adjunto da Se-
cretaria Especial de Informática (Prodasen), Dr. Deo-
mar Rosado, esta declaração:

Declaro para os devidos fins que o BAP 
2709S [que gerou todo esse constrangimen-
to], consta como disponibilizado no site da 

intranet do Senado Federal, a partir de 25 de 
maio de 2009.

Podemos afirmar que o referido BAP 
não esteve disponibilizado na rede de 24 de 
setembro de 2004, até a data de 25 de maio 
de 2009.

Não é possível levantar tecnicamente in-
formações, se a publicação ocorreu ‘em período 
anterior a 24 de setembro de 2004, pois até 
aquela data não existiam controle de registros 
de inserção ou retirada de BAPs na intranet 
do Senado Federal”.

Também fui Membro da Mesa nos anos 2003 e 
2004. Nesse período, muitos atos da Mesa foram fei-
tos, e consta que quatro desses atos não foram pu-
blicados, portanto, seriam secretos; alguns sem prati-
camente nenhum efeito, como, por exemplo, esse ato 
em que o Senador Simon foi designado Membro da 
Comissão dos 180 anos do Senado, da qual eu par-
ticipei também. Não me vi nomeado nesse ato, mas 
participei intensamente de todas as reuniões, inclusi-
ve da Comissão que convidou todas as mais antigas 
Câmaras de Vereadores do Brasil, num evento muito 
bonito e democrático, aqui, para celebrar junto às Câ-
maras de Vereadores, as mais antigas do Brasil – as 
Assembleias Legislativas e o Senado Federal –, a con-
solidação da democracia.

Há outros atos como este de 23 de dezembro 
de 2004, Senador Mozarildo, que cria cargos na es-
trutura de pessoal do órgão central de coordenação 
e execução (11 cargos em comissão de assistente 
parlamentar e 14 em comissão de assessor técnico, 
símbolo FC-8).

Eu não me lembro dessa reunião em 23 de de-
zembro de 2004. Eu me lembro da minha presença 
aqui, no Congresso, até dia 24 de dezembro de 2004. 
Mas consta aqui o meu nome e seguramente a minha 
assinatura. Ocorre muitas vezes de sermos abordados 
aqui, no plenário: “Olhe, falta a sua assinatura em um 
ato”, e a gente, na boa-fé, assina.

Mas eu quero dizer, Senador Nery, que, neste 
caso e na criação desses cargos, eu já deixo aqui uma 
posição absolutamente clara: eu não vou pedir a ex-
tinção desses cargos hoje, porque hoje seguramente 
esses profissionais estão designados, nomeados, tra-
balhando e ajudando – acredito sinceramente – para 
que todos esses fatos sejam esclarecidos, mas não 
é justo que esses cargos em comissão permaneçam 
na próxima Mesa.

Quando encerrar este período legislativo, esses 
cargos devem ser extintos. A próxima Mesa virá reno-
vada com certeza. Em 2011, dois terços desta Casa, 
não digo que estarão renovados por novos Senadores, 
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mas renovados no voto: alguns na reeleição, outros 
não reeleitos, outros que não serão candidatos, outros 
serão candidatos a outras funções, mas haverá uma 
renovação. Então, que a próxima Mesa, se considerar 
a necessidade desses 25 cargos em comissão, apre-
sente com transparência aqui, ao Plenário, para que 
o Plenário vote e designe os seus servidores.

Entendo que este é um dos atos que precisa ser 
adotado com transparência, Senador Mão Santa, com 
tranquilidade, sem angustiar homens e mulheres que 
estão aqui trabalhando, preocupados por uma extinção 
imediata. Acho que não seria justo. Mas entendo que, 
em sendo cargo em comissão e permanecendo à dis-
posição da Mesa Diretora, a próxima, possivelmente, o 
substituirá, porque cargo em comissão não é perene. 
Por essa razão, entendo que devem ser extintos ao final 
deste período legislativo. Deixo aqui este pedido.

Senador Mozarildo, vejo que seu microfone está 
a postos para uma intervenção, e cedo o aparte com 
a benevolência do Senador Mão Santa, porque é uma 
comunicação de Liderança.

O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Sena-
dor Zambiasi, embora compreenda que V. Exª esteja 
fazendo uma comunicação de liderança, eu quero fazer 
um aparte para, primeiro, solidarizar-me com V. Exª, 
porque, realmente, conheço o trabalho que V. Exª faz, 
conheço a sua personalidade, convivo com V. Exª, não 
só como companheiro de PTB, mas como colega Se-
nador, e sei como V. Exª deve estar se sentindo ao ser 
atingido por esse rótulo. Eu me preocupo muito porque, 
realmente, na imprensa, o que dá ibope são matérias 
que começam com três letras: violência, escândalo e 
sexo, principalmente se isso envolver político. É evi-
dente que isso dá ibope. Então, eu fico preocupado 
quando, por exemplo, uma imprensa que a gente quer 
livre – recentemente, o Supremo acaba de derrubar 
a Lei de Imprensa, que vinha da época da ditadura 
– tenha a precipitação de botar furo para ter ibope e 
não se preocupe com as lesões que podem provocar 
à honra das pessoas. Ora, para nós homens públicos, 
o que nos interessa, o que é o nosso grande capital é 
a nossa honra, a nossa imagem. Então, se coloca um 
ato não publicado e se transforma com o rótulo de ato 
secreto... Há uma diferença fundamental nisso aí. Um 
ato secreto é uma coisa que é feita escondida ou com 
o amparo da lei, se for o caso de interesse de segu-
rança nacional, uma questão de Estado, etc. Não é o 
caso do Senado. Então, não são atos secretos; são 
atos não publicados e, segundo a leitura, passam a 
ser secretos. E a precipitação foi tamanha em publicar 
isso daí que os desmentidos têm sido categóricos. V. 
Exª colocou, inclusive, declarações dos próprios ór-
gãos do Senado. E a mim, por exemplo, foi imputado 

ontem, Senador Zambiasi... Até já vou apressar-me 
em dizer, primeiro porque tive de justificar-me com a 
minha esposa; segundo, tenho de justificar-me com o 
pai da pessoa que nem conheço, Rafael de Almeida 
Neves Júnior. Vejam bem o nome: Rafael de Almeida 
Neves Júnior, que o jornal Folha de S.Paulo publicou 
como tendo sido nomeado, por ser meu filho. Se fos-
se para ser Júnior, ele teria de ser “Mozarildo Caval-
canti Júnior” ou ter o meu nome completo “Francisco 
Mozarildo de Cavalcanti Júnior”, e não é o caso. Essa 
pessoa realmente não é meu filho, mas está lá. Quer 
dizer, não só aparece para a opinião pública que no-
meei um filho, como também ainda há o contrassenso 
de ele, de fato, não ser nem meu parente. Então, es-
pero – e vou falar aqui um pouco como médico – que 
aproveitemos este momento de profunda crise do Se-
nado, para procedermos como quando pegamos um 
paciente – não é, Senador Mão Santa? – que está com 
um quadro clínico complexo: façamos uma profunda 
análise desse caso; apuremos todas as causas e fa-
çamos, imediatamente, o diagnóstico e o tratamento 
adequados. Acho que o Senado tem uma oportunidade 
de ouro de passar a limpo coisas que nem sabíamos 
que existiam, livrando-nos realmente de algumas pe-
chas que existem. Não estou aqui fazendo a defesa 
de nenhuma pessoa que tenha cometido ilicitude, mas 
também não posso aceitar que todo o Senado pegue 
a pecha agora de corrupto. Um ou outro aqui que até 
mesmo era tido como uma pessoa acima de qualquer 
suspeita também está nessa relação. Então, quero so-
lidarizar-me com V. Exª. Acho que temos de aproveitar 
esse episódio, para realmente passar o Senado a limpo. 
Tenho pelos funcionários do Senado o maior respeito. 
Sempre digo que há uma profunda profissionalização 
dos nossos servidores. Mas, se existem equívocos, 
vamos corrigi-los e punir os responsáveis. Ninguém 
está aqui acima da lei. Ninguém. Mas não podemos 
fazer essa generalização e aproveitar – repito – o fato 
de ser um escândalo para ficar bem no Ibope e na 
chamada opinião pública. Quero, portanto, terminar, 
manifestando minha solidariedade a V. Exª.

O SR. SÉRGIO ZAMBIASI (PTB – RS) – Obri-
gado, Senador Mozarildo Cavalcanti.

Essas questões realmente foram falhas de ges-
tão. Entendo que a Casa vai recuperar-se. Acho que 
a própria gestão já está dando uma resposta, na me-
dida em que se determina a agir. Confio exatamente 
nessa possibilidade e entendo que, se isso chegou 
à imprensa independentemente da opinião de cada 
um foi porque cometemos essas falhas coletivamente 
durante esse período. Então, acho que isso serve de 
grande lição para todos nós, na medida em que temos 
de aprender muito a ler o que assinamos. 
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Senador José Nery.
O Sr. José Nery (PSOL – PA) – Meus cumprimen-

tos ao Senador Sérgio Zambiasi pelos esclarecimen-
tos, pela forma como expressa sua indignação, após 
ver relacionado numa lista seu nome, como se fosse 
malfeitor. O nome do senhor e tantos outros nomes 
dignos foram envolvidos por algo que considero uma 
verdadeira máfia aqui no Senado, que organizou, que 
planejou não só os chamados atos secretos não pu-
blicados, mas que são os responsáveis por colocar o 
Senado nas páginas policiais, por conta dos contratos 
superfaturados, dos contratos dos empréstimos con-
signados. Portanto, tenho convicção de que, se não a 
totalidade, a imensa maioria dos nomes listados não 
tiveram conhecimento, não sabiam, foram envolvidos 
por profissionais da maracutaia, que não se preocupa-
ram em enlamear, porque, inclusive, ao se publicarem 
essas histórias, mesmo que elas não tenham fundo de 
verdade, para muitos pode parecer que tenham. Portan-
to, Senador Zambiasi, precisamos tirar consequências 
de todos esses fatos. E ontem, numa conversa com 
o Senador Augusto Botelho, creio que conseguimos 
examinar e identificar...

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
Peço permissão para interromper. Vamos prorrogar a 
sessão por mais uma hora, para que todos os inscritos 
possam usar da palavra.

O Sr. José Nery (PSOL – PA) – Eu conversava 
com o Senador Augusto Botelho e nos perguntávamos 
por que a divulgação daquela lista no momento em 
que os fatos aqui tomavam nova conotação, em que 
se aprofundava a gravidade dele e, é claro, a tentativa 
de investigá-los de verdade, para passar o Senado a 
limpo. Ao tentar enlamear-se a maioria do Senado, isso 
era para dizer assim: “Não é possível fazer nenhuma 
investigação mais profunda, porque isso pode atingir 
quase todo o Senado”. Creio também que essa divul-
gação teve esse objetivo, como muito bem interpre-
tado pelo Senador Augusto Botelho, no diálogo que 
tivemos ontem. Por isso, queria, ao mesmo tempo em 
que saúdo V. Exª pelas explicações convincentes e a 
denúncia dessas...

(Interrupção do som.)

O Sr. José Nery (PSOL – PA) – ...atitudes, con-
clamar não só V. Exª, mas cada um dos 80 Senadores 
e Senadoras desta Casa, para que tenhamos neste 
momento a atitude que considero mais correta, mais 
adequada, mais justa e mais em sintonia com a von-
tade do povo brasileiro, que não quer que escânda-
los, seja no Executivo, no Judiciário ou no Legislativo, 
fiquem sem a devida apuração e sem a punição dos 
responsáveis. Por isso, estou propondo uma Comissão 

Parlamentar de Inquérito, para que o Senado possa 
colocar-se diante de suas mazelas e concretamente 
apurar tudo, para não sobrar nenhum fato sem escla-
recimento e para que haja a punição exemplar de to-
dos os responsáveis, sejam eles diretores, servidores, 
membros da Mesa, Senadores, se houver envolvimento 
e se constatado pela investigação – que só uma CPI 
pode fazer, Senador Zambiasi, porque pode quebrar 
sigilo fiscal, bancário, telefônico dos envolvidos, para 
identificar as teias, os pilares dessa organização cri-
minosa que funciona aqui no Senado e que é preciso 
desbaratar. Medidas paliativas, medidas de pouca in-
tensidade não vão resolver; duas, três semanas depois, 
estaremos no limbo novamente. Portanto, conclamo e 
peço o apoio de V. Exª, da bancada do Rio Grande do 
Sul, de todas as bancadas, para que possamos, quem 
sabe, se não a unanimidade, a maioria, dizer para o País 
e para nós mesmos: vamos investigar isso a fundo, tirar 
todas as consequências desses fatos e, depois disso, 
implementar as medidas saneadoras, que ajudarão o 
Senado a recuperar a sua credibilidade e o seu papel 
na política brasileira. Saúdo V. Exª e o conclamo, Se-
nador Zambiasi, e todos os Srs. Senadores e as Srªs 
Senadoras, a que façamos esse mutirão da faxina e da 
limpeza. Só uma CPI pode realizar esse papel, dada a 
gravidade, a extensão e os contornos que essa situa-
ção tomou. Portanto, o convite está feito. Esperamos, 
na próxima semana, ter o número mínimo de 28 as-
sinaturas, para que essa providência seja adotada no 
Senado Federal. Muito obrigado a V. Exª.

O SR. SÉRGIO ZAMBIASI (PTB – RS) – Obriga-
do, Senador José Nery. É uma iniciativa que deve ser 
tratada entre as Bancadas e esta será seguramente 
tratada junto conosco.

Para encerrar, Senador Mão Santa, e para mos-
trar que também ocorrem fatos positivos aqui nesta 
Casa, li hoje e vi que a Casa, apesar de tudo anda, 
apesar de tudo trabalha, Senador Cristovam Buarque, 
ela produz. 

O Senado votou, esta semana, a lei que facilita 
o melhor andamento da Lei do Divórcio, que permite, 
assim, que essas questões, que envolvem a individu-
alidade de cidadãos e cidadãs, possam ser resolvidas 
de forma menos traumática. Acho que é um fato tam-
bém que deve ser registrado.

E, por outro lado, também registrar que a Co-
missão de Educação aprovou, conforme compromisso 
assumido com todos os órgãos do esporte do gover-
no a lei contra a violência no esporte, a violência nos 
Estados.

A Comissão de Educação votou, nesta terça-feira 
pela manhã, uma matéria prioritária, tive o privilégio 
de ser o relator dessa lei. E um dos aspectos, Senador 

    227ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



27372 Sexta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009

Mão Santa, importantes que a lei aborda é exatamen-
te a regulamentação das torcidas organizadas. Há um 
movimento inclusive que chega ao extremo de querer 
proibir, num clássico, que a torcida adversária esteja 
presente, que em cada estádio de futebol compareça 
apenas a torcida do clube com o mando de campo. Mas 
entendo que a partir dessa lei, a partir da regulamenta-
ção contra a violência no esporte, Senador Mão Santa, 
esse problema criará uma conscientização melhor. Os 
clubes, os estádios, terão de ter câmeras com aproxi-
mação, com zoom, que identifiquem os baderneiros. 
As torcidas organizadas deverão estar registradas e 
identificado os seus membros com nome, endereço, 
telefone, carteira de identidade tudo que identifique o 
cidadão. Portanto, quando ocorrer um fato envolvendo 
alguém dessas torcidas haverá uma punição ao ele-
mento e aos responsáveis pela torcida organizada, 
que se registrará como entidade. Então, acredito que 
foi um passo realmente muito importante no sentido 
de consolidarmos a posição do Brasil rumo à Copa de 
2014, nós que somos o País do futebol.

Por último, quero celebrar a presença do Presi-
dente Lula, amanhã em Porto Alegre. Ele estará na 
cerimônia de implantação dos Territórios de Paz da 
Vila Bom Jesus. É um projeto extremamente impor-
tante do Ministério da Justiça. O Ministro Tarso Genro 
já está lá. O projeto leva às comunidades periféricas 
a presença do Estado. É a presença do Estado e não 
a presença da polícia. O Estado estará presente atra-
vés de ações de proteção, às mães, aos jovens, contra 
violência. É um projeto extremamente bonito que co-
meça a acontecer em todo o Brasil. Quero registrá-lo 
aqui com toda a alegria.

O Presidente Lula está no 10º Fórum Internacio-
nal do Software Livre no centro de eventos da Pontifí-
cia Universidade Católica. É o 10º Fórum, pioneiro em 
Porto Alegre, sempre lá na PUC. Amanhã, 5.306 par-
ticipantes de dez países, entre eles Jon Maddog Hall, 
presidente e fundador da Linux Internacional. 

Quer dizer, é um fato realmente relevante ...

(Interrupção do som.)

O SR. SÉRGIO ZAMBIASI (PTB – RS) – ... para 
o mundo da informática. E por ultimo também o Pre-
sidente Lula inaugura o novo parque gráfico do gru-
po RBS em Porto Alegre. Então Porto Alegre recebe 
com muita alegria a presença do nosso Presidente 
da República. 

Muito obrigado. 

 Durante o discurso do Sr. Sérgio Zam-
biasi, o Sr. Mão Santa, 3º Secretário, deixa a 
cadeira da Presidência, que é ocupada pelo 
Sr. José Nery.

 Durante o discurso do Sr. Sérgio Zam-
biasi, o Sr. José Nery, deixa a cadeira da Pre-
sidência, que é ocupada pelo Sr. Mão Santa, 
3º Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– Este foi o Senador Zambiasi que mostrou seu cons-
trangimento pelo seu nome envolvido em ato secreto, 
mas ele, sobretudo, traduziu a confiança que tem na 
Mesa Diretora. E, Senador Zambiasi, o Partido de V. 
Exª, o PTB, faz parte da Mesa Diretora. Nós fomos 
eleitos, merecemos a confiança e a credibilidade não 
só dos nossos eleitores como dos Senadores. 

Eu, por exemplo, no dia em que meu nome foi 
submetido tinha 74 Senadores, 71 acharam que eu 
deveria participar da administração. E o PTB está bem 
representado, João Vicente Claudino, um jovem em-
presário, ....e de pureza. Eu tive o privilégio, quando 
governei o Estado do Piauí, ele foi secretário de in-
dústria e comércio, e não conheço pessoa que tenha 
tanto zelo com a coisa pública. Então nós haveremos 
de colocar este Senado no rumo correto e na expec-
tativa que a Nação tem.

Com a palavra o Senador que está inscrito Mo-
zarildo Cavalcanti, que representa o PTB. Depois vem 
o Cristovam e depois todos os inscritos. 

Senador Mozarildo e, depois, segundo o Secre-
tário Executivo João Pedro, é o Cristovam, que tinha 
permutado, depois tem liderança tem o Augusto Bo-
telho e eu vou ser o último. Todos nós vamos usar da 
palavra.

Senador Augusto Botelho está aqui inscrito, mas 
agora também é Roraima. O nosso Mozarildo fala por 
Roraima, fala pelos médicos, que nós somos, e fala 
pelos maçons do Brasil. Enfim, pela Amazônia toda.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-
dor.) – Sr. Presidente Mão Santa, que com muito bri-
lhantismo preside esta sessão neste momento, Srªs 
e Srs. Senadores, Srs. telespectadores da TV Senado 
e ouvintes da Rádio Senado, esses dias, efetivamen-
te, o grande noticiário do Brasil tem se voltado para 
os problemas do Senado, que são muitos e que nós 
vamos enfrentar.

Não se enfrenta uma crise, seja individual, 
seja numa família, seja num órgão público, sem a 
coragem e a determinação de corrigir erros. E eu 
tenho certeza que esses erros que existirem, ou 
existem, serão corrigidos. É uma oportunidade de 
ouro, já disse isso aqui num aparte, para que pos-
samos efetivamente colocar o Senado no lugar que 
sempre esteve, de coerência e de importância para 
a República do Brasil.
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Mas, Sr. Presidente, já que estamos falando em 
obras superfaturadas, em transparência, em adequa-
ção de medidas, eu quero falar hoje de uma obra que 
vinha me chamando atenção há vários dias, porque 
eu faço um percurso, Senador Mão Santa, quando 
venho para o Senado, que passa por trás do Palácio 
do Planalto e vejo uma movimentação intensa, de um 
lado e de outro, no Palácio do Planalto.

Depois, tive oportunidade de ler na imprensa 
que se trata de uma reforma que está sendo feita no 
Palácio do Planalto e aqui, no blog do Cláudio Hum-
berto, diz:

Palácio em Obras
Operários trabalham na construção da 

futura garagem subterrânea do Palácio do 
Planalto. Faz parte da primeira grande reforma 
das instalações palacianas desde sua inaugu-
ração, há 59 anos.[Vejam bem, a primeira em 
59 anos e em um momento de crise por que 
o País atravessa.] O Presidente Lula passou a 
despachar no Centro Cultural Banco do Brasil, 
adaptado para as necessidades do governo. 

Procurei saber. O Banco do Brasil não é um banco 
do Governo. É um banco estatal, mas que tem acio-
nistas privados. Eu quis saber de que forma o Banco 
do Brasil cedeu dependências do Banco para que o 
Governo instalasse lá a Presidência da República. A 
informação oral que tive é de que foi uma cessão não 
onerosa. Quer dizer, o Governo não está pagando 
nada. Significa que os acionistas privados e o Governo, 
portanto, o povo que tem dinheiro no Banco do Brasil 
está pagando para o Presidente da República ocupar 
aquele espaço enquanto reforma o seu Palácio. 

“A previsão é que em meados do próximo ano as 
obras estejam concluídas”.

Sr. Presidente, como se diz no popular, “arrodeei” 
todo o contexto do Palácio do Planalto, onde está sen-
do executada a obra para ver aquela placa que é exi-
gida pelo Governo Federal, informando que obra está 
sendo feita, qual é o valor da obra, qual é a fonte do 
recurso. Não encontrei, Senador Nery. Não encontrei! 
Fiquei pensando: é uma obra secreta? Será que é um 
segredo de Estado? Só pode ser. Só encontrei a placa 
da construtora: Porto Belo.

Intriguei-me, porque acho que qualquer cidadão 
brasileiro tem o direito e o dever de saber com que o 
seu dinheiro é gasto. Depois, fui ver, Senador Mão San-
ta, um manual, publicado pelo Governo do Presidente 
Lula. Está aqui a famosa logomarca de seu Governo: 
“Brasil, um País de todos.” Não sei quais todos, mas 
está dito que é de todos.

Nesse manual editado pelo Governo Federal, 
chamaram-me a atenção alguns pontos:

As placas serão afixados pelo agente 
promotor em local visível, preferencialmen-
te no acesso principal do empreendimento 
ou voltados para a via que favoreça a melhor 
visualização. Recomendamos que as placas 
sejam mantidas em bom estado de conserva-
ção, inclusive quanto à integridade do padrão 
das cores, durante o período de execução 
das obras.

Olhem só, é o Governo Federal que edita a nor-
ma. E como é a placa? Está aqui o modelo, colocado 
de novo com a logomarca do Governo Federal. O que 
diz a recomendação? 

Padrão geral das placas – Quadrante 
superior.

Lado esquerdo
Altura: Deve ser igual a 4/5 da altura to-

tal da placa. 
Largura: Equivalente à metade da largura 

total da placa (incluindo metade da borda de 
separação das caixas). 

Fundo: cor amarela.
Fonte para o título: Humanist 777/caixa 

alta [aí tem umas palavras que eu não domino, 
porque deve ser coisa de Internet.] 

Fonte para subtítulo: [Também em inglês, 
que diz que pode ser substituída[...]

Entrelinha: o entrelinhamento será sem-
pre igual a 100% do corpo da letra. Exemplo: 
corpo 60/60.

Entreletra: o espaçamento entreletras 
é –10.

Cor para as fontes: verde – escala Pan-
tone 357 U.

Lembrando que o subtítulo não muda. 
Será sempre: “Aqui tem investimento do Go-
verno Federal.” 

Olha, Senador Nery: Aqui tem investimento do 
Governo Federal! E o Manual dá um exemplo de placa: 
“Construção do trecho Tucano-Ibó” E embaixo: “Aqui 
tem investimento do Governo Federal.”

O que diz na placa:
Valor total da obra: tantos milhões.
Comunidade: aqui, no exemplo, é Nazaré.
Município: Santo Antônio do Piauí, do Senador 

Mão Santa.
Objeto: Eletrificação rural.
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Agentes participantes: Governo Federal, Governo 
do Estado do Piauí, e Cepisa.

Início da obra
Término da obra.
Vejam bem, quero salientar aqui: o valor total da 

obra é o primeiro item.
Tive o cuidado, Senador Nery, de mandar tirar 

fotos ao redor do Palácio do Planalto. Vinte e cinco 
fotos documentadas ontem, porque foi o dia que me 
chamou a atenção no blog.

Portanto, está documentado. Se aparecer uma 
placa amanhã, vou ficar muito feliz. Porque não tem 
a placa.

E aí eu fui procurar, botei meu pessoal para pes-
quisar e consegui descobrir. A obra foi licitada pelo Mi-
nistério do Exército. Portanto, já me deixa mais tranqüilo, 
porque, pelo menos, a licitação deve ter sido séria. Eu 
creio que tenha sido séria. Sabe qual o valor da obra, 
Senador Nery? Setenta e oito milhões e oitocentos mil. 
Setenta e oito milhões e oitocentos mil para reformar, 
segundo está dito aqui, a garagem do Presidente Lula. 
Sabe quanto, com esse valor, daria para construir de 
casas populares do projeto que ele lançou “Minha Casa, 
Minha Vida”? Mil e trezentas casas populares.

Eu fico me perguntando: onde está a coerência 
entre o discurso do Presidente Lula e a prática? Aqui 
eu encontro, pelo menos, algumas ilicitudes, Sena-
dor Mão Santa: a ausência da placa com o valor da 
obra. Portanto, a transparência de que tanto gosta o 
Presidente Lula de falar não teve nesse caso. O valor 
da obra eu não discuto porque não sou especialista, 
mas é muito dinheiro para um tempo de crise. E, no 
momento em que ele quer construir casas populares, 
daria para construir 1.300 casas populares. 

E aí eu pergunto: nós vamos também... Eu não 
vi isso na imprensa! Essa coisa parece realmente de-
sinteressante. Setenta e oito milhões de reais gastos 
numa obra que, se era necessária, pelo menos não 
era oportuna para este momento. Não era oportuna. 
Porque aprendi, desde pequeno, com meu pai que, 
na hora que o dinheiro aperta, você corta o supérfluo, 
você corta o que é desnecessário. 

Então, isso eu faço na minha família também. 
Quando não tem dinheiro para jantar fora, a gente jan-
ta em casa mesmo um sanduichezinho. Agora, se é 
num momento em que é preciso gerar emprego, será 
que é fazendo uma garagem a esse preço no Palácio 
do Presidente? Eu acho que é um mau exemplo para 
o momento. Realmente, eu fico estarrecido. Não en-

tendo. Se havia tanta necessidade – e creio que pode 
ser que realmente tenha...

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
Qual o valor da recuperação?

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR) 
– Setenta e oito milhões e oitocentos mil reais..

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
Com R$20 milhões, ele terminaria o Porto do Piauí.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR) – 
Veja bem: o Porto do Piauí com R$20 milhões e, com 
esse valor – repito –, 1.300 casas populares. E tanta 
gente está sem casa neste Brasil.

Então, eu quero deixar aqui, Senador Mão Santa, 
este registro, pedindo a V. Exª a transcrição desses do-
cumentos, tanto do valor da obra, do empenho, como 
da matéria publicada. Logicamente, as fotografias não 
podem ser publicadas, mas estão à disposição. Aliás, 
qualquer cidadão que passa ali ao redor do Palácio 
do Planalto pode ver – e também as páginas do ma-
nual visual das placas de obras editadas pelo próprio 
Governo Federal. 

Eu entendo que um pai tem que dar exemplo para 
os filhos e para a sua família, assim como um Presi-
dente tem que dar exemplo para toda a administração 
do País. E não é assim, com certeza, gastando esse 
dinheiro neste momento, indo para um prédio do Ban-
co do Brasil, que não é dele, que não é do Presidente 
da República, não é do Governo, é um banco estatal, 
mas que tem acionistas privados – os acionistas que 
não são privados é o povo brasileiro –, sem pagar um 
tostão. Quer dizer, o Banco arca com o prejuízo de 
acomodar o Presidente da República. E fiquei saben-
do, inclusive, que o Governador do Distrito Federal 
ofereceu também, graciosamente, de maneira gratuita, 
o Palácio do Buriti para acolher o Presidente durante 
esse período. Então, quero registrar isso.

E quero dizer que isto aqui significa fazer uma 
oposição tranquila, consciente. Eu não estou chamando 
aqui o Presidente Lula por nenhum adjetivo pejorativo, 
mas estou achando, pelo menos, que ele não está sen-
do transparente, coerente e agindo de maneira a dar 
exemplo para o resto da administração do País.

Muito obrigado a V. Exª.

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR MOZARILDO CAVALCANTI 
EM SEU PRONUNCIAMENTO.

(Inseridos nos termos do art. 210 do Re-
gimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
Estava inscrito aqui o Senador Cristovam. Cadê Cris-
tovam Buarque? (Pausa.)

Não está.
Então, Augusto Botelho. O único que está presente 

é o Senador Augusto Botelho, está? (Pausa.)
Cristovam também não está.
Então, José Nery é convidado para usar da pa-

lavra como Líder. Eu convidaria...
Está vindo, agora, o Augusto. O José Nery foi 

chamado, se entenda aí com ele. Chegou aí.
José Nery, cavalheirescamente, cede ao Augusto 

Botelho, que vai viajar. Estava na vez o Cristovam, que 
não está no salão.

O SR. AUGUSTO BOTELHO (Bloco/ PT – RR. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Desculpe-me, Sr. Presidente. Ilustre Senador José 
Nery, desculpe-me também.

É que este mês, agora, está fazendo um ano da 
Lei Seca, e eu gostaria de trazer alguns dados porque 
sou favorável à Lei Seca. A Lei Seca, para mim, parece 
até uma lei do SUS. Eu fico brigando por ela porque ela 
melhorou, realmente, muita coisa neste País. Basta só 
dizer que, entre junho de 2007 e junho de 2008, e de 
2008 para cá, morreram menos 796 pessoas. Nunca, 
no Brasil, houve um ano em que morressem tantas 
pessoas no trânsito e no outro ano morressem menos; 
sempre aumentava. Então, se morresse o mesmo nú-
mero de pessoas em acidentes, seriam salvas 796 vi-
das. Para mim, se a Lei Seca salvasse uma vida seria 
uma ótima lei. Mas, se ela está salvando esse tanto 
de vidas, é muito melhor ainda.

Em São Paulo, que é um Estado mais organizado, 
o total de acidentes, entre colisões, queda de motos 
e atropelamentos, nesse mesmo período de junho de 
2008 a junho deste ano e com junho de 2007 até junho 
de 2008, foi de 75.175; uma diminuição de 17.566. 

O Estado de São Paulo fez o cálculo do custo 
de economia em dinheiro de gasto hospitalar. O que 
representa isso? R$17 milhões. Dá para construir um 
hospital, um hospital pequeno dá. Então, a Lei Seca 
tem que ser louvada por este País, tem que ser louva-
da e respeitada pelas pessoas. É claro que o cidadão 
tem o direito de não fazer o teste. É um direito que a 
Constituição dá ao cidadão o de não produzir provas 
contra si mesmo. Mas acho que todos deveriam se 
submeter ao teste quando fosse solicitado.

No início do trabalho, de cada seis testes que a 
Polícia Rodoviária fazia um teste dava positivo. Então, 
está havendo uma conscientização das pessoas, por-
que, agora, só em cada 40 testes é que dá um positivo. 
Então, isso é mudança de comportamento, mudança 
na educação.

Dizem que as leis não pegam, que as pessoas 
não as respeitam, que não adianta fazer lei, mas essa 
é uma lei que vale a pena.

Dou um aparte ao Senador Mozarildo Cavalcanti, 
que é médico também e tem um sentimento parecido 
com o meu em relação à vida.

O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Relu-
tei muito em fazer este aparte, dado o tempo de que 
V. Exª dispõe, mas não poderia ficar silente. Primeiro, 
acho que a propaganda da bebida no Brasil ainda é 
muito forte. Enquanto, por exemplo, a propaganda do 
cigarro diminuiu, inclusive com fotos horríveis no maço 
de cada carteira, não se esclarece a população sobre 
os malefícios do álcool. Não sou nenhum carola, não. 
Gosto da minha cerveja, gosto do meu vinho, mas 
tenho a consciência também, como médico, de que 
beber faz mal. É preciso dizer isso à criança, ao ado-
lescente, e, principalmente, conscientizá-los. Eu estava 
relatando um projeto aqui. Acho que as indústrias de 
bebidas deviam colaborar com isso. Não basta colocar 
aquele negócio: “Se beber, não dirija” ou “Beba mo-
deradamente”. O que significa “moderadamente”? O 
que é moderado para mim pode não ser para o outro. 
Tem de dizer “não pode ingerir tanto de álcool” ou “não 
ingira nenhum”, melhor ainda. “Se beber, não dirija” é 
muito pouco. Acho que realmente tem de se fazer uma 
fiscalização rigorosa e a punição tem de ser até maior, 
porque, como V. Exª colocou, a economia que se faz 
não é de dinheiro, não, mas de vidas e, geralmente, de 
vidas de jovens. Este País perde muitos jovens. Quando 
não morrem, ficam aí paraplégicos ou tetraplégicos e 
o resto da vida impedidos de ser úteis ao País.

O SR. AUGUSTO BOTELHO (Bloco/PT – RR) – 
Muito obrigado, Senador Mozarildo. V. Exª entrou jus-
tamente no ponto que eu ia dizer. Aqui, estou falando 
só de 796 mortes. Quantas pessoas deixaram de ficar 
paralíticas? Quantas deixaram de perder membros, 
perder a visão? Quantos deixaram de ficar tetraplé-
gicas? Disso não foi feito um levantamento. Mas, se 
estudarmos e fizermos comparação, haverá só vanta-
gens. Por isso, pedi para falar rápido neste momento, 
porque eu não poderia deixar passar isso em branco. 
Para mim, é muito importante. 

Na minha cidade, que é pequena, deixaram de 
morrer 16 pessoas neste período. É muita gente – 796 
é a população de uma vila de Boa Vista. É como se, 
todo ano, morresse uma vila daquela de acidente. É 
coisa muito violenta. 

E o pior é que esse acidente atinge as pessoas 
principalmente entre 17 e 30 e poucos anos, 40 anos. 
Por isso, pedi este minuto, Senadores José Nery e Mão 
Santa, para louvar a Lei Seca.
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Acho que o Ministério da Saúde acertou. O Mi-
nistro Temporão acertou uma bola dentro com isso, 
as Casas também que apóiam e todo mundo que tem 
apoiado. Parabenizo a Polícia Rodoviária Federal pelo 
desempenho que está tendo em seu trabalho. Ela já fez 
mais de 300 mil testes de bafômetro. No meu Estado 
também, o Governo comprou mais 100 bafômetros.

Espero que, no ano que vem, eu venha dizer – por-
que o ideal seria que houvesse morte zero em trânsito, 
embora seja impossível estatisticamente – que deixa-
ram de morrer mais 50 pessoas até ficar numa morte 
bem pequena em Roraima em relação ao trânsito.

Muito obrigado, Senador Nery, pela sua gentile-
za, e Senador Mão Santa também. Parabéns à Polí-
cia Rodoviária Federal e ao Ministério da Saúde pela 
sua lei.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– Queremos parabenizá-lo por sua capacidade sin-
tética.

O orador presente é José Nery. Convido Moza-
rildo para presidir, porque, depois de José Nery, que-
ro usar da palavra. Está inscrito também o Senador 
Cristóvão Colombo – Cristovam Buarque. Cristóvão 
Colombo descobriu a América; e ele, a educação – 
daí a confusão.

José Nery é Líder do PSOL e representa aqui o 
Estado do Pará. Ele nos traz a saudade daquela mu-
lher gigante, a Professora Heloísa Helena.

O SR. JOSÉ NERY (PSOL – PA. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente Senador Mão Santa, Srs. Senadores, no dia de 
hoje, eu não poderia falar de outro tema que não fosse 
a prolongada crise que vive o Senado Federal.

Creio que o momento continua muito grave, por-
que as denúncias envolvendo membros desta Casa, 
envolvendo pessoas com parentesco com membros 
desta Casa continuam nas páginas dos jornais, e isso 
está a nos exigir uma tomada de posição que implique 
verdadeiramente a busca da verdade e da justiça so-
bre fatos que enlameiam a história desta Instituição; 
por isso cremos que chegou a hora de uma decisão 
da qual o Senado não pode se omitir.

Sr. Presidente, Srs. Senadores, hoje o jornal O 
Estado de S. Paulo traz a manchete: “Neto de Sarney 
agencia crédito para funcionários do Senado”.

Não dá para explicar o inexplicável. As retóri-
cas, as notas não dão conta de rebater a gravidade 
dos fatos.

Não sabemos quais serão as manchetes da sexta, 
do sábado, do domingo, da segunda-feira da semana 
que vem, porque é uma infinidade de ilegalidades que 
parecem não ter fim. Conscientes de que nós possuí-
mos um instrumento fundamental para realizar toda a 

investigação sobre todos os fatos denunciados no último 
período, especialmente os contratos de prestação de 
serviço e contratação de mão de obra especializada, 
que empresas empregam mais de 3,5 mil trabalhado-
res aqui no Senado.

Quanto à situação dos empréstimos consignados, 
já resta em andamento aquela investigação pela Polícia 
Federal em relação ao ex-Diretor Carlos Zoghbi, que, 
em um primeiro momento, fez uma afirmação envol-
vendo diretamente o Diretor Agaciel Maia, e, depois, 
voltou atrás em suas declarações.

Agora, de forma mais insistente, nos últimos dias, 
os chamados atos secretos, atos não publicados. Fo-
ram identificados, na comissão de sindicância, 663 
atos assim denominados. E na rasteira desses atos, 
como pudemos perceber, envolveram indevidamente 
o nome de vários Senadores que não sabiam, que não 
tinham responsabilidade – porque tem uma Mesa Di-
retora, uma direção administrativa no Senado, tem um 
Diretor-Geral, um Diretor Adjunto e, somando àquelas 
diretorias, cargos comissionados com aquele patamar 
salarial, existiam 181 pessoas com esta identificação 
de diretores. Todos esses fatos parecem não ser sufi-
cientes para fazer com que os membros da Casa to-
mem para si a responsabilidade de examinar de forma 
mais profunda todos esses fatos, todas essas denún-
cias e fazer aqui o processo de investigação, que creio 
a sociedade brasileira exige. Só vejo a possibilidade 
de passar a limpo essas denúncias que envolvem o 
Senado Federal se formos capazes de instalar uma 
Comissão Parlamentar de Inquérito, composta por 11 
Senadores titulares e sete suplentes, para investigar 
toda a extensão dessas denúncias, tentando identificar 
os envolvidos, sejam eles funcionários ou Senadores. 
E, a partir daí, evidentemente, sugerir um conjunto de 
medidas para a punição dos responsáveis pelos atos 
ilícitos e criminosos.

Portanto, espero que a visita de todos os nossos 
Pares aos seus Estados, o contato com a população, 
possa significar um importante momento para avaliação 
do que devemos fazer aqui. É bom perguntar à socie-
dade brasileira, perguntar a cada pessoa, a cada bra-
sileiro que mora na cidade, que mora nos campos, nos 
lugares mais próximos de Brasília, nos mais distantes, 
o que acham de o Senado Federal, pela maioria dos 
seus membros ou pelo menos por um terço de seus 
membros, 28 membros, reunir um número suficiente 
de assinaturas para requerer à Mesa a instalação da 
CPI, instalar a CPI, realizar seu trabalho, ouvir todos 
que são denunciados como partícipes colaboradores 
de crimes e, a partir daí, começarmos uma faxina ética, 
administrativa, política, funcional, que o Senado está a 
exigir, para esta Casa se reencontrar com os princípios 
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expressos na Constituição brasileira, da moralidade, da 
impessoalidade, da publicidade de seus atos.

Creio que chegou o momento adequado; temos 
a responsabilidade de fazer agora ou apenas retardar 
por mais alguns dias, alguns meses (quem sabe, anos), 
a tarefa de que podíamos nos desincumbir neste mo-
mento com eficiência, com vontade, com determinação, 
com conhecimento.

É triste a omissão se ela vier a existir, porque não 
posso julgar, Senador Mozarildo, se teremos omissão 
com relação à investigação profunda desses fatos. Mas 
a verdade é que ontem apresentamos um requerimen-
to que está à disposição para receber as assinaturas 
dos que considerarem que chegou o momento de nos 
encontrarmos com a busca da verdade. Não se trata 
de ser contra esse ou aquele Senador, contra esse 
ou aquele funcionário; trata-se de cumprir com res-
ponsabilidade e compromisso com o País as tarefas, 
a missão constitucional de aqui respeitar a Constitui-
ção que juramos defender, especialmente com relação 
aos atos do Estado brasileiro, especialmente de suas 
instituições e com relação à publicidade, à impesso-
alidade, à moralidade dos atos públicos, da ação do 
Estado brasileiro, seja no Executivo, no Legislativo ou 
no Judiciário.

Portanto, espero que a minha fala não seja um 
clamor no deserto; que esta opinião, esta atitude pos-
sa encontrar eco por parte de todos os meus Pares, 
com todo o respeito pela opinião, pela visão de cada 
um. Insisto que ou fazemos o nosso papel com o ra-
dicalismo que o momento exige, ou a história cobrará 
muito alto pela nossa eventual omissão na apuração 
de todos esses fatos.

É claro que algum tipo de apuração vem sendo 
feito, porém absolutamente insuficiente para a gravidade 
do problema, porque sindicância, Presidente Mozaril-
do, não tem o poder de quebrar sigilo fiscal, bancário 
e telefônico dos acusados em eventuais crimes, para 
que possamos desvendar todos os pilares dessa orga-
nização criminosa que aqui plantou os seus tentáculos 
há algum tempo e que precisam ser desmantelados. 
Só uma atitude firme, corajosa e decidida pode nos ti-
rar do limbo, pode nos tirar desse foco. Porque o País 
olha para o Senado e identifica esta como a Casa em 
que estão presentes, são visíveis e transparentes, hoje, 
casos graves de corrupção.

A corrupção é o maior, eu diria, um dos maiores 
males do País porque ela nega, pela subtração de 
indivíduos, de pessoas inescrupulosas, os recursos 
que podem garantir a sobrevivência digna das pesso-
as para ter salário, ter emprego, ter casa, educação, 
saúde de qualidade, reforma agrária, respeito aos mais 
elementares direitos previstos na nossa Constituição, 

nas leis brasileiras, na Declaração Universal dos Di-
reitos Humanos.

Portanto, a corrupção precisa ser combatida e 
enfrentada onde ela estiver. E se hoje há fatos que 
demonstram estar aqui, bem pertinho da gente, nós 
temos a tarefa, a obrigação, de nos colocarmos diante 
dessas mazelas.

E aquele temor manifestado por alguns de nos-
sos Colegas de que fazer CPI no Senado é nos expor 
cada vez mais, eu diria que esse temor será diminuído 
se observarmos que essa atitude contará com o apoio 
do povo brasileiro e engrandecerá esta Casa; é uma 
atitude que pode reformular o conceito da população 
brasileira em relação àquilo que ela está acompanhando 
e percebendo nesta Casa. Não tenho a CPI como uma 
panaceia, de que ela vai resolver todos os problemas, 
mas no quesito investigação para chegar à identifica-
ção de todos os fatos, de todos os crimes e de todos 
os responsáveis e das ilegalidades aqui cometidas, 
eu não tenho dúvida de que a CPI é um dos remédios 
que nós precisamos adotar para tirar o Senado desta 
triste situação em que se encontra. Ou fazemos a CPI 
ou nós poderemos pagar um preço muito alto por não 
fazermos o nosso dever.

E dizer isso não representa nenhuma cobrança 
exagerada, nenhuma indelicadeza com cada um dos 
meus colegas, dos meus pares aqui. Representa, sim, 
o sentimento de quem compreende que teremos, pre-
cisamos da determinação para agir.

Queria, Sr. Presidente, pedir informações a V. Exª, 
Senador Mozarildo, que está presidindo. É ao senhor 
que tenho que me dirigir porque o senhor pode solici-
tar à Secretaria da Mesa essa informação. Queria sa-
ber informações sobre a recomposição do Conselho 
de Ética da Casa, que está desativado, não está em 
funcionamento. Gostaria de obter informação sobre 
quais partidos já fizeram indicação de seus membros 
para compor o Conselho de Ética da Casa, porque 
os fatos aqui elencados nos dizem que, muito prova-
velmente, o Conselho de Ética precisará ser aciona-
do para investigar condutas que, a nosso ver, ferem 
a ética e o decoro parlamentar, muitas vezes não só 
pelo provável envolvimento com fatos delituosos, com 
ilicitudes, mas também pela omissão em fazer o que 
precisa ser feito. 

Portanto, sei que, esse final de semana, o País 
espera uma posição, a sociedade espera, e temos visto 
isso, Sr. Presidente. Desde que apresentei o requeri-
mento no dia de ontem, dezenas, centenas de brasi-
leiros começam a se manifestar através de e-mails, 
apoiando a ideia e pedindo esse nosso mutirão em prol 
da investigação, porque, depois da investigação, nós 
vamos colher os frutos dessa atitude, que é a possibi-
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lidade de fazermos aqui a reestruturação do Senado 
Federal, a reforma administrativa, o reordenamento do 
mecanismo de funcionamento interno para tornar cada 
vez mais transparente toda a nossa atuação parlamen-
tar e, assim, nos reencontrarmos com o País, que está 
indignado, revoltado. Do cidadão comum aos editoriais 
dos mais diversos jornais, aos colunistas de todos os 
meios, de todos os jornais do País, sobretudo os que 
são ligados à área política, nos últimos dias, não têm 
se cansado de pedir, de alertar e de nos orientar um 
caminho. Mas parece também que, nisso, nós não nos 
colocamos à disposição para ouvi-los, para escutá-los. 
E escutar significa atitude prática no enfrentamento 
dos nossos problemas. 

Portanto, Sr. Presidente Senador Mozarildo Ca-
valcanti, o requerimento está aqui, para cada um dos 
senhores e senhoras. A apuração, com a profundidade 
que a situação exige, depende de nós, e, se depende 
de nós, nós precisamos fazê-la. 

Fazê-la é um ato patriótico, é um ato de civismo, 
é um ato de democracia, é um ato em busca da ver-
dade e da justiça. Somente não será compreendida a 
omissão que permita que esses fatos continuem se 
reproduzindo nesta Casa ou em qualquer outra insti-
tuição pública do nosso País. Não à corrupção! Pela 
punição...

(Interrupção do som.)

O SR. JOSÉ NERY (PSOL – PA) – Pela punição 
de todos os envolvidos! Para haver punição, é preciso 
investigação séria e comprometida. É preciso atitude, 
e é o que nós esperamos de todos os nossos colegas, 
de todos os que têm responsabilidade com o presente 
e com o futuro do País.

A história não nos perdoará se nós não fizermos 
dessa oportunidade o momento ideal para fazermos 
a verdadeira “Operação Mãos Limpas” no Senado 
Federal. 

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 

– RR) – Senador Nery, quanto à indagação de V. Exª 
sobre o Conselho de Ética, quero dizer que encami-
nharei à Mesa para que possa atender à solicitação 
de V. Exª.

O SR. JOSÉ NERY (PSOL – PA) – Agradeço, Se-
nador Mozarildo, e aguardaria, se possível para o dia 
de amanhã, que essa informação nos chegasse, para 
termos a exata noção de como andam os encaminha-
mentos para a recomposição do Conselho de Ética da 
Casa, que, muito provavelmente, deverá ser acionado 
para tratar das condutas que, a meu ver, não se coa-
dunam nem com a ética, nem como decoro.

Muito obrigado.

 Durante o discurso do Sr. José Nery, o 
Sr. Mão Santa, 3º Secretário, deixa a cadeira 
da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Mo-
zarildo Cavalcanti.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 
– RR) – Concedo a palavra ao próximo orador inscrito, 
Senador Cristovam Buarque.

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, eu 
tenho insistido, aqui, muitas vezes, Senador José Nery, 
Senador Mão Santa, bem antes de começar toda essa 
crise, que nosso problema não é apenas de passagem, 
de hora extra, não é isso. Há algo mais profundo na 
crise que nós atravessamos. Há algo que marca mais 
e impede mais o bom funcionamento.

Além dessa capa do problema ético, Senador Mo-
zarildo – a quem eu peço que marque o tempo porque 
eu não quero ultrapassá-lo, pois o Senador Mão Santa 
quer falar ainda hoje –, nós temos uma engrenagem 
que não funciona bem. Essa engrenagem, por exem-
plo – e eu fui alertado pelo Senador Sarney três anos 
atrás –, decorre da forma como nós continuamos nos 
relacionando com o povo, mesmo depois do surgimen-
to da Internet, do telefone celular, dos blogs, dos sites, 
do Twitter e de todas essas coisas.

Antigamente, a cada quatro anos, a gente ouvia 
o povo. Agora, é a quatro minutos, no máximo. A gente 
não se acostumou com isso ainda, como a imprensa 
escrita também não se acostumou. Parte das inves-
tigações é feita apressadamente, com medo de ser 
furada por um blog. Nós não nos acostumamos com 
esse mundo tecnológico da comunicação instantânea. 
Nós não estamos funcionando bem, na medida em que 
ficamos aqui apenas dois, três dias por semana. Nós 
não estamos funcionando bem por continuarmos num 
ritmo muito lento na discussão dos nossos projetos.

E aí eu entro, Senador Mão Santa, no assunto.
É claro que melhoraria a nossa imagem se come-

çássemos a discutir coisas como, por exemplo, esse 
meu projeto de lei – que eu sei que pode não ser nem 
correto do ponto de vista constitucional – de colocar 
os filhos dos Parlamentares, Governadores, Prefeitos, 
todos os eleitos em escolas públicas. O mais grave é 
que, há dois anos, esse projeto está aí, e não se con-
seguiu ainda nenhum relator. Não se fez uma audiência 
para ver se isso é ou não viável. Se fizéssemos uma 
coisa dessas, daria outro salto no Senado.

Mas eu não vim falar disso. Eu vim falar, Sena-
dor Mozarildo, que estive hoje numa escola chamada 
Padre Josimo, em Palmas, na qual qualquer Senador 
gostaria de colocar seu filho – uma escola pública 

    239ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



27384 Sexta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009

municipal. E fiz questão de anotar aqui algumas das 
coisas sobre essa escola.

Senador Mão Santa, eu fui lá ver. Eu vi. Eu assisti. 
Eu convivi com essas crianças hoje, pela manhã, em 
Palmas. As crianças ficam na escola por nove horas, e 
algumas chegam a ficar onze horas, quando você inclui 
o treinamento na piscina, a dança, o xadrez, o inglês. 
É uma escola para crianças pobres, de um bairro que 
não tem nada de riqueza. Nove horas de atividades; às 
vezes onze. É uma escola, Senador Mozarildo, onde há 
dificuldade de o professor mandar as crianças para casa 
porque elas não querem ir, de tão bem que lá estão. 
É uma escola onde as crianças chegam cedo, tomam 
café – e hoje eu tomei café com elas e vi a qualidade 
–, almoçam, lancham depois. É uma escola onde elas 
têm laboratório de matemática. E assisti a uma aula de 
matemática nesse laboratório. E olhe que fui Professor 
de matemática, formei-me em Engenharia, mas hoje 
aprendi uma coisa lá naquela aula. Aprendi que o Te-
orema de Pitágoras não foi descoberto por Pitágoras, 
mas por um dos discípulos dele. E que Pitágoras agar-
rava o nome de tudo o que os discípulos descobriam; 
isso era praxe, segundo disse o Professor. Eles têm 
laboratório de xadrez, de ciência. Assisti a uma aula 
no laboratório de ciência. Eles têm aula de artes no 
laboratório. Assisti ao coral, assisti a um show dessas 
crianças. Eles têm laboratório de língua. Uma escola 
pública, municipal, num prédio bonito! Fui ao labora-
tório de informática e vi as crianças entrando no Goo-
gle, crianças de 11 anos, crianças de famílias pobres. 
Por que Palmas pode ter isso numa escola municipal 
e outras não podem ter no Brasil inteiro? Por que não 
queremos ter filhos em escola pública, se as escolas 
públicas podem ser dessa maneira? Vi um excelen-
te consultório de dentista dentro da escola, Senador 
Mão Santa. Vi uma enfermaria, vi um menino que, na 
ginástica, teve uma pequena luxação e já estava uma 
enfermeira cuidando disso. Vi uma escola que ganha 
as competições contra todas as escolas particulares 
da cidade, competições de ginástica, competições de 
todos os tipos. Vi uma escola que está ansiosa pelo 
Ideb, em vez de ter medo do Ideb. Vi uma escola que 
tem uma excelente biblioteca e aulas de leitura na bi-
blioteca. Uma escola pública municipal na Cidade de 
Palmas, no Estado de Tocantins, a Escola Padre Josimo, 
esse herói que foi assassinado anos atrás. Eu vi uma 
escola cujo salário de ingresso é de R$2.180,00 para 
o professor. Uma escola municipal. Ou seja, é possível. 
Eu vi a escola, essa escola em que a classe média e 
a classe alta disputam para entrar nela; querem colo-
car seus filhos lá, e não porque é grátis, porque eles 
podem pagar; é porque ela é boa.

O Prefeito dessa cidade de Palmas, Raul Filho 
– e há mais de uma escola como essa em Palmas –, 
tem como plano concluir o ingresso dos 30 mil alunos 
até o final do mandato dele em escolas desse tipo. 
Por que o Prefeito Raul Filho, a Vice-Prefeita Edna, o 
Secretário Danilo Souza conseguem fazer isso e ou-
tros não conseguem? Eu queria sugerir aqui que nos 
fizéssemos visitas.

Senador Mão Santa, eu fui ao Piauí ver uma es-
cola particular que o senhor sugeriu, a escola Dom 
Barreto, que tirou primeiro lugar no Ideb. Eu agora 
queria convidá-lo para ir a Palmas visitar essa esco-
la, para que o senhor seja um dos defensores, aqui 
nesta Casa, de que filhos de pessoas eleitas têm que 
estudar na escola dos filhos dos seus eleitores, que 
é a escola pública. E olhe que o meu projeto de lei dá 
sete anos de carência para que essa lei entre em vi-
gor. Sete anos são suficientes para fazermos isso nas 
escolas públicas do Brasil.

Um Prefeito consegue fazer. Se o Prefeito Raul 
Filho consegue fazer, com dinheiro do Município, por 
que outros não conseguem? E por que a gente não 
conseguiria, se o Governo Federal decidisse, de fato, 
trabalhar nesse sentido?

O que ele teve de fazer? Reduzir os gastos in-
termediários. O prédio da Secretaria de Educação, 
como me disseram – não fui lá –, é de péssima quali-
dade, porque o dinheiro vai para a escola e não para 
a Secretaria. Os funcionários vão para a escola e não 
para a Secretaria. Cancelam-se os trabalhos que são 
feitos na intermediação, e concentram-se os recursos 
nas atividades-fim.

Vi, inclusive, uma coisa que pode parecer que 
não é importante, mas é fundamental. Vi os banhei-
ros limpos que há nessa escola, Senador Mão Santa. 
Não é banheiro só para fazer as necessidades, mas 
com chuveiro mesmo, para que as crianças vão ao 
chuveiro porque em casa não há; vão ao chuveiro 
porque fazem ginástica; vão ao chuveiro porque isso 
dá autoestima.

Eu não vi, mas me disseram lá que as reuniões 
de pais conseguem juntar 500 pais querendo saber 
como estão os filhos. E o meu projeto de lei que diz 
que os pais do Bolsa-Família deverão ir uma vez por 
mês à escola para receber o benefício está suspenso; 
não se quer votá-lo.

Isso está dificultando a nossa situação tanto quan-
to a crise ética. A crise ética aparece para as pessoas 
em casa ao lerem o jornal, mas vocês não estão per-
cebendo essa crise que não é ética, essa crise que é 
estrutural, essa crise que é da falta de sintonia nossa 
com a revolução de que o Brasil está precisando. Há 
um Brasil velho querendo morrer, precisando ser en-
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terrado: o Brasil da concentração da renda, o Brasil da 
prioridade à indústria, o Brasil da destruição ecológica; 
e há um Brasil novo querendo nascer: o da distribui-
ção da renda, o da economia do conhecimento, o da 
proteção ecológica.

Há uma revolução precisando ser feita neste País, 
e o Senado calado diante disso. Em parte, porque es-
tamos perdidos na nossa crise interna. E aí fechamos 
os olhos à crise do Brasil inteiro. Em parte, porque não 
enfrentamos como deveríamos nossa crise da super-
fície visível, dessa podridão, dessa lama que precisa 
de creolina. Mas não estamos vendo a engrenagem 
enferrujada precisando de lubrificantes.

Vou terminar aqui. Eu queria os dez minutos 
quase cravados talvez – ou mais – para dizer: vamos 
visitar escolas como essa, porque não é a única. Foz 
do Iguaçu tem escolas desse tipo. Outras cidades têm 
escolas desse tipo. Campinas já tem escolas desse tipo. 
Vamos visitá-las. Vamos perceber que é possível ter 
escola pública de qualidade tanto quanto as melhores 
escolas particulares e vamos aprovar nosso projeto de 
dizer: filho de eleito tem de estudar na escola do filho 
do eleitor. O filho do patrão tem de estudar na escola 
do filho do seu trabalhador; o filho do rico, na escola do 
filho do pobre. Essa é a revolução possível. E, no dia 
em que a gente fizer essa, garanto como até mesmo 
essa crise moral diminuirá. A crise moral é mais ime-
diata, mas a outra é mais necessária ainda.

Fica aqui meu convite, Senador Mão Santa, de 
visitarmos escolas como essas – públicas, mas capa-
zes de atender às crianças com a melhor qualidade 
– e meu pedido de que ajude a aprovar o projeto de 
lei que faz com que a escola do eleitor seja a mesma 
escola do eleito.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 
– RR) – Agradeço ao Senador Cristovam Buarque e 
convido, para fazer uso da palavra, o Senador Mão 
Santa, do PMDB do Piauí.

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Senador 
Mozarildo, que preside esta reunião, Parlamentares 
presentes, brasileiras e brasileiros aqui presentes e que 
nos assistem pelo sistema de comunicação do Senado, 
por isso essa campanha contra o Senado. 

V. Exª foi de uma felicidade extraordinária. Essa 
imprensa paga não leva a verdade. Um jornal e um 
jornalista só valem pela verdade que dizem. Se eles 
não levam a verdade, Cristovam, nem o jornalista nem 
o jornal de nada servem. Daí o Cristo, que quando 
falava, dizia: “Eu sou a verdade, o caminho e a vida”. 
Daí o Cristo, que quando falava, dizia: “De verdade em 
verdade eu vos digo”.

Mozarildo, V. Exª trouxe um tema interessante. 
Cristovam Buarque, nós fomos governadores: 78 mi-
lhões uma reforma, que não era prioridade, que não 
era necessária. 

Eu visitei lá. Eu votei, em 94, no Presidente. Então, 
fui lá, no tempo de José Dirceu, audiência normal. Me 
deram até para indicar o chefe da Cepisa do Piauí. E 
a Funasa. Era tanta roubalheira que eu tive que insti-
gar, cutucar o cão com vara curta. Chamei daqui José 
Dirceu, José Maligno, para ele se enfurecer e tirar o 
que eu tinha nomeado, para eu me livrar do pecado 
da roubalheira da Gautama que os aloprados do Piauí 
fazem. Mas 78 milhões é muito dinheiro, Cristovam. 

Fui Prefeito e Governador. Setenta e oito milhões é 
muito dinheiro! Com 20 milhões, ele terminava o modelo 
reduzido: o porto, do Estado do Piauí, de Luís Corrêa, 
iniciado por Epitácio Pessoa. E o preço da casa, V. Exª 
disse que são 60 mil? Luiz Inácio, os aloprados estão 
lhe enganando. Casa popular eu fiz 40 mil no Estado 
do Piauí. Quarenta mil! E para ver o que significa isso 
matematicamente – aquela que V. Exª, Luiz Inácio, 
aprendeu no Senai, aritmética do Trajano, elementar. 
Instruído, ele teve a felicidade de estudar no Senai, 
escolas-padrão, principalmente de São Paulo. Então, 
eu queria dizer que a fazemos por seis mil. Então, não 
dava 1300 casas, de acordo com V. Exª, a 60 mil. Dava 
era 13 mil casas populares, Luiz Inácio. Os aloprados 
estão lhe enganando. Isso fizemos.

Fizemos 40 mil casas em conjunto no Estado 
do Piauí. Isso, no Piauí, que é 1,5% da população do 
Brasil, tem três milhões de habitantes. É também uma 
matemática elementar do Trajano, que lá todo aluno 
do Senai sabe.

Então, nas devidas proporções matemáticas, seu 
programa tinha que ter 2,5 milhões de casas, e o preço 
pode reduzir dez vezes menos. Mozarildo, V. Exª fez um 
gol extraordinário: 13 mil casas. Desnecessário, estive-
mos lá. O Palácio, plenamente utilizável, funcional. 

Tivemos lá, como Governador recente que fomos, 
e agora como Senador, que nós votamos em Luiz Iná-
cio em 1994. Tivemos lá várias vezes.

Queria dizer o seguinte. Tem que falar mesmo do 
Senado, tem que falar, tem que falar. Por quê? Porque 
quem paga a conta é o Executivo dessa imprensa que 
está aí. Atentai bem! E quem paga mesmo é a Petro-
bras, que nós sabemos, ô Cristovam, que a Petrobras 
é isso. Desde a nossa infância – isso estudávamos no 
Monteiro Lobato –, ele já falava que a riqueza era o 
petróleo, as invenções... Monteiro Lobato. E o Getúlio: 
o petróleo é nosso, Petrobras. E chegamos aonde es-
tamos. Mas ele não é nosso, não.

Ô Cristovam, Cristovam, Cristovam, CPI já da 
Petrobras. Que é uma grande empresa, que é uma 
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grande riqueza todo mundo sabe. Quem não sabe o 
valor da energia? Quem não sabe o valor do querose-
ne, da gasolina, do óleo diesel, do gás butano? Agora, 
Cristovam, V. Exª falou da nossa escola. Agora, aluno 
nenhum, estudante nenhum, brasileiro nenhum, nem 
que não tenha frequentado a escola não consegue 
entender que, na Venezuela, um tanque de carro é 
R$ 5,00. Brasileiros e brasileiras, um tanque de carro 
é R$ 5,00. O Mozarildo é vizinho, o maior contraban-
do que existe é de combustível. O prefeito da cidade 
próxima a Roraima, ô Cristovam, expediu um decreto: 
só pode comprar 30 litros, tal a fila de carros do Bra-
sil, de Roraima. 

Aí, os meninos fazem o câmbio negro lá, compran-
do em garrafa, vendendo para ser mais de 30 litros.

Então, um tanque de gasolina, bem aí na Vene-
zuela de Hugo Chávez, sai a R$5,00. Um botijão de 
gás, que lá no meu Piauí é R$ 44,00, Luiz Inácio, lá 
é R$5,00. E aí vai. E vamos dizer, mesmo nos países 
que não têm nem produção grande de petróleo, quase 
nada, como a Argentina.

Senador Mozarildo, sou um homem prático. Se-
nador Cristovam, você vai em Buenos Aires, a gente 
paga um táxi como se fosse um moto-táxi do Piauí. 
Em Roraima, Senador Mozarildo, tem moto-táxi? Pois 
no Piauí tem. A impressão é que você anda de táxi a 
noite toda e vai pagar como se fosse o valor do moto-
táxi lá na minha Parnaíba.

Então, ninguém entende essas coisas. Como é o 
preço? Mas começamos a entender, porque a corrup-
ção, os aloprados e a roubalheira estão associados a 
grandeza. A grandeza, a potencialidade, a riqueza da 
Petrobras é enorme, mas muito maior é a sem-vergo-
nhice, são os aloprados, é a indignidade e a vergonha 
da corrupção. Por isso que queremos CPI já, para baixar 
já a gasolina, para baixar já o querosene, para baixar 
já o óleo diesel, para baixar já o gás de cozinha.

Então, este é o Senado que vai salvar. São alo-
prados? São. E falei aí, e a Líder saltou acolá, que eu 
não devia, porque eu não estava profundo, eu estava 
presidindo. E eu, presidindo, sou Senador e tenho di-
reito. As coisas mudam mesmo. É como diz o filósofo 
Descartes: “Penso, logo existo.” E eu penso.

Geraldo Mesquita me instigou. Ele estava falando 
desta tribuna sobre um material que eu tinha recebido. 
Vamos esclarecer. Primeiro, há poucos dias, li sobre 
um aloprado da Bahia que tiveram de demitir. O orça-
mento era de R$30 milhões. Ele gastou R$151 milhões 
em um ano, no ano eleitoral, para ganhar as eleições 
na Bahia. Envergonhado – e ele era do PT –, tiveram 
de mudá-lo porque o Tribunal de Contas... Como é que 
tem um orçamento de R$30 milhões e um aloprado 
do PT da Bahia gasta R$151 milhões? Então, é outra 

coisa que não se entende. Os ordenados dele estão 
aqui. Correio Braziliense. Antigamente, a gente dizia 
que jornal era do Rio e de São Paulo. Não. O Correio 
Braziliense é um jornal bom, bom! Botou Brasília na 
vanguarda. Correio Braziliense: “Os xeiques da Pe-
trobras.” Venha cá, Zezinho, você sabe quem são os 
xeiques? São aqueles milionários donos do petróleo 
da Arábia Saudita, que têm 30 mulheres, são sultões e 
têm dinheiro que não acaba mais. Está aqui, bota para 
cá, rapaz, como é? Como se fosse o Mercadante, bem 
grandão. Correio Braziliense, levando a verdade. Os 
xeiques da Petrobras, primeira página.

Começa o artigo e vamos ser breves. O petró-
leo é nosso, e o alto salário deles. Está aqui tudo. De 
verdade em verdade, eu vos digo. E tem e-mail, as 
interpretações. Enfim, a verdade está no meio. Está 
na Bíblia, em Salomão. A Ideli puxou? Não, vamos 
analisar aqui. Os diretores – está aqui -, os aloprados 
diretores, que trabalham normalmente, como todos os 
diretores de tudo que existe. Eles ganham até R$80 mil 
por mês! Os diretores! Olha, R$80 mil por mês! R$80 
mil, os aloprados! Por isso que a sua gasolina é mais 
cara, quase cem vezes do que a da Venezuela. O seu 
gás de cozinha, o seu querosene e o seu óleo diesel 
e o seu alimento, porque tudo precisa de transporte. 
É por isso. Eles ganham até R$80 mil por mês! O ser-
viço público, num bom senso, é limitado, e eu acho 
alto. Vinte e sete mil reais que nós ganhamos, não é? 
(Pausa.) Hein? Vinte e quatro mil. Não, mas já está... 
Eles ganham R$80 mil, os aloprados, os xeiques, aten-
tai bem. E os conselheiros? Os conselheiros ganham 
10% do que eles ganham. Dez por cento!

Presidente Luiz Inácio, estão lhe enganando! Ó a 
Aritmética do Trajano, aquela pequenininha, que todo 
aluno do Senai sabe. São R$8 mil por mês. 

Mas eu fui ver. Tu sabes quando esses alopra-
dos trabalham? De quatro em quatro meses, eles vão 
a uma sessão. Então, na realidade, no espírito da lei, 
eles ganham... De quatro em quatro meses, eles vão 
a uma sessão, dão umas opiniões, assinam, tomam 
um cafezinho, uma coisa, batem um papo... De quatro 
em quatro meses! Então, eles ganham, quatro meses, 
quatro vezes oito, Luiz Inácio, R$32 mil, na prática, por 
uma reunião do Conselho, que se reúne de quatro em 
quatro meses. Então, é por isso que a gasolina é cara, 
que o querosene é caro, que o gás é caro, que o óleo 
diesel é caro e que o gás de cozinha é caro.

Atentai bem! Está tudo aqui, nas altas... E os alo-
prados, como o da Bahia, que eles mesmos tiraram 
envergonhados, porque o Tribunal de Contas da União 
foi em cima, o orçamento era de R$30 milhões, mas o 
aloprado gastou R$151 milhões, R$121 milhões a mais, 
justamente no ano eleitoral, para ganhar as eleições, 
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para favorecer essas ONGs de apaniguados, que são 
uma sem-vergonhice muito grande que o Mozarildo 
denuncia desde o começo do seu mandato.

Então, essa é a verdade. Nós queremos, então, 
dizer aqui... Está aqui a ata e o que estamos dizendo 
é o seguinte... Estão aqui a ata e os nomes, os nomes 
do Conselho. A Presidenta é a Dilma Vana Rousseff. 
Como é que se consegue, Dilma, deixar esses alo-
prados ganharem R$80 mil por mês, fora carro, fora 
apartamento, fora viagens, fora banquetes? É dinhei-
ro! É dinheiro! Os aloprados... Estão aqui os valores. 
Eles aumentaram. Cada diretor ganha R$918.511,11 
por ano; os diretores juntos ganham R$8.266.600,00 
por ano. Essa é a verdade!

Dilma Rousseff, V. Exª não pode ser... Não sei 
como, foi um ato tresloucado. V. Exª não tem expe-
riência administrativa para pensar e sonhar em ser 
Presidente da República. Não existe isso! Vá conver-
sar com os prefeitinhos, com os vereadores do Brasil 
afora, com as professoras, com os médicos e com os 
engenheiros. Como V. Exª, conselheira mãe – não é 
pai, não – desses aloprados aqui, que estão se apro-
veitando da maior e mais rica empresa do País que é 
a Petrobras... 

Aqui é que queremos dizer, e está aqui o nome de 
todas elas: Dilma Vana “Real”, porque é dinheiro mui-
to; Guido Mantega, Silas Rondeau Cavalcante Silva, 
José Sérgio Gabrielli Azevedo, Francisco Roberto de 
Albuquerque, Luciano Galvão Coutinho, Sérgio Franklin 
Quintella, Fábio Colleti Barbosa e Jorge Gerdau Jo-
hannpeter. E os diretores, que estão todos aqui, os 
xeiques da Petrobras, aloprados do Brasil, responsá-
veis pelo combustível mais caro do mundo, está aqui 
o nome deles: Almir Guilherme Barbassa, Guilherme 
de Oliveira Estrella, Paulo Roberto Costa, Maria das 
Graças Silva Foster, Jorge Luiz Zelada e Renato de 
Souza Duque.

Isso é o que estamos sabendo. Isso aqui é o que 
sabemos, e a CPI haverá de mostrar muito mais sujei-
ra nessa Petrobras. Cantam: o petróleo é nosso, e os 
altos salários são deles.

São essas as nossas palavras. 
Eu queria dizer o seguinte: esta Casa teve co-

ragem... Relembro aqui Antonio Carlos Magalhães. 
Que baixe o espírito dele, que pediu uma CPI contra 
o Judiciário. Descobriu-se o superfaturamento de pré-
dios, descobrimos os “lalaus” da vida. Esta Casa teve 
condições de fazer a CPI dos Anões do Orçamento. 
E por quê? Se houve uma CPI contra o Presidente da 
República, que hoje é Senador, porque não vamos 
fazer essa CPI?

A CPI é um instrumento de fiscalização. E o Se-
nado da República serve para três coisas: para fazer 
leis boas e justas – pouco fazemos por intromissão do 
Poder Executivo; para fiscalizar – e, para a fiscalização, 
o instrumento mais eficiente é a CPI; e para fazer o que 
dissemos aqui, o que fizeram Ramez Tebet e Teotônio 
Vilela, símbolo também deste Senado, símbolo do meu 
Partido, que, mesmo moribundo, dizia “resistir falando 
e falar resistindo”. E aqui está um piauiense fiel a essa 
grandeza do Senado da República.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 
– RR) – Agradeço, Senador Mão Santa. Realmente, V. 
Exª traz um tema muito sério. Eu quero também me in-
corporar às palavras de V. Exª e cumprimentar o jornal 
Correio Braziliense pela importante matéria publicada 
hoje sobre a realidade da Petrobras.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 
– RR) – Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a 
presente sessão.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 
– RR) – Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 19 horas e 56 
minutos.)

    243ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 27 27397 

Ata da 106ª Sessão Não Deliberativa,  
em 26 de junho de 2009

3ª Sessão Legislativa Ordinária da 53ª Legislatura

Presidência dos Srs.: Mão Santa, Geraldo Mesquita Júnior e Mozarildo Cavalcanti
(Inicia-se a Sessão às 9 Horas, e 14 Minu-

tos, e Encerra-se às 13 Horas e 15 Minutos)

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
Brasília, sexta-feira, dia 26 de junho de 2009, 9 horas e 13 
minutos. Estamos no Senado da República do Brasil.

Há número regimental. Declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos tra-

balhos.
Sobre a mesa, projetos recebidos da Câmara dos 

Deputados que passo a ler.

São lidos os seguintes:
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27398 Sábado 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009    245ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 27 27399 JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL246



27400 Sábado 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009    247ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 27 27401 

(À Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação 
e Informática – decisão terminativa.)
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27402 Sábado 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009    249ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 27 27403 JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL250



27404 Sábado 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009    251ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 27 27405 JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL252



27406 Sábado 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009    253ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 27 27407 JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL254



27408 Sábado 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009    255ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 27 27409 JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL256



27410 Sábado 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009    257ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 27 27411 JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL258



27412 Sábado 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009    259ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 27 27413 JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL260



27414 Sábado 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009    261ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 27 27415 JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL262



27416 Sábado 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009    263ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 27 27417 JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL264



27418 Sábado 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009

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

    265ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 27 27419 JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL266



27420 Sábado 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009    267ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 27 27421 JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL268



27422 Sábado 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009    269ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 27 27423 JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL270



27424 Sábado 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009    271ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 27 27425 JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL272



27426 Sábado 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009    273ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 27 27427 JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL274



27428 Sábado 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009    275ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 27 27429 JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL276



27430 Sábado 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009    277ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 27 27431 JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL278



27432 Sábado 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009    279ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 27 27433 JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL280



27434 Sábado 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009    281ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 27 27435 JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL282



27436 Sábado 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009    283ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 27 27437 

(À Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, 
Comunicação e Informática – decisão terminativa.)
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27438 Sábado 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009    285ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 27 27439 JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL286



27440 Sábado 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009    287ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 27 27441 JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL288



27442 Sábado 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009    289ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 27 27443 JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL290



27444 Sábado 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009    291ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 27 27445 JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL292



27446 Sábado 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009    293ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 27 27447 JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL294



27448 Sábado 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009    295ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 27 27449 JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL296



27450 Sábado 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 200927450 Sábado 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009    297ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 27 27451 JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL298



27452 Sábado 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 200927452 Sábado 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009    299ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 27 27453 JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL300



27454 Sábado 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 200927454 Sábado 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009    301ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 27 27455 JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL302



27456 Sábado 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 200927456 Sábado 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009

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

    303ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 27 27457 JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL304



27458 Sábado 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 200927458 Sábado 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009    305ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 27 27459 JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL306



27460 Sábado 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 200927460 Sábado 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009    307ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 27 27461 JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL308



27462 Sábado 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 200927462 Sábado 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009    309ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 27 27463 

(À Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, 
Comunicação e Informática – decisão terminativa.)
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27464 Sábado 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 200927464 Sábado 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009    311ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 27 27465 JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL312



27466 Sábado 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 200927466 Sábado 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009    313ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 27 27467 JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL314



27468 Sábado 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 200927468 Sábado 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009    315ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 27 27469 JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL316



27470 Sábado 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 200927470 Sábado 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009    317ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 27 27471 JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL318



27472 Sábado 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 200927472 Sábado 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009    319ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 27 27473 JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL320



27474 Sábado 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 200927474 Sábado 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009    321ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 27 27475 JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL322



27476 Sábado 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 200927476 Sábado 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009    323ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 27 27477 

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

JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL324



27478 Sábado 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 200927478 Sábado 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009    325ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 27 27479 JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL326



27480 Sábado 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 200927480 Sábado 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009    327ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 27 27481 JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL328



27482 Sábado 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 200927482 Sábado 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009    329ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 27 27483 JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL330



27484 Sábado 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 200927484 Sábado 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009    331ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 27 27485 JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL332



27486 Sábado 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 200927486 Sábado 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009    333ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 27 27487 JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL334



27488 Sábado 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 200927488 Sábado 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009    335ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 27 27489 JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL336



27490 Sábado 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 200927490 Sábado 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009    337ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 27 27491 JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL338



27492 Sábado 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 200927492 Sábado 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009    339ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 27 27493 JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL340



27494 Sábado 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 200927494 Sábado 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009    341ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 27 27495 JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL342



27496 Sábado 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 200927496 Sábado 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009    343ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 27 27497 JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL344



27498 Sábado 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 200927498 Sábado 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009    345ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 27 27499 JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL346



27500 Sábado 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 200927500 Sábado 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009    347ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 27 27501 JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL348



27502 Sábado 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 200927502 Sábado 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009    349ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 27 27503 JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL350



27504 Sábado 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 200927504 Sábado 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009    351ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 27 27505 JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL352



27506 Sábado 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 200927506 Sábado 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009    353ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 27 27507 JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL354



27508 Sábado 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009    355ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 27 27509 JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL356



27510 Sábado 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009    357ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 27 27511 JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL358



27512 Sábado 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009    359ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 27 27513 JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL360



27514 Sábado 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009

(À Comissão de Reforma do Código de Processo Penal.)

    361ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 27 27515 JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL362



27516 Sábado 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009    363ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 27 27517 JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL364



27518 Sábado 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009    365ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 27 27519 JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL366



27520 Sábado 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009    367ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 27 27521 JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL368



27522 Sábado 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009    369ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 27 27523 JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL370



27524 Sábado 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009    371ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 27 27525 JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL372



27526 Sábado 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009    373ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 27 27527 JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL374



27528 Sábado 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009    375ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 27 27529 JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL376



27530 Sábado 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009    377ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 27 27531 JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL378



27532 Sábado 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009    379ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 27 27533 JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL380



27534 Sábado 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009    381ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 27 27535 JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL382



27536 Sábado 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009    383ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 27 27537 JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL384



27538 Sábado 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009    385ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 27 27539 JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL386



27540 Sábado 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009    387ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 27 27541 JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL388



27542 Sábado 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009    389ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 27 27543 JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL390



27544 Sábado 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009    391ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 27 27545 JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL392



27546 Sábado 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009    393ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 27 27547 JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL394



27548 Sábado 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009    395ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 27 27549 JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL396



27550 Sábado 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009    397ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 27 27551 JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL398



27552 Sábado 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009    399ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 27 27553 JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL400



27554 Sábado 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
Os Projetos de Decreto Legislativo nºs 532 a 541, de 
2009, que acabam de ser lidos, tramitarão 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 apreciados ter-
minativamente 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 Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
O Projeto de Decreto Legislativo nº 542, de 2009, 
vai à Comissão de Relações Exteriores e Defesa Na-
cional, onde poderá receber emendas pelo prazo de 
cinco dias úteis, tendo a referida Comissão o prazo 
de 15 dias úteis para opinar sobre a matéria, prorro-
gável por igual período, nos termos do art. 376, III, do 
Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– O Projeto de Lei da Câmara nº 127, de 2009, vai à 
Comissão Especial de Reforma do Código de Proces-
so Penal, nos termos do inciso II do art.374 do Regi-
mento Interno. 

O Projeto de Lei da Câmara nº 128, de 2009, 
nos termos do inciso V, § 1º, do art. 91 do Regimento 
Interno, será apreciado pelas Comissões de Assuntos 
Econômicos; de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comu-
nicação e Informática; de Constituição, Justiça e Cida-
dania; de Relações Exteriores e Defesa Nacional; e de 
Educação, Cultura e Esporte, podendo receber emen-
das, perante a primeira comissão, pelo prazo de cinco 
dias úteis, nos termos do art. 122, II, c, do Regimento 
Interno, cabendo à Comissão de Educação, Cultura e 
Esporte a apreciação terminativa, nos termos do art. 
49, I, da referida Norma Interna.

A Presidência comunica ao Plenário que, nos 
termos do inciso IV, § 1º, do art. 91 do Regimento In-
terno, os Projetos de Lei da Câmara nºs 129 a 133, 
de 2009, que acabam de ser lidos, serão apreciados 
terminativamente pelas Comissões competentes, onde 
poderão receber emendas, perante a primeira ou úni-
ca Comissão do despacho, pelo prazo de cinco dias 
úteis, nos termos do art. 122, II, c, da referida Norma 
Interna.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– Encerrou-se ontem o prazo para apresentação de 
emendas ao Projeto de Lei da Câmara nº 159, de 2008 
(nº 1.881/2007, na Casa de origem, do Deputado Afonso 
Hamm), que declara Sant’Ana do Livramento, Estado 

do Rio Grande do Sul, cidade símbolo da integração 
brasileira com os países membros do Mercosul. 

Ao Projeto não foram oferecidas emendas.
A matéria será incluída em Ordem do Dia opor-

tunamente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 

– Encerrou-se ontem o prazo para apresentação de 
emendas às seguintes matérias: 

– Projeto de Resolução nº 26, de 2009, de au-
toria do Senador Pedro Simon, que institui a sessão 
administrativa mensal para deliberar pelas matérias 
que especifica; e 

– Projeto de Resolução nº 27, de 2009, de 
autoria do Senador Roberto Cavalcanti, que institui 
Comissão para recepção e avaliação preliminar de 
proposições legislativas. 

Aos Projetos não foram oferecidas emendas.
As matérias vão à Comissão de Constituição, Jus-

tiça e Cidadania, onde se encontra o Projeto de Resolu-
ção nº 17, de 2009, que altera o Regimento Interno do 
Senado Federal, uma vez que os projetos supracitados 
também modificam a referida Norma Interna.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– Esgotou-se ontem o prazo previsto no art. 91, § 3º, 
do Regimento Interno, sem que tenha sido interposto 
recurso, no sentido da apreciação, pelo Plenário, das 
seguintes matérias:

– Projeto de Lei do Senado nº 688, de 2007, de 
autoria do Senador Pedro Simon, que acrescenta o § 
3º ao art. 94 da Lei nº 4.737, de 15 de julho de 1965 
(Código Eleitoral), para exigir idoneidade moral e repu-
tação ilibada dos candidatos a cargo eletivo; e 

– Projeto de Lei do Senado nº 383, de 2008, de 
autoria do Senador Romeu Tuma, que altera o artigo 
135 da Lei nº 4.737, de 15 de julho de 1965, Código 
Eleitoral, para instituir a criação de sala especial de 
votação, em cada local de votação, para os eleitores 
idosos, deficientes e portadores de necessidades es-
peciais. 

Tendo sido aprovados terminativamente pela 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, os 
Projetos vão à Câmara dos Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– A Presidência comunica ao Plenário que, uma vez 
findo o prazo fixado no parágrafo único do art. 254 
do Regimento Interno, sem interposição do recurso 
ali previsto, determinou o arquivamento definitivo das 
seguintes matérias: 

– Projeto de Decreto Legislativo nº 403, de 
2005, de iniciativa do Senador Pedro Simon, que dis-
põe sobre as relações jurídicas decorrentes da rejei-
ção da Medida Provisória nº 242, de 24 de março de 
2005; e
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– Projeto de Decreto Legislativo nº 567, de 
2005, de autoria do Senador Sibá Machado e outros 
Senhores Senadores, que convoca plebiscito para de-
cidir acerca do desmembramento de parte de território 
do Estado de Rondônia, onde se localizam as povo-
ações de Extrema e Nova Califórnia, e sua anexação 
ao território do Estado do Acre.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – A 
Presidência comunica ao Plenário que, em virtude da 
realização de Sessão Conjunta do Congresso, na data 
de 4 de junho último, em comemoração aos trinta anos 
de criação do Sindicato das Entidades Mantenedoras 
de Estabelecimentos de Ensino Superior no Estado de 

São Paulo – Semesp, está atendido o Requerimento nº 
196, de 2009, que versa sobre o mesmo objeto.

O referido requerimento vai ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – A 

Presidência altera o despacho aposto ao Projeto de Lei do 
Senado nº 510, de 1999, a fim de que a referida proposição 
seja encaminhada ao exame da Comissão de Educação e, 
nos termos do art. 49, I, do Regimento Interno, à Comissão 
de Ciência, Tecnologia, Inovação e Informática.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
Sobre a mesa, projeto de lei que passo a ler.

É lido o seguinte:

JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL402



27556 Sábado 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009    403ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 27 27557 JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL404



27558 Sábado 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009    405ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 27 27559 JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL406



27560 Sábado 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009    407ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 27 27561 JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL408



27562 Sábado 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009    409ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 27 27563 JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL410



27564 Sábado 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009    411ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 27 27565 JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL412



27566 Sábado 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009    413ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 27 27567 JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL414



27568 Sábado 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009    415ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 27 27569 JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL416



27570 Sábado 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009    417ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 27 27571 JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL418



27572 Sábado 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009    419ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 27 27573 JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL420



27574 Sábado 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009    421ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 27 27575 JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL422



27576 Sábado 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009    423ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 27 27577 JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL424



27578 Sábado 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009    425ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 27 27579 JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL426



27580 Sábado 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009    427ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 27 27581 JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL428



27582 Sábado 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009    429ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 27 27583 JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL430



27584 Sábado 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009    431ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 27 27585 JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL432



27586 Sábado 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009    433ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 27 27587 JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL434



27588 Sábado 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009    435ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 27 27589 JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL436



27590 Sábado 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009    437ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 27 27591 JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL438



27592 Sábado 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009    439ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 27 27593 JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL440



27594 Sábado 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009    441ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 27 27595 JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL442



27596 Sábado 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009    443ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 27 27597 JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL444



27598 Sábado 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009    445ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 27 27599 JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL446



27600 Sábado 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009    447ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 27 27601 JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL448



27602 Sábado 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009    449ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 27 27603 JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL450



27604 Sábado 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009    451ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 27 27605 JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL452



27606 Sábado 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009    453ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 27 27607 JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL454



27608 Sábado 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009    455ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 27 27609 JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL456



27610 Sábado 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009    457ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 27 27611 JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL458



27612 Sábado 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009    459ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 27 27613 JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL460



27614 Sábado 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009    461ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 27 27615 JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL462



27616 Sábado 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009    463ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 27 27617 JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL464



27618 Sábado 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009    465ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 27 27619 JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL466



27620 Sábado 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009    467ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 27 27621 JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL468



27622 Sábado 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009    469ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 27 27623 JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL470



27624 Sábado 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009    471ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 27 27625 JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL472



27626 Sábado 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009    473ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 27 27627 JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL474



27628 Sábado 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009    475ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 27 27629 JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL476



27630 Sábado 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009    477ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 27 27631 JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL478



27632 Sábado 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009    479ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 27 27633 JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL480



27634 Sábado 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009    481ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 27 27635 JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL482



27636 Sábado 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009    483ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 27 27637 JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL484



27638 Sábado 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009    485ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 27 27639 JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL486



27640 Sábado 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009    487ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 27 27641 JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL488



27642 Sábado 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009    489ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 27 27643 JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL490



27644 Sábado 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009    491ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 27 27645 JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL492



27646 Sábado 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009    493ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 27 27647 JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL494



27648 Sábado 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009    495ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 27 27649 JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL496



27650 Sábado 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009    497ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 27 27651 JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL498



27652 Sábado 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009    499ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 27 27653 JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL500



27654 Sábado 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009    501ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 27 27655 JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL502



27656 Sábado 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009    503ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 27 27657 JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL504



27658 Sábado 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009    505ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 27 27659 JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL506



27660 Sábado 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009    507ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 27 27661 JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL508



27662 Sábado 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009    509ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 27 27663 JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL510



27664 Sábado 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009    511ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 27 27665 JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL512



27666 Sábado 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009    513ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 27 27667 JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL514



27668 Sábado 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009    515ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 27 27669 JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL516



27670 Sábado 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009    517ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 27 27671 JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL518



27672 Sábado 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009    519ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 27 27673 JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL520



27674 Sábado 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009    521ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 27 27675 JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL522



27676 Sábado 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009    523ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 27 27677 JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL524



27678 Sábado 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009    525ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 27 27679 JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL526



27680 Sábado 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009    527ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 27 27681 JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL528



27682 Sábado 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009    529ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 27 27683 JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL530



27684 Sábado 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009    531ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 27 27685 JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL532



27686 Sábado 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009    533ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 27 27687 

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– O projeto lido vai à Comissão Mista de Planos, Or-
çamentos Públicos e Fiscalização.

Nos termos do art. 112 da Resolução nº 1, de 
2006 – CN, fica estabelecido o seguinte calendário 
para tramitação do projeto:

Leitura: 26-6-2009
Até 1º/7 publicação e distribuição de avulsos;
Até 9/7 prazo final para apresentação de emendas;

Até 14/7 publicação e distribuição de avulsos 
das emendas; e

Até 14/8 encaminhamento do parecer final à Mesa 
do Congresso Nacional.

Será feita a devida comunicação à Câmara dos 
Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
Sobre a mesa, pareceres que passo a ler.

São lidos os seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
Os pareceres lidos vão à publicação.

Sobre a mesa, ofícios que passo a ler.

São lidos os seguintes:

Ofício nº 166/2009-PRESIDÊNCIA/CCJ

Brasília, 24 de junho de 2009

Excelentíssimo Senhor
Senador José Sarney
Presidente do Senado Federal
Assunto: decisão terminativa.
Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no artigo 91, § 2º, 

do Regimento Interno desta Casa, comunico a Vossa 
Excelência que, em Reunião Ordinária realizada nesta 
data, esta Comissão deliberou, em caráter terminativo, 
pela aprovação do Projeto de Lei da Câmara nº 118, 
de 2009, que “Dispõe sobre a criação de Funções Co-
missionadas do DNPM - FCDNPM, no Departamento 
Nacional de Produção Mineral - DNPM, de Cargos 
em Comissão do Grupo-Direção e Assessoramento 
Superiores - DAS e Funções Gratificadas - FG, desti-
nados ao DNPM, e altera as Leis nºs 11.526; de 4 de 
outubro de 2007, para dispor sobre a remuneração das 
FCDNPM, 8.876, de 2 de maio de 1994, e 11.046, de 
27 de dezembro de 2004”, de autoria da Presidência 
da República.

Aproveito a oportunidade para renovar protestos 
de estima e consideração.

Cordialmente,Senador Demóstenes Torres, Pre-
sidente da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania.

Ofício nº 173/2009–PRESIDÊNCIA/CCJ

Brasília, 24 de junho de 2009.

Excelentíssimo Senhor
Senador José Sarney 
Presidente do Senado Federal
Assunto: decisão terminativa.
Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no artigo 91, § 2º, 

do Regimento Interno desta Casa, comunico a Vossa 
Excelência que, em Reunião Ordinária realizada nesta 
data, esta Comissão deliberou, em caráter terminativo, 
pela aprovação, do Projeto de Lei da Câmara nº 92, de 
2009, que “Altera a composição e a organização interna 
do Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região - AM/
RR, com sede em Manaus, Estado do Amazonas, e 
dá outras providências”, de autoria do Presidente do 
Tribunal Superior do Trabalho.

Aproveito a oportunidade para renovar protestos 
de estima e consideração.

Cordialmente, Senador Demóstenes Torres, 
Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania.

Ofício nº 180/2009–PRESIDÊNCIA/CCJ

Brasília, 24 de junho de 2009.

Excelentíssimo Senhor
Senador José Sarney
Presidente do Senado Federal
Assunto: decisão terminativa.
Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no artigo 91, § 2º, 

do Regimento Interno desta Casa, comunico a Vossa 
Excelência que, em Reunião Ordinária realizada nesta 
data, esta Comissão deliberou, em caráter terminativo, 
pela aprovação, do Projeto de Lei da Câmara nº 93, de 
2009, que “Cria cargos de Juiz do Trabalho Substituto 
e de Analista Judiciário no Tribunal Regional do Tra-
balho da 15ª Região, com sede em Campinas, Estado 
de São Paulo, e dá outras providências”, de autoria do 
Presidente do Tribunal Superior do Trabalho.

Aproveito a oportunidade para renovar protestos 
de estima e consideração.

Cordialmente, Demóstenes Torres, Presidente 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– Com referência aos expedientes lidos, fica aberto o 
prazo de cinco dias úteis para interposição de recurso, 
nos termos do art. 91, §§ 3º a 5º, do Regimento Interno, 
por um décimo da composição da Casa, para que os 
Projetos de Lei da Câmara nºs 118, 92 e 93, de 2009, 
sejam apreciados pelo Plenário.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
Há oradores inscritos.

A primeira oradora inscrita é a Senadora Serys 
Slhessarenko, 2ª Vice-Presidente do Senado da Re-
pública, desta exitosa Mesa Diretora.

Nós, que estamos aqui representando o Presiden-
te Sarney, queremos dar-lhe a nossa solidariedade.

Sarney no Jornal do Senado:
Sarney: denúncias são fruto de uma campanha 

midiática. 
Segundo nota divulgada pelo Presidente do Se-

nado, explicações apresentadas por seu neto, José 
Adriano Cordeiro Sarney, já esclarecem denúncias 
sobre empréstimos consignados a servidores.

A Mesa Diretora dá uma visão do estadista Pre-
sidente Sarney. Ele podia ter ganho a eleição com 
chapa batida. Ele teve 49 votos, mas ele, na sua visão 
de estadista, foi buscar a tradição do Senado, de pro-
porcionalidade. Então, seus Partidos foram chamados 
a serem responsáveis pelo Senado.
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O Partido dos Trabalhadores buscou o seu melhor 
nome: Serys Slhessarenko é a 2ª Vice-Presidente, que 
já está cumprindo seu dever na tribuna.

Também Sarney, na sua visão de estadista, abriu 
uma vaga para o PSDB, que lhe fez oposição, e man-
dou, para compor a Mesa Diretora, seu melhor nome: 
Marconi Perillo, ex-Governador de Goiás.

O DEM votou no Presidente Sarney e mandou, 
como seu representante, o grande e extraordinário 
parlamentar piauiense, Heráclito Fortes.

O PTB votou no Presidente Sarney e mandou 
também, para compor a Mesa Diretora, um nome jo-
vem, de grande experiência administrativa, respeita-
do, empresário vitorioso, que serviu no meu Governo 
como Secretário da Indústria e Comércio. Não conhe-
ço pessoa com mais zelo com a coisa pública: João 
Vicente Claudino.

Como o PMDB tinha direito a uma segunda vaga, 
o meu nome foi posto. No dia da votação, havia 74 Se-
nadores presentes. Nós conseguimos 71 votos. Então, 
essa legalidade me dá condição moral de dizer e re-
presentar esta Mesa.

O PDT, embora não tenha votado no Presidente 
Sarney, mais uma vez, ele, com sua visão de esta-
dista, abriu um lugar, obedecendo o princípio da pro-
porcionalidade. O PDT também mandou um dos seus 
melhores nomes, outra mulher, Patrícia Saboya, para 
somar-se com Serys Slhessarenko, com a força femi-
nina de virtude e sinceridade.

Então, todos nós estamos trabalhando, e muito, 
dedicando-nos, e temos de ter solidariedade para com 
o nosso Presidente. E mais: não há nenhuma reunião, 
porque isso é um colegiado, que não tenha um dos 
sete, porque tem os subsecretários.

Agora mesmo, a Patrícia Saboya tira licença e 
ingressa no colegiado César Borges, que é represen-
tante do PR. E ainda há três suplentes que se fazem 
presentes constantemente: Adelmir Santana, Cícero 
Lucena e Gerson Camata.

Então, esta Mesa Diretora está empenhada e esta-
mos resolvendo todos os problemas que aparecem.

Com a palavra a Senadora Serys Slhessarenko, 
que representa o PT de Mato Grosso, a classe dos 
professores e é da Mesa Diretora, respeitada e aplau-
dida por todos nós.

A SRª SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT – MT. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da orado-
ra.) – Obrigada, Senador Mão Santa, que preside a 
sessão nesta manhã.

O senhor tem razão quando diz que temos feito 
um esforço muito grande, liderados pelo Presidente 
Sarney, para esclarecer tudo o que está acontecendo. 

Tudo o que tem aparecido, em termos de denúncia, 
tem ido para discussão com a Mesa Diretora.

O senhor muito bem sabe que os trabalhos estão 
meio divididos – o senhor pegou uma parte bem árdua 
e trabalhou muito bem, por sinal – e que o Presidente 
Sarney vem fazendo um esforço grande.

Se problemas existem – e existem –, que se es-
clareçam, que realmente se apurem e, se existirem 
culpados, que as punições aconteçam. Porém, a gen-
te não pode continuar com essa história de que está 
tudo errado. Há muita coisa com problema, mas há 
muita coisa que não é problema e está aparecendo 
como um grande escândalo. Há muita coisa que não 
é escândalo, absolutamente, e está aparecendo como 
escandalosa. Há outras coisas que, é claro, têm de 
ser apuradas.

Se existem problemas – e faz tempo, como a 
gente diz –, eles têm de ser sanados, e isso está sen-
do feito pelo Presidente Sarney. Mas, muitas vezes, a 
exemplo daquela história das contas, que anteontem 
apareceu como um grande escândalo, já ontem diziam 
que havia justificativa; não é? Então, a população fica 
atrapalhada. As pessoas dizem que não estão enten-
dendo mais nada, porque uma hora tem isso, outra 
aquilo, e elas não entendem nada. As coisas têm de 
ficar muito bem explicadas, muito bem esclarecidas. 
Mas quando elas não forem verdadeiras, também têm 
de ser muito bem esclarecidas.

Sr. Presidente, eu gostaria de, aqui, fazer numa 
breve fala sobre um comunicado que recebi do Sindi-
cato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários 
e do Ramo Financeiro, no Estado de Mato Grosso.

O Sindicato dos Empregados em Estabelecimen-
tos Bancários e do Ramo Financeiro no Estado de Mato 
Grosso (SEEB-MT), por meio de seus representantes 
legais, encaminhou-me relação de alguns fatos que 
merecem melhor acompanhamento de nossa parte, 
como representantes do Estado.

O documento está assinado pelo Sr. Arilson da 
Silva, Presidente do Sindicato, e pelo Secretário de 
Imprensa e Comunicação, um funcionário do Banco 
do Brasil, Alex Rodrigues Teixeira.

Que problemas eles trazem aqui, Sr. Presidente, 
Srªs e Srs. Senadores?

O Banco do Brasil anunciou internamente que a 
partir de dezembro deste ano a Plataforma do Centro 
de Suporte Operacional – Cuiabá (CSO) será extinta. 
Este setor [senhores e senhoras] é responsável pelo 
cadastro, fiscalização, estudo de operações de crédito 
rural e urbano. Com a medida, esses serviços serão 
centralizados em Brasília. Consequentemente, haverá 
um significativo impacto negativo na concessão de cré-
dito em Mato Grosso e Rondônia (Estados atendidos 
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pelo CSO –Cuiabá), com óbvia elevação do tempo de 
resposta e condução das propostas.

Todos sabemos aqui que Mato Grosso é o foco 
principal do agronegócio e da agricultura familiar tam-
bém. Há mais de seiscentos assentamentos em que 
a agricultura familiar é o mote. Sabemos também da 
tradição do Entorno de Cuiabá, até mesmo nos mu-
nicípios mais distantes, da existência da agricultura 
familiar, dos pequenos agricultores.

O Presidente Lula esteve em Mato Grosso, na 
sexta-feira passada – hoje faz uma semana –, na ci-
dade de Alta Floresta, Município que tem como Pre-
feita a nossa Isaura, Município que também elegeu 
o nosso Deputado Estadual Ademir Brunetto, do PT, 
companheiro batalhador na região; enfim, lá estiveram 
com o Presidente Lula muitas autoridades, dezenas 
de prefeitos, organizações da sociedade de um modo 
geral. Lá, o Presidente Lula lançou o Programa Terra 
Legal, um programa da maior importância. Trata-se de 
um mutirão para regularização de terras na Amazônia, 
de propriedades na Amazônia, que tenham até 1.500 
hectares, o mais rápido possível.

Isso é excelente, já que os proprietários terão con-
dições – é claro – de fazer seus empréstimos bancá-
rios e terem crédito para produzir. Para a preservação 
do meio ambiente é extremamente importante, porque 
terra sem dono pode ser dilapidada, pode ter destruí-
das as suas matas, os seus rios etc. No entanto, terra 
com dono terá de ser protegida, porque, se ela não for 
protegida, alguém terá de responder por isso. Então, 
são questões extremamente relevantes.

E o que isso tem a ver com a questão do Banco 
do Brasil? Tem a ver, sim, porque este Centro de Su-
porte Operacional é quem avalia todas as propostas 
de cadastro, de fiscalização, de operações de crédito, 
tanto rural quanto urbano, e que, se for centralizado 
em Brasília, é claro que será muito mais difícil para 
as pessoas de Rondônia, porque o CSO envolve es-
tes dois Estados: Mato Grosso e Rondônia. Ocorre 
que, se todos os 95 funcionários que trabalham nes-
se Centro de Suporte Operacional de Cuiabá forem 
deslocados para Brasília, ficará muito mais difícil para 
aquelas pessoas que precisam desses serviços – cré-
ditos bancários, operações bancárias –, porque terão 
bem mais dificuldade. Um trabalho descentralizado – a 
gente sabe – sempre acumula mais, traz maiores difi-
culdades para que as coisas realmente se processem 
e aconteçam.

O que eu queria dizer é que está sendo discutida 
essa questão com os setores específicos do Banco 
do Brasil, e acredito que é possível que essa descen-
tralização continue acontecendo. Inclusive eu queria 
comunicar ao Sindicato dos Bancários, especialmente 

na pessoa do seu Presidente, Arilson da Silva, que já 
encaminhamos ao Presidente do Banco do Brasil um 
documento no sentido de se manter a plataforma do 
CSO – Centro de Suporte Operacional, em Cuiabá, 
do Banco do Brasil, bem como que haja um empenho 
grande para que este Centro continue lá, no Banco do 
Brasil em Mato Grosso, porque ele atende Mato Gros-
so e Rondônia. Repito: se esse serviço for deslocado 
para Brasília, com certeza, as dificuldades serão muito 
maiores. Então, queria comunicar ao Sindicato que já 
tomamos as providências junto ao Banco do Brasil, e 
acredito ser possível reverter o processo.

O assunto sobre o qual quero, hoje, aqui falar, 
como já anunciei, é a respeito da visita do Presidente 
Lula a Mato Grosso, há uma semana, a Mato Gros-
so .

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, Srª Sena-
dora Fátima Cleide, quero hoje, aqui, registrar que Mato 
Grosso vem-se firmando como um espaço deste nosso 
Brasil em que a preocupação ambiental transformou-se 
em compromisso inarredável com o desenvolvimento 
sustentável.

No final da semana passada, tivemos a visita do 
nosso querido Presidente Lula à cidade de Alta Flo-
resta. E, lá, ele lançou um importante programa e um 
importante esforço de regularização das pequenas 
propriedades agrícolas situadas em áreas devastadas 
ou em áreas de conflito.

A recepção que o povo de Mato Grosso e de 
Estados circunvizinhos ofereceu ao Presidente Lula 
foi qualquer coisa de vibrante. Mais uma vez se pôde 
constatar o carisma impressionante do líder máximo 
do PT, e mais uma vez se viu o compromisso de nos-
so Presidente com a recuperação ambiental de nos-
so País.

Por isso, quero hoje aqui ressaltar os avanços 
que se registram em Mato Grosso também. 

Mas, antes de dar continuidade à minha fala, que-
ro saudar minha companheira Fátima Cleide, porque, 
enquanto eu estava em Alta Floresta com o Presidente 
Lula, ela nos deixava com ciúmes, já que acompanhava, 
em Rondônia, a nossa Ministra Dilma Rousseff. Todas 
muito animadas, como pude ver via videoconferência. 
Vi a senhora lá na companhia do Governador e da 
nossa Ministra, que fez um empolgante – realmente 
vibrante – pronunciamento lá em Rondônia naquele 
momento.

Concedo um aparte à Senadora Fátima Cleide.
A Srª Fátima Cleide (Bloco/PT – RO) – Sena-

dora Serys, no início desta semana, registrei o quanto 
foi importante o lançamento do Programa Arco Verde 
para os Estados de Rondônia, Mato Grosso, Pará e 
Amazonas – o Sul do Amazonas também será atin-
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gido pela operação Arco Verde. Também fiquei muito 
orgulhosa ao vê-la sentada ao lado do Presidente da 
República, o Presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E, 
naquele momento, estávamos com o presente no Mato 
Grosso, e o futuro – se Deus quiser, e o povo brasileiro 
escolher –, em Rondônia. De forma que aquele dia, 
na sexta-feira passada, hoje faz exatamente oito dias, 
vivenciamos, na Amazônia, um dia de muitas alegrias 
com o lançamento do Programa Terra Legal e com as 
operações do Arco Verde. Entre essas operações – e 
como a senhora falava do Banco do Brasil, registro 
que recentemente, conquistamos, em Rondônia, a 
Superintendência do Banco do Brasil, e isso já traz 
um resultado muito importante – naquele dia, uma 
das ações da operação Arco Verde foi justamente a 
assinatura de um convênio entre o Banco do Brasil e 
a Prefeitura Municipal de Porto Velho, para a aquisição 
de mais 200 kits do Programa de Agroecologia integra-
da e sustentável. Esta é uma ação pequenininha entre 
tantas ações. Mas, como a senhora está se referindo 
ao Banco do Brasil, eu faço questão de ressaltar que, 
anteontem, eu estive também no lançamento do novo 
material desse programa inovador, que vai fazer com 
que a agricultura familiar na Amazônia se renove, de 
modo a produzir diversificadamente numa pequena área 
– na Amazônia nós só pensamos em coisas grandes 
–, produzindo diversificadamente hortaliças e frutas de 
uma maneira totalmente inovadora, recuperando tam-
bém aquilo que se fazia no passado, que é a produção 
orgânica. Então, temos muito que comemorar, Sena-
dora Serys, em nossos Estados, com o lançamento do 
Mutirão Arcoverde, do Programa Terra Legal. Parabéns, 
também, pelas ações em Mato Grosso.

A SRª SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT – 
MT) – Senadora, realmente, sexta-feira foi um grande 
dia para a Amazônia, especialmente para alguns Es-
tados. A gente ficou muito contente mesmo, porque o 
próprio Presidente Lula lançou uma espécie de “bolsa 
árvore em pé”. Quer dizer, agora, quem não desmatar 
vai receber para manter a árvore em pé. Eu diria que é 
uma coisa extremamente relevante também. Aos pou-
cos a gente vai superando essa questão.

Foi interessante aquele momento em que foi dito 
que “Mato Grosso conta com o agora, com o Presiden-
te; Rondônia conta com o futuro”, e apontaram para 
a Ministra Dilma. Eu achei extremamente oportuna 
aquela colocação.

Quero hoje saudar os avanços que se registram 
em Mato Grosso também no setor da pecuária. Sim, 
nesse setor da pecuária, que muitos apontam – e aqui 
é importante que a gente atente para isso –, por todos 
os lados, como o grande vilão. Em determinados mo-
mentos, tem sido mesmo o grande vilão do desmata-

mento na Amazônia. Mas, para a alegria de todos nós 
que vivemos em Mato Grosso, o que se percebe é que 
esses desbravadores que fixaram rebanhos significati-
vos de bovinos na paisagem mato-grossense também 
estão despertando a sua responsabilidade ambiental, 
o que ficou muito patente, no início da semana, com 
o compromisso assumido pelo grupo Marfrig, diante 
do Governador de Mato Grosso, Blairo Maggi, de não 
adquirir... Atentem! Sr. Presidente, é um grupo que de-
cidiu que não vai comprar carne, que não vai adquirir, 
abater ou comercializar, já de imediato, animais que 
tenham sido alimentados em áreas da Amazônia que 
apresentem a chaga do desmatamento ou a chaga do 
trabalho escravo.

Senhores, essa é uma decisão inédita no Brasil. 
Inédita!

Senadora Fátima, a senhora que faz parte tam-
bém de um Estado da Amazônia sabe o que significa 
essa decisão da Marfrig de não abater mais um boi, 
de não comercializar mais um boi que tenha sido ali-
mentado em área da Amazônia que apresente chaga 
de desmatamento ou trabalho escravo. É uma decisão 
comercial. Parece que essas coisas só realmente são 
asseguradas para valer quando mexem no bolso dessa 
turma. Então, a Marfrig decidiu e comunicou que não 
comprará mais carne de um animal que tenha sido 
abatido proveniente de terra que tenha sido desmata-
da de forma ilegal ou em que tenha sido constatado 
trabalho escravo.

Acho essa uma decisão fantástica! Vejam que 
não se trata apenas de mais um discurso político ou 
de uma promessa em véspera de eleição, mas de um 
compromisso comercial assumido por uma das mais 
importantes empresas de comercialização de carne 
bovina de todo o mundo. E para Mato Grosso, que é o 
maior exportador de carne bovina, é muito importante 
essa medida. 

De acordo com o presidente da Marfrig, Marcos 
Molina, a empresa compromete-se a trabalhar em par-
ceria com o Governo do Estado de Mato Grosso e com 
a sociedade brasileira em um programa de garantia de 
origem dos animais ao promover a adesão dos seus 
fornecedores que fazem a engorda dos bovinos. Essa 
atitude, senhores e senhoras, é um marco histórico, 
fruto e produto de muita luta. A sociedade brasileira 
precisa saber dessas coisas. Tem gente lutando, tem 
gente buscando, realmente, construir a melhoria da 
qualidade de vida da população. 

É importante que todos tenham seu alimento com 
dignidade, que todos tenham a carne na sua mesa, 
mas que, realmente, a natureza seja protegida, porque 
não adianta daqui a pouco a gente ter lucro, ter isso 
e aquilo e não ter qualidade de vida, ter todo tipo de 
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doença por aí espalhada. Essa atitude, como eu disse, 
é um marco histórico. Dessa forma, será possível con-
trolar a origem dos animais para abate, a fim de que 
esses não sejam provenientes de áreas embargadas 
pelo Ibama ou que constem da lista de trabalho escra-
vo do Ministério do Trabalho e Emprego.

Em 2008, a exportação de frigoríficos de carne 
e derivados bovinos de Mato Grosso atingiu quase 
US$700 milhões, cifra que vem crescendo numa mé-
dia de 10% ao ano. Nos últimos três anos, as plantas 
frigoríficas do Mato Grosso têm mantido uma média de 
13% de participação no volume nacional exportado em 
dólar. Mato Grosso dispõe atualmente de 37 plantas 
frigoríficas, sendo que 15 estão fechadas e outras 22 
em atividade. Algumas delas pararam abate neste ano 
justamente em cidades da Região Amazônica. 

São dados que demonstram a importância do 
compromisso ambiental assumido pelo poderoso gru-
po Marfrig e que vem sendo adotado também por ou-
tras empresas e empresários, numa demonstração de 
que o desenvolvimento sustentável deixou de ser um 
sonho para ir se transformando em práticas cotidia-
nas nas mais diversas atividades econômicas deste 
nosso Brasil.

Nós que vivemos em Mato Grosso e que sempre 
vimos nossos pecuaristas, nossos produtores e mesmo 
nossos governantes sendo taxados e ridicularizados 
como destruidores do meio ambiente não podemos 
deixar, neste momento, de nos entusiasmar ao perce-
ber esta nova realidade em implementação.

Sr. Presidente, quando há aquelas notícias ter-
ríveis de que Mato Grosso é o maior desmatador etc. 
e tal, a gente fica muito triste. E o Governo como um 
todo, Federal, Estadual, os Governos Municipais, os 
Prefeitos de Mato Grosso, o Governador, o Presidente 
da República, todos nós partimos sempre para tentar 
realmente mudar essa realidade, mudar essa realidade 
do desmatamento ilegal.

Essa mudança já está existindo, é visível, ela é 
visível em Mato Grosso. Não se veem mais aquelas 
queimadas que se viam, não se veem mais aqueles 
caminhões gigantescos de toras desfilando pelas es-
tradas. Realmente essa feição está mudando. Agora, 
já estarmos, num curto prazo de tempo, tendo medidas 
como essa de que os frigoríficos não comprarão mais 
boi que tenha qualquer proveniência de área desmata-
da ilegal, isso aí realmente muda completamente essa 
questão. Eu acredito que, daqui em diante, ninguém vai 
querer produzir soja, carne de boi ou qualquer produto 
em áreas desmatadas de forma ilegal.

Nós que vivemos em Mato Grosso temos mui-
ta consciência de que essa realidade está mudando. 
Mato Grosso, felizmente, está mudando para melhor 

nessa questão do compromisso ambiental de nossos 
produtores e de nossos governantes.

Eu tenho certeza, como moradora de Mato Gros-
so, como Senadora de Mato Grosso, de que nosso 
Estado pode, sim, ampliar, duplicar e até mesmo quin-
tuplicar a sua produção de grãos, a sua produção de 
carne bovina sem aumentar a área desmatada, pode 
converter uma parte da área de pecuária para grãos, 
pode aumentar muito a produtividade da pecuária, pode 
também ter grãos e pecuária na mesma área, além de 
fazer o dever de casa: recuperar e legalizar as áreas 
legais por meio da compensação.

Os produtores de Mato Grosso, como bem frisou 
o nosso Presidente Lula em sua visita a Alta Floresta, 
não são bandidos. São pessoas que cada vez mais 
se apercebem de que Mato Grosso tem espaço sufi-
ciente para triplicar sua produção de forma equilibrada 
com o meio ambiente e dar, assim, um bom exemplo 
ao mundo.

Existem aqui, às vezes, críticas até severas ao 
nosso Ministro Minc, mas ele vem trabalhando. Lá em 
Alta Floresta, ficou muito claro, tanto na fala do nosso 
Ministro Minc como na do Presidente Lula, que, agora, 
o foco principal não é a punição. Tem que haver fis-
calização sim, mas o foco principal não é a punição. 
O foco principal é como fazer o desenvolvimento com 
sustentabilidade, como fazer a região crescer, como 
fazer a região cada vez se apropriar mais de si mes-
ma, porque a Amazônia é nossa e ninguém tasca. A 
Amazônia é nossa e ninguém tasca.

Agora, a nossa população amazônida precisa de 
sobrevivência com dignidade. Nós não podemos per-
mitir que nossos irmãos e nossas irmãs que vivem em 
Estados que fazem parte da Amazônia – no Brasil, nós 
somos nove, e meu Estado de Mato Grosso tem uma 
parte que é da Amazônia – continuem em situação, 
muitas vezes, de muita pobreza. Há como melhorar 
sua vida, como melhorar a qualidade de vida, mas com 
sustentabilidade. Eu digo sempre, e repito aqui, que 
ninguém vai desmatar de forma ilegal absolutamente 
nada se tiver sua sobrevivência assegurada.

Presidente Mão Santa, tenho certeza, tenho con-
vicção de que o ser humano precisa realmente ter 
dignidade de vida. Ninguém, ninguém, em estado de 
pobreza absoluta, vai se preocupar em proteger o 
meio ambiente. 

Então, temos que ter muita cautela. Às vezes, 
parece que alguns estão querendo acabar com os 
pobres. E não é com os pobres que nós temos que 
acabar. Nós temos que acabar é com a pobreza, por-
que, ao acabar com a pobreza ou minimizá-la, dar o 
mínimo de condições dignas de vida para a popula-
ção, com certeza, essa população vai ajudar a promo-
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ver o desenvolvimento com sustentabilidade; ou seja, 
vai construir a sua vida econômica com a dignidade 
que eles e seus familiares merecem e precisam, vai 
construir sua dignidade de vida e, ao mesmo tempo, 
estará protegendo também o meio ambiente, porque 
sabe que a dignidade da vida dele depende também 
da proteção ao meio ambiente.

O que temos que acabar no Brasil e em qualquer 
lugar do mundo é com a pobreza, não com os pobres, 
porque, ao acabar com a pobreza, não teremos mais 
pobres – é a ordem lógica da coisa. Mas tem muita 
gente que acha que é difícil acabar com a pobreza. 
Eu diria que não. Basta que tenhamos realmente po-
líticas públicas qualificadas, como o Presidente Lula 
vem fazendo, como a que ele tomou agora com rela-
ção ao programa Terra Legal e Operação Arco Verde. 
Estaremos levando melhores condições de vida à po-
pulação da área rural, especialmente à população da 
Amazônia.

Já finalizando, senhores e senhoras, a produção 
de Mato Grosso é fundamental para a riqueza do Brasil 
e também para o mercado internacional, para o equi-
líbrio das finanças de todo o nosso País, porque nós 
somos hoje os maiores produtores de soja, como eu 
já disse aqui, e de carne bovina, e o segundo maior 
produtor de carne de frango e de algodão.

Eu, como Senadora de Mato Grosso, já defendi, 
continuo defendendo e defenderei que essa produção 
não pode parar, mas que não pode ser feita à custa de 
um sacrifício do meio ambiente, porque isso vai com-
prometer a própria produção no futuro.

Para que nossa Mãe Terra continue a nos aben-
çoar com seus frutos, precisamos seguir o conselho do 
poeta Chico Buarque – o de “Afagar a terra/ Conhecer 
os desejos da terra”.

Fecundando a terra com carinho, com respeito à 
natureza, teremos, certamente, uma vida de maior dig-
nidade no Mato Grosso, no Brasil e no planeta Terra.

Obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 

Essa foi a Senadora Serys Slhessarenko, que é profes-
sora, representa com grande brilho este Senado e é a 
representante do Partido dos Trabalhadores na Mesa 
Diretora. Tem trabalhado muito. Sua competência é 
extraordinária. Ela, para dar entrada no Senado, pas-
sou por uma das eleições mais difíceis da história da 
democracia. Ela conseguiu vencer o Líder das Diretas 
Já. Então, mostra a bravura. Ela representa o Partido 
dos Trabalhadores na Mesa Diretora e, obstinadamente, 
em todas as reuniões de trabalho está presente.

Convidamos, ainda, aquela professora que tam-
bém representa o Partido dos Trabalhadores e falará 

como oradora inscrita – está na frente –, Fátima Clei-
de, que representa o Estado de Rondônia. 

A SRª FÁTIMA CLEIDE (Bloco/PT – RO. Pronun-
cia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, telespectadores da 
TV Senado e ouvintes da Rádio Senado, venho, nesta 
manhã, à tribuna, para tratar de grave problema que 
aflige a população brasileira e também o meu Estado 
de Rondônia e que provoca apreensão, medo, angústia 
e sofrimento na população do meu Estado. 

Falo da ausência de uma verdadeira política de 
segurança pública, direito constitucional para todos e 
todas. Infelizmente, os números da violência em nos-
so País sempre foram deploráveis. Segundo o IBGE, 
entre os anos de 1980 e 2000, 600 mil pessoas foram 
assassinadas. Só na década de 90, tivemos 401.010 
homicídios, e somente no ano de 2001 foram assas-
sinadas 46.685 pessoas. Uma tragédia que, não deixa 
dúvida, envergonha a Nação.

Em termos comparativos, na injusta Guerra do 
Iraque morreram, em cinco anos, quatro mil soldados 
americanos. Vivemos, nos últimos tempos, uma guerra 
incontrolável dentro de nossas fronteiras. O fator econô-
mico e social não pode ser desconsiderado quando se 
analisa as causas da violência. Para reduzir a desigual-
dade, o Governo Federal tem feito uma eficaz política 
de distribuição de renda, tem ampliado investimentos 
em infraestrutura, investido no aumento do emprego 
formal, ampliado o financiamento nos programas so-
ciais e incentivado a agricultura familiar.

Mas é preciso ter claro que, sozinho, o Governo 
Federal não superará o histórico desequilíbrio econô-
mico-social. Os Governos Estaduais precisam investir 
forte, de forma firme e determinada, complementando, 
nas políticas de educação, cultura, lazer e esporte, para 
que, juntos, possamos melhorar ainda mais a realidade 
de milhões de brasileiros e brasileiras. 

Em meu Estado, os investimentos do Governo 
Federal, infelizmente, parecem não surtir efeito para 
minimizar a violência. A criminalidade só aumenta, e 
a impunidade resiste devido à falta de condições de 
trabalho dadas aos nossos policiais e aos organismos 
de segurança pública. 

Além da insegurança diária vivida pelo cidadão em 
Rondônia, zomba-se da Justiça Eleitoral, constrange-se 
o Judiciário, e para o cidadão comum vende-se a idéia 
de que os crimes de compra de votos, grilagem de ter-
ras públicas e roubo de diamantes em terras indígenas 
são algo sem importância ou de menor significado. 

Graves e com envolvimento de pessoas públicas, 
esses fatos são, infelizmente, elogios escancarados à 
ilegalidade, e há consequente aumento de violência.
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O cidadão e a cidadã de bem assistem impoten-
tes aos maus exemplos de pessoas públicas e veem 
os números da violência subirem. Em 2007, o site 
“pernambuco.com”, citando a Agência Globo, publicou 
levantamento em que Rondônia se encontrava entre 
os três Estados brasileiros com maior número de mu-
nicípios violentos.

O Mapa da Violência do País de 2008 mostra 
que dezenove municípios de Rondônia – dos 52 – es-
tão entre os dez mais violentos do Brasil. Enquanto a 
média de homicídios por cem mil habitantes em Porto 
Velho foi de 68,4, Buritis teve 80,7. Chupinguaia atingiu 
85,9 e Ariquemes e Machadinho 63,8. 

Só para comparar, Portugal está bastante preo-
cupado com sua taxa de homicídios, que é a mais alta 
da Europa Ocidental, com 2,15 mortes para cada 100 
mil habitantes. Seu objetivo é chegar perto de países 
como a Espanha, com 0,77 mortes para 100 mil habi-
tantes, ou a Eslovênia, com 0,60 homicídios por 100 
mil habitantes, ou ainda Malta, onde o índice foi zero. 

São, por certo, realidades muito distintas e muitos 
distantes da nossa. Meu objetivo em citá-las é porque 
considero imprescindível que as políticas públicas de 
segurança persigam metas que possam reduzir a vio-
lência a níveis aceitáveis dentro da nossa realidade, 
apesar de que a violência é sempre inaceitável. 

O povo que mora e trabalha em Rondônia tem 
esse direito. O Governo do Estado, entretanto, aban-
donou a segurança da população à sua própria sorte. 
A capital, Porto Velho, possui, em média, apenas cin-
co viaturas para o policiamento ostensivo motorizado 
de mais de 400 mil pessoas, num espaço geográfico 
que vai de mais de 500 quilômetros, quando se mede 
pelo rio, e mais de 370 quilômetros, medindo-se do 
Município de Candeias até a ponta do Abunã, onde 
fica a fronteira do Estado de Rondônia com o Estado 
do Acre.

O policiamento de trânsito não acompanhou o 
aquecimento econômico decorrente da construção das 
hidrelétricas do Madeira, e a capital está um caos. Esse 
policiamento é feito por apenas 12 motos, em média, 
e apenas no turno diurno. À noite, o número cai pela 
metade. Apesar do esforço do Governo Federal, torno 
a repetir, de fazer parceria com o Governo estadual, 
seguidamente enviando viaturas e armamento para 
o Estado de Rondônia, a maior parte das viaturas da 
polícia militar e civil encontra-se hoje no pátio da gara-
gem do Estado, ao lado da gráfica oficial, abandonada, 
sucateada e depredada por falta de manutenção. Um 
crime de gestão contra o patrimônio público.

Não existe policiamento ostensivo nas ruas. O 
efetivo é pouco, os salários são defasados e os equi-

pamentos existentes devem-se, em sua maioria, aos 
investimentos dos programas do Governo Federal.

A omissão do Governador cassado traz a insegu-
rança para níveis inaceitáveis, e o presídio Urso Branco 
é um barril de pólvora, há pelo menos sete anos. Re-
beliões e mortes são rotina naquele presídio.

A violência em Porto Velho recrudesceu e assus-
tou ainda mais a população em recente crime nunca 
antes ocorrido em nossa cidade: três ônibus foram in-
cendiados, um deles com o motorista em seu interior, 
que teve 40% do corpo queimado.

Um outro ônibus foi sequestrado, e a sede do 
Ministério Público Estadual, pasmem, senhores, foi 
alvejada, recentemente, com 11 tiros.

Vejam a que ponto chegamos! Isso, Srªs e Srs. 
Senadores, numa cidade que não tem nem meio mi-
lhão de habitantes!

Ontem, a Polícia anunciou a prisão de quatro 
suspeitos do incêndio e disse que a ordem teria par-
tido de dentro do presídio condenado pela Comissão 
de Direitos Humanos da Organização dos Estados 
Americanos, o velho Urso Branco. 

Quando o próprio Secretário de Segurança Pú-
blica Adjunto, Cesar Pizzano, é assassinado, que ga-
rantia de vida resta ao cidadão e à cidadã de nossa 
capital, que pagam impostos e esperam ver do Governo 
do Estado, pelo menos, a certeza de que irão dormir 
tranquilamente em sua casa?

É bem verdade que há pessoas em nosso Esta-
do que se preocupam muito com a segurança pública. 
O próprio Ministério Público chamou recentemente o 
Prefeito da capital, o Governador do Estado e várias 
outras entidades, a Secretaria de Segurança Pública, 
a Polícia Militar, a Polícia Civil, para discutir um termo 
de ajuste de conduta que possa fazer frente a esse 
aumento da violência na nossa cidade. Infelizmente, 
o principal responsável pela segurança do Estado não 
compareceu e até hoje se recusa a assinar esse termo 
de ajuste de conduta, para, em parceria com a prefei-
tura de Porto Velho, desenvolver ações para coibir a 
violência na nossa cidade e, de certa forma, em nosso 
Estado de Rondônia.

Por isso, faço esse registro e, respaldada pelo 
mandato generosamente concedido pelo povo de Ron-
dônia, cobro de nossas autoridades estaduais a res-
ponsabilidade para com a segurança pública em meu 
Estado.

Apelo, para que fiquem atentas e ajam com fir-
meza contra a criminalidade que corre solta em todos 
os Municípios, deixando nossos prefeitos atônitos e 
amedrontados com a escalada de estupros, homicí-
dios, prostituição infantil, tráfico de drogas, assaltos, 
latrocínios e toda ordem de crimes.
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Portanto, Sr. Presidente, faço este apelo da tribuna 
do Senado Federal, para que o Governador do Estado 
deixe de lado, um pouco, a sua campanha para o Se-
nado em 2010 e efetivamente assuma a sua respon-
sabilidade de cuidar da segurança pública do Estado 
de Rondônia e da nossa capital, Porto Velho. 

E parabenizo desta tribuna, também, a ação co-
rajosa do Prefeito da cidade de Porto Velho, Roberto 
Sobrinho, que tem feito esse enfrentamento todos os 
dias, diuturnamente, não apenas com ações na área 
de segurança, mas principalmente com ações na área 
de educação, de cultura, de lazer e de esporte, que, 
com certeza, diminuem e, principalmente, combatem 
a violência.

Então, Sr. Presidente, era isso que eu tinha para 
registrar nesta manhã e agradeço, Senador Mão Santa, 
a oportunidade de fazer, infelizmente, esse registro de 
que, no meu Estado e na minha cidade, a segurança 
pública ainda é um grande sonho, inclusive para as 
autoridades – porque recentemente, Senador Geral-
do Mesquita, em Porto Velho, houve o assassinato do 
Secretário de Segurança Pública Adjunto. 

Agora, como fica o nosso cidadão comum, como 
ficam as pessoas que pagam imposto e que, infelizmen-
te, apenas têm que assistir diuturnamente ao marketing 
político do Governador do Estado, que procura livrar-se 
de uma cassação no TSE e que já faz campanha ante-
cipada para 2010 na televisão, o tempo inteiro, dizendo 
que tudo está bem no Estado de Rondônia, quando 
na realidade não está? As pessoas estão inseguras, 
não têm educação de qualidade, não têm saúde de 
qualidade, e não há por parte do Governo do Estado 
nenhum esforço, para poder amenizar a situação do 
povo de Rondônia.

Era isso que tinha a dizer, Sr. Presidente. Agra-
deço a gentileza.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
Nossos cumprimentos à Professora Senadora Fátima 
Cleide, que representa o Partido dos Trabalhadores 
de Rondônia.

Pedimos – e, aqui, já foi sugerido pelos compa-
nheiros – que utilizássemos o espírito da lei. Sei que 
há alguns inscritos antes do Senador Heráclito For-
tes, mas, orgulhosamente, digo – e não é a primeira 
vez, não – que S. Exª havia sido operado do rim e, em 
pouco tempo, já estava bravamente aqui. Agora, fez 
uma operação de estômago e, em menos de dez dias, 
já retornou, trabalhando e mostrando o estoicismo da 
Mesa Diretora.

Então, pedi permissão para furar a fila, para cha-
mar o Senador Heráclito Fortes a usar da palavra, S. 
Exª que representa o DEM na Mesa Diretora e que é 
seu 1º Secretário.

O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI. Pronun-
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, em primeiro lugar, 
quero agradecer aos companheiros a generosidade, 
permitindo-me falar de imediato.

Na verdade, estou liberado para o exercício parla-
mentar, Senador Mão Santa, em termos. Tenho levado 
bronca do médico que me operou, tenho levado bron-
ca da minha mulher e da minha filha, porque acham 
que estou extrapolando. E, agora, levei uma bronca do 
Senador Mozarildo, que é meu amigo, que é médico e 
que me deu essa sugestão, pela qual eu lhe agradeço. 
Agradeço-lhe por dois motivos: primeiro, pela oportuni-
dade de falar; segundo, porque volto a ser o que sem-
pre quis e sempre gosto, que é ser Senador.

Nos últimos dias, voltei minhas atenções para 
essa crise que o Senado vive, para essa crise adminis-
trativa, que está sendo superada, mas, hoje, Senador 
Mão Santa, quero falar sobre o Piauí.

Abro os jornais e vejo uma declaração infeliz de 
uma pessoa por quem tenho muito apreço, que é o Se-
cretário de Turismo do Estado do Piauí, sobre a polê-
mica questão do aeroporto de São Raimundo Nonato. 
Senador Wellington Salgado, o Secretário de Turismo 
do Piauí, evidentemente seguindo orientação do Go-
vernador, passou dois ou três anos anunciando a inau-
guração do Aeroporto Internacional de São Raimundo 
Nonato. Não sei por que cargas d’água se esqueceram 
de comunicar a construção da pista à Agência Nacio-
nal de Aviação Civil (Anac) – esse é o primeiro ponto. 
Segundo ponto: aeroporto, para ser internacionalizado, 
tem de receber vistoria de um organismo internacional 
do qual o Governo brasileiro participa, mas sobre o 
qual não tem ação maior nenhuma. O que está sendo 
inaugurada em São Raimundo Nonato é uma pista de 
1,6 mil metros que poderá possibilitar subida e descida 
de aviões leves, mas que, jamais, em tempo algum, 
poderá receber o nome ou ser reconhecida como ae-
roporto internacional.

Senador Mão Santa, dizer que aeroporto é pista é 
zombar de todos nós. O que está sendo inaugurado lá 
é um campo de pouso. Há uma diferença muito grande 
entre campo de pouso e pista. Aliás, em São Raimundo 
Nonato, havia um campo de pouso razoável, mais ou 
menos do mesmo tamanho, de 1,5 mil metros.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– Quero relembrar a V. Exª que o estadista Fernando 
Henrique Cardoso, nos 500 anos de Brasil...

O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Des-
ceu lá.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
A primeira comemoração foi lá. Eu era Governador.
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O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Des-
ceu lá num avião Brasília.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– Desceu lá com os aviões da Força Aérea Brasileira 
(FAB).

O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Eu era 
o Primeiro Vice-Presidente do Congresso. Desci lá com 
o Presidente Fernando Henrique naquela data.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– Então, eu tinha feito aquela pista. Havia uma cabi-
ne...

O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Aí, 
sim, era uma pista, era um campo de pouso, que é o 
que está sendo feito, pelo menos, até o momento, lá no 
aeroporto da Serra da Capivara. Torço, trabalho para 
que essa obra seja concluída.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
Havia uma estação de passageiros de porte médio.

O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – É 
verdade!

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
Ali o Presidente comemorou os 500 anos do Brasil.

O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – É 
verdade! Comemorou os 500 anos. Fomos à Serra da 
Capivara, onde houve uma solenidade muito bonita. 
V. Exª diz muito bem.

O que se está fazendo lá é exatamente isso. É 
preciso que o Governo do Estado tenha o cuidado – 
e poderia ter evitado na atual pista que existe lá – de 
não permitir invasão.

Senador Mão Santa, ninguém contribuiu mais 
para a construção de pista no Estado do Piauí que 
o Senador Heráclito Fortes. Peguei uma emenda do 
Orçamento, combinado com o Governador, e coloquei 
recursos para a construção de pistas em vários Muni-
cípios. Vamos lá? Já tínhamos feito a de Bom Jesus. 
Mas, agora, nessa nova, entrou Luzilândia – vou lem-
brar aqui –, Paulistana, Piripiri, Pedro II, Amarante, 
Gilbués e Curimatá. Onde é que estão os recursos? 
Tenho a cópia de um despacho do Governador para 
o Ministro José Múcio Monteiro, determinando – não 
foi só um pedido ao Ministro José Múcio, não! – que 
os recursos fossem liberados. Já faz algum tempo 
isso. Já faz algum tempo. Cadê a força, o prestígio do 
Governador?

Senador Mão Santa, o que estamos vivendo no 
Piauí é um verdadeiro clube de falsa felicidade. As obras 
são prometidas, as obras são anunciadas, mas, na rea-
lidade, nada acontece. V. Exª se lembra da Cidade De-
tran? Lembra-se disso, Senador Mão Santa? Inclusive, 
liberaram-se recursos de origem duvidosa da própria 
Caixa Econômica. E o que é a Cidade Detran? É um 
amontoado de quiosques, sem finalidade alguma, que 

serviu, sim, para deformar o projeto extraordinário do 
Governador Alberto Silva sobre o Conjunto Esportivo 
do Albertão. Se, por acaso, o Piauí fosse escolhido para 
ser sub-sede da Copa do Mundo – vamos ver lá –, o 
projeto, de antemão, já seria vetado, porque usaram o 
estacionamento para construir esses quiosques lá. E, 
aliás, fizeram isso com muita festa, com a Esquadrilha 
da Fumaça, prometendo que aquela obra geraria cinco 
mil empregos. Se foram gerados cinquenta até agora, 
tenho minhas dúvidas. O Centro de Convenções – a 
família Ohtake ia fazer o projeto – está lá, é uma obra 
que, às vezes, para e que, às vezes, continua. O pior 
de tudo é que a obra é sempre acusada de paralisação 
por superfaturamento, por irregularidade.

Nessa história do Aeroporto de São Raimundo 
Nonato, não podemos enganar o povo. Agora, o Go-
vernador diz: “Não, o Presidente Lula não vai poder 
ir por que vai haver uma participação internacional”. 
Isso, salvo engano, vai acontecer na Turquia ou em 
algum lugar aí. O Presidente viaja muito, e fica até 
difícil a gente saber. O Presidente não pode ir lá até 
por questão de segurança. O aeroporto não está le-
galizado, o aeroporto não está oficializado; avião pre-
sidencial, avião de governo só desce em aeroportos 
que tenham pista oficialmente regularizada. Todos nós 
sabemos disso.

O Governador precisa entender, e o Secretário 
também, que um aeroporto não é composto somente 
de uma pista de pouso. Em um aeroporto dessa natu-
reza, que vai receber, segundo eles mesmos disseram, 
turistas do mundo inteiro, deve haver iluminação; posto 
da Polícia Federal, para receber os turistas estrangei-
ros; posto de imigração da Receita Federal e posto 
da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), 
para fazer as inspeções, principalmente agora com a 
ameaça da gripe suína, dos passageiros que chegam. 
Não podemos enganar o povo do Piauí com relação a 
fatos que não vão ocorrer.

Lamento! É com muita tristeza que trago esse 
assunto. Sou um homem otimista, gosto de uma agen-
da positiva, mas passei, nesses dias, um pouco afas-
tado, vendo, sequencialmente, falar-se de algo que é 
impossível acontecer. Faço um apelo ao Governador e 
ao Secretário de Turismo para que tenham um pouco 
mais de cuidado nessas afirmativas. Aliás, quero lem-
brar mais um ponto. Nem posto para abastecimento de 
combustível de avião está projetado para São Raimun-
do Nonato. Essa é outra exigência básica. Faço isso, 
para que o Secretário não assuma a responsabilidade 
de repercutir promessas feitas pelo Governador, para 
que eles não passem pelo vexame que passaram ao 
anunciar o aeroporto de Parnaíba como aeroporto in-
ternacional, dizendo que haveria voos regulares ligan-
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do a Itália à Parnaíba. Anunciaram hotéis espanhóis, 
anunciaram campos de golfe, sempre tudo como o 
melhor do mundo. O Secretário agora diz que a pista 
de São Raimundo já é a pista mais segura do Brasil. 
Não podemos conviver com fatos dessa natureza! Isso 
não é verdade! A pista, para ser segura, tem de ter 
balizamento noturno.

Recentemente, Senador Geraldo Mesquita – digo 
isto, só para termos a noção de como a questão é grave 
–, houve um acidente numa pista no interior da Bahia, 
matando uma família toda, causando comoção, e um 
dos fatos que nas investigações se leva em conta é a 
precariedade da iluminação da pista. E olha que aquela 
era uma pista particular, não uma pista internacional, 
Senador Mão Santa!

Quero lembrar ao Secretário e ao Governador 
que não afirmem mais a bobagem de que o aeroporto 
é internacional antes de dar entrada no pedido. Existe 
um organismo internacional. O Governo brasileiro não 
impõe a pista internacional, ele sugere. A inspeção é 
feita e é aprovada. Mas isso demanda tempo. Ora, a 
própria Anac, que teria de regularizar nacionalmen-
te a pista, alega, queixando-se, que esse processo 
não corre – pelo menos até a semana passada, não 
corria – naquele organismo. Ora, como é que se quer 
internacionalizar o que não se conseguiu sequer na-
cionalizar? E aí vem um fato curioso: como é que essa 
construção chegou a esse estágio sem a Anac fazer 
as inspeções?

Quero pedir ao Ministro Hage que examine o que 
ocorreu, porque esses recursos podem ter sido libe-
rados de maneira irregular, e faço isso para que essa 
regularização seja feita de maneira urgente, para que 
possamos fazer essa construção.

Por fim – não quero cansá-lo nem posso me can-
sar –, eu gostaria de fazer um apelo ao Governador: que 
cumpra aquele acordo feito comigo – e, na realidade, 
não foi feito comigo, mas com o Piauí – e dê andamento 
à construção daquelas pequenas pistas. Não são aero-
portos internacionais, são pequenas pistas iluminadas, 
cujos projetos estão prontos, dependendo apenas que 
o Governador realmente demonstre o prestígio que 
diz ter com o Governo Federal. O prestígio pessoal 
não o coloco em dúvida. Já vi uma cena interessan-
te: o Governador Wellington Dias bater na barriga do 
Presidente da República. Já pensou, Senador Geraldo 
Mesquita, bater na barriga dele, lá em Teresina, num 
pronto-socorro? Ave Maria! Quando vi aquilo, eu disse: 
“Bateu na barriga, é dinheiro para cá de todo o jeito”. 
De lá para cá, nada, nada, nada, nada!

Então, gente, vamos parar com isso! Faço esse 
apelo a S. Exª e termino pedindo a S. Exª: cuide, com 
mais seriedade e com mais rapidez, da solução defini-

tiva para aqueles que foram atingidos pelas enchentes 
do Piauí, principalmente aquele pessoal lá da Barra-
gem do Algodão 2. Está passando dos limites, Senador 
Mão Santa! É um tal de empurra para cá, empurra para 
lá, com a vaidade predominando! É esfera estadual, é 
esfera municipal, é esfera federal! Não! Tem de haver é 
comando! Comando! Os recursos precisam chegar ao 
seu destino. Isso é o que cada um quer. Essa história 
de botar uma plaquinha na testa, dizendo “o dinheiro 
foi meu, fui eu que fiz”, não adianta. Eu me lembro, 
Senador Mão Santa, de que fizemos aqui, como Se-
nadores, um trabalho e conseguimos recursos para o 
Piauí de vários organismos privados. Não vi o Gover-
no do Estado ainda prestar contas, nem agradecer a 
quem conseguiu esses recursos.

Portanto, faço esse registro, muito contente, Se-
nador Mozarildo, de poder voltar a esta tribuna e dizer 
que, felizmente, consigo, depois de alguns dias, voltar 
a ser o que eu mais gosto na vida: Senador da Repú-
blica, mandado a esta Casa pelo povo do Piauí.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 

Acabamos de ouvir o Senador Heráclito Fortes, do DEM 
do Estado do Piauí, que mostra as suas preocupações 
com a falta da verdade do Governo do Piauí no inter-
nacional Aeroporto de São Raimundo Nonato, em que 
não existe uma pista, não tem estação de passageiro, 
não tem iluminação; só tem propaganda. E também na 
cidade de Parnaíba, cujo aeroporto foi feito na era da 
revolução. O Ministro era João Paulo dos Reis Velloso 
– eu estava na inauguração –, e o Governador, Dirceu 
Arcoverde. É idêntico ao de Teresina, com a diferença 
de que o de Teresina tem uma estação de controle que 
eu, quando Governador, construí. Então, eles dizem 
que é internacional, mas o de Parnaíba nem tem mais 
voo de teco-teco. Essa é a verdade.

Convidamos para usar da palavra, segundo a 
frequência desde cedo, o primeiro a nos convocar e a 
chamar a todos para o dever sexta-feira, fato que te-
mos de relembrar ao Brasil que, nunca antes, como 
diz o nosso querido Presidente Luiz Inácio, ou nunca 
dantes, como Camões, o Senado da República se reu-
nira às sextas-feiras, nem às segundas – está ouvindo, 
Cristovam? Isso mostra que nós avançamos muito e 
que esta Mesa Diretora está empenhada em devolver 
a credibilidade e a representação do Senado da Re-
pública ao povo brasileiro.

Com a palavra, então, Mozarildo Cavalcanti, que 
representa o PTB.

O PTB é um forte partido no Brasil, foi criado 
por Getúlio Vargas – estadista e líder que governou o 
País por quase 20 anos – e renasceu. No Piauí, é um 
partido muito forte, liderado pelo jovem Senador João 
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Vicente Claudino e já conseguiu ter o maior número 
de prefeitos. O grande Líder e Senador do Piauí João 
Claudino tem perspectivas invejáveis na política do 
Piauí e do Brasil.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Obrigado, Senador Mão Santa, que, como sempre, 
brilhantemente, preside esta sessão de sexta-feira, 
dia 26 de junho.

Eu quero dizer, Srªs e Srs. Senadores, que eu 
discordo quase que totalmente da política ou da ação 
do Governo do Presidente Lula. Evidentemente apoio 
as ações sociais, porque aprendi muito cedo, como 
médico, que não adianta você esquecer que alguém 
está com fome, com dor, morando mal ou não mo-
rando e tentar fazer, primeiro, crescer o bolo para, 
depois, dividir.

Então, nesse particular, eu acho que há acertos, 
por exemplo, no programa Bolsa Família, embora eu 
discorde do fato de ter apenas porta de entrada – não 
está ainda esboçada a porta de saída –, porque eu 
tenho certeza de que todos os cidadãos que estão 
hoje nesse programa querem ter sua auto-suficiência, 
ganhar o pão de cada dia com o suor de seu rosto, 
como é costume das pessoas mais humildes. Mas re-
pito como médico: se alguém está sofrendo uma dor, 
a gente tem que dar primeiro o analgésico, depois 
discutir porque ele estava sentindo dor e arranjar um 
meio de ele não ter mais essa dor.

Senador Geraldo Mesquita, para o primeiro man-
dato do Presidente Lula, no segundo turno, eu votei 
nele, pois achava que era a oportunidade de ver uma 
pessoa que veio de baixo, um trabalhador, gerir o País 
e mudar a realidade que o Brasil atravessava há tanto 
tempo. Mas me decepcionei. Por quê? Porque vi uma 
série de escândalos, de equívocos, principalmente com 
a minha região, a Amazônia. 

Se houve uma coisa que me levou a votar nele 
para o seu primeiro mandato, no segundo turno, foi 
porque ele disse uma frase em seu programa para a 
Amazônia, que, por sinal, era extenso, que resumia o 
que todos nós da Amazônia realmente queremos: “É 
a hora de se dizer o que se pode fazer na Amazônia e 
não de ficar apenas dizendo o que não se pode fazer 
na Amazônia”.

Eu, que sou homem nascido na Amazônia, casei 
com uma mulher da Amazônia, tenho filhos na Ama-
zônia, eu não falo de Amazônia porque ouvi falar ou 
porque ONGs plantaram idéias da Amazônia na mi-
nha cabeça. Não.

Então, o que eu vi no primeiro Governo do Pre-
sidente Lula? Um total desapreço aos 25 milhões de 
habitantes da Amazônia. E o meu Estado, inclusive, 

na segunda campanha do Presidente Lula para o seu 
segundo e atual mandato, derrotou o Presidente Lula 
no primeiro e no segundo turno. Por quê? Porque ele 
fez uma política malvada com o meu Estado. Malvada! 
Só o que ele fez foi demarcar terras indígenas – pelo 
menos umas cinco ele demarcou. A última e mais so-
frida foi a da Raposa Serra do Sol. Demarcou unidades 
de conservação. Mas investir nas pessoas de Roraima, 
investir no desenvolvimento do meu Estado para gerar 
empregos, ele não fez.

Hoje, eu venho aqui à tribuna para elogiá-lo, por-
que ele teve uma postura que, no meu entender, mostra 
que, assim como ele se descolou do núcleo radical do 
PT, agora está se descolando dessas ONGs que que-
rem dar receita sobre o que se fazer na Amazônia. E 
sancionou, ontem, a medida provisória que ele mandou 
para cá, na qual a Câmara fez alguns acréscimos – e 
o Senado referendou tudo que a Câmara fez. O Pre-
sidente Lula, pressionado por Parlamentares do seu 
Partido, por ONGs, por governos internacionais, san-
cionou ontem com um veto. Um veto. Um veto que, no 
meu entender, também foi equivocado, porque proíbe 
que pessoas jurídicas tenham propriedades na Ama-
zônia. Eu acho um equívoco. Mas, no global, Senador 
Geraldo Mesquita Júnior, foi excelente. 

E li os jornais hoje para prestar atenção exata-
mente na repercussão dessa medida. E o que eu en-
contrei? O que me chamou atenção em primeiro lugar 
é o que foi publicado na Folha de S.Paulo: “Medida 
provisória da Amazônia desagrada lados rivais”. Ora, 
se desagrada lados rivais, está, portanto, no ponto de 
equilíbrio. Então, o Presidente Lula acertou. Embora eu 
lamente que ele tenha vetado esse item, avançamos 
extraordinariamente com essa iniciativa dele. Porque 
não adianta ficar botando Polícia Federal, Ibama, In-
cra, só para penalizar as pessoas que estão lá e não 
dar chances de regularizar. Com essa medida provi-
sória que desagradou os dois lados rivais... É lógico 
que as pessoas que são importantes para o Brasil, as 
pessoas do agronegócio, não queriam que vetassem 
essa questão, porque, por exemplo, V. Exª, Senador 
Geraldo Mesquita Júnior, que tenha supostamente uma 
propriedade, na Amazônia, de 1.500 hectares, só pode 
explorar 20%, ou seja, 300 hectares; V. Exª não pode 
transformar sua propriedade em pessoa jurídica, até 
para facilitar a contabilidade, para facilitar a obtenção 
de recursos? É um contrassenso, um preconceito ran-
çoso contra empresas, empresários, proprietários. 

Mas, de qualquer maneira, repito, a medida pro-
visória é boa, muito boa para a Amazônia. E no jornal 
O Globo diz: “Lula sanciona a MP da Amazônia com 
um veto”. E faz comentários.
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Mas a reportagem que achei importante chamar a 
atenção está justamente no Correio Braziliense: “Terras 
rurais ocupadas há cinco anos serão regularizadas”. 
Veja Senador Geraldo Mesquita Júnior, como uma 
mesma coisa pode ter várias conotações dependendo 
de como se escreve, de como se fala. Essa medida 
provisória só vai regularizar quem estava lá de 2004 
para trás, e não quem chegou ontem lá ou quem for 
para lá agora.

O mais importante, Senador Geraldo Mesquita 
Júnior, é que se faz um alarde – e eu lamento que a 
imprensa continue insistindo nisso – de que lá cabe não 
sei quantos Portugais, não sei quantas Itálias, quantas 
Alemanhas. Não vale esse tipo de comparação para a 
Amazônia. A Amazônia é um continente sozinha, re-
presenta 61% do Brasil

Então veja bem, essa medida provisória pretende 
regularizar, só de pequenos proprietários, cerca de 300 
mil, e mais 85 mil entidades rurais na área do Distrito 
Federal. Então, o alcance é para milhares de pessoas. 
E quanto é que essa área, que vai ser regularizada, 
Senador Geraldo Mesquita Júnior, representa? Re-
presenta 12,9% da Amazônia; 12,9 % da Amazônia. 
Portanto, mais de 90% da Amazônia ou já é reserva 
indígena, ou é unidade de conservação, ou é corredor 
ecológico, ou é ocupado pelas cidades, vilas, etc. En-
tão, é preciso que se fale a verdade de maneira clara, 
porque, se você sofisma, veja que em jornais diferen-
tes a manchete pode induzir... E quantos brasileiros, 
inclusive eu, só leem a manchete e a submanchete, e 
só vão ao texto quando a matéria realmente interes-
sa? Então fica aquela dúvida: “ah! vão acabar com a 
Amazônia com essa história”. É uma mentira! O que 
o Presidente Lula está fazendo é uma coisa justa. E 
quero dizer, sou adversário do Presidente Lula na 
maioria dos seus atos. Ontem mesmo fiz um discurso 
aqui condenando a falta de transparência da obra do 
Palácio do Planalto, que vai gastar R$78 milhões para 
fazer uma garagem e mais algumas coisas. Critiquei. 
Quando tiver que criticar, vou criticar; quando tiver que 
elogiar, vou elogiar, como estou fazendo hoje. 

Como homem da Amazônia – não sou Senador 
por Roraima, eu sou Senador de Roraima, como frisei 
no início, pois nasci lá –, quero dizer que esse é um 
gesto altamente significativo para a Amazônia. Nós va-
mos legalizar principalmente o pequeno proprietário, 
aquele que tem até 400 hectares. E quanto é que ele 
vai poder explorar, Senador Mesquita? De 400 hecta-
res, 20% dão o quê? Oitenta hectares, porque o resto 
é reserva legal. E aí, sim, regularizando, o Governo vai 
ter efetivamente condições de fiscalizar e de ir para 
cima daqueles que estão ilegais. Não é, como muitas 
pessoas colocaram, a medida provisória da grilagem. 

Quem for grileiro não vai poder regularizar suas terras, 
porque grileiro é quem ocupa a terra com documento 
falso, e a maioria das pessoas que está na Amazônia 
ocupa a terra com documentos precários, fornecidos 
pelo Governo Federal, por intermédio do Incra.

Então, vejam bem, quero deixar bem claro para 
o Brasil, para os telespectadores da TV Senado, para 
os ouvintes da Rádio Senado, essa medida provisória 
vai apenas regularizar 12,9% da área da Amazônia 
Legal. Não chega nem a 13%. 

E, antes de prosseguir, quero ouvir o Senador 
Geraldo Mesquita Júnior, com muito prazer.

O Sr. Geraldo Mesquita Júnior (PMDB – AC) – 
Caro amigo, Senador Mozarildo Cavalcanti, o que V. Exª 
disse no início do seu pronunciamento vou, inclusive, 
pedir que a minha assessoria reproduza num peque-
no quadro, porque nunca vi uma definição tão exata, 
tão precisa, tão isenta de paixão como a que V. Exª fez 
com relação aos programas sociais do Governo Lula. 
V. Exª, como médico, ao dizer que quando o paciente 
está com dor, você dá um analgésico, mas não se furta 
de verificar as causas daquela dor, para que ela seja 
eliminada e o paciente nunca mais sinta a dor, foi de 
uma felicidade incrível. De fato, assim como o Senador 
Mozarildo Cavalcanti, o Senador Geraldo também votou 
no Presidente Lula. Dessa vez não. Até o seu primeiro 
mandato eu votei com ardor no Presidente Lula. Aliás, 
votei nele, Senador Mozarildo, indiretamente desde a 
época em que ele foi candidato a Deputado em São 
Paulo. A todo paulista que eu conhecia, eu recomen-
dava, pedia: vote no Lula. Vai lá para tua terra e vote 
no Lula. Eleja-o Deputado. Depois, nas suas demais 
candidaturas à Presidência, fiz campanha de forma 
ardorosa. Votei nele. No primeiro mandato, fui eleito 
com ele, em 2002. Como V. Exª, também me decep-
cionei com o Lula. E acredito que definitivo na vida é a 
morte, mas a decepção é profunda, escândalos atrás 
de escândalos. Decepcionei-me profundamente com 
o Lula, não esperava que ele fizesse uma grande re-
volução, mas esperava que algumas medidas fossem 
tomadas e adotadas e que a população brasileira não 
fosse obrigada a conviver com casos como o mensa-
lão e tal. Agora, no tocante ao Bolsa Família, que era 
o Bolsa Educação, ele agiu bem no começo. Agora, 
no entanto, furta-se a procurar a porta de saída, como 
V. Exª diz. As pessoas querem ser socorridas, querem 
enxergar a porta de saída. Se você perguntar a qual-
quer cidadão ou cidadã brasileira se prefere viver de 
Bolsa Família a vida inteira ou ter um emprego que lhe 
assegure a manutenção da sua família, sei qual será 
a resposta da maioria dos brasileiros, Senador Moza-
rildo Cavalcanti. Portanto, parabéns pela sua análise 
no tocante aos programas sociais deste Governo que, 
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aliás, é a única coisa que tem certa consistência. On-
tem, estava vendo o programa eleitoral do PSDB na 
televisão e a reafirmação de que apenas 3% a 4% do 
PAC, do seu cronograma e dos recursos alocados para 
esse amontoado de programas antigos que recebeu a 
denominação de PAC, apenas 3% ou 4% teriam sido 
cumpridos até agora. Quer dizer, o resto é conversa fia-
da; o resto é mídia, é propaganda. Agora, com relação 
ao projeto que o Presidente Lula sancionou ontem, da 
regularização das áreas na Amazônia, fui daqueles que 
me bati aqui pela retirada desse exato dispositivo que 
ele vetou ontem. E vou explicar por quê, Senador Mo-
zarildo. Não foi por preconceito contra pessoa jurídica, 
é porque acho que essa questão deve ser tratada em 
apartado, em separado. Acho que devemos retomar o 
tema. O Presidente deve provocar o Congresso, ou o 
Congresso deve se movimentar no sentido de também 
estender essa possibilidade às pessoas jurídicas que 
estão lá instaladas, porque senão vai passar a ideia de 
que temos preconceito contra pessoas jurídicas. E não 
é o caso. Eu apenas me juntei àqueles que achavam 
que aquele dispositivo deveria ter sido tirado desde a 
hora em que votamos aqui, no Senado, porque não 
era adequado tratá-lo dentro daquela medida provi-
sória, pois estava muito pouco regulamentado. Acho 
que devemos retomar a discussão da regularização 
das áreas de terra das pessoas jurídicas, sob pena 
de sermos acusados de preconceituosos contra em-
presas que se estabelecem. Tem empresas picaretas? 
É claro que tem. Tem na engenharia, tem na área de 
saúde, tem em qualquer lugar empresa picareta. Por 
que não teria também na exploração de áreas rurais? 
Tem, claro que tem, mas isso é caso de polícia. Por-
tanto, Senador Mozarildo, meus parabéns pelo seu 
pronunciamento! V. Exª, hoje, mais do que nunca, foi 
muito feliz abordando essas duas questões como ver-
dadeiro amazônida que é, esclarecendo a população 
brasileira acerca do seu pensamento, do seu posicio-
namento em relação a questões tão importantes como 
essa. Meus parabéns!

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR) 
– Obrigado, Senador Geraldo Mesquita. Fico muito 
honrado com o aparte de V. Exª, que, como eu, é um 
Senador da Amazônia também. 

Quero dizer – e fazendo alguns comentários sobre 
o seu aparte –, primeiro, que eu não só votei, como V. 
Exª também, não só votamos no Presidente Lula no seu 
primeiro mandato como o apoiei durante todo os seus 
quatro anos do primeiro mandato aqui no Senado, até 
votando algumas matérias a que eu tinha restrições. 
Portanto, durante os quatro anos do primeiro mandato 
do Presidente Lula, eu o apoiei. E aí fui para a reeleição, 
em 2006, contra ele, porque por quatro anos espera-

mos que ele fizesse as coisas mais elementares que 
nós pedimos para o meu Estado, como, por exemplo, 
a devolução das terras que estavam em poder do Incra 
para o Estado de Roraima, que ele só fez agora porque 
o Líder do Governo vai ter uma reeleição no ano que 
vem. A importação do combustível da Venezuela para 
Roraima. Ora, Senador Geraldo Mesquita, quanto re-
presenta para a Petrobras o que Roraima consome de 
gasolina e de diesel? Nada, praticamente. Não chega 
a ser 1% do seu faturamento, mas a Petrobras botou 
o pé, e o Presidente Lula não fez. E o Governador 
Ottomar, na época, propôs que a própria Petrobras 
importasse o combustível e vendesse em Roraima, 
o que evitaria qualquer tipo de especulação. Não fez. 
Pedimos que ele demarcasse a reserva Raposa Serra 
do Sol de maneira não excludente, o que era perfeita-
mente possível. Elaboramos um parecer da Comissão 
Temporária Externa do Senado, relatado pelo Senador 
Delcídio Amaral, do PT. Ele não fez. 

Todas as reivindicações de Roraima – mas es-
sas eram as três principais – não foram atendidas pelo 
Presidente Lula. Se alguém o atrapalhou de fazer, não 
sei; mas que parece que sim, sim. 

Então, quero dizer que apoiei o Presidente Lula 
no primeiro mandato dele todo. Neste segundo man-
dato, Senador Mão Santa, depois de reeleito contra 
ele, contra o candidato dele lá no Estado, fomos, num 
gesto de boa intenção, com o Governador Ottomar, 
que foi eleito no primeiro turno com 62% dos votos, 
conversar com ele. Levamos de novo as reivindicações 
e nos dispusemos a estar ao lado dele. Ele concordou 
plenamente, aceitou as reivindicações, chegou a di-
zer: “Por que o Incra tem que ter as terras, que eram 
da época do Território, agora, quando é Estado? Não, 
quero isso resolvido em semanas”. E não deixaram... 
Ou não deixaram ou ele não quis resolver.

Por isso, decidi, até em coerência com os eleitores 
que me elegeram –foram 55% do eleitorado do meu 
Estado –, e que me elegeram num discurso contra o 
Governo Lula... Então, não posso chegar depois aqui 
e dizer: “não, vou trair meus eleitores”. Não vou. 

Mas sou coerente. Procuro, justamente pela minha 
formação, ser sempre honesto com a realidade. Nesse 
caso aqui, tenho de elogiar o Presidente Lula. Até diria, 
Senador Geraldo Mesquita que, quem sabe, não sei 
se já existe, mas, quem sabe, a gente não propõe que 
o dia 25 de junho, que foi o dia da sanção dessa me-
dida provisória, seja chamado Dia da Amazônia. Este 
aqui é o passo fundamental, é uma verdadeira carta 
de alforria para que a Amazônia possa ter condições 
de se desenvolver e que os 25 milhões de habitantes 
que lá vivem tenham mais dignidade e sejam respei-
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tados, e não olhados, como são até hoje, como vilões, 
destruidores da floresta, desmatadores. 

Repito: essa medida provisória vai mexer apenas 
com 12,9% da área da Amazônia, que já está ocupa-
da por pessoas que foram para lá há várias décadas, 
e só vai beneficiar quem lá estava de 2004 para trás. 
Então, a Lei nº 11.952, sancionada ontem e já publi-
cada no Diário Oficial, tem de ser chamada mesmo de 
Lei da Amazônia. Aí vem aquela história, não adianta 
analgésico para curar doenças. Então, essa medida 
é realmente um remédio para se fazer um tratamento 
adequado. 

Eu quero aqui, inclusive, elogiar a Senadora Kátia 
Abreu, que foi a Relatora da medida provisória e fez 
um trabalho belíssimo. Embora rotulada, carimbada 
de ruralista, ela dialogou com todo mundo. Aliás, pa-
lavras com “ista” no final referem-se a algo problemá-
tico, porque geralmente envolvem paixão. Por acaso, 
você acredita que um flamenguista vai torcer para um 
outro time? Será que um flamenguista vai ver virtudes 
em outro time? Então, é a mesma coisa: ambientalis-
ta, ruralista. Terminou com “ista”, tem paixão no meio. 
Não que eu seja contra as paixões, mas a razão tem 
que estar acima das paixões. E, nesse caso, Senador 
Mão Santa, o Presidente Lula conseguiu se descolar 
do núcleo enferrujado do PT, descolar-se das ONGs 
que querem mandar na Amazônia e aprovou uma lei 
de muita importância para a Amazônia.

Agora, para finalizar, eu queria fazer um apelo ao 
Presidente Lula: que ele deixe o Legislativo legislar tam-
bém sobre a Amazônia. Ele não deixa. Olhe, Senador 
Mão Santa, eu só vou citar três propostas de iniciativa 
minha que estão na Câmara, mas há propostas de ini-
ciativa de todos os 27 Senadores da Amazônia. 

Uma trata de tirar 0,5% do que o Governo Fede-
ral arrecada com Imposto de Renda e com IPI – que 
ele arrecada inclusive na Amazônia – para destinar às 
instituições federais de ensino superior na Amazônia. 
Olhem só: tira dinheiro federal para colocar em insti-
tuições federais! Não está nem colocando nas institui-
ções estaduais e municipais! A PEC foi aprovada no 
Senado e está mofando na Câmara. Por que será? Os 
Deputados não querem votar? Não. É porque o Gover-
no não quer fazer. O Governo tem a maioria absoluta 
na Câmara, e a Câmara só faz o que o Governo quer. 
Eu lamento dizer isso, porque fui Deputado por dois 
mandato, inclusive fui Constituinte. Lamento dizer isso, 
mas é verdade. 

Há, também, outro projeto do Colégio Militar. Na 
Amazônia toda, Senador Eurípedes, temos somente 

um Colégio Militar no Estado do Amazonas. Então, ora, 
não é quem é militar, é dar oportunidade aos jovens 
da Amazônia de ter mais um tipo de ensino público de 
qualidade. E aqueles que quiserem seguir a carreira 
militar começam estudando na Amazônia. Passou no 
Senado, está na Câmara. E é um projeto autorizativo, 
isto é, nem obriga o Governo a fazer de imediato, fará 
quando tiver disponibilidade orçamentária ou quando 
convier, de acordo com a assessoria da área militar.

Outro é o projeto da aviação regional. O que esse 
projeto quer? É que se tire um percentual das passa-
gens das grandes empresas para financiar a aviação 
regional. Em todo o mundo, a aviação regional é valori-
zada. A Embraer, a nossa empresa que fabrica aviões, 
vende aviões para a Europa, para os Estados Unidos, 
mas não vende para o Brasil, porque não há incentivo 
para que as empresas regionais comprem aviões e 
façam voos. Temos um grande pecado nesse sentido. 
Está na Câmara, e também não votam.

Quero fazer este apelo ao Presidente Lula: já que 
ele agora, no meu entender, começa a se redimir com 
a Amazônia, que também mande a assessoria fazer 
levantamento dos projetos bons, de iniciativa parlamen-
tar, que estão ou aqui, no Senado, ou na Câmara. Vou 
fazer, como Presidente da Subcomissão da Amazônia 
aqui, no Senado, vou fazer um levantamento de todos 
os projetos de todos os parlamentares que dizem res-
peito à Amazônia, porque nós temos que tratar a Ama-
zônia com o interesse que os estrangeiros têm pela 
Amazônia. Nós, brasileiros, temos que ter um interesse 
maior ainda sobre a nossa Amazônia e cobiçá-la de 
maneira benéfica. 

Então, Senador Mão Santa, quero terminar, pedin-
do a transcrição dessas matérias a que fiz referência, 
que li parcialmente. Encerro, portanto, dando as minhas 
congratulações ao Presidente Lula pela coragem cívica 
que teve de sancionar, apesar das pressões nacionais 
e internacionais, essa medida provisória hoje transfor-
mada em lei, que, realmente, começa a dar dignidade 
aos 25 milhões de brasileiros que vivem na Amazônia, 
25 milhões de amazônidas que lá estão, pagando para 
serem brasileiros e para defender a Amazônia com a 
sua presença. 

Muito obrigado.

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) – 
Acabamos de ouvir o Senador, de Roraima, Mozarildo 
Cavalcanti, mostrando a sua constante preocupação 
com o melhor viver do homem da Amazônia.

Convidamos, para usar da palavra, o Senador 
do PDT do Distrito Federal, Professor Cristovam Bu-
arque.

O Professor Cristovam Buarque iguala-se aos 
grandes Senadores da História da República, como 
João Calmon, Pedro Calmon, Darcy Ribeiro...

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) – 
Mão Santa.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– ...que fizeram avançar a educação no nosso País. 
Chegou a lembrar que, na bandeira, deveria estar es-
crito: “Educação é ordem e progresso”.

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Muito bem. Muito obrigado, Senador.

Nesses dias de crise que estamos vivendo, mui-
tas vezes já se falou aqui que o Presidente Lula está 
navegando nos seus 80% de popularidade enquanto 
o Senado, de certa maneira, nada, tentando sair da 
crise.

E esqueceram muitos de falar um detalhe: o Pre-
sidente Lula ganhou um dos maiores prêmios dados 
a qualquer pessoa no mundo inteiro. É um prêmio tão 
famoso, conhecido, que alguns chamam de prêmio 
pré-Nobel, porque, se o senhor olhar aqui a lista dos 
que receberam esse prêmio, criado em 1990, sob a 
orientação e financiamento do ex-Presidente da Costa 
do Marfim, o Presidente Houphouët-Boigny, em 1990, 
se olhar os nomes, você vê, cada um de nós, que é 
um pré-Nobel. Ganharam esse prêmio Mandela, de 
Klerk, Carter, Rabin, Shimon Peres, Arafat, Xanana 
Gusmão. 

Esse é um prêmio que muitos dizem que abre 
as portas para o Nobel. Esse prêmio, cujo título, na 
verdade, é Prêmio da Pesquisa para a Paz, coloca o 
Presidente Lula entre os grandes nomes que há no 
mundo. O Presidente do Conselho é Henry Kissinger, 
para ver que não é uma questão ideológica.

E eu quero falar desse prêmio, quero lembrar 
que o Presidente Lula não o ganhou sozinho – o Brasil 
e outros líderes nacionais colaboraram com isso – e 
quero sugerir, talvez de uma maneira até pretensio-
sa, algumas das palavras que o Presidente Lula terá 
a chance de falar para o mundo inteiro no dia 7, em 
Paris, quando vai receber o prêmio.

O mérito é do Presidente Lula, mas, se não fosse 
a democracia conquistada por centenas, milhares de 
pessoas, o Presidente Lula nem estaria na Presidên-
cia, quanto mais ganhando esse prêmio. Então, por 

trás dele, está cada um que, neste País, lutou pela de-
mocracia, cada um daqueles que ajudaram a construir 
a democracia – e aí fazendo justiça, de maneira até 
especial, ao Presidente do Senado José Sarney, que 
foi o condutor dos cinco anos da transição. Por trás 
desse prêmio, está o Partido dos Trabalhadores, na 
sua totalidade, sem o quê, o Luiz Inácio Lula da Silva 
não seria Presidente e não ganharia esse prêmio. Por 
trás, estão os Presidentes anteriores a ele: Itamar Fran-
co e Fernando Henrique Cardoso, sem os quais, esse 
prêmio não seria viável, porque ele teria recebido um 
país sob o caos – ou sobre o caos – da inflação, um 
país perdido economicamente. Ele recebeu um País 
com rumo. Mas foi ele o grande responsável pelo prê-
mio. Foi ele, pela responsabilidade de manter aquilo 
que tinha que ser mantido, vindo dos Governos ante-
riores, como, sobretudo, a responsabilidade fiscal e a 
política econômica, pelo menos nas suas bases. E foi 
ele que soube agregar a isso uma ampliação radical 
dos programas que já vinham em andamento, como o 
Bolsa Escola, quando se amplia com o nome de Bolsa 
Família, o Fundeb, que é uma extensão do Fundef, e 
o ProUni, que não existiria se não fosse o gesto do 
Governo Fernando Henrique Cardoso de possibilitar 
o aumento substancial das vagas nas escolas, nas 
faculdades particulares.

Ele soube dar continuação, de maneira rígida, ao 
que era preciso na economia e ampliar, de uma ma-
neira bastante grande, os programas sociais, criando, 
no Brasil, uma grande rede de proteção social, que já 
vem de algum tempo, mas que ele soube ampliar. Ele 
não teria recebido também este prêmio se não fosse 
ele, mas se não fosse brasileiro.

Senador Mão Santa, só o Brasil é hoje um país 
que não tem os recursos da Europa, mas não tem a 
pobreza da África. Só o Brasil é o país que tem todos 
os problemas do mundo hoje e tem, ao mesmo tempo, 
os recursos para resolver esses problemas. Só o Bra-
sil, dos países grandes, representa a média da crise 
mundial. O Brasil tem a mesma renda per capita do 
mundo, e os indicadores sociais são muito parecidos 
com a média. Por isso, o Brasil é um País que facilita 
a um líder como Luiz Inácio Lula da Silva, contando 
com o que aconteceu antes neste País, receber este 
prêmio.

Por isso, o Brasil pode falar, através da voz do 
Presidente Lula, no dia 7 de julho em Paris, na sede 
da Unesco, para o mundo inteiro. É o Brasil, Senador 
Mozarildo, que pode falar através dele. E eu sou bra-
sileiro, um brasileiro que tem o privilégio de ter esta 
tribuna. E é como brasileiro que eu quero sugerir que 
o Presidente Lula, de fato, perceba a chance que ele 
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tem de falar ao mundo sobre os temas que nós hoje 
atravessamos.

O primeiro item é a definição do conceito de paz 
no mundo de hoje, porque, se o prêmio diz “pesqui-
sas para a paz”, é preciso que ele diga que a paz de 
hoje não é aquela de 1990, quando foi criado o plano 
e quando havia ainda os resquícios da busca da paz 
em relação a uma hecatombe nuclear, que poderia 
acontecer ainda, apesar de a União Soviética já estar 
desaparecendo.

Hoje, a paz tem que ser feita não entre países. A 
primeira paz que precisamos fazer é com os pobres do 
mundo. Nunca antes o mundo teve 1 bilhão de pessoas 
esfomeadas, como as Nações Unidas disseram que 
tem neste momento. Nunca havia chegado a 1 bilhão 
o número de esfomeados. Nunca! Em nenhuma época, 
em nenhum momento, em nenhuma tragédia.

O Presidente Lula, em nome do Brasil, tem que 
falar da paz com os pobres do mundo, especialmente 
com as crianças pobres do mundo, especialmente da 
paz com as crianças esfomeadas e sem escola. Essa é 
a primeira paz sobre a qual acho que ele deve falar.

Ele deve falar também sobre a paz que a gente 
precisa ter com aqueles que estão dependentes cien-
tífica e tecnologicamente. Há uma guerra hoje entre 
os que têm acesso e os que não têm acesso à ciência 
e tecnologia. É uma guerra que faz com que alguns 
vivam mais e outros vivam menos, dependendo do 
médico que pode ir ou não pode ir; dependendo dos 
equipamentos que os médicos tenham para levar aonde 
vão; dependendo da orientação de como se comportar 
para ter saúde. 

Temos que fazer a paz com aqueles que não 
têm acesso à ciência e à tecnologia, que são patrimô-
nios da humanidade, e não apenas do cientista que 
a descobriu. 

Ele tem que trazer também a ideia de uma paz 
com aqueles que podem ser vítimas do terrorismo. 
Precisamos construir uma paz em que não haja risco 
de terrorismo. Agora, essa paz em relação ao risco do 
terrorismo tem que vir aliada a uma outra, a uma quarta 
paz. É a paz daqueles que hoje sofrem o colonialismo 
cultural, que tenta fazer com que todos pensem igual-
mente, todos tenham o mesmo deus, todos tenham a 
mesma religião. Temos que fazer paz com esses, que 
são excluídos da maneira como o Ocidente tenta impor 
sua visão de mundo, sua fé, seus rituais religiosos. 

O Presidente Lula tem que falar da necessidade 
de paz com todas as culturas do mundo: a paz da di-
versidade. E mais uma paz, Senador Mão Santa – eu 
poderia falar de outras: ele precisa dizer que a gente 
tem que fazer paz com as próximas gerações; paz com 
aqueles que ainda não nasceram e que já está escrito 

que serão vítimas da depredação ecológica, que vai 
fazer com que lhes entreguemos, quando nasçam, um 
mundo mais quente, uma agricultura desarticulada, um 
oceano num nível mais elevado. 

O Presidente Lula, falando em nome do Brasil, 
no dia 7 de julho, em Paris, na sede da Unesco, ao re-
ceber esse prêmio, que ele merece receber, tem que 
falar da necessidade de termos paz com as próximas 
gerações. O prêmio dele chama-se “Pesquisas pela 
Paz”. Ele tem, portanto, que explicitar que, no mundo 
de hoje, a paz não é apenas aquela que a gente con-
segue desligando os motores das guerras, mas, sim, a 
paz que a gente constrói, aumentando o entendimento 
entre os seres humanos. 

O Presidente Lula pode, portanto, aproveitar para 
dizer ao mundo o que os outros Chefes de Estado 
não têm condições, porque, ou são de países muito 
pobres, sem recursos, ou de países muito ricos, sem 
problemas. O Brasil é um país que carrega todos os 
problemas do mundo e todos os recursos necessários 
para corrigir essas dificuldades. Por isso, o Presiden-
te Lula é o único que pode chegar e dizer, alto e bom 
som, que vivemos um tempo de cataclismo; vivemos 
tempos cataclísmicos, tempos de mutações profundas, 
e temos que enfrentar esses cataclismos que estão 
diante de nós. E o primeiro cataclismo, obviamente, 
o mais visível, é o cataclismo ambiental, é a catás-
trofe da destruição da vida no planeta por conta de 
uma civilização industrial estúpida, que baseia toda 
a sua economia na destruição dos recursos naturais. 
E, pior: no uso dos recursos naturais para provocar o 
aquecimento global. 

O Presidente Lula tem que dizer que não há paz 
se não houver paz com a natureza. Tem que, portan-
to, exigir que o mundo inteiro descubra o modelo de 
desenvolvimento que seja compatível com a proteção 
ambiental e com a proteção da diversidade cultural, 
porque os tempos cataclísmicos que vivemos estão 
provocando a destruição da vida, o desequilíbrio eco-
lógico. Mas há um que considero mais grave ainda: é 
o cataclismo, é a catástrofe de um processo de domi-
nação da ciência e tecnologia por alguns, que está le-
vando a humanidade a caminhar para uma ruptura da 
semelhança entre os seres humanos. Continuando, por 
mais 20 ou 30 anos, o uso da ciência e da tecnologia 
para poucos, sobretudo na área da Biologia, na área 
da Engenharia Genética, nas áreas da Saúde – não 
há duvida, é uma questão de olhar o que está aconte-
cendo –, se continuar esse uso das ciências médicas 
para poucos, não demoraremos – e o Senador Mão 
Santa é médico – para que a espécie humana se divida 
entre aqueles que vão viver mais, mais inteligentes e 
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com mais saúde; e aqueles que vão viver pouco, sem 
inteligência e sem saúde. 

Não podemos deixar que seja, nessa próxima 
geração, esse salto maldito de uma evolução biológi-
ca a serviço de poucos, quebrando o sentimento de 
semelhança entre os seres humanos; a tal ponto que, 
se isso continuar, bem antes do final do século XXI, 
haverá uma espécie de neo homo sapiens – os homos 
sapiens de hoje; haverá uma espécie produzida atra-
vés de mutação induzida pela ciência, fazendo seres 
superiores e seres inferiores.

O Presidente Lula precisa falar sobre esse risco; 
o Presidente Lula precisa fazer um alerta ao mundo de 
que estamos diante do risco dessa catástrofe da des-
truição do sentimento de semelhança entre os seres 
humanos, que demorou tanto a ser construído. Porque 
houve tempo em que alguns seres humanos se con-
sideravam filhos de Deus; outro em que certos seres 
humanos se sentiam superiores, por serem brancos, 
comparados com os negros; ou por serem livres, com-
parados com os escravos. 

É muito recente essa ideia do sentimento de se-
melhança plena, e a gente está a ponto de perdê-la 
da maneira pior do que em qualquer outra época da 
história, porque o próprio corpo vai indicar uma des-
semelhança – mais do que desigualdade. 

O Presidente Lula precisa aproveitar essa chan-
ce e fazer esse alerta. Ele precisa, ao mesmo tempo, 
fazer o alerta de que não podemos continuar com o 
risco do desemprego como característica permanente. 
Não apenas o desemprego temporário, com o qual a 
humanidade aprendeu a conviver ao longo de alguns 
séculos, mas um desemprego estrutural, em que não 
haverá chance de a pessoa ter emprego. Está surgin-
do a criação desse conceito novo dos sem-emprego 
permanentemente, dos não apenas desempregados, 
mas desempregáveis por toda a vida. 

O Presidente Lula precisa fazer um alerta sobre 
isso. Ele precisa fazer um alerta também sobre o fato 
de que a divisão que há hoje no mundo não é entre 
países ricos e países pobres, mas entre ricos e po-
bres dentro de todos os países do mundo. Ele ainda 
costuma falar muito na ideia de que existem países 
pobres e países ricos, esquecendo-se de que nos 
países pobres, como o Brasil, há fortunas maiores do 
que nos países ricos. E isso não é uma característica 
do Brasil. Isso acontece no México, na Venezuela, no 
Irã; isso acontece em todos os países do mundo hoje, 
em que algumas pessoas têm riqueza, mesmo den-
tro de um país pobre, nos níveis das maiores riquezas 
dos países ricos. 

Hoje, a divisão social não é por país – o Presi-
dente Lula precisa dizer isso; hoje, a divisão é entre 

classes globalizadas, que se formaram em um primeiro 
mundo internacional dos ricos, que leem os mesmos 
livros, que comem as mesmas comidas, que usam 
roupas parecidas e que formam um mundo de ricos, 
e uma espécie de arquipélago de pobres espalhados, 
que não se identificam entre eles nem mesmo dentro 
do mesmo país.

Ele precisa deixar claro ao mundo que é preci-
so evitar essa catástrofe de uma cortina de ouro que 
substituiu a cortina de ferro, uma cortina de ferro que 
dividiu os países por ideologias – socialistas e capita-
listas – e, hoje, uma cortina de ouro que serpenteia por 
todo o Planeta, dividindo todos os países e separando 
os ricos dos pobres, os que têm acesso à ciência e 
à tecnologia, ao consumo, ao emprego daqueles que 
não têm acesso. 

O Presidente Lula pode fazer esse alerta, mas, 
mais que isso, Presidente Mão Santa, o Presidente 
Lula pode fazer um alerta mais grave: o de que, hoje, 
diferentemente de alguns anos atrás, nós não temos 
o mapa da saída.

A paz contra a guerra nuclear era simples: era 
desarmar as bombas, era fazer acordos entre os paí-
ses e a paz chegava. Hoje, não há um mapa claro de 
como fazer um desenvolvimento sustentável com a 
natureza. Não há um mapa claro de como incorporar 
as massas excluídas. Não há um mapa claro de como 
levar a todos o avanço da ciência e da tecnologia.

Nós vivemos um cataclismo da perplexidade, 
também. Nós temos as catástrofes no mundo real e 
nós temos uma catástrofe no mundo das ideias. O 
Presidente Lula precisa falar isso. Precisa dizer que 
o neoliberalismo não é uma resposta para a crise do 
mundo de hoje, mas ter a coragem de dizer que o so-
cialismo que nós defendemos também não é a saída 
para o que a gente vive hoje. 

Mas tem de ter uma coragem ainda maior: romper 
com a maneira como ele pensa e dizer que o desen-
volvimentismo não é o caminho para fazer a paz com 
a natureza, para fazer a paz com os pobres, para fazer 
a paz com as próximas gerações, para fazer a paz com 
os excluídos da ciência e da tecnologia.

Nos discursos normais do Presidente, ainda se 
passa esse ranço, essa ideia de que o desenvolvi-
mentismo é capaz de construir a paz por cuja luta ele 
recebeu esse prêmio. Há Ministros do Presidente Lula 
dizendo que é o desenvolvimento a maneira como se 
ocupam as florestas no Brasil. Isso não é o desenvol-
vimento que se deseja, por isso, a palavra desenvol-
vimento, hoje, também não serve.

O Presidente Lula precisa alertar o mundo de que 
vivemos catástrofes sociais, catástrofes ecológicas, ca-
tástrofes financeiras e uma catástrofe ideológica pelo 
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vazio de ideias que nós atravessamos. Aí, eu também 
dou a sugestão ao Presidente Lula, com toda a mo-
déstia que é preciso ter, que, pelo menos para mim, 
por falta de outra ideia melhor, considero que o mapa 
está na educação, que o caminho está naquilo que a 
gente poderia chamar de educacionismo, substituindo 
o socialismo, substituindo o capitalismo ou, melhor ain-
da, convivendo com o socialismo e com o capitalismo, 
mas tendo como vetor do progresso a educação de 
todas as crianças do mundo inteiro.

Este eu gostaria que fosse o discurso do Presi-
dente Lula: a ideia de que a utopia, hoje, está em uma 
educação igual para todos. O Presidente Lula tem a 
chance de falar isso para o mundo inteiro como não 
apenas o premiado, mas como candidato automático 
ao Nobel da Paz, que é o que acontece com quase 
todos que recebem esse prêmio que ele vai receber, 
nesta semana, em Paris.

E, aí, eu também me atrevo a sugerir que, na 
ideia desse educacionismo, dessa procura de enfren-
tar o vazio de ideias com uma ideia e de enfrentar as 
catástrofes do real com propostas, eu me atreveria 
a dizer que o Presidente Lula poderia fazer algumas 
cobranças. A primeira é que a instituição da qual ele 
vai receber o prêmio, a instituição que administra o 
prêmio, que tem um fundo específico separado dela, 
essa entidade chamada Unesco, tenha um papel mais 
presente nos destinos da humanidade.

Em 1945, nós imaginamos que o futuro estava 
na economia e demos poder ao Fundo Monetário, ao 
Banco Mundial, ao Banco Interamericano, ao Banco 
Amazônico. Cada país fez seu banco de desenvolvi-
mento, cada Estado, no Brasil, fez seu banco de de-
senvolvimento, e os resultados não foram satisfatórios 
do ponto de vista da decência da civilização, embora 
tivessem sido certos, corretos do ponto de vista do 
produto. Aumentamos o produto, não aumentamos a 
felicidade. Aumentamos o produto, não aumentamos 
a felicidade. Aumentamos o produto, não diminuímos 
a violência. Aumentamos o produto, não reduzimos a 
corrupção. Aumentamos o produto, mas não distribu-
ímos o produto de uma maneira igualitária. Portanto, 
é preciso que, agora, em vez de Banco Mundial, Fun-
do Monetário, que devem continuar, as entidades das 
Nações Unidas voltadas para a educação tenham um 
papel presente, ativo, forte no mundo inteiro..

A segunda ideia é defender o fortalecimento dessa 
entidade através de um grande, imenso plano mundial, 
um plano global para a educação global do mundo.

Nos anos 45, Senador Mozarildo, foi feito o Plano 
Marshall para recuperar as economias que estavam 
em crise por causa da destruição da guerra. É preciso, 
agora, um plano global para resolver o problema da 

destruição mais grave de todas que a gente pode viver: 
a destruição dos cérebros dos seres humanos.

A Alemanha quase teve todos os seus prédios 
destruídos; teve quase todas as suas fábricas não 
só destruídas e as que sobraram foram levadas, es-
pecialmente, para a União Soviética e em pouco se 
recuperaram. Por quê? Porque as bombas que caíam 
nas cidades alemãs destruíam os prédios, destruíam 
as fábricas, mas não destruíam os cérebros, que con-
tinuaram vivos. Mataram muitos cérebros, e a guerra 
certamente foi perdida porque eles mataram – os na-
zistas – alguns cérebros que poderiam ter ajudado 
no avanço científico daquele país. Contudo, os vivos 
continuaram com seus cérebros intactos e educados 
por um sistema educacional que já tinha um século 
de existência.

Hoje, só no Brasil, são sessenta crianças cujos 
cérebros são incinerados por minuto de ano letivo, por-
que são expulsas da escola. Multipliquemos isso por 
todo o Planeta – e o Presidente Lula vai falar para o 
Planeta, não para o Brasil apenas – e vamos ver que, 
provavelmente, um bilhão de seres humanos, hoje, 
poderiam ter seus cérebros recuperados, desenvol-
vidos, progredindo, servindo para aumentar a cultura, 
a ciência e a tecnologia do mundo se uma ajuda fos-
se dada para a educação, nos seus países, nas suas 
classes sociais, porque mesmo nos países ricos há 
educação desigual.

O Brasil é um exemplo de país médio onde, com 
todos os recursos que temos, somos um crematório 
de cérebros. O Presidente Lula deve fazer um discurso 
propondo o fechamento dos crematórios que existem 
hoje, discretamente, nos países do mundo inteiro, in-
cinerando os cérebros das nossas crianças e fazen-
do com que, quando adultas, os seus cérebros não 
tenham tido o desenvolvimento completo. Ao nascer, 
todas crianças têm cérebros iguais, mas a maternida-
de apenas fabrica o cérebro, graças ao pai e à mãe, 
obviamente. O desenvolvimento desse cérebro, porém, 
não é na maternidade; é na escola. Cada cérebro nasce 
duas vezes: uma vez na maternidade e uma segunda 
vez na escola.

É preciso levar a escola para todas as crianças 
do mundo inteiro, e o Presidente Lula, hoje, é a pessoa 
que poderia defender isso, obviamente se comprome-
tendo a dar o exemplo no Brasil. 

O Presidente Lula poderia ser aquele que lança-
ria essa ideia de fazer com que a Unesco coordenas-
se uma espécie de Plano Marshall, dessa vez para a 
educação, e ele pode fazer aquilo que o Brasil inven-
tou: o casamento da morte da fome com o nascimento 
da inteligência. Um programa que se chamava Bolsa 
Escola e que, ao pagar uma renda à família, tirava-a 
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da fome e, ao botar as crianças na escola, elevava a 
inteligência. Um Programa, Senador Mozarildo que, um 
pouco na linha do que o senhor falou, não se limitava a 
uma rede social de proteção, como o é o Bolsa Família, 
mas que seja uma escada social de promoção, gra-
ças à escola. A bolsa é capaz de acabar com a fome, 
mas só a escola é capaz de dar ascensão social. Não 
bastam programas de rede de proteção social para 
impedir que se caia na fome; é preciso um programa 
de ascensão social para que se suba na vida – e isso 
vem da escola.

O Presidente Lula, pela experiência que tem o 
Brasil de criar o Programa Bolsa Escola, que hoje é um 
programa conhecido no mundo inteiro – às vezes, com 
outros nomes, quase sempre, aliás –, este programa 
pode ser levado pelo Presidente Lula para ser implanta-
do em escala mundial. Mas, ele tem de tomar cuidado! 
Ele não pode propor a ideia apenas do Bolsa Família, 
sem a escola, e imaginar que vai mudar o mundo. Aí, 
ele vai diminuir a fome de um bilhão de pessoas, mas 
os filhos continuarão precisando de dinheiro, de novo, 
para matar a fome. Agora, se vincular a fome e sua 
eliminação com a escola e seus resultados, os filhos 
dos que hoje passam fome não passarão fome.

O Presidente Lula poderia levar, sim, essa ideia: 
de um programa que juntasse a renda que se pagaria 
às famílias – como no Brasil hoje se paga a Renda 
Família – com um programa radical de construção de 
escolas, de contratação de professores, de formação 
de professores, de equipamento de escolas, e isso tudo 
junto conseguiria construir a paz que a gente deseja. 
Não só a paz contra as guerras militares, mas a paz 
contra a guerra das moto serras, a guerra da biotecno-
logia, derrubando o sentimento de semelhança entre 
os seres humanos.

Todas as formas de paz poderiam vir de um pro-
grama como esse. Um programa como esse, para aten-
der dois bilhões de pessoas, matando a fome de um 
bilhão, e colocando na escola todos os seus filhos, não 
custaria mais que 2% da renda mundial que, hoje, está 
em quase R$50 trilhões, se não levarmos em conta a 
queda que houve pela crise de 2008. Se colocarmos 
R$40 trilhões, precisaríamos de 2% disto no máximo, 
e não precisaríamos de 2% no primeiro momento, mas 
só daqui há dez anos, porque, no primeiro momento, 
nem há capacidade de absorção. 

Dinheiro num fundo, trancado no banco, não resol-
ve nenhum problema. É preciso descobrir toda a logísti-
ca necessária para que o dinheiro chegue na ponta. Se 
dinheiro chovesse hoje nas escolas, na primeira chuva, 
viraria lama, porque a gente não sabe como fazer com 
que o dinheiro chegue dentro do cérebro das crianças, 
porque não temos professores preparados em número 

suficiente; porque se colocarmos computadores nas 
escolas, serão roubados na primeira semana, porque 
os prédios são ruins; porque ficar duas horas na es-
cola, até a hora da merenda...

(Interrupção do som.) 

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PTB – DF) – (...) 
transforma a escola em um restaurante-mirim.

O Presidente Lula tem a chance que a história 
lhe deu e que dificilmente qualquer outro vai tê-la no 
futuro, e que certamente ninguém a tem hoje. Ninguém 
tem a credibilidade de sair do Brasil, País símbolo da 
tragédia mundial e símbolo dos recursos para resolver 
a crise. Nenhum tem a origem dele, nenhum tem um 
Governo como o que ele está fazendo. Ele tem essa 
chance e ele deve usar essa chance em nome de to-
dos nós, brasileiros. E, como brasileiro, não falando 
em nome de todos, que eu não os represento, mas é 
como um brasileiro que faço esse apelo ao Presidente 
Lula: aproveite essa chance e faça o discurso da trans-
formação mundial, não o da aceleração.

(Interrupção do som.) 

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PTB – DF) – O 
Presidente Lula gosta muito de falar em aceleração, 
mas não é aceleração; é transformação.

Presidente Lula, aceleração no rumo que esta-
mos indo hoje, o mundo inteiro, é correr mais depressa 
para o abismo. Por isso, aceleração não é boa quando 
a gente vai na direção errada. Ele tem de propor uma 
mudança de rumo nos destinos da humanidade. Ele 
tem autoridade para isso. Ele tem toda competência 
para isso. Vim apenas dar uma sugestão.

Peço um minuto mais, Senador Mão Santa, para 
concluir, com o último ponto, que realmente é rápido.

Para fechar esse discurso, para fechar o discurso 
dele na luta contra a tragédia da dessemelhança, a tra-
gédia do aquecimento global, a tragédia do desempre-
go, a tragédia da apropriação da ciência e tecnologia 
apenas para poucos, eu acho que ele deve concluir o 
seu discurso pedindo uma grande desculpa ao povo 
da África, que, ao longo de séculos, enviou a mão de 
obra necessária para realizar esse desenvolvimento 
que temos hoje. Pedir desculpas em nome dos Che-
fes de Estado de todos os países que tiveram as suas 
economias crescendo aceleradamente por meio dos 
escravos, e, ao mesmo tempo, propondo que paremos 
a próxima África que está vindo aí. Uma África global 
de pobres espalhados pelo mundo. Uma África que 
nem emprego vai ter. Uma África que nem comida terá, 
como os escravos tinham. Eu sugiro que o Presidente 
Lula peça desculpas à África pelo que fizemos e use 
isso como alerta para que não...
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(Interrupção do som.) 

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PTB – DF) – 
(...) E use essas desculpas à África do passado para 
evitarmos a “África global”, não só de negros, mas de 
todas as raças que hoje tomam conta do mundo.

Essa seria a minha sugestão. Finalmente, diria 
que o Presidente Lula poderia concluir citando um 
dos maiores poetas que o século passado teve, que 
morreu há poucos meses, Aimé Césaire que, negro, 
mas nascido nas Américas, lutou contra o colonialis-
mo no século XX: o colonialismo da economia. Que 
cite Aimé Césaire – não vou sugerir nenhuma das ci-
tações, porque seria uma intromissão minha –, mas 
que cite aquele que lutou contra o colonialismo visível 
da economia no século XX, para lutarmos contra todas 
as formas novas de colonialismo que sofremos hoje: o 
colonialismo desta geração com as gerações passadas; 
o colonialismo de uma parte da humanidade contra 
outra parte da humanidade, criando seres diferentes, 
e, sobretudo, o colonialismo da atual geração contra 
a geração do futuro.

O Presidente Lula tem uma chance ímpar de 
fazer um discurso não apenas em nome dos brasilei-
ros, mas, na língua dos brasileiros, um discurso para 
a humanidade inteira.

Essa era a contribuição que eu queria dar hoje, 
Senador Mão Santa, e que eu teria concluído como 
discurso, mas gostaria muito de acrescentar o apar-
te do Senador Mozarildo, se o Presidente conceder 
esse tempo.

O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Eu 
agradeço a V. Exª pelo aparte e ao Senador Mão Santa 
pela oportunidade de poder dizer o seguinte: primeiro, 
valeu a pena V. Exª vir, mesmo adoentado, fazer esse 
brilhante discurso.

(Interrupção do som.) 

O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Um 
pronunciamento, como os de V. Exª são sempre, é 
muito importante para a Nação e é um recado para 
o Presidente Lula, porque sei do empenho de V. Exª 
pela educação. Também eu, modestamente, embora 
não tenha a formação de V. Exª, mas sou professor da 
Universidade Federal de Roraima na área de Medicina, 
tenho a convicção de que, sem a educação, as outras 
coisas não acontecem. Preocupa-me quando vejo di-
zerem: “Ah, tem muita criança na escola; quase não 
tem criança fora da escola”. Mas, em que escola?

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) – 
Que escola?

O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – E, na 
Amazônia – dado recente da Unicef –, temos 97 mil 
jovens analfabetos – jovens analfabetos! Imagine que 

essa estatística talvez não esteja correta, porque di-
ficilmente percorreram toda a Amazônia. E pior: 160 
mil crianças...

(Interrupção do som.) 

O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Cen-
to e sessenta mil crianças fora da escola. Realmente, 
o Brasil avançou em muitos aspectos da educação, 
mas é muito importante.que o Presidente Lula não só 
dê esse recado que V. Exª recomenda, mas que volte 
mais atenção para a educação no Brasil. Eu tenho o 
prazer de dizer que, realmente, com isso, este País 
será outro muito em breve.

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) – Se-
nador Mão Santa, eu apenas quero agradecer o aparte 
do Senador Mozarildo, que enriquece o discurso, mas 
nem mesmo comentários eu preciso fazer. Apenas di-
zer que é uma boa maneira de fechar o meu discurso 
e que o Presidente Lula, se quiser levar em conta o 
que eu falei, leve também a sua contribuição.

Muito obrigado, Senador Mão Santa.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 

– Senador Cristovam Buarque, eu estava atentamen-
te ouvindo V. Exª. V. Exª retrata a grandeza deste Se-
nado hoje, hoje. Hoje nós o fazemos. Primeiro, nunca 
na história do mundo o Senado do Brasil se reuniu às 
sextas-feiras e segundas. E é necessário por quê? Rui 
Barbosa, o nosso patrono, usava da palavra, e usou 
Wellington Salgado, também, um homem pragmático e 
realizador da educação, que está ali. V. Exª é do Distrito 
Federal. Ele é a grandiosa mina, é um educacionista. 
Ele, seguramente, deu luz a mais de 50 mil universi-
tários hoje, no Brasil, em quatro Estados. Então, cada 
um com sua característica. Se alguém diz que ele é 
suplente, eu responderia que suplente maior da história 
deste Parlamento foi Fernando Henrique Cardoso, e é 
o maior estadista de nosso País. No meu Estado tam-
bém Alberto Silva chegou como suplente na primeira 
vez, depois passou aqui e é Presidente do PMDB e 
dá exemplo de trabalho e grandeza.

Eu quero dizer que Wellington Salgado traz esse 
título que se iguala.

Rui Barbosa chegou a falar, uma vez, por qua-
tro horas no Senado. Quatro horas! Era lá no Monroe, 
cheio de gente. Hoje, V. Exª fala para o Brasil todo. V. 
Exª usou mais de quarenta minutos. E nunca foram tão 
bem utilizados os quarenta minutos.

Mas eu queria dizer que o Presidente Inácio é 
o mundo, inteligência, é o nosso Presidente. Rui Bar-
bosa não chegou a ser Presidente da República, mas 
ele foi, nove anos, repórter do Congresso, foi, quatro 
anos, Deputado Federal, perdeu duas eleições para 
federal, e nunca o povo baiano deixou de elegê-lo. E 
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ele sofreu perseguições políticas e teve que sofrer um 
exílio em Buenos Aires e, depois, mais longo, em Lon-
dres. Aí está a diferença. Luiz Inácio nos representa 
com a grandeza.

Então, Haia foi a conferência que despertou o 
mundo para a paz, o Direito Internacional que está 
hoje. E ele? Ele pôde falar. Hoje a época é diferente. 
O Presidente Luiz Inácio tem os tradutores eletrônicos, 
falando o português dele, o mundo ouve.

O destaque de Rui foi porque o mundo lhe propor-
cionou exílios em Buenos Aires, exílios lá na Inglaterra, 
não é? E ele trouxe aquele cabedal da Constituição 
inglesa, mãe dos Estados Unidos, e é o patrono do 
nosso Senado. Mas queria dizer a V. Exª que, lá, ele 
respondeu logo a uma inibição que quiseram fazer ao 
Brasil em francês. E falou em inglês. Depois nos repre-
sentou em Buenos Aires e falou em espanhol. 

O nosso Presidente não precisa mais disso. As 
épocas são outras. Ele fala, tem um tradutor, mas tem 
o mesmo sentimento. Já naquele tempo eu daria ao 
nosso... Porque nós temos aqui... Só tem uma razão o 
Senado: sermos pais da Pátria, como nós o somos.

Ele já dizia em Haia, em 1907 – aí sirva ao Luiz 
Inácio, nosso Presidente, essa contribuição –: “Vi to-
das as nações do mundo reunidas e aprendi a não me 
envergonhar da minha”.

Quer dizer, essa grandeza do Brasil foi construída 
e hoje é usufruída pelo nosso Presidente da República, 
cujo prêmio que vai receber é altamente significativo. 
O Presidente do Conselho é um dos homens que foi, 
sem dúvida nenhuma, o melhor Ministro das Relações 
Exteriores, Kissinger, que foi de Nixon, permaneceu 
nos governos mostrando a competência que ele teve 
numa política pacífica.

Então, V. Exª reviveu. Não precisou... Falou. 
E as galerias enchiam quando Rui chegava cedo 

e se matriculava para falar. De quatro horas foi o maior 
discurso dele, mas, em média, ele falava duas horas. E 
o Palácio Monroe enchia para ouvi-lo, mas o Brasil todo, 
graças a este Senado, graças ao estadista Presidente 
Sarney, Presidente desta instituição que represento 
neste instante... Ele, que é um estadista e um homem 
de ideias arejadas e versáteis, proporcionou esse sis-
tema de comunicação. Tanto a televisão do Senado, a 
melhor televisão deste País, pelo conteúdo, pelos seus 
profissionais, como o jornal diário, o jornal semanário, 
a nossa emissora AM, FM, ondas curtas, a agência de 
notícias e a gráfica. Tudo construção da visão do Pre-
sidente Sarney, que foi eleito num movimento demo-
crático e normal. Toda eleição tem vencedor e vencido. 
Mas quem venceu foi a democracia.

Os nossos cumprimentos por advertir da impor-
tância que o Brasil vai reviver, temos certeza. E V. Exª 

foi tão feliz. A segunda conferência em que Rui Barbosa 
nos representou foi mais ou menos em 1913, em Bue-
nos Aires. Não foi tão destaque, porque ele fulminou 
a força alemã. Ele foi contrariado, não como em Haia, 
não é? Ele foi contrariado. 

Mas V. Exª foi tão feliz quando disse o seguinte... 
Atentai bem. A Alemanha está aí. Destruiu-se. Duas 
guerras mundiais. A primeira, combatida nessa confe-
rência do Águia de Haia, que a gente viu, e a segunda 
em Buenos Aires. Ele fez pressão. Logicamente, re-
cebeu resposta do mundo poderoso. Mas V. Exª disse 
que a Alemanha ressurgiu. Destruíram-se os prédios. 
E o mundo, tão consonante com V. Exª! 

E o Brasil deve ver no nosso Senador Wellington 
Salgado isto. Destruiu-se por duas vezes a Alemanha, 
e o seu maior patrimônio, a Universidade de Heidel-
berg, a primeira universidade da Alemanha. Ninguém 
teve coragem de ousar tocar uma bomba. Lá se formou 
Einstein, todos sabem, e fizeram renascer na Alema-
nha, por duas vezes, a sua riqueza, demonstrando 
para o mundo aquilo que V. Exª engrandeceu neste 
Senado: a tese que a educação é que faz a riqueza. 
Então, V. Exª revive, com a inteligência que tem, mo-
mentos de Rui Barbosa, valorizando o nosso povo e 
a nossa gente. Nossos cumprimentos. Por isto é que 
entendo: este é, por nós, um dos melhores Senados 
da história da República. Erros tivemos, administrati-
vos. Errare humanum est. 

Convidamos para usar da palavra o Senador 
Wellington Salgado. Wellington Salgado representa 
Minas Gerais. Minas Gerais é a sua grandeza histórica. 
Um dos meus maiores orgulhos é ter recebido, quando 
Eduardo Azeredo governava Minas, a condecoração 
maior daquele bravo povo: a medalha “Libertas quae 
sera tamen”. Povo que V. Exª representa com altivez, 
com grandeza.

Tenho noção do que é a democracia e das difi-
culdades, mas muito pior é o regime ditatorial. Tiraram 
daqui, dali... não, é porque ele representava Goiás, dali, 
ele estava sentado ali, ali, no lugar do Demóstenes, 
Juscelino Kubitschek, saído, cassado, humilhado por 
um regime ditatorial, e hoje exaltado. Então, V. Exª re-
presenta a grandeza de Minas. 

O SR. WELLINGTON SALGADO DE OLIVEIRA 
(PMDB – MG. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revi-
são do orador.) – Senador Mão Santa, Srs. Senadores, 
espectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Se-
nado, todos aqueles veículos de comunicação criados 
pelo Presidente Sarney para tornar o Senado o mais 
transparente possível, V. Exª tocou num assunto que 
muitas vezes é discutido: a questão da suplência no 
Senado. Algumas vezes, em discussões importantes, 
quando não se tem argumentos, discutem que o Sena-
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dor Wellington ou demais Senadores suplentes nesta 
Casa não têm voto. Mas já passei dessa fase, estou 
nesta Casa há quatro anos, participei de momentos 
importantes, e, quando eu voto, eu voto por Minas, não 
voto como o Senador Wellington ou o Ministro Hélio 
Costa. Eu voto por Minas Gerais. 

Para mim, sendo suplente, neste momento em que 
o Senado está vivendo, seria a melhor coisa do mundo 
falar: “Não, eu sou suplente, eu não tenho nada a ver 
com essa crise administrativa. Eu não decido nada, não 
participo de nada”. O que seria uma grande mentira. 
Participo sim, decido, tenho 1/81 de responsabilidade 
sobre tudo que acontece nesta Casa, não posso tirar 
essa responsabilidade das minhas costas. 

Ao assumir este Senado, lembro-me que eu vivia 
um momento maravilhoso. Tenho ao meu lado um ex-
Prefeito, um ex-Governador, Azeredo; tenho do lado 
esquerdo o Eliseu Resende, um autêntico político mi-
neiro, três vezes ministro, e sou suplente do Ministro 
Hélio Costa, que hoje está em primeiro lugar nas pes-
quisas para Governador de Minas, alguém experiente, 
originário do seio da política mineira, que é a cidade 
de Barbacena. Então, eu lembrava sempre daquela 
frase que diz que o Senado é uma maravilha porque 
você não precisa morrer para ir para o céu. Eu acho 
que depois que vim para cá já morri umas mil vezes. 
Morro numa charge, morro numa matéria, morro numa 
discussão... Realmente, fui enganado nessa história, 
Senador. Fui enganado. Já morri umas mil vezes aqui 
neste Senado.

E, em função das mortes que acontecem com 
os políticos – político morre mais de uma vez –, vim 
hoje à tribuna porque, em função deste momento que 
estamos vivendo, as coisas acontecem, são publica-
das e, da mesma maneira que aparecem, destroem 
a imagem do Senado, elas se vão, e ninguém fala no 
assunto. 

Este é momento que o Senado está vivendo: 
outro dia, falaram que existia uma conta fantasma de 
R$3 milhões. Vai-se para o jornal, todo mundo aparece 
num jornal importante do Brasil, àquela hora, 8 horas, 
70 milhões de telespectadores, e se fala: “Não, existe 
uma conta de R$3 milhões”. No dia seguinte, descobre-
se que a conta está no Siafi, está contabilizada, está 
tornada aberta, e ninguém fala mais nisso, Senador. 
Ninguém fala mais nisso. 

Muito bem. Outro dia, saiu uma lista em que o Se-
nador Wellington constava como um dos beneficiários 
de atos secretos. Isso, para alguns, virou até... Você 
ter ato secreto é sinal de que você está em alto nível 
neste Senado. Você sai na rua: “Lá vai o Senador que 
tem um ato secreto”. Isso vira, nesse jogo político que 
nós estamos vivendo... Alguns, fora do Senado Federal, 

acham que é importante ter um ato secreto, que você 
faz parte da grande cúpula deste Senado. 

Eu falei: “Mas, meu Deus do céu, eu vou ter ato 
secreto? Onde é que eu vou ser beneficiado por ato 
um secreto?”. Liguei para o meu chefe de departamen-
to, o Sr. João, doutor em constitucional, alguém que 
me assessora, alguém que muitas vezes tem ponto 
em discussão, quando vamos preparar um relatório, 
e falei: “Meu Secretário João, prepare, veja todos os 
atos que eu fiz nesta Casa desde que entrei, há qua-
tro anos, e veja se alguma coisa está errada”. O João, 
junto com outros assessores, trabalhou três dias, e 
foi o que deu origem a este pronunciamento que vou 
fazer neste momento.

Srs. Senadores e Srªs Senadoras, na esteira das 
revelações promovidas pela imprensa nacional que 
envolvem o nome de quase a maioria dos membros 
desta Casa da Federação, devo utilizar-me desta tri-
buna para trazer os esclarecimentos necessários, uma 
vez que considero não ter qualquer participação como 
autor ou beneficiário de quaisquer dos atos praticados 
pelas administrações anteriores do Senado, situação 
esta que teria motivado a constituição da Comissão 
Especial, instituída pelo Ato do Primeiro Secretário 
nº 27, de 28/05/2009, composta por servidores qua-
lificados.

Devo salientar, em primeiro plano, que a Comis-
são teve como finalidade geral promover pesquisa, 
diagnóstico e apresentação de sugestões sobre a pu-
blicação das decisões administrativas no âmbito do 
Senado Federal e, em espécie, no prazo de 15 dias, 
deveria “efetuar o levantamento de todos os Boletins 
de Pessoal publicados a partir de 1995, incluindo edi-
ções regulamentares e suplementares”.

São entendidos como Boletins Regulamentares 
aqueles gerados e publicados no momento da feitura 
dos atos administrativos. Por outro lado, os Boletins 
Suplementares contemplam atos administrativos ge-
rados e publicados no momento da feitura, mas que 
não couberam na edição dos Boletins Regulamenta-
res. Os suplementares não têm caráter de reformula-
ção, revisão ou de correção daquilo que já se encontra 
publicado nos Boletins Regulamentares, porém, têm 
caráter de adicionar ou acrescentar outras matérias 
(atos novos) que ainda não hajam sido objeto de publi-
cação. A confecção de Boletins Suplementares ocorre 
em caráter excepcional.

Aqui, eu apresento os principais pontos constan-
tes do trabalho da Comissão Especial, que resultou na 
confecção de um CD-ROM, em 12 de junho de 2009, 
“contendo todos os Boletins Administrativos do Pessoal 
desde 1995, que possibilitará à Administração verificar 
qualquer inserção de BAP com data retroativa. Ademais, 

    619ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 27 27773 

com o levantamento dos BAPs editados anteriormente 
a 1º de fevereiro de 2009 e disponibilizados na rede 
depois dessa data, é possível saber quais e quantos 
BAPs não haviam sido disponibilizados na rede”.

A partir de agosto de 1996 (Ato da Comissão Di-
retora nº 13, de 1996), a responsabilidade pela edição 
do BAP é da Diretoria-Geral do Senado, mesmo que 
inexista qualquer autorização formal para transformar 
o BAP impresso em BAP eletrônico. Presumidamen-
te, o fato deve ter se dado entre o BAP nº 2.131, de 
8 de junho de 2000, e o BAP nº 2.132, de 9 de junho 
de 2000. 

Constatou a Comissão, inclusive, no que toca 
à edição de BAPs Suplementares – ou seja, Boletins 
Suplementares –, inexiste norma disciplinadora.

O cerne do relatório da Comissão indica a exis-
tência de 312 boletins suplementares, com data de 
edição (geração) anterior a 1/2/2009, disponibilizados 
na rede após essa data...

Veja bem, vou repetir: o cerne do relatório da co-
missão indica a existência de 312 boletins suplementa-
res com data de edição (geração) anterior a 01/2/2009, 
disponibilizados na rede após essa data, contendo – 
esses 312 boletins – 663 atos. Foram detectados, ain-
da, 118 Boletins Regulamentares, editados (gerados) 
até 01/2/2009 e publicados após essa data.

A conclusão do trabalho presume que a ausên-
cia de publicação pode ter ocorrido por simples falha 
humana, erros operacionais, deficiências na transmis-
são e na publicação dos atos, reconhecendo indícios 
de que tenha havido deliberada falta de publicidade, o 
que recomenda abertura de sindicância para apuração 
de responsabilidades. 

A despeito do noticiado na grande imprensa e 
na blogosfera, em que consta o nome do Senador 
Wellington Salgado no contexto dos atos não publica-
dos, necessário se faz estabelecer a verdade.

As conclusões da Comissão, postas à disposição 
no formato de um CD-ROM, em 22/6/2099, por volta 
das 18h30min, têm o seguinte conteúdo: uma pasta 
de arquivos contendo todos os Boletins Administrativos 
de 1995 a 12 de junho de 2009; o relatório final da Co-
missão; e um arquivo do Excel com planilha contendo 
312 atos suplementares e 118 atos regulamentares, 
editados com anterioridade a 01/12/2009 e publicados 
após essa data.

No que diz respeito aos Boletins Administrativos 
de 1995 a 12 de junho de 2009, consta o nome do 
Senador Wellington Salgado em 59 boletins, ou seja, 
todos os atos que pratiquei. Todas as vezes em que 
ocorre publicação, ela se dá em razão de meros atos 
administrativos, burocráticos, tais como nomeação, 
exoneração, movimentação de servidores. E conste-

se que todos os atos estão publicados no momento 
em que ocorreu a tramitação regular do procedimento 
administrativo, nenhum com publicação posterior. Não 
existe nenhum ato praticado por minha pessoa, pelo 
Senador Wellington Salgado, que tenha sido praticado 
e depois tenha tido efeito retroativo, nenhum, ou seja, 
o ato é regular, e a publicação também o foi. 

No que se refere aos 312 Boletins Suplementa-
res e aos 118 Boletins Regulamentares, constantes da 
Planilha Excel elaborada pela Comissão, que contêm 
aqueles atos gerados antes de 01/02/2009 e publica-
dos posteriormente, que alcançam 663 atos nessa si-
tuação, em nenhum deles consta o nome do Senador 
Wellington Salgado. 

Um dado merece ser traduzido à luz, uma vez 
que pode aclarar o fato de o nome do Senador Welling-
ton Salgado ter sido veiculado como interessado dos 
chamados “atos secretos” (por definição, atos gerados, 
criados, originados antes de 01/02/2009, porém publi-
cados posteriormente).

Segundo os arquivos disponíveis no CD-ROM, 
pode-se detectar a existência de seis boletins, todos su-
plementares, ou seja, com um “S” (nº 3453-S, 4105-S1, 
3663-S1, 3678-S1; 3494-S, 3365-S), cuja numeração 
coincide com os Boletins Regulamentares (nº 3453-S 
– o regulamentar; quando é suplementar, botam-se 
o tracinho e o “S”, Senador Geraldo); nº 4105 sem 
o “S”; nº 3363 sem o “S”; nº 3678 sem o “S”; nº 3494 
sem o ”S”; e nº 3365 sem o “S”), sendo que nesses 
últimos constava a rotina administrativa do gabinete 
parlamentar (nomeação, exoneração e movimentação 
de pessoal).

De certo, é possível afirmar que atos foram cria-
dos, sem que hajam sido publicados pelo setor compe-
tente no momento devido, mas que vieram à publicação 
após 1º de fevereiro de 2009, utilizando-se a mesma 
numeração dos órgãos regulamentares acrescida de um 
“S” de suplementar e cuja interpretação não foi atenta, 
o que ocasionou a inclusão equivocada do nome do 
Parlamentar Wellington Salgado, visto que cuidam de 
assuntos sem qualquer relação com o Senador.

Em suma, não há, em nenhum dos Boletins Ad-
ministrativos do Pessoal, desde julho de 2005, mês da 
posse do Senador Wellington Salgado, qualquer irre-
gularidade nos atos administrativos praticados por este 
Parlamentar. Os únicos atos praticados pelo Senador 
Wellington Salgado, ao todo, 59, estão revestidos da 
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade 
e eficiência, princípios concernentes à Administração 
Pública, exigidos pela Constituição da República.

Por fim, considero salutar, até mesmo indispen-
sável, seja corrigido o equívoco levado a efeito pelos 
órgãos de veiculação de notícias, uma vez que meu 
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nome parlamentar não tem qualquer vinculação a 
qualquer ato que atente contra o exercício contra o 
exercício do mandato que me foi conferido na chapa 
eleita por Minas Gerais, o que me faz rogar, inclusive, 
pela inserção de eventual correção a ser publicada 
pela imprensa nos Anais desta Casa.

Senador Geraldo, o que acontece nesta Casa é 
isso. Nós, como Senadores, não fazemos um traba-
lho como foi feito este. Meu Chefe de Gabinete, pes-
soa qualificada – funcionário do Senado Federal que 
requisitamos para Chefe de Gabinete –, pesquisou 
todos os atos, checou tudo, e não havia um ato meu 
no chamado Boletim “S” – Suplementar. No entanto, 
a imprensa solta uma lista, coloca o nome dos Sena-
dores; qualifica-nos, como se estivéssemos fazendo 
atos escondidos, por baixo do pano e expõe o nosso 
nome, o meu nome, como estou representando o Es-
tado de Minas Gerais, sendo Suplente do Ministro Hé-
lio Costa. Em tudo há alguma jogada política. Agora, o 
que acontece? Para cada denúncia, nós fazemos uma 
pesquisa, mostramos toda a verdade. Não vai sair em 
imprensa nenhuma. 

O único veículo que temos, Senador Mão Santa, 
é aqui: a televisão do Senado, a Rádio Senado e as 
publicações do Senado, que V. Exª utiliza muito bem 
nesta Casa. V. Exª sabe mostrar à população como 
esta Casa funciona. 

Então, Senador Geraldo Mesquita, V. Exª, que é 
um independente nesta Casa, que coloca seu posicio-
namento da maneira que manda sua consciência, fruto 
de sua formação psicológica, profissional, de caráter, 
admiro muito V. Exª por isso. Não há como chegar ao 
Senado Federal, e aqui haver uma briga administrativa, 
transformada em política, para poder expor o nome dos 
Senadores – Senadores que representam seus Esta-
dos. Nunca vi aqui, Senador Geraldo, algum Senador 
praticar um ato, para se dar bem em função da repre-
sentação do Estado. Eu nunca vi, nunca presenciei!

Como disse no início do meu pronunciamento, 
acho que já morri mil vezes, depois que assumi o Se-
nado Federal – político morre mais de uma vez. Esse 
é o preço que pago, por estar ao lado de V. Exª, por 
estar ao lado do Senador Mão Santa...

O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – Pediria permis-
são...

O SR. WELLINGTON SALGADO DE OLIVEIRA 
(PMDB – MG) – Pois não. Ouço V. Exª.

O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – V. Exª tem a sa-
bedoria mineira e é dedicado à educação brasileira, à 
educação universitária. Mas Winston Churchill – para 
encaixar aí – tem um pensamento que diz que a polí-
tica é igual à guerra, com a diferença de que, na guer-
ra, só se morre uma vez e, na política, várias vezes. 

Então, V. Exª sintetizou, à sua maneira, esse pensa-
mento filosófico de Winston Churchill, que venceu a 
guerra como comandante e que foi o grande político 
da democracia.

O SR. WELLINGTON SALGADO DE OLIVEI-
RA (PMDB – MG) – Senador Mão Santa e Senador 
Geraldo Mesquita, vejam bem, vim de uma geração 
que cresceu – estou com 50 anos de idade –, vendo 
o Brasil de duas maneiras: aqueles que implantaram 
a ditadura e aqueles que lutaram contra a ditadura. Eu 
tinha polarização. 

Aí aparece o MDB, a Arena, e vem-se criando 
a questão do bipartidarismo. Muito bem. Tivemos a 
ditadura no poder, depois vieram aqueles que foram 
exilados, que voltaram e foram eleitos – voltaram à 
vida pública. De repente, aparece um líder que não 
praticou a ditadura, que não pegou em armas, mas 
que lutava por salário; que lutava por emprego; que 
lutava por casa própria. Perdeu eleições e chega ao 
Poder – não sou do PT e estive poucas vezes com o 
Presidente Lula – um homem que fala com o coração, 
um homem que luta por coisas do dia a dia, sem ques-
tões ideológicas, mas puramente práticas. E o povo 
apaixona-se por esse líder, a verdade é essa. Eu não 
vou viver 100 anos, talvez o Senador Mão Santa viva 
100 anos, mas não vai aparecer um líder como esse 
nos próximos 100 anos.

Agora, interessante é que esse Presidente já 
está no poder há sete anos e tem uma aprovação de 
80%. Quero ver se o Obama, depois de sete anos, vai 
ter uma aprovação de 80%. Acho muito difícil ter uma 
aprovação de 80%.

Senador Geraldo Mesquita, V. Exª sabe que está 
sendo difícil ser Senador da República. Difícil! Sinto tam-
bém que há Senadores que são eleitos por sua base 
eleitoral e, qualquer atitude que venham a tomar, sua 
base acredita. O Senador Mão Santa, tenho certeza de 
que os votos que ele tem no Piauí, independentemen-
te da decisão que tomar, não serão afetados, porque 
o eleitor vai falar: “É o Senador Mão Santa, eu confio 
nele; ele deve ter um motivo para decidir assim”. E, no 
momento em que estiver com o líder, vai falar: “Senador 
Mão Santa, por que V. Exª decidiu assim?”.

Hoje estamos vivendo um momento em que há 
uma série de políticos que não têm essa base eleito-
ral e que, ao mesmo tempo, não formam uma perso-
nalidade política. Esses políticos mudam, moldam-se 
plasticamente à notícia do dia, ao que vem no clipping, 
em diário que recebemos. 

Quando cheguei a esta Casa, optei por ser um 
político que, na hora em que algo estivesse em vota-
ção, desse conhecimento do seu voto. Tanto os teles-
pectadores da TV Senado quanto os outros Senado-
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res sabem o que o Wellington vai votar, porque, com 
certeza, o seu voto não vai prejudicar Minas; já que 
representa Minas, vai ter uma posição definida. É as-
sim, Senador Mão Santa, que quero passar por esta 
Casa: quero passar por aqui com uma imagem cons-
tituída para todos os telespectadores e para todos 
os Senadores. Não quero passar por aqui como um 
Senador de personalidade plástica, que muda como 
um camaleão: à medida que você chega ao azul, fica 
azul; se você estiver no marrom, você fica marrom, e, 
de repente, você fala contra esse e, no dia seguinte, 
contra aquele. Não!

Já tive momentos de vitória nesta Casa; já tive 
momentos de derrota nesta Casa; já expus minha fa-
mília com posições políticas. Muitas vezes, os veículos 
de comunicação não conseguem separar o que é posi-
ção política do que é posição individual. Família tem de 
ser protegida. Em alguns países, você não pode tocar 
na família. Aqui, a todo momento, se você tem algum 
problema na família, trazem-no para a questão política. 
Estamos vivendo isso agora com o Presidente Sarney. 
Ontem, tive oportunidade de ler um manifesto do Banco 
HSBC. A imprensa não publicou o que o banco falou. 
Vi o menino que está citado nessas matérias sobre 
o Presidente Sarney. Tenho seis filhos, três no Rio e 
três em Minas Gerais. Acho que esse menino, com a 
educação que teve, com título da Sorbonne, com título 
de Harvard, não vai se sujeitar a qualquer atitude para 
ganhar R$100 mil, R$150 mil. E, na conta apresentada 
pelo HSBC, mostrou-se que foram R$10 mil por mês, 
para serem divididos entre os sócios ainda. Quero di-
zer aqui para os senhores telespectadores, para o pai 
desse menino e para o avô dele que é uma covardia 
o que fizeram. Eu, se fosse pai desse menino, teria o 
maior orgulho dele, pois ele, com essa pouca idade, 
obteve títulos. E valores, com certeza, foram consti-
tuídos no seio da família do Presidente Sarney e de 
seu pai, que também é parlamentar. Mas é como eu 
disse: a política faz você morrer mil vezes. Acho que 
o Presidente Sarney já deve ter morrido umas dez mil 
vezes, e esse é o preço que você paga por ocupar a 
cadeira do Senado e por conduzir parte deste País 
numa direção.

Ouvirei atentamente o Senador Geraldo Mesquita, 
um independente nesta Casa. Tem o aparte V. Exª.

O Sr. Geraldo Mesquita Júnior (PMDB – AC) 
– Senador Wellington, muito obrigado. Queria apenas 
felicitar V. Exª por trazer para a população de Minas 
Gerais e do Brasil, que está muito atenta ao que está 
acontecendo nesta Casa, as devidas explicações com 
relação ao fato de V. Exª figurar numa lista de parla-
mentares que supostamente se teriam beneficiado de 
algum ato secreto. Isso aqui virou piada.

O SR. WELLINGTON SALGADO DE OLIVEIRA 
(PMDB – MG) – É ato secreto daquele Agente 86. Não 
sei se o senhor lembra que, na nossa época, havia o 
Agente 86, que fazia tudo errado. Então, é um ato se-
creto do Agente 86.

O Sr. Geraldo Mesquita Júnior (PMDB – AC) 
– Pois é. A grande questão que sempre apresento, 
respeitosamente, é que o fato negativo tem ampla re-
percussão neste País, é manchete em jornal. Mas as 
devidas explicações levariam à conclusão de que V. 
Exª não tem absolutamente nada a ver com uma situ-
ação como essa. Vou dizer o que eu disse em relação 
à minha pessoa quando vim aqui também, em respeito 
aos meus eleitores, à população brasileira...

O SR. WELLINGTON SALGADO DE OLIVEIRA 
(PMDB – MG) – Eu ouvi V. Exª.

O Sr. Geraldo Mesquita Júnior (PMDB – AC) 
– Quero falar também sobre meu nome nessa lista. 
Eu disse: quem dera que, amanhã, os jornais, pelo 
menos, publicassem alguma coisa dizendo que, docu-
mentalmente, mostrei que absolutamente nada havia 
que significasse reparo à minha atuação! Nada hou-
ve, nenhuma linha, nesse sentido. Entendeu, Senador 
Wellington? É de se lastimar! O fato negativo é man-
chete, mas a retificação seria um ato de grandeza da 
imprensa brasileira e, diga-se de passagem, não di-
minuiria uma vírgula do papel da imprensa brasileira. 
Essa é uma crítica que faço. Esse é um direito nosso. 
A gente vive numa democracia. V. Exª, o Senador Mão 
Santa, a Senadora Marina, eu, enfim todos os que es-
tão nesta Casa admiram a imprensa e, talvez, morram 
defendendo o direito da imprensa de dizer o que qui-
ser, mas tenho cobrado, como digo, respeitosamente, 
da imprensa brasileira que estabeleça o contraditório. 
Não diminui, não desmerece a imprensa brasileira a 
publicação, em seguida à publicação do fato negati-
vo, da retificação. O Senador Mão Santa provou que 
não é assim. Por que não publica? Fico impressiona-
do com isso! Entendeu, Senador Wellington? Portan-
to, eu queria só parabenizar V. Exª, que, em respeito 
às pessoas que o conhecem, em respeito à Casa a 
que V. Exª pertence, vem aqui, em uma postura de-
mocrática, elegante, para, minuciosamente, tratar da 
questão, demonstrando, cabalmente, que não existe 
qualquer motivo que possa ensejar a ilação de que V. 
Exª estaria envolvido com alguma coisa atrapalhada 
nesta Casa – vamos falar o português claro. E, a par 
de felicitá-lo, quero aqui, publicamente, renovar a ad-
miração, o apreço, a amizade que tenho por V. Exª. O 
conhecimento que tive de V. Exª nesta Casa e a rela-
ção que tenho com V. Exª nesta Casa são coisas boas 
que vou levar para o resto da minha vida.
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O SR. WELLINGTON SALGADO DE OLIVEIRA 
(PMDB – MG) – Muito obrigado, Senador.

O Sr. Geraldo Mesquita Júnior (PMDB – AC) – 
Assim como com V. Exª, também com outros compa-
nheiros tive o privilégio de, amiúde, conversar, trocar 
ideias, para tocar o barco nesta Casa. Meus parabéns! 
Conte com a amizade e com o apreço deste seu velho 
amigo para sempre!

O SR. WELLINGTON SALGADO DE OLIVEIRA 
(PMDB – MG) – Muito obrigado, Senador Geraldo. V. 
Exª sabe que, nestes momentos conturbados que o 
Senado está vivendo, sempre sento ao lado da cadeira 
de V. Exª, sempre conversamos, para ver a melhor in-
terpretação. Este é o melhor momento: o momento em 
que os parlamentares se encontram, conversam, dis-
cutem ideias, para poder chegar a uma conclusão.

Ao lado de V. Exª, está o Senador Mão Santa. 
Conheço o Piauí. O Senador Mão Santa tem o mes-
mo coração desses líderes que pensam no povo. Eu 
não poderia, amanhã, batizar o Senador Wellington de 
“Perna Santa”. O Senador Mão Santa é Mão Santa por 
que operava os mais necessitados por noites a fio. Já 
tive oportunidade de conversar com S. Exª sobre isso. 
É assim que se faz história.

V. Exª também representa muito bem o Estado 
de V. Exª aqui. Seu Estado é representado nesta Casa 
por alguém com posições bem definidas, pensando 
sempre nos mais necessitados. Penso que é isto que 
faz um Senador ser eleito: pensar nos mais necessita-
dos. Hoje, o País vive disso. Você tem de ajudar aque-
les que necessitam. Muitos pensam: “Vou ter R$10 
milhões, R$20 milhões, R$30 milhões, R$50 milhões, 
R$1 bilhão”. Não vai levar isso para o caixão! Não é 
possível! Tem R$1 bilhão e quer R$2 bilhões! Parece 
aquele jogo Banco Imobiliário: compra aqui, bota ho-
tel. É uma loucura! Chega-se a um limite em que não 
se tem como gastar numa vida o acúmulo de riqueza 
que se consegue fazer.

Era essa a declaração que eu queria fazer.
Senador Mão Santa; Senador Mozarildo, que 

também representa muito bem seu Estado e que, 
agora, está como Presidente; Senadora Marina Silva, 
essa lutadora pela defesa da floresta, que luta sozinha 
muitas vezes – temos de respeitá-la, porque S. Exª 
acredita nos seus ideais e representa seus eleitores, 
o povo do seu Estado –, neste Senado, muitas vezes, 
são tantas as legislações, que a gente deveria chegar 
como Senador e receber um manual com tudo o que 
pode ou não pode fazer.

Em relação a esse exemplo que aconteceu, do 
caso das passagens, esta foi a primeira pergunta que 
fiz: “Como se usam essas passagens?”. Disseram-me: 
“Senador, como você bem quiser”. Perguntei: “Como 

eu bem quiser?”. “A passagem é sua, pode dar...” Acho 
isso interessante, Senador Geraldo. Como é que se 
traz alguém necessitado do seu Estado, que de repen-
te trouxe uma situação para ser discutida nesta Casa, 
para o local de maior enriquecimento cultural desta 
Casa, que são as audiências públicas? Como se vai 
pagar a passagem dessa pessoa para que ela venha 
para cá? Você não pode mais pagá-la. Vai ter de tirar do 
seu bolso, do seu salário. Daquela verba indenizatória, 
você não pode mais pegar. Acho isso injusto. Decisões 
precipitadas são tomadas em momento de pressão da 
mídia, que está fazendo sua parte, mas achando que 
hoje o preço da democracia tem de ser mais barato. 
Quando há democracia demais, você acha que o di-
nheiro gasto para tê-la não vale a pena. Então, é isto 
que estamos vivendo hoje no Brasil: tem de baixar o 
preço da democracia; está se gastando muito.

Outro dia, disseram que o Senador ganha R$120 
mil. Imaginem o problema para quem tem ex-esposa, 
para aquele que paga pensão, Senador Mozarildo: 
“Mas estás ganhando R$120 mil?” Falei: “Eu ganhando 
R$120 mil? Aí fui olhar lá: somaram selo, xerox, telefo-
ne. Vou ter de abrir uma venda de selo: “Tire aqui xerox 
com preço mais barato, porque o Senador é do outro 
partido! Para o PMDB, são R$0,15! Ó com R$0,20 faz 
o DEM. Vamos fazer mais barato!”. E aí o dinheiro vai 
pra mim? Isso é um absurdo, Senador Mozarildo! V. 
Exª sabe qual é o nosso salário. Depois, tiram 27,5% 
de Imposto de Renda. E é com isso que a gente vai 
vivendo, nesta Casa. Não consigo entender.

Às vezes, analiso, penso e vejo assim: será que 
alguns querem falar do Governo e não têm o que falar 
do Governo? Esse Governo está num momento que 
está dando certo, e para nós isso é ótimo! Aí entram 
num processo de autoflagelação. E é o que acontece 
nesta Casa. É o que está acontecendo. Aqui, há uma 
discussão para ver quem é o mais puro. Quem for o 
mais puro vai vencer.

O Sr. Geraldo Mesquita Júnior (PMDB – AC. 
Fora do microfone.) – O ético.

O SR. WELLINGTON SALGADO DE OLIVEIRA 
(PMDB – MG) – O ético, não é? Penso que, aqui, cria-
ram aquelas castas, segundo a novela. O suplente é 
um dalit, não é? Sou um dalit, um intocável. Suplen-
te é um dalit. É o pior na escala. Só que meu voto é 
igual ao outro. Há aquele que se acha da casta mais 
alta. Como é o nome da casta mais alta na Índia? É o 
brâmane. Mas meu votinho de dalit é igual ao do brâ-
mane na hora de apertar o botãozinho. Está enganado 
quem pensa que aqui há casta, porque, de repente, 
você sobe à tribuna, fala o tempo que quiser, é líder, a 
mídia lhe dá mais espaço, você virou o brâmane! Eu, 
como sou um dalit, sou um intocável. Não é isso, Se-
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nador Mozarildo? Mas, na hora, meu votinho é igual. 
Meu Partido tem 20% daqui, 25% do Senado.

Então, essa autoflagelação do Senado vai ter de 
acabar uma hora, porque, se alguém achar que vai 
sair com vantagem destruindo o Senado, não dá. Eu 
estava na Bahia e vinha para cá. Quando cheguei lá 
para comprar a passagem, alguém me disse assim: 
“Senador, nessa confusão, você está bem, não é? 
Você é suplente.” Falei: “Pelo amor de Deus, sou 1/81 
dessa confusão. A responsabilidade também é minha”. 
Estou aqui, no meio dessa confusão.

Então, era esse o recado que eu queria dar. Quero 
que fique registrado nos Anais que o Senador Welling-
ton, que representa Minas Gerais e que se senta na 
cadeira que um dia foi de Tancredo Neves – assim me 
disse Aécio Neves, um líder da minha geração, que não 
é do meu Partido, mas não há por que não respeitá-
lo –, não tem ato secreto, embora muitos achem que, 
tendo um ato secreto, você vira um brâmane. É isso 
que eu queria declarar.

Agradeço a todos pela audiência da TV Senado.

Durante o discurso do Sr. Wellington Sal-
gado de Oliveira, o Sr. Mão Santa, 3º Secre-
tário, deixa a cadeira da presidência, que é 
ocupada pelo Sr. Geraldo Mesquita Júnior.

Durante o discurso do Sr. Wellington Sal-
gado de Oliveira, o Sr. Geraldo Mesquita Júnior 
deixa a cadeira da presidência, que é ocupada 
pelo Sr. Mozarildo Cavalcanti.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 
– RR) – Agradeço ao Senador Wellington Salgado.

Concedo a palavra ao próximo orador inscrito, o 
Senador Mão Santa, que é do Piauí.

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Senador 
Mozarildo Cavalcanti, que preside esta sessão de sex-
ta-feira; Srªs e Srs. Senadores presentes; brasileiros e 
brasileiras que aqui estão e os que nos acompanham 
pelo sistema de comunicação do Senado; Senador 
Wellington, a esse negócio de casta, de classe social 
– brâmane, dalit –, nunca fui ligado, mas sou ligado 
àquela novela, que é boa mesmo! Novela é bicho bom! 
Há um negócio de “lamparinas do juízo”. Dizem que 
o juízo tem de ter a lamparina acesa, Marina Silva. 
Quero lhe dizer, aqui, que quem teve as lamparinas 
mais acesas nesses debates dos problemas adminis-
trativos do Senado foi o Geraldo Mesquita, que, há 
pouco, estava ali como Presidente. S. Exª, Mozarildo, 
disse que o que queriam fazer aqui era um golpe. Era 
um golpe, um golpismo.

A Mesa Diretora foi eleita. Nós a representamos. 
O meu é o segundo nome do PMDB na Mesa Dire-

tora, e Sarney é o Presidente da Mesa Diretora. No 
dia em que meu nome entrou em votação, havia aqui 
74 Senadores, e 71 votaram em mim. Então, quando 
estou aí substituindo o Presidente Sarney, estou den-
tro da legalidade, da moralidade. Inclusive, tenho de 
dizer que quem fez a campanha para o meu nome foi 
o Geraldo Mesquita.

Quero dizer que este é um colegiado. O Presi-
dente Sarney... A inveja e a mágoa corrompem os co-
rações. Havia dois lugares no PMDB. Olha que cedi 
por que S. Exª tinha mais estrutura do que eu. Quero 
ser é Presidente! Eu quero é o lugar do Luiz Inácio! 
Isso é normal. Todo seminarista quer ser Papa. Todo 
soldado quer ser general. Pode até ser que eu não o 
seja, mas estou preparado para ser o Presidente da 
República deste País.

Então, atentai bem à interpretação do Geraldo 
Mesquita: é um golpe. Foi eleito, e este é um colegia-
do. O Presidente Sarney foi tão estadista, que S. Exª 
podia ter feito chapa batida e ganhava todos os cargos. 
São sete os que dirigem o Senado. Somos sete. S. Exª 
podia ter ganhado – obteve 49 votos –, mas, na sua 
vivência, na sua tolerância, buscando harmonia, abriu 
vaga para os outros partidos. Abriu vaga! Isso é que 
tem de ser visto. Aí o PT foi buscar um dos melhores 
nomes. A Professora Serys Slhessarenko está na Mesa. 
Para a Vice-Presidência, acho que os do PSDB indica-
ram o melhor nome que eles têm: o ex-Governador de 
Goiás por duas vezes, o Senador Marconi Perillo. Está 
na Mesa. Não votou nele, não, nem a Serys. Para o 
cargo de 1º Secretário, o DEM colocou um nome seu. 
Votou no Presidente Sarney. A 2ª Secretaria era mi-
nha na composição, mas cedi para o PTB, para votar. 
Ele buscou o nome de um jovem empresário, que foi 
meu Secretário de Indústria e Comércio. É um jovem, 
cuja família tem muito êxito nas empresas do Piauí e 
do Brasil. João Vicente, que é um administrador, está 
lá. Eu – a segunda vaga era defendida pelo Geraldo 
Mesquita, pelo Pedro Simon, pelo PMDB todo – ob-
tive os dezenove votos do PMDB na primeira eleição 
interna. E, naquele dia, 74 Senadores estavam aqui, 
e 71 votaram em mim. E fomos buscar o Presidente 
Sarney. O PDT não votou nele. Acho que o PDT botou 
o melhor nome que tem, a Patrícia Saboya, uma mu-
lher pura, simples. E nós, aqui, dirigimos de maneira 
aberta. Este é um colegiado. Então, quando estou ali 
no lugar do Mozarildo, estou representando o Presi-
dente Sarney.

Mas o que quero dizer sobre este Senado... O 
Senador Cristovam Buarque, que não votou no Presi-
dente Sarney, tem suas razões. Vocês estão vendo o 
que se está passando no Irã. Houve eleição mesmo, 
não é?
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Houve interesses múltiplos. Defendemos a nossa 
tese de que não devíamos entregar e não podíamos, 
eu e o Geraldo... Aliás, houve momentos em que fi-
camos só nós dois defendendo essa tese de que não 
podíamos entregar, porque aí o PT teria o Presidente 
da República, que já tem com mérito, com voto. Nin-
guém está contestando isso. O modelo permitiu isso. É 
o Poder Judiciário. O Presidente já indicou sete, muitos 
partidários, fichados, filiados há mais de vinte anos ao 
PT. Duas vagas estão por surgir, e, então, ele vai ficar 
com nove de onze. Se ele ficasse aqui, voltaríamos 
ao absolutismo, a Mussolini, a Hitler. Fizemos isso por 
essa divisão do Poder. Não erramos, não!

O nome mais experiente era o do Presidente 
Sarney.

Se eu fosse mais do que ele, teria tomado o lugar 
dele. É porque, no momento, ele tinha mais história, 
mais experiência. E queria lembrar o que o Cristovam 
disse: “esta Casa é interessante. Vem essa crise eco-
nômica, e vi há dois anos o Mão Santa dizendo que 
isso não estava certo”.

Abraham Lincoln já dissera: “não baseie sua pros-
peridade com dinheiro emprestado”. E o que vemos? 
Essa loucura de dinheiro emprestado no mundo e no 
Brasil. Quantas vezes denunciamos os empréstimos 
consignados dos velhinhos? Olha, tinha mais casa 
do que cabaré no Nordeste emprestando dinheiro. Os 
velhinhos aposentados, doentes da vista, porque na 
velhice – sou médico – temos presbiopia, que se cha-
ma vista cansada. A mídia dizendo que era coisa boa 
e os bancos descontando 40% dos velhinhos.

Eu cheguei até a dizer: olha, o Luiz Inácio é gente 
boa, votei nele em 1994, ele é pai dos pobres, mas tem 
sido a mãe dos banqueiros. Mãe é melhor do que pai. 
Mãe é mais. Nós somos pais, mas mãe é mãe. Essa 
é que é a realidade.

Os banqueiros estão aí. E até os bancos interna-
cionais que andaram falindo aqui tiveram lucro. Esse 
é um fato contundente. Esses bancos internacionais 
que faliram nessa crise, as suas agências, no Brasil, 
tiveram lucro. Então, essa é a realidade. E quero trazer 
a minha contribuição de pai da Pátria.

Fui prefeitinho, nosso querido Presidente não foi. 
Fui governador de Estado, nosso querido Presidente 
não foi. Fui secretário de saúde. Então, eu sempre di-
zia: Bill Clinton... 

Outro dia, houve uma eleição de quem deveria 
ser Presidente do mundo. O da África do Sul, como 
é o nome, Mozarildo? Mandela. Está ouvindo, Marina 
Silva, eu vi um estudo: Mandela. Ele estava até no jogo, 
ontem. Mandela. Em segundo lugar: Bill Clinton. Então, 
não temos que negar. Quando ele foi governar, Luiz 
Inácio, depois de ter sido quatro vezes governador do 

Arkansas – quatro – ele pediu os melhores economis-
tas, Ted Gaebler e David Osborne, que fizeram um livro 
Reinventando o Governo. Democracia é complicada. 
Resumindo, ele disse: olha, o governo não pode ser 
grande demais, não. Tem que ser pequeno, um Learjet, 
tem que ter mobilidade. Se for grande demais, como 
o Titanic, afunda. E nós advertimos isto: tem ministro 
demais, tem DAS demais. Sessenta mil nomeados. Um 
DAS-6 é R$10.548. Nomeados, tem mais do que mu-
riçoca, mais do que o mosquito da Dengue. Sessenta 
mil. Um DAS-6 é R$10.548. No governo de Estado não 
tem, só tem até DAS-4, mas a República tem. Então 
imaginem quantos entraram pela porta larga, sem 
concurso, como está na Bíblia, da facilidade. Pensem! 
Está acontecendo. 

Queria o Presidente Luiz Inácio, nosso Presiden-
te, todos nós queremos que ele tenha êxito. O que eu 
não queria é o terceiro mandato, que é contra a demo-
cracia; esta Casa é para salvaguardá-la. 

Nós não somos Cuba, Venezuela, Equador, Bolí-
via, Paraguai e nem Nicarágua. A nossa História é mais 
ligada à História grega, da democracia; a de Roma, 
em que se dizia: “O Senado e o povo de Roma”; a da 
França, onde nasceu a democracia com divisão de 
poder e alternância; e as democracias da Inglaterra e 
dos Estados Unidos, buscadas para nós por Rui Bar-
bosa; essa é que é a nossa História, essa é que é a 
nossa cultura.

Então está aqui a realidade, e eu queria dar uma 
sugestão. O meu Partido... Existem muitos que só vão 
atrás de boquinha, só de lugar. Luiz Inácio, convide 
este rapaz: Raul Velloso, economista e especialista 
em contas públicas. Eu o conheço, é da minha cidade: 
Parnaíba do Piauí. O seu irmão mais velho, João Paulo 
dos Reis Velloso, com nove anos começou a trabalhar 
na fábrica de meu avô, abrindo as portas. Fez Caixeral, 
saiu, mania de primeiro lugar, Harvard, foi o melhor 
Ministro do Planejamento deste País, fez o primeiro 
e o segundo PND – Plano Nacional de Desenvolvi-
mento – e, Mozarildo, deu um grande ensinamento, 
muito atual: nenhuma imoralidade, nenhuma indigna-
ção e nem corrupção. João Paulo dos Reis Velloso. 
Ele teve um irmão, Francisco, que também trabalhou 
na fábrica do meu avô, morreu num desastre. Antônio 
Augusto Velloso, terceiro irmão, que também trabalhou 
na fábrica de meu avô, foi do Banco Central e, hoje, 
é conselheiro desses bancos privados, uma inteligên-
cia. E este mais novo, que é mais ou menos da minha 
idade, Raul Velloso, de Harvard. Luiz Inácio, está aí 
uma pessoa boa, Vossa Excelência que não deu um 
Ministério para o Piauí, faça isso. Às vezes, tinha 10, 
12, 16 Ministérios, Petrônio foi Ministro, Freitas Neto 
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foi Ministro, Evandro Lins e Silva foi Ministro, está na 
hora de pegar um piauiense. 

Esse jovem, Raul Velloso, é economista, espe-
cialista em conta pública. Olhe o que ele diz, olhe a 
seriedade: “Sinal amarelo foi aceso na política fiscal”. 
Correto, filho de carteiro com costureira, trabalhou na 
fábrica do meu avô. Atraídos, acreditando no saber, 
estudaram, mania de primeiro lugar. O irmão dele é o 
João Paulo dos Reis Velloso, Professor da Fundação, 
faz fóruns de desenvolvimento econômico. Esse é o 
irmão caçula dele. Então, Luiz Inácio, está aqui, não vá 
na conversa desses aloprados. Está aí, chame-o para 
ser Ministro. O sinal amarelo foi aceso na política fis-
cal, quer dizer, é o trânsito, não estamos mais em sinal 
verde. Ele disse que está no amarelo, e, depois é o... 
Essa é a realidade, essa é a verdade. Raul Velloso... 
A bandeira do Piauí, Geraldo Mesquita, é mais bonita 
do que a do Brasil, ela tem as mesmas cores, é o ver-
de, a esperança, o ouro, o azul, o branco, só tem uma 
estrela, Luiz Inácio, e esta estrela é este jovem, Raul 
Velloso. Estou aqui.

Então, não vá nas ondas dos aloprados. Está 
aqui um brasileiro! Então, o especialista Raul Vello-
so recomenda conter os gastos correntes. Isso é o 
que dizíamos! E isso é o que o livro Reinventando o 
Governo, Ted Gaebler e David Osborne, feito por Bill 
Clinton, ensinava.

Ouço o Senador Geraldo Mesquita Júnior.
O Sr. Geraldo Mesquita Júnior (PMDB – AC) 

– Senador Mão Santa, é só para lembrar a todos nós 
aqui que V. Exª foi o primeiro a trazer aqui, revelar 
aqui, um fato que estava por detrás dos biombos: a 
alta remuneração dos Conselheiros e dos Diretores da 
Petrobras. V. Exª traz à luz a opinião de um piauiense 
que dedicou toda sua vida ao estudo da economia, da 
administração pública e que faz recomendações. Aliás, 
o Presidente Lula deveria ouvi-lo mais um pouquinho. 
V. Exª, por vezes, vem aqui, faz críticas ao Presidente 
Lula, mas todo mundo percebe que V. Exª gosta do 
Presidente Lula, que tem simpatia, que tem admiração 
por ele, que o deveria ouvir mais. Quando V. Exª traz 
aqui a informação de que... Tentaram, inclusive, des-
mentir, mas não se sustentou o desmentido, porque 
os próprios jornais noticiaram, já por dois dias, os altos 
salários da cúpula da Petrobras, de seus Conselheiros. 
O Presidente Lula deveria ouvi-lo... Por exemplo, além 
de reduzir o IPI, deveria baixar medidas no sentido de 
reduzir esses salários indecentes dos diretores da Pe-
trobras. Para que isso? Isso é uma indecência. Depois, 
falam aqui sobre o que os Senadores recebem. 

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – A média de 
salário de um Diretor da Petrobras é R$80 mil. 

O Sr. Geraldo Mesquita Júnior (PMDB – AC) 
– Olhem aí. 

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Quiseram 
até induzir o nosso Presidente Luiz Inácio: “Não. Pas-
se para a Dilma que, depois, peço a Petrobras.” Quer 
dizer, isso é ridículo.

O Sr. Geraldo Mesquita Júnior (PMDB – AC) 
– Pois é. O Presidente deveria ouvi-lo, prestar aten-
ção...

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Deveriam era 
baixar hoje a gasolina, o óleo diesel, o querosene, o 
gás butano.

O Sr. Geraldo Mesquita Júnior (PMDB – AC) 
– E baixar o salário desse povo. Seria uma boa con-
tribuição para a contenção dos gastos públicos e das 
despesas correntes. Seria uma contribuição inestimável 
dos diretores, não só os da Petrobrás, mas de outras 
empresas mistas e públicas, nas quais, se levantarem o 
véu, descobrirão também um bocado de coisas, como 
essas que V. Exª revelou à Casa. Então, que o Presi-
dente Lula ouça mais, preste atenção no que V. Exª 
diz. Seria uma medida saneadora o Presidente Lula 
determinar ao Conselho da Petrobras que reduza dras-
ticamente o valor dos salários desse povo que está lá. 
Não sei o que fazem, porque tem quatro investigações 
em curso – Ministério Público, Polícia Federal, TCU e 
não sei mais quem – em cima da Petrobras. Então, era 
bom o Presidente Lula se acautelar e ver o que está 
acontecendo e, como medida saneadora, ouvir o Se-
nador Mão Santa e determinar a redução dos salários 
desse povo, porque seria uma grande contribuição para 
o desenvolvimento do País.

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Incorporamos 
todas as palavras de Geraldo Mesquita que, com a sua 
inteligência e a sua independência, tem enriquecido 
este Senado. Eu sempre digo que ele é o que mais se 
aproxima a Rui Barbosa, pela sua firmeza no Direito.

Neste momento levo aquilo que o estadista fran-
cês Clemenceau disse: não se pode ter neutralidade 
entre o crime e o Direito. Nós estamos do lado do Di-
reito. Daí porque V. Exª ser sempre o meu conselheiro 
aqui nesta Casa.

Eu seria breve. O importante é não deixar relação 
dívida/PIB subir. Olhe, esse Fernando Henrique Car-
doso foi um estadista. Não é do meu Partido, não. Eu 
nunca votei nele. Eu votei no Quércia. No outro ano, 
votei no vizinho, Ciro Gomes, de Sobral. Não votei nele, 
mas ele era um estadista. E vou dizer o porquê. Este 
País era uma zorra, era uma molecagem, ninguém 
sabia quanto devia. Ninguém sabia. Tinha uma tal de 
ARO – antecipação de receita orçamentária. O prefei-
to perdia as eleições, ia ao banco. Esses banqueiros, 
aproveitadores, emprestavam. Aí cada um tirava.
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Aliás, quando Fernando Henrique acabou com 
isso, antes de chegar a ordem, tirei US$5 milhões para 
fazer uma ponte em Wall Ferraz – e a fiz em 87 dias. 
Eu disse a ele, tomando uísque. “Por que, Mão Santa?” 
Eu disse: “Olhe, Fernando Henrique, Cristo é seguido 
não pelos discursos bonitos dele, pelo Pai Nosso que 
é bonito, é porque Ele fez obras: cego ver, aleijado 
andar, limpou o corpo dos leprosos, tirou o demônio, 
multiplicou peixes, pães, vinho. Então, eu vou fazer 
logo uma obra para o povo acreditar que eu serei um 
bom governador”.

E fui o último a tirar, mas fiz; está lá. Fiz uma pon-
te em 87 dias. O Governo está tentando fazer em oito 
anos e não faz, no mesmo rio, uma ponte com esse 
dinheiro. Mas tinha. Eu fiz nessa intenção.

Então, eles viram a dívida, renegociaram a dívida 
e se pagou. Foi duro, mas estamos aqui para contar a 
história. Mas tinha uma relação: você só podia tirar 2 
para 1. Em números, se o seu PIB, a sua riqueza, para 
facilitar, era de R$1 bilhão, você só podia dever R$2 
bilhões. Disso o Malan não abria mão; mas, agora, o 
aloprado do Piauí, na semana passada, tirou R$600 
milhões. Quer dizer, vão pagar. 

Eu não estou mais querendo ser governador, 
mas se for o meu colega ali, o João Vicente, que está 
em campanha... Mas tirou agora, e dão irresponsavel-
mente. Antigamente, havia essa relação; acima disso 
não se tirava. Voltou a zorra.

E o que ele diz? “O importante é não deixar cres-
cer a relação dívida/ PIB”. O alopradinho lá do Piauí, 
do PT, já quebrou aqui o elo que se mantinha. Era 
apertado, mas eu consegui fazer essa relação com o 
sacrifício do povo do Piauí.

“Como o senhor viu a evolução da despesa em 
maio? O lado ruim é que o gasto corrente também 
cresce muito, com 15,8% para despesas de pessoal e 
11,3% para a Previdência”. Quer dizer, cresceu 15,8% 
para pessoal. Só gente, só aloprado sendo nomeado, 
dando despesa permanente.

Esse é o economista puro.
O gasto corrente é ruim, porque, mesmo crian-

do demanda, ele não traz confiança aos investidores 
privados, que sabem que não dá para fazer retoma-
da consistente do crescimento econômico com base, 
principalmente, em crescimento de caixa corrente 
público.

Ele denunciou, ele prova os números, que está 
aumentando o gasto com pessoal; aloprados, cabos 
eleitorais, aloprados criminosos da Petrobras. Tem gen-
te ganhando R$80 mil por mês, e uma Conselheira, a 
mesma coisa, porque são 10%, mas só se reúne de 
quatro em quatro meses. Então, são oito, oito, oito e 
oito. Alopradas ganham, para dar uma assinatura numa 

reunião, R$32 mil. Vão de quatro em quatro meses. 
Então, Luiz Inácio, eles o estão enganando!

E aqui diz: “E evitar o aumento tão rápido dos 
gastos correntes. O Governo deveria suspender tudo 
que é aumento de pessoal que pode ser supérfluo”.

Isso é a verdade. Cristo dizia: de verdade em ver-
dade, Eu vos digo. E eu lembraria ao Luiz Inácio que 
eu fui ao México. O México é bom porque o Palácio é 
na praça. Mozarildo, já foi lá? (Pausa.) Já foi, mas não 
entrou no Palácio. Marina, foi ao México? (Pausa.)

Na praça, quando a gente entra... Eu entrei, tem 
uma pintura daquele pintor célebre, e eu vi uma frase, 
General Oregon. Presidente Luiz Inácio, quando Vos-
sa Excelência for com a encantadora Primeira Dama, 
Marisa – eu vi umas fotos da pirâmide –, dê uma en-
trada ali, tem uma frase, General Oregon: eu prefiro o 
adversário que me leva a verdade àquele aliado alo-
prado que me mente e me engana.

Estão enganando-o, Luiz Inácio. Busque a ver-
dade no economista Raul Velloso, do Piauí.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 
– RR) – Agradeço ao Senador Mão Santa e concedo 
a palavra ao próximo orador inscrito, Senador Geral-
do Mesquita.

O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB 
– AC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) – Senador Mozarildo, muito prazer em vê-lo 
presidindo nossa sessão; Senadora Marina.

Eu vou ser muito rápido e muito breve, porque os 
olhares da Senadora Marina indicam que ela pretende 
também se manifestar, e eu quero ouvi-la. Quero ape-
nas trazer uma notícia que envolve um projeto meu, 
aprovado na CCJ – meu, não; de minha autoria, aqui 
não tem nada nosso –, Senador Mozarildo, e que o 
jornal do Senado repercutiu: “Aprovado o projeto que 
permite criar CPIs por iniciativa popular”. O projeto foi 
relatado pelo Senador Jayme Campos, que o acolheu 
dentro de um substitutivo. 

Fico feliz com a aprovação. Não fui nem lá fazer 
lobby, Senador Mozarildo. Queria que os Senadores 
se manifestassem, inclusive sem a minha presença. 
Não fui nem defender o projeto. E fiquei feliz com a 
aprovação. 

O que significa a aprovação desse projeto? Se 
ele for efetivamente aprovado em todas as instâncias, 
neste plenário e na Câmara, significa dizer que 1% do 
eleitorado brasileiro poderá requerer a uma dessas 
Casas ou ao Congresso Nacional a instalação de uma 
CPI sobre fato determinado.

A Constituição já prevê outras iniciativas nesse 
sentido, Senador Mozarildo, como V. Exª sabe. A Cons-
tituição abre ensejo a que a população seja autora de 
projeto de lei nesta Casa ou no Congresso Nacional.
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Portanto, em respeito à iniciativa popular, pro-
tocolei esse projeto há algum tempo. Para minha fe-
licidade, ele acaba de ser aprovado na Comissão de 
Constituição e Justiça da Casa.

Iniciativa popular, manifestação popular, isso me 
remete a uma outra situação que tem afligido o povo 
da Amazônia, notadamente da minha região, do meu 
Estado, o Estado do Acre. Recebo dezenas e dezenas 
de e-mails e sou abordado pelas pessoas, quando estou 
no Acre, acerca da mudança que foi operada no fuso 
horário, Senador Mozarildo, lá no nosso Estado. E há 
a perspectiva de novas mudanças em curso. 

Eu admito, Senador Mozarildo, que a população 
consultada possa até validar essas mudanças, mas 
acho que seria uma demonstração de extremo res-
peito, de extrema sensibilidade se colocássemos à 
disposição da população um mecanismo através do 
qual ela pudesse se manifestar acerca das mudanças 
já efetivadas e outras que estão aí, como eu disse, em 
curso: plebiscito, referendo popular, instrumentos que 
usamos muito pouco no nosso País. Costumo dizer que 
me lembro de dois plebiscitos ocorridos no Brasil: um 
foi o do parlamentarismo ou não, muitos anos atrás; 
outro foi agora, mais recentemente, envolvendo a lei 
do desarmamento. E não me lembro de mais nada, de 
nenhuma outra consulta popular.

Cito, frequentemente, o fato de que nos Estados 
Unidos, por exemplo, Senador Mozarildo, em todo 
processo eleitoral municipal ou da confederação dos 
estados, as pessoas são levadas a se manifestar so-
bre fatos até corriqueiros e afetos à vida, ao cotidiano 
das pessoas. Em toda eleição nos Estados Unidos, 
além de votarem nos parlamentares, presidente da 
república etc., a população é chamada a se manifes-
tar em plebiscitos e em referendos populares acerca 
de vários assuntos.

No Brasil, nós não temos essa prática. Precisamos 
colocá-la em funcionamento. A Constituição nos permi-
te. Ela abre ensejo a que a população seja consultada 
por meio de plebiscitos, referendos populares. 

Eu acho que, para a gente mexer com alguns 
hábitos, alguns costumes que são seculares da po-
pulação, não só acreana, amazônica ou brasileira, é 
necessário que tenhamos a humildade de podermos 
até aprovar algo aqui, Senador Wellington, mas sub-
metermos essa aprovação ao referendo popular. Do 
contrário, ficará sempre a dúvida: será que a popula-
ção está satisfeita com a mudança, ou não? Porque o 
que ouvimos nas ruas é uma insatisfação tremenda. 
Isso pode ser bom para um segmento da população, 
mas pode ser ruim para grande parte da população. E 
só temos uma forma de equacionar isso aí: é ouvindo 
a população! Isso é algo respeitoso, é algo que não 

desmerece ninguém. Pelo contrário. Nós, que nos jul-
gamos democratas, precisamos exercitar esse tipo de 
mecanismo previsto na nossa Constituição. 

Portanto, Senador Mozarildo, a minha passagem 
por esta tribuna, hoje, será muito curta – como eu dis-
se, em homenagem à companheira Senadora Marina 
Silva, a última oradora desta sessão. 

Não quero mais me estender. Queria apenas 
registrar estes dois fatos: a aprovação, ontem, pela 
CCJ, de projeto de minha autoria que permite criar 
CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) por iniciativa 
popular; se 1% da população brasileira subscrever um 
requerimento desse, o Congresso Nacional, qualquer 
uma de suas Casas, será compulsoriamente obrigado 
a instalar a CPI. Isso acaba com essa confusão armada 
aqui: toda vez que surge um fato relevante, o Governo 
joga para não instalar a CPI, a oposição se manifesta 
no sentido da sua instalação e, por vezes, temos gran-
des dificuldades em instalar uma CPI, haja vista o que 
está acontecendo com a CPI da Petrobras. Portanto, 
iniciativa popular para instalação de CPI no Congres-
so Nacional. E anuncio, desde já, que estou colhendo 
assinaturas, Senador Mozarildo – gostaria, inclusive, 
de colher a sua assinatura –, para uma proposta de 
decreto legislativo que autoriza a realização de uma 
consulta popular na eleição que se aproxima, de 2010, 
para que a população, notadamente do meu Estado 
do Acre, manifeste claramente se concorda com as al-
terações promovidas já, inclusive, e outras que estão 
previstas no fuso horário estabelecido para o Estado, 
ou se prefere conviver com a situação que existia há 
mais de um século, ou seja, o fuso horário do nosso 
Estado, diferentemente do de Brasília, hora nacional, 
de duas horas de diferença, Senador Mozarildo. 

Pretendo protocolar essa iniciativa de decreto le-
gislativo já na próxima semana e gostaria muito que o 
Senado Federal, brevemente, se manifestasse sobre 
essa iniciativa e a aprovasse, porque, aí, então, terí-
amos a possibilidade de a população do meu Estado 
do Acre e a população dos outros Estados da Amazô-
nia se manifestarem, soberanamente, sobre qualquer 
tentativa de mudança naquilo que considero muito 
caro para a população, porque a mudança de horário 
muda a vida das pessoas de forma dramática. E, se 
a população acreana se manifestar no sentido de se 
manter a alteração, que seja. Agora, que ela seja ouvi-
da, Senador Mozarildo. Acho que isso não desmerece 
ninguém, não diminui ninguém; pelo contrário, engran-
dece. Aqueles que se dizem democratas, que ouçam 
a população acreana, que ouçam a população dos 
Estados da Amazônia acerca de proposições quanto 
à mudança de fuso horário. 

JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL628



27782 Sábado 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009

Agradeço a V. Exª. Eram essas as informações 
que eu gostaria de trazer. E gostaria imensamente de 
contar com a assinatura do eminente Senador Moza-
rildo nessa proposta.

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 

– RR) – Senador Geraldo Mesquita, peço a V. Exª que 
assuma a Presidência, em face de compromisso que 
tenho.

Antes de anunciar a Senadora Marina, a quem 
teremos o prazer de ouvir, quero fazer – já que vou ter 
um compromisso – uma denúncia aqui, que eu colhi 
na Internet, sobre a Funasa. 

Uma mesma empresa, chamada G Aciole Dis-
tribuidora Ltda. - ME, venceu três pregões na Funasa 
em Roraima, no valor total de R$377.468,00. Mas três 
pregões interessantes. Essa empresa é uma faz-tudo. 
No primeiro pregão: execução de serviço de instala-
ção de pontos telefônicos, passagem de cabeamen-
to, correção de rede telefônica existente na sede da 
Core/RR e anexos; três casas de apoio etc. O segun-
do pregão: prestação de serviço de higienização com 
produtos químicos, conforme especificação contida no 
Edital nº 031. Terceiro pregão: prestação de serviço 
de manutenção corretiva e preventiva em aparelhos 
médico-hospitalares, com substituição e fornecimentos 
de peças e acessórios. 

Então, é uma denúncia que faço. Vou encami-
nhá-la ao Ministério Público, ao Tribunal de Contas 
e à CGU, porque a Funasa, de modo geral no Brasil, 
mas, especificamente, no meu Estado, é um antro de 
roubalheira, e não posso, como Senador e como mé-
dico, aceitar que o dinheiro que deve ir para a saúde 
vá beneficiar grupos, quaisquer que sejam.

Peço desculpas à Senadora Marina e concedo, 
com muito prazer, a palavra a S. Exª.

A SRª MARINA SILVA (Bloco/PT – AC. Pronun-
cia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – 
Sr. Presidente, Srs. Senadores, venho a esta tribuna 
para falar de dois assuntos. Um deles diz respeito à 
Medida Provisória nº 458, que agora se transformou 
na Lei nº 11.952.

O outro assunto é sobre a crise que estamos 
vivendo aqui, no Senado. Vários Srs. Senadores têm, 
reiteradas vezes, vindo a esta tribuna para dar suas 
contribuições em relação àquilo que acreditam poder 
ajudar. Nesse processo de crise, concordo com quem 
já disse que ela já beira a uma crise institucional. 

É de tamanha magnitude que os Srs. Senadores, 
homens que vêm se esforçando, como Pedro Simon, 
Eduardo Suplicy, Senador Arthur Virgílio e tantos ou-
tros, tentam contribuir com uma saída para esse pro-

blema, mas ainda não se conseguiu dar encaminha-
mento adequado. 

E o que vou dizer aqui talvez traga alguma ori-
ginalidade, mas não tem nenhuma pretensão de se 
sobrepor às inúmeras iniciativas que já vêm sendo 
aqui apontadas. Independentemente de estar aqui 
fazendo juízo de valor sobre cada uma delas, ainda 
que concorde com a maioria, quero também fazer uma 
manifestação.

Temos aqui propostas apresentadas pelos Srs. 
Senadores, como, por exemplo, a demissão imediata 
do Diretor-Geral do Senado e de toda a diretoria – isso, 
enfim, foi apresentado pelos Senadores; indicação 
de novo dirigente geral, referendado pelo Plenário, 
na forma de projeto de resolução a ser apresentado; 
apresentação de proposta de reforma administrativa 
pelo novo dirigente geral; estabelecimento de meta de 
redução de pessoal e suspensão de novas contrata-
ções; eliminação de vantagens acessórias inerentes a 
mandato parlamentar; realização de reunião ordinária 
mensal no plenário para estabelecer pauta de votação 
do período seguinte; realização de reunião ordinária 
do Plenário para votação de medidas administrativas 
propostas pela Mesa Diretora; auditoria externa para 
todos os contratos firmados pelo Senado. 

São todas iniciativas dos Srs. Senadores que me-
recem respeito e apoio, na sua grande maioria, além 
de outras iniciativas, como uma que está em curso, do 
Senador Nery. Falei para ele que queria entender me-
lhor o mérito da proposta de CPI, até porque a própria 
sociedade nos indaga como vamos fazer uma CPI – 
nós mesmos é que vamos fazer a CPI –, mas, enfim, 
é uma iniciativa do Senador Nery. A representação é 
contra o Presidente do Senado, que foi cogitada pelo 
PSOL – e me parece que adiaram essa proposição –, 
e a sugestão do Senador Pedro Simon é de que haja 
afastamento do Presidente, para que esse processo 
possa ter curso adequado com o devido distanciamento, 
já que a natureza dos problemas envolve diretamente 
pessoas muito próximas e com nível de ligação parental 
com o Senador Presidente, Senador José Sarney.

Independentemente daquilo que possa ser apura-
do, é fundamental que os processos possam acontecer 
da melhor forma possível e da forma mais equidistante 
possível, para que se tenha um desfecho adequado, 
que preserve dois pontos: aqueles que de fato procu-
ram, na gestão pública, agir mediante os princípios da 
probidade, da legalidade, da impessoalidade, e isso é 
válido tanto para Senadores quanto para servidores 
de todos os segmentos e em todos os níveis; e fazer 
essa separação e salvaguardar esses bons propósitos 
daqueles que infelizmente não souberam honrar a po-
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sição de gestores públicos, ou de servidores públicos, 
ou de agentes públicos, como é o nosso caso. 

Acho que temos que fazer esse debate. Com 
certeza, os que vêm à frente desse debate, na linha 
de frente, têm se esforçado para isso. 

Concordo com aqueles que dizem que, para se 
fazer esse debate, não é preciso se colocar no lugar de 
santo nem de perfeito, até porque santos e perfeitos não 
temos nenhum, nem Senadores nem servidores; mas 
também bandidos não temos. Muitas vezes, é como se 
todos fôssemos iguais, ainda que todos procurem se 
aperfeiçoar. Nunca foi tão oportuno o provérbio bíblico 
que diz: “Aquele que pensa que está de pé cuide para 
que não caia”. Porque todos aqui vivem uma situação 
de muita insegurança, porque existem regras para tudo. 
Você pede uma orientação, e existem regras que dizem 
“sim”. Mas, para as regras que dizem “sim”, também 
existem outras que dizem “não”. E você, mesmo quando 
pensa que agiu de acordo com as regras, lá na frente 
acaba descobrindo que aquelas não eram as regras; 
que havia outras regras. Portanto, para qualquer ges-
tor, para qualquer dirigente público, fica muito difícil 
dirigir esta Casa, fazer a gestão desta Casa, a gestão 
pública, com toda essa ambiguidade.

Diante disso, Sr. Presidente, falo sem prejuízo dos 
esforços que já vêm sendo feitos e sem querer aqui 
levantar o bastião, fazendo prejulgamentos, mas de-
fendendo que as coisas sejam investigadas com todo o 
rigor, que seja passada a limpo a gestão do Congresso 
Nacional, de todos os períodos em que aparecem os 
problemas e a natureza dos problemas, para que pos-
samos sair dessa crise pelo menos um pouco melhor 
do que o que éramos quando ela se iniciou. 

De sorte que minha sugestão aqui é de que, dado 
o esforço que vem sendo feito e dada a ausência ainda 
de um caminho e de um desfecho para esse processo, 
sem prejuízo das investigações, sem prejuízo de todos 
os mecanismos que envolvem as instituições públicas, 
desde os órgãos da própria Casa ao Ministério Público, 
ao Tribunal de Contas, todos eles, sem prejuízo des-
se trabalho, que se possa estabelecer aquilo que eu 
chamaria de um processo instituinte dentro da Casa; 
uma espécie de constituição do próprio Senado, uma 
espécie de constituição para que se envolvam os dife-
rentes partidos, os Srs. Senadores, os servidores, os 
gestores, enfim, todos os segmentos do Senado, para 
que se crie um processo de reelaborar, de ressignificar 
a ação do Senado Federal. 

Para esse processo instituinte – é claro que não 
tenho aqui seus contornos –, se for algo viável, tere-
mos que pedir o socorro das pessoas que pensam a 
gestão pública, das pessoas que pensam e trabalham 
a elaboração da política, no sentido de que é possível 

um processo de refundação dos processos adminis-
trativos da ação política a partir da própria Casa. E, 
quando digo a partir da própria Casa, não me refiro 
só aos Senadores, porque, neste momento, há uma 
perda enorme para a sociedade, em primeiro lugar; 
para os Senadores, homens e mulheres de bem, que 
tentam fazer seu trabalho de acordo com os princí-
pios da legalidade, como falei anteriormente, e para 
os servidores que também têm a mesma prática. Há 
uma perda, uma perda do lugar do trabalho, há uma 
perda da constituição da referência, das significações 
que as pessoas fazem das suas vidas aqui dentro, 
diante de tantos problemas – e não se podem olvidar 
nem minimizar os problemas. Eles são graves. A crise 
é profunda e deve ser tratada dessa forma.

É por isso que um processo instituinte deveria 
envolver o olhar de especialistas do campo da ciência 
política, do campo da academia, dos movimentos so-
ciais, do Congresso Nacional, obviamente dentro do 
próprio Senado, mas também trazendo para o debate 
pessoas especializadas no campo das relações hu-
manas, pessoas especializadas no campo das ações 
comportamentais, porque já temos, agora, quase que 
um processo de adoecimento da instituição, onde a 
repetição do erro permanece, prevalece quase que de 
uma forma estagnante. Os mesmos erros são pratica-
dos reiteradas vezes e parece que a gente não tem 
aprendido com o conjunto de problemas que têm vindo 
à tona a cada momento. 

De sorte que se deve ter o olhar, também, da-
queles que lidam com o comportamento humano, para 
que as pessoas recuperem o lugar da autoestima ou 
da heteroestima dentro do Congresso Nacional. As 
pessoas estão-se sentindo aviltadas e isso não é bom 
para aqueles que têm dedicado a sua vida de forma 
correta. Serão esses que poderão fazer com que se 
tire das cinzas aquilo que pode nos fazer sobrevoar 
rumo a uma instituição à altura da democracia bra-
sileira, sob pena de jogarmos toda a tradição demo-
crática que precisamos construir e instituir junto com 
toda essa crise.

É o momento de termos toda a indignação possí-
vel e, ao mesmo tempo, a capacidade de, com sereni-
dade e com uma boa dose de humildade, botar à mesa 
todos, para que todos possam dar a sua contribuição. 
Obviamente, quando falo “todos” não estou dizendo que 
aqueles que estão passando por processos investiga-
tórios e que devem responder perante processos de 
investigação, e que merecem ser punidos, devem vir, 
também, sentar-se à mesa. Não é isso o que eu estou 
dizendo. Eu estou dizendo que a Casa tem muito mais 
contribuição a ser dada e que, neste momento, ela 
está, digamos assim, silenciosa. Chegou o momento 
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de todos virem, também, em favor e em apoio àqueles 
que estão-se esforçando de forma corajosa, colocando 
suas posições, se expondo aqui e, inclusive, pagando 
o preço por essa exposição. 

Eu não estou, aqui, dizendo que estou fazendo 
algo original. Estou, aqui, me colocando também, jun-
tamente com esses que citei a título de exemplo, para 
apoiar a coragem e a ousadia de buscar uma saída 
para essa crise, mas acho que se ela for feita de cima 
para baixo, num processo unicamente verticalizado, 
não chegará, não alcançará a magnitude dos proble-
mas que nós estamos vivendo. 

As instituições também adoecem, as relações so-
ciais, culturais, políticas e institucionais também adoe-
cem e se nós não formos capazes de olhar para essa 
crise como um problema grave, político, sob o ponto 
de vista ético, sob o ponto de vista moral, das relações 
públicas, onde as pessoas, infelizmente, tentam trans-
formar, usurpar os espaços públicos para a esfera pri-
vada, se nós não extrapolarmos, inclusive, essa forma 
que já é um adoecimento, também, para outros níveis 
de relação e interação com as pessoas, vai ser muito 
difícil sobrevivermos a essa crise e ela vai-se arrastar. 
Quando eu digo um processo instituinte, é claro que as 
pessoas podem dizer: “Bem, mas isso vai levar tempo. 
Como fazer uma discussão? O Senado precisa deba-
ter, precisa aprovar as medidas, etc, etc”. 

Nós vamos ter um período de recesso, agora, no 
meio do ano. Por que a gente não estabelece esse mo-
mento para, talvez, iniciarmos esse debate, convidando 
os setores da sociedade, em sessões, inclusive no ple-
nário, com a contribuição de especialistas que possam 
discutir essa crise? Talvez, com isso, nós poderíamos 
voltar, após o que seria o recesso, com alguns enca-
minhamentos concretos para sairmos dessa situação 
que já levou a um processo de degradação.

Essa degradação não é apenas das pessoas. 
Ela é também, infelizmente, da instituição. As institui-
ções virtuosas precisam de pessoas virtuosas, mas 
não basta a virtude das pessoas. É preciso que as 
instituições existam e funcionem de acordo com os 
princípios pactuados em uma sociedade democrática 
para corrigir os indivíduos, inclusive quando eles não 
conseguem se manter no caminho da virtude.

Então, essa era a primeira natureza de obser-
vação, apenas para me somar aos esforços e reco-
nhecer que existe um grupo de Srs. Senadores, que 
já mencionei anteriormente, que está, corajosamente, 
se esforçando para fazer isso.

Eu não poderia deixar de fazer este registro, 
mas não queria fazê-lo de forma maniqueísta, como 
se existissem um grupo que é o supremo bem e um 
grupo que é o supremo mal. As instituições são pro-

cessos históricos feitos por pessoas reais, concretas, 
com problemas, com defeitos, mas que devem ter sem-
pre como orientação para a sua ação querer acertar. 
Quando não conseguem acertar, devem pagar o preço 
pelo erro, o preço que, no meu entendimento, não é 
de vingança. Eu não encaro os processos de justiça 
como vingança. Para mim, são processos de correção 
de todos aqueles que erraram. É por isso que existem 
as leis, é por isso que nós, aqui, somos uma Casa 
de leis e, como Casa de leis, devemos aplicá-las, in-
clusive com regras claras, a nós mesmos. A mim me 
incomoda muito o que vai desde o nosso Regimento. 
Sempre se diz: “Tem uma regra que diz ‘sim’, mas tem 
uma regra que diz ‘não’”. Na gestão, parece-me que 
também tem sido assim.

O outro assunto, Sr. Presidente – e nesse, sim, 
pretendo-me demorar muito mais –, diz respeito à Me-
dida Provisória nº 458, como já disse, que agora é a 
Lei nº 11.952. 

A medida provisória tem um problema, um pro-
blema de origem, porque, no meu entendimento, como 
falei anteriormente, nunca deveria ter sido feita dessa 
forma, utilizando-se este mecanismo: o expediente da 
medida provisória. Deveria ser um projeto de lei.

Quando fizemos o plano de combate ao desma-
tamento, um dos eixos do plano de combate ao des-
matamento era o ordenamento territorial e fundiário, 
dentro do qual estava prevista a regularização fundi-
ária. A regularização fundiária, se feita corretamente, 
tem, sim, um alcance importante, principalmente a 
tentativa de esclarecer, de estabelecer claramente os 
direitos de propriedade na Amazônia. Com esses di-
reitos claramente estabelecidos, ela permitiria maior 
transparência, maior condição de fiscalização, de ação 
para os agentes públicos, em relação àqueles que se 
tornariam detentores daquelas áreas para as sua ati-
vidades produtivas.

As demais áreas teriam a sua destinação como 
unidade de conservação, de proteção integral, uso 
sustentável, como terras indígenas ou como terras 
da União, para as finalidades a que a União as des-
tinasse. 

Agora, do jeito que foi feito, no meu entendi-
mento, acho que não se favorece esse ideário, essa 
visão correta de regularização fundiária, que deveria, 
inclusive, ter considerado as contribuições já elabo-
radas nos Estados, como é o caso do zoneamento 
ecológico e econômico feito pelo Estado do Acre, pelo 
Estado de Rondônia e por outros que estão em fase 
de finalização.

Digo que a medida provisória, agora lei, sanciona-
da ontem pelo Presidente com o veto do artº 7º, ainda 
que um artigo muito importante a ser vetado... Eu tinha 
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feito a carta aberta, fiz a carta aberta ao Presidente 
da República pedindo três vetos e devo dizer, Sr. Pre-
sidente, ainda que não tenha tido a oportunidade de 
um diálogo com o Presidente Lula ou alguém da sua 
assessoria mais próxima, que acho que foi a melhor 
forma de ajudar, de contribuir para com essa situação, 
primeiro porque houve uma grande manifestação da 
sociedade, dando sustentabilidade política para os 
vetos. O Presidente, com certeza, deve ter-se sentido 
respaldado, porque milhares e milhares de pessoas 
tanto mandaram e-mails, como telefonaram de todas 
as partes do Brasil, pedindo que fossem feitos os ve-
tos na forma que foi encaminhada pela carta aberta 
ao Presidente.

Entendo que os dirigentes públicos, que os go-
vernantes, em alguns momentos, precisam do claro 
sinal da sociedade para que se sintam seguros em 
relação a determinadas questões, que, se não forem 
adequadamente encaminhadas, acarretarão graves 
prejuízos para o conjunto da sociedade.

Acredito que o veto ao art. 7º significou a ação da 
sociedade e a compreensão por parte do Governo de 
que era inaceitável que se rompesse com o preceito 
constitucional de que só pode fazer alienação de ter-
ras públicas mediante o cumprimento da função so-
cial da terra e do relevante interesse social. Se esses 
artigos não tivessem sido vetados, eles, com certeza, 
teriam uma ação de inconstitucionalidade, porque são 
claramente inconstitucionais. Havia outros artigos que 
não foram vetados, como, por exemplo, o art. 13, que 
estabelecia o veto à dispensa da vistoria. Mas, Sr. Pre-
sidente, ainda que não tenha sido vetado, o projeto de 
lei diz que está dispensada a vistoria de 100 hectares 
a quatro módulos fiscais, mas não está dito que está 
proibido. Então, eu espero sinceramente que o Ministro 
Guilherme Cassel, que é uma pessoa comprometida 
com a reforma agrária, com a defesa dos direitos hu-
manos, que ele estabeleça urgentemente, juntamen-
te com os demais setores do Governo, com o próprio 
Presidente Lula, um processo de regulamentação, para 
que se tenha toda a transparência e acompanhamento 
daqueles casos que, com certeza, não atendem aos 
princípios da posse mansa e pacífica.

Fico estarrecida – e fiquei estarrecida – ao ou-
vir de algumas pessoas o que eu jamais imaginei que 
ouviria: que não existe grilagem na Amazônia, que 
todas as pessoas foram para lá incentivadas por po-
líticas públicas.

Se isso é verdade, então o recorte deveria ter 
sido até os programas feitos na época da ditadura 
militar. E o que aconteceu nos últimos quinze, vinte 
anos para cá, após toda uma legislação estabelecida 
depois da promulgação da Constituição de 1988, toda 

lei infraconstitucional que veda a ocupação irregular, 
mediante a especulação fundiária, a grilagem, o uso 
da violência, ao desmando em termos do cumprimento 
da legislação ambiental? Então, dizer que não houve 
grilagem de terra na Amazônia nos últimos vinte anos 
é, no mínimo, considerar ou querer aviltar a inteligên-
cia das pessoas que conhecem a natureza dos proble-
mas, e daqueles que vivem a natureza dos problemas 
e daqueles que têm bom senso para os problemas da 
Amazônia! São 60% do Território Nacional, a última 
fronteira a ser ocupada, e que vem sendo ocupada a 
sangue e ferro em muitos casos, e dizer que não houve 
grilagem nos últimos quinze, vinte anos, tratar como 
fato consumado, dizer que o que está lá está lá! Então, 
vamos regularizar, é dar uma senha para que, daqui 
para a frente, aqueles que já estão preparados para 
ocuparem novas áreas contem com a expectativa de 
que, daqui a alguns anos, eles terão também as áreas 
que ocuparam ilegalmente regularizadas. Eu repeti vá-
rias vezes que não estavam em jogo as pessoas que 
têm direito: os que foram estimulados por políticas pú-
blicas, aqueles que cumprem a função social da terra 
e os que se caracterizam como pessoas de interesse 
social relevante. 

A origem dos problemas que eu posso identificar 
com essa medida provisória, e agora com essa lei, está 
da seguinte forma: parte desse princípio equivocado 
do fato consumado, de que o Dr. Mangabeira Unger é 
o maior porta-voz, inclusive fazendo comparações com 
outras realidades que, no meu entendimento, não são 
comparáveis. Querer comparar a ocupação da Ama-
zônia em pleno século XXI com o que aconteceu com 
os Estados Unidos no século XIX e início do século 
XX é não ter o alcance do desafio civilizatório que nós 
temos, da necessidade de mudança de paradigmas 
para apontar para o futuro. O futuro de uma forma, aí, 
sim, estratégica, e não casuística, para tentar resolver 
problemas pontuais em cima dos interesses de todos 
os brasileiros. 

Essa visão de fato consumado é altamente equi-
vocada. A visão de fato consumado leva à anistia de 
pessoas que ocuparam terras na Amazônia após o 
período de incentivo do governo militar, nos anos 70. 
E essas pessoas deveriam, então – se era esse o ar-
gumento –, ter feito esse recorte e não ter chegado 
até 1º/12/2004. Dizer que, da década de 70 para 2004, 
todas as ocupações foram feitas mediante esses pro-
gramas é, no mínimo, desconhecer a realidade das 
políticas da Amazônia. 

Também não estabelece claramente os meca-
nismos de separação entre posseiros e grileiros, nem 
estabelece formas de checagem dos requisitos consti-
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tucionais por meio da vistoria, apostando tão somente 
nos processos de autodeclaração.

Agravamento dos problemas, sobre os quais falei 
anteriormente aqui, no Congresso Nacional. No Sena-
do, não tivemos nenhuma emenda, porque o que foi 
feito na Câmara dos Deputados foi aprovado da forma 
como veio. Mas existem sérios problemas que o Con-
gresso Nacional, através da Câmara dos Deputados, 
conseguiu agravar: a extensão do direito à grilagem 
para prepostos, empresas e funcionários públicos, que 
foi vetado agora com o art. 7º; a redução do tempo para 
a venda da terra para grandes. Ou seja, daqui a três 
anos, aqueles que ficaram com a maior área, cerca de 
54 milhões de hectares, poderão vender essas terras 
para aumentar os seus patrimônios, em prejuízo de 
todos os brasileiros. Aliás, esses três anos, incorreta-
mente, permaneceram dez anos para as pessoas que 
ocupam pequenas propriedades.

O veto do Presidente ao art. 7º atinge os prepos-
tos e as empresas, mas não o art. 13, da dispensa de 
vistoria. Como já disse anteriormente, o fato de não 
tê-lo vetado não significa que não possa fazê-lo. Há um 
apelo neste momento para que todos os mecanismos 
sejam criados para que essa vistoria aconteça.

Eu já falei que a atitude do Presidente contou com 
o forte respaldo da opinião pública nacional e com a 
mobilização da sociedade. E eu me junto a essa mobili-
zação, porque só acredito em mudanças que envolvam 
efetivamente os grandes setores da sociedade, ainda 
que em alguns momentos o gestor público tenha que 
se expor, mesmo quando tem de fazer medidas que 
são impopulares para alguns setores. 

Diante de tudo isso, Sr. Presidente, é que apre-
sentei, junto à Comissão de Direitos Humanos e Le-
gislação Participativa, o seguinte requerimento: 

Requeiro, nos termos regimentais, baseada no 
art.70 do Regimento Interno, a constituição de uma 
Subcomissão Temporária da Comissão de Direitos 
Humanos e Legislação Participativa, para acompanhar 
a execução da regularização fundiária na Amazônia, 
proveniente da Lei nº 11.952, de 2009, que dispõe so-
bre a regularização fundiária das ocupações incidentes 
em terras situadas em áreas da União, no âmbito da 
Amazônia Legal, e altera as Leis nºs 8.666, de 1993, 
e a Lei nº 6.015, de 1974.

Por que a necessidade dessa Subcomissão no 
âmbito da Comissão de Direitos Humanos? Para que 
o Congresso Nacional – no caso, o Senado – possa 
arcar com parte da responsabilidade daquilo que te-
mos dito aqui: que não vamos favorecer grileiros, e não 
vamos favorecer aqueles que usam da violência e do 
dolo para aumentarem o seu patrimônio, em prejuízo 
de comunidades locais, de pessoas fragilizadas, que 

não têm a menor condição de fazer a disputa, agora 
que se tornou viável, palpável a privatização de 67 mi-
lhões de hectares de terras na Amazônia. 

Eu defendo essa Subcomissão para que os Srs. 
Senadores – e eu desde já me coloco à total disposição 
para fazer parte dessa Subcomissão – possam visitar 
as áreas mais difíceis que nós temos de conflitos na 
Amazônia, nos Estados do Pará, de Rondônia, de Mato 
Grosso, do Acre, onde quer que existam os conflitos, 
para que as pessoas possam ter a oportunidade de, 
pelo menos, colocar para o Congresso Nacional, para 
o Senado da República, a natureza dos problemas que 
estarão enfrentando. Até porque, com a certeza da re-
gularização, da privatização, muitas áreas que estão 
apenas demarcadas “teoricamente” – entre aspas – por 
aqueles que agora se sentem no direito de regularizá-
las em seus nomes, estão cheias de pessoas, pesso-
as simples, pessoas humildes, que moram há 20, 30, 
50 anos como extrativistas e que não terão como ter 
advogados, não terão como competir para provar que 
são posseiras daquelas áreas. E também para evitar 
o laranjal nas propriedades até 400 hectares, ou qua-
tro módulos fiscais. Uma boa parte de pessoas pode 
ocupar essas áreas e depois elas serão vendidas para 
aqueles que querem fazer a reconcentração fundiária. 
Além do que, de 1.500 em 1.500 hectares, também 
poderá haver esse processo de reconcentração para 
que essas áreas, que podem ser consideradas médias, 
sejam transformadas em latifúndios.

Esse requerimento vai ser apresentado já agora, 
Sr. Presidente, na Comissão de Direitos Humanos, e 
eu espero que se constitua, no âmbito da Comissão de 
Direitos Humanos, essa comissão de acompanhamento, 
porque, ainda que tenhamos tido esse gesto do veto 
do art. 7º, não foram vetados os demais artigos. 

E, como eu disse várias vezes, a lei já tinha pro-
blemas na origem, e esses problemas não foram sa-
nados.

Vou repetir aqui: talvez, essa seja uma das pio-
res coisas que estejamos fazendo após as políticas de 
ocupação da Amazônia durante o período da ditadura 
militar. Há uma diferença: naquela época, não havia a 
infraestrutura que hoje existe, não tínhamos a possibi-
lidade de deslocamento que hoje temos, não havia a 
estrutura de comunicação nem a quantidade de pessoas 
que há hoje. Portanto, será bem mais grave o impacto 
dessa medida provisória daqui a alguns anos.

O que se está fazendo com as tentativas de fle-
xibilização da legislação ambiental brasileira e com 
essa medida provisória é um processo do qual vamos 
ver os efeitos daqui a algum tempo. Ainda estamos vi-
vendo a queda do desmatamento por causa do Plano 
de Combate ao Desmatamento, que começou a ser 
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implementado a partir de 2004, somando-se a ele as 
medidas tomadas no final de 2008, que levaram a mais 
redução de desmatamento, e, agora, a crise econômica. 
Quando voltar o processo de crescimento econômico 
no Brasil, essas pessoas que agora estão recebendo 
essas áreas com a regularização terão a possibilidade 
de desmatar legalmente treze milhões de hectares, ou 
seja, 20% da área, descontado o que já foi desmatado 
até agora. Isso é muito grave, Sr. Presidente.

Essa comissão de acompanhamento, no meu 
entendimento, deverá, primeiro, fazer todo o esforço 
para contribuir com as medidas no processo de regu-
lamentação, para que haja fiscalização, para que haja 
controle e total transparência, envolvendo o Ministério 
Público, envolvendo a academia e os representantes 
do setor agrário, tanto de pequenos quanto de gran-
des. Ao mesmo tempo, essa comissão deve esforçar-
se para que o Plano de Combate ao Desmatamento 
e o Plano Amazônia Sustentável sejam considerados; 
para que o zoneamento ecológico e econômico dos Es-
tados seja considerado; para que as áreas prioritárias 
para preservação da biodiversidade sejam respeitadas. 
Que se leve em conta todo o esforço que vem sendo 
feito nesses últimos anos para haver uma política de 
desenvolvimento sustentável para a Amazônia! A ideia 
de que esse é um fato consumado nos levará a per-
petuar esse modelo predatório.

Como alguém já disse, aqueles que amam a Ama-
zônia apenas pelo lucro que ela lhes pode dar, mesmo 
temporariamente, perdoarão o modelo predatório de 
desenvolvimento, mas aqueles que amam e respeitam 
a Amazônia por ela ser a Amazônia – parafraseando 
quem disse que aqueles que amam a França por ela 
ter uma vocação militar perdoariam o exército de 1870, 
mas que aqueles que amam a França por ela ser a 
França iriam reformar o exército de 1870 – lutarão para 
mudar o modelo de desenvolvimento da Amazônia, 
na área da pecuária, da agricultura e da exploração 
florestal; lutarão para que a economia seja diversifi-
cada; lutarão para mudar os paradigmas. E não farão 
o discurso fácil, que rende aplausos, que anistia todo 
mundo, que leva tudo para o senso comum. Lutarão 
para mudar inclusive isso.

Durante o discurso da Sra. Marina Silva, 
o Sr. Mozarildo Cavalcanti deixa a cadeira da 
presidência, que é ocupada pelo Sr. Geraldo 
Mesquita Júnior.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Mesquita Júnior. 
PMDB – AC) – O Sr. Senador Pedro Simon enviou dis-
curso à Mesa, que será publicado na forma do disposto 
no art. 203, combinado com o art. 210, inciso I e § 2º, 
do Regimento Interno.

S. Exª será atendido.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS. Sem apanha-

mento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Sena-
dores, durante quase todo o século passado, milhares 
de famílias gaúchas deixaram diversas regiões do Rio 
Grande do Sul para desbravar a imensa hinterlândia 
do País. Inicialmente, penetraram na terra virgem de 
Santa Catarina e do Paraná, povoaram os imensos 
espaços vazios, plantaram novas culturas, construí-
ram a infraestrutura, expandiram a fronteira agrícola 
e ajudaram a fixar os primeiros pilares do complexo 
agroindustrial brasileiro, que é hoje um dos mais de-
senvolvidos e mais competitivos do mundo.

Inegavelmente, não podemos deixar de reco-
nhecer que os colonos gaúchos são responsáveis, 
em grande parte, pelos valiosos lucros que hoje são 
gerados pela moderna agricultura brasileira. Os re-
sultados obtidos atestam claramente a grandeza de 
nossa capacidade agrícola, que foi alcançada graças 
a muito trabalho, muita luta, muito sacrifício e muita 
coragem.

Os números ilustram muito bem a importância do 
Complexo Agroindustrial Brasileiro e seu significado 
para a balança comercial e para o equilíbrio do con-
junto da economia nacional. Em 2008, o setor agrícola 
proporcionou ao País um superávit de US$ 49,700 bi-
lhões. Exportamos o equivalente a US$58,400 bilhões 
em produtos da agropecuária e importamos apenas 
US$8,700 bilhões. No que se refere ao conjunto das 
transações comerciais, exportamos o equivalente a 
US$160,600 bilhões e importamos o valor correspon-
dente a US$120,600 bilhões.

Como se pode observar acima, o saldo total de 
nossa balança comercial foi de US$40 bilhões, graças 
quase que unicamente às vendas do agro-negócio. 
Portanto, se não fosse o volume exportado pelo setor 
agrícola, não teríamos registrado superávit na balança 
comercial em dezembro de 2007.

Os colonos que partiam – desde o início do sé-
culo passado – costumavam escrever cartas nas quais 
relatavam sobre a vida nas novas terras, contavam 
suas experiências, falavam sobre as boas perspectivas 
e encorajavam seus parentes e amigos a seguirem a 
mesma trilha. Todos se interessavam em saber das 
histórias narradas pelos que se afastavam do rincão, 
e assim essas correspondências eram passadas de 
mão em mão e lidas com grande interesse. Influen-
ciados por essas notícias, outras levas de gaúchos 
tomaram a estrada.

Hoje, estima-se que mais de 1 milhão e 200 mil 
vivem espalhados por Santa Catarina, Paraná, São 
Paulo, Minas Gerais, Bahia, Distrito Federal, Goiás, 
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Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Piauí, Maranhão, 
Tocantins e por todo o restante da Região Norte. 

A mesma corrente migratória, cuja motivação 
maior era a busca de terra barata, de trabalho e de 
melhoria econômica, também chegou aos países vi-
zinhos do Rio Grande do Sul. Milhares de gaúchos 
se deslocaram para o Uruguai, Argentina, Paraguai 
e Bolívia. 

É importante não esquecer que os migrantes gaú-
chos saíram em busca de novas terras, extensões que 
ainda não faziam parte dos interesses imediatos dos 
grandes proprietários e do grande capital fundiário, que 
não tinham, à época, grande motivação para investir 
na viabilidade econômica dessas áreas. Todavia, esses 
pequenos lavradores pensavam diferente. Sabiam que 
valia à pena o sacrifício de desbravar aqueles espaços 
pouco explorados porque o clima e o solo permitiam 
o cultivo de diversos produtos que seriam importan-
tes em médio prazo. Além de tudo, perceberam que 
muitas daquelas terras poderiam fornecer, em futuro 
próximo, pastagem para milhões de cabeças de gado, 
já que possuíam água em abundância para irrigar as 
plantações e fontes de matérias-primas fáceis de se-
rem utilizadas. 

No final da década de 30, a necessidade de ocu-
pação imediata das grandes extensões despovoadas 
do Brasil já era uma realidade para o então Presiden-
te Getúlio Vargas, o maior estadista que este País já 
teve. Incorporar esses espaços passou a ser conside-
rado como vital para impulsionar o desenvolvimento; 
para facilitar a nacionalização de propriedades que, 
durante o século XIX e início do século XX, estavam 
nas mãos de empresas estrangeiras; para promover a 
integração; para incorporar novas terras ao processo 
produtivo; para dinamizar as exportações de produtos 
agrícolas; para afastar as possibilidades de conflitos 
sociais agrários em áreas potencialmente sensíveis; 
e para garantir a segurança nacional.

Com essas intenções, o Governo conseguiria, fi-
nalmente, abrir um novo espaço em favor da expansão 
do capital e, no caso específico do Oeste do Paraná, 
oferecer aos gaúchos a possibilidade de colonização 
da região. A fim de tornar possível a realização desse 
grande projeto, o Estado não poupou esforços para 
criar políticas que incentivassem a ocupação das áre-
as selecionadas.

Dessa forma, no início de 1940, milhares de gaú-
chos acreditaram nas facilidades oferecidas pelo Go-
verno e partiram para conquistar o Oeste do Paraná. 
Grosso modo, foi assim que Getúlio Vargas estabele-
ceu as bases da chamada “Marcha para o Oeste”, cujo 
objetivo, como acabei de dizer, era colonizar, integrar 
e alargar as fronteiras agrícolas do País.

Aliás, o interesse nacional pela questão da inte-
gração dos grandes espaços vazios ficou ainda mais 
aguçado com o início da Guerra Fria, logo após a derro-
ta do nazi-fascismo na Europa. Convém destacar ainda 
que, até hoje, essa política de ocupação está mais viva 
do que nunca. Entra governo sai governo, ela continua 
a mobilizar parte importante da sociedade e a ocupar 
amplos espaços nos meios governamentais, políticos, 
empresariais, militares, intelectuais e religiosos.

Hoje, o grande temor nacional ainda é o vazio 
amazônico, a ameaça de ocupação estrangeira que pai-
ra sobre o território e a destruição acelerada da floresta 
que pode motivar uma intervenção internacional.

Sem dúvida, o maior atrativo para povoar essas 
regiões foi o baixo preço da terra e a sua fertilidade, 
sobretudo no Oeste do Estado de Santa Catarina; no 
Oeste e no Sudoeste do Estado do Paraná e no Sul 
do Mato Grosso do Sul, onde predominavam as cha-
madas terras roxas. Os gaúchos foram os principais 
alvos dessa política porque eram donos de proprieda-
des muito pequenas, ou nem mesmo tinham proprie-
dades rurais; ou porque começavam a formar um forte 
excedente de mão-de-obra. A maioria descendia de 
imigrantes europeus, basicamente italianos e alemães, 
que haviam iniciado a colonização do Rio Grande do 
Sul durante o século XIX.

Nas décadas de 50 e 60, a migração organizada 
dos gaúchos para o Oeste do Paraná foi intensa. Ge-
ralmente, partiam em grupos com suas famílias, vizi-
nhos e amigos. Ao chegarem, procuravam a empresa 
colonizadora e adquiriam lotes em uma mesma área, 
trabalhavam em conjunto para derrubar a mata sub-
tropical, construíam suas casas, preparavam a terra e 
cultivavam os produtos necessários para a subsistência. 
Podemos dizer que o início da década de 70 marcou o 
fim da colonização gaúcha no Oeste do Paraná.

Com a execução do 1º e do 2º Plano Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social, a agricultura bra-
sileira deu os primeiros passos em direção da moder-
nização capitalista que haveria de mudar radicalmente 
as relações sociais e econômicas no campo.

Ao mesmo tempo, com a assinatura do tratado 
entre as Repúblicas do Brasil e do Paraguai, em abril 
de 1973, para viabilizar o aproveitamento hidrelétrico 
dos recursos do Rio Paraná, com a criação da empre-
sa Binacional Itaipu, foi selado um novo destino para 
toda a região.

A obra teve início em 1975. Em setembro de 1982, 
ocorreu a inundação de 1.460 quilômetros quadrados 
de áreas marginais ao Rio Paraná. Destes, 855 quilô-
metros quadrados situavam-se em território brasileiro. 
Evidentemente, muitos colonos antigos foram benefi-
ciados com a chegada da energia elétrica. Entretanto, 
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as pequenas unidades agrícolas familiares ribeirinhas 
ao Rio Paraná foram tragadas pelas águas. Segundo 
dados fornecidos pela Binacional Itaipu, 38 mil agri-
cultores residentes naquela extensão rural foram ex-
propriados e indenizados.

Os mesmos motivos que levaram milhares de 
gaúchos a migrar para o Oeste do Paraná estimula-
ram-nos, igualmente, a colonizar a parte Sudoeste do 
Estado, que é hoje formada por 42 Municípios. A re-
gião faz fronteira com o Estado de Santa Catarina e 
com a Argentina.

O Sudoeste paranaense tem uma história atri-
bulada e, durante muitos anos, foi palco de inúmeras 
brigas e litígio territorial com a Argentina, que se ar-
rastou de 1881 a 1895. Entre 1901 e 1916, Paraná e 
Santa Catarina quase foram às vias de fatos por causa 
da disputa de uma área em suas fronteiras. De 1912 
a 1915, nessa região pretendida pelos dois Estados, 
aconteceu a Guerra do Contestado, uma revolta armada 
de caboclos contra os Governos Federal e Estadual e 
contra uma empresa estrangeira que atuava no local, 
a Brazil Railway.

Tal empresa havia recebido do Governo, como 
pagamento pela construção da ferrovia São Paulo-Rio 
Grande, uma área de mais de 276 mil alqueires que era 
ocupada pelos caboclos, e decidiu expulsá-los. A rea-
ção foi imediata, e o conflito armado começou. Nessa 
época, surgiu igualmente um movimento separatista 
que defendia a criação do Estado de Missões, que de-
veria reunir parte do Sudoeste paranaense e mais de 
dois terços do território de Santa Catarina.

Em 1943, foi criado o Território Federal do Igua-
çu, que durou dois anos e serviu apenas para reforçar 
a tese separatista. Nos anos 1950, com a explosão 
migratória de gaúchos e catarinenses para a região, 
reapareceu a idéia da criação do Estado do Iguaçu, 
que, felizmente, não foi para frente.

Em 11 de outubro de 1957, milhares de possei-
ros armados tomaram Francisco Beltrão e enfrentaram 
latifundiários, companhias estrangeiras que lucravam 
altas somas com o comércio de terras e seus jagunços. 
O levante ficou conhecido como a “Revolta de 1957”. 
As cidades de Francisco Beltrão e Pato Branco foram 
os pontos mais quentes do conflito.

A colonização intensiva do Sudoeste do Paraná 
por gaúchos e catarinenses aconteceu ao mesmo tem-
po em que se verificou a ocupação do Oeste. Desde o 
início da colonização, a partir de 1940, a comunidade 
gaúcha sempre foi a mais numerosa. Na década de 50, 
a migração de gaúchos atingiu o seu ponto máximo, 
estimulada pelo apoio que recebia da Colônia Agríco-
la Nacional General Osório (Cango), criada em 1942 
para viabilizar a estratégia da “Marcha para o Oeste”, 

imaginada por Getúlio Vargas. Vale dizer que o Sudo-
este era considerado pelos migrantes como o eldora-
do paranaense. As terras eram cobertas por vastas 
reservas de araucárias, mais de 6 milhões de árvores 
gigantescas, um fantástico patrimônio natural.

Para melhor compreendermos a importância 
da migração de gaúchos para o Estado do Paraná, 
quero mencionar aqui um pouco da história das prin-
cipais cidades das regiões paranaenses de coloniza-
ção recente.

Começo por Cascavel, distante 492 quilômetros 
da capital, hoje a sexta maior cidade do Estado embo-
ra tenha sido criada há poucas décadas. Desfrutando 
de uma topografia privilegiada, que facilitou a abertura 
de ruas largas e bairros bem distribuídos, o município 
conta hoje com cerca de 300 mil habitantes.

A atração de migrantes para a região de Casca-
vel começou na década de 30, quando, com o ciclo 
da erva-mate já extinto, iniciou-se a extração de ma-
deira. As levas iniciais de migrantes eram compostas, 
em sua maioria, de agricultores descendentes de ita-
lianos, alemães e poloneses. Exatamente como antes 
havia ocorrido em Santa Catarina, na medida em que 
as áreas de mata nativa eram esgotadas iniciava-se 
a produção agropecuária, centrada na pequena e na 
média propriedade, que constitui ainda hoje a base 
econômica do município.

Cascavel, cujas terras pertenciam à prefeitura de 
Foz do Iguaçu, foi considerada vila a partir de 1936. 
Apenas dois anos depois era elevada à sede de distrito 
administrativo. A emancipação veio em 1952. Conside-
rada hoje a Capital do Oeste Paranaense, é o centro de 
um dos principais pólos econômicos do Estado porque, 
além de sua forte produção agropecuária, desenvolveu 
um parque industrial diversificado e dinâmico.

Passo agora para a cidade de Toledo, que foi 
emancipada juntamente com a sua vizinha Cascavel, 
em dezembro de 1952. Toledo figura atualmente como 
o décimo quarto município entre os mais populosos 
do Paraná. Seu desenvolvimento deveu-se ao fato de 
estar numa região que concentra muitas empresas de 
grande porte que processam a produção das férteis e 
planas terras dessa região, uma das principais produ-
toras de grãos do Estado.

Área de colonização recente, Toledo recebeu 
seus primeiros moradores a partir de 1946. Cinco anos 
depois surgia o município. É interessante constatar 
que, na década de 1960, havia apenas cinco cidades 
na região Foz do Iguaçu, Cascavel, Toledo, Guaíra e 
Guaraniaçu.

A colonização da área foi desenvolvida em peque-
nas propriedades que tinham, em média, 10 alqueires 
paulistas ou 24 hectares. Dos anos 60 para os anos 
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70, a economia passou por um processo acelerado de 
mudança. A concentração da propriedade da terra fa-
voreceu a monocultura e determinou o êxodo de gran-
de parte dos pequenos produtores que seguiram para 
as novas fronteiras agrícolas no Centro e no Norte do 
País. De outro lado, o aumento da produção de suínos 
levou à criação de grandes frigoríficos que passaram 
a vender sua produção para o exterior.

Outra cidade que merece menção quando se fala 
da presença gaúcha no Paraná é Francisco Beltrão, 
no sudoeste paranaense, que possui população esti-
mada em 80 mil habitantes, sendo a vigésima quinta 
mais populosa do Estado. O município foi oficialmen-
te fundado em 14 de dezembro de 1952, sendo des-
membrado de Clevelândia. Sua economia é importante 
para a região por concentrar diversos tipos de servi-
ços bancários, educacionais e médicos além de um 
amplo número de estabelecimentos comerciais. Sua 
indústria se destaca pela agroindústria e pela produ-
ção têxtil e moveleira.

No Sudoeste do Paraná, deve-se destacar tam-
bém a cidade de Pato Branco, que conta com popula-
ção superior a 65 mil habitantes e desfruta de elevado 
índice de desenvolvimento humano. O Município se 
destaca como centro de serviços com ênfase nos se-
tores da saúde e da educação, mas, em anos recentes, 
passou a contar com um centro tecnológico industrial. 
A agricultura também representa uma importante fatia 
na economia deste município que é o vigésimo sexto 
mais populoso do Paraná.

Por fim, quero me referir a Capanema, no Su-
doeste paranaense, porque tenho relação pessoal 
com aquela cidade. Naquele Município que tem hoje 
cerca de 18 mil habitantes, residiu por muito tempo 
minha esposa, Ivete, bem como seus pais e irmãos. 
A cidade recebeu este nome em homenagem ao en-
genheiro Guilherme Schüch, Barão de Capanema, 
que teve importante atuação na disputa entre Brasil 
e Argentina pelas terras do Sudoeste do Paraná e do 
Oeste de Santa Catarina, região à época conhecida 
como Palmas. Capanema é uma grande exportadora 
de produtos orgânicos para o mundo.

Começo falando da transferência da família da 
minha esposa, Ivete Fülber, do Rio Grande do Sul para 
o Estado do Paraná. Meu sogro, Geraldo Fulber, era 
natural de Santa Cruz do Sul, enquanto minha sogra, 
dona Dalcila, nasceu em Três Passos. Depois de ca-
sados, eles instalaram-se em Três Passos, onde pos-
suíam um mercadinho. Seus dois filhos mais velhos, 
Desidério e Odete, nasceram ainda no Sul. Em 1956, 
a família Fulber partiu em busca de maiores oportuni-
dades no Oeste do Paraná. Viajaram durante um mês 

em um caminhão no qual levavam as mercadorias do 
mercado que haviam fechado em Três passos.

Inicialmente passaram por Cascavel, onde um 
irmão de meu sogro resolveu instalar-se. Dali seu Ge-
raldo e dona Dalcila seguiram então para Capanema, 
que na época tinha apenas três casas. Como outros 
pioneiros, eles passaram por muitas e grandes dificul-
dades. Durante o primeiro mês, enquanto construíam 
uma casa, dormiram com os filhos dentro de um jipe. 

Nos primeiros tempos, meus sogros dedicaram-
se ao comércio. Possuíam um armazém típico daque-
les dias, que vendia de tudo. Mais adiante, meu sogro 
passou a trabalhar também como comprador de fumo 
para uma grande indústria de tabaco. A seguir, começou 
a plantar soja, atividade na qual teve bastante êxito. 
Também atuou na suinocultura. Foi já no Paraná que 
nasceram os dois filhos mais novos do casal, Vilson e 
minha esposa, Ivete, que guarda com muito carinho na 
memória a sua infância vivida numa pequena cidade 
do interior do Paraná.

Passo agora a transcrever o depoimento de um 
dos mais destacados políticos paranaenses, o Depu-
tado Alceni Guerra, ex-Ministro da Saúde, atualmente 
exercendo o cargo de Secretário de Planejamento do 
Estado do Paraná, que participou efetivamente da mi-
gração do povo gaúcho em busca de novas terras.

Diz Alceni Guerra:
Minha família deixou o Rio Grande do Sul em 

fevereiro de 1955, quando eu estava com nove anos. 
Meu pai, Prosdócimo Guerra, era agricultor e comer-
ciante. Tanto ele quanto minha mãe, Adele, da família 
Fumagalli, eram filhos de italianos. Lembro muito bem 
da nossa viagem de caminhão. Ora eu ia na carroceria, 
ora eu viajava na cabine. O momento de maior impac-
to foi quando cruzamos o rio Uruguai em balsa. Para 
fazer um trajeto de 350 quilômetros, que hoje se faz 
em apenas 4 horas, nós viajamos durante dois dias 
inteiros, mesmo saindo de madrugada. Quando che-
gamos ao Oeste do Paraná, aquela região do Esta-
do ainda estava totalmente coberta por florestas. Era 
como um paliteiro de araucárias, com uma árvore a 
cada três ou quatro metros. A primeira atividade eco-
nômica forte naquela época foi a derrubada da floresta 
para venda da madeira. Exportávamos para o mundo 
todo. A extração de madeira foi o que permitiu a capi-
talização dos migrantes gaúchos. A seguir, começou 
a prática da agricultura, ainda não mecanizada. Mais 
adiante, passaram os migrantes a adotar a produção 
com tratores. Hoje, no Oeste e Sudoeste do Paraná, 
a produção utiliza intensamente a tecnologia, alcan-
çando elevada produção de grãos, entre os quais se 
destacam o milho e a soja. Cerca de uma década de-
pois de nossa chegada ao Paraná, já em meados dos 
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anos sessenta, os gaúchos ou seus descendentes 
que estavam instalados no Paraná continuaram seu 
êxodo em direção ao Norte em busca de terras mais 
baratas, onde pudessem comprar propriedades mais 
extensas. Minha família é um claro exemplo disso. Na 
década de 60, meus dois irmãos mais velhos seguiram 
para o Mato Grosso do Sul. Depois, nos anos 70, eu e 
mais um irmão fomos para Rondônia. Nos oitenta, outro 
irmão nosso foi para Rondônia. No Oeste do Paraná, 
são cerca de 100 as cidades que têm população adulta 
de origem majoritariamente gaúcha, se consideramos 
os mais idosos e seus filhos já nascidos no Paraná. As 
principais cidades da região são Cascavel, Pato Branco, 
Toledo, Francisco Beltrão, Palotina e Marechal Cândido 
Rondon. Quando fui prefeito de Pato Branco, mandei 
fazer uma pesquisa para descobrir quais clubes de 
futebol eram os preferidos dos moradores da cidade. 
Descobri que o Grêmio vinha em primeiro lugar, com 
23 por cento. Em segundo lugar ficou o Internacional, 
com 19 por cento dos torcedores. Em terceiro vinha o 
Corinthians, com 17 por cento. Os maiores clubes do 
próprio Estado - Paraná e Atlético - não chegavam nem 
a um por cento. Acredito que o traço mais forte dos 
gaúchos que migraram é o pioneirismo, não apenas 
para incorporar novas áreas de produção ao país, mas 
também na adoção de técnicas agrícolas inovadoras. 
Os descendentes de gaúchos no Paraná têm espírito 
marcadamente pioneiro até mesmo no que se refere 
à tecnologia. Hoje, a cidade de Pato Branco possui o 
maior parque tecnológico do interior do país, com mais 
de 100 empresas de software.

Outro importante depoimento sobre a participa-
ção dos gaúchos no desenvolvimento do Oeste e Su-
doeste do Paraná é o do Deputado Federal Assis do 
Couto, do PT paranaense:

Meu pai, gaúcho de Santa Maria, e minha mãe, 
de Erechim, migraram nos anos 50 para o Paraná. 
Como os outros agricultores, viajaram em busca de 
uma vida melhor. Instalaram-se na cidade de Santo 
Antonio do Sudoeste, onde, em 1961, eu nasci. Para 
dar uma boa idéia da presença de maciça de gaúchos 
e de seus descendentes naquela região, basta saber 
que as empresas de ônibus que mantêm linhas para 
Porto Alegre, ainda hoje, movimentam mais passagei-
ros dos que as que têm linhas para Curitiba. a capital 
paranaense.

O Deputado Assis Couto – que reside na cidade 
de Planalto, que fica a 700 quilômetros de Porto Ale-
gre e a 600 quilômetros de Curitiba – destaca que boa 
parte dos descendentes dos gaúchos que chegaram 
ao Sudoeste do Paraná nos anos 50 foram obrigados 
a deixar aquela região a partir dos anos 70 - mas com 
maior intensidade em meados dos 80 - em direção ao 
Norte do País, em função da concentração da terra e 
da mecanização.

Entre os que viram de perto a colonização do 
Sudoeste do Paraná pelos gaúchos está o deputado 
federal Nelson Meurer, que chegou à região em 1947, 
aos cinco anos, vindo de São Joaquim, Santa Catarina, 
com seus pais, que eram agricultores.

Quando chegamos as duas maiores cidades 
da região não passavam de pequenas vilas. A vila de 
Marrecas veio a se transformar, depois, na cidade de 
Francisco Beltrão, que hoje conta com 80 mil habitan-
tes, sendo que cerca de 70 por cento deles são sul-rio-
grandenses ou seus descendentes. A partir daquela 
época, os gaúchos começaram a chegar em grande 
número. Eram a maioria dos migrantes. No início, es-
ses migrantes, muitos deles levados ao Paraná por 
empresas colonizadoras, se dedicavam à extração de 
madeira. Abriam serrarias e começavam a trabalhar. 
Pode-se dizer que os gaúchos continuaram chegando 
até os anos 70, quando cessou a imigração porque as 
terras já estavam todas ocupadas. Um processo se-
melhante de ocupação ocorreu ao mesmo tempo no 
Sudoeste do Paraná.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, eu gos-
taria de terminar este pronunciamento dizendo que a 
colonização do Oeste e do Sudoeste é uma das mais 
belas páginas da diáspora do povo gaúcho, movimento 
que transformou em realidade o sonho antigo de que 
o Brasil poderia ser o celeiro da humanidade.

Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Mesquita Júnior. 

PMDB – AC) – Nada mais havendo a tratar, não ha-
vendo mais oradores inscritos, a Presidência vai en-
cerrar a sessão.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Mesquita Júnior. 
PMDB – AC) – Está encerrada a presente sessão. 

(Levanta-se a sessão às 13 horas e 15 
minutos.) 
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PARECERES NOS 740 E 741, DE 2009

Sobre o Projeto de Lei da Câmara n° 
95, de 2002 (n° 25/1999, na origem, do De-
putado Paulo Rocha), que modifica a Lei nº 
7.210, de 11 de julho de 1984 – Lei de Exe-
cução Penal, para instituir o ensino médio 
nas penitenciárias.

PARECER N° 740, DE 2009 
(Da Comissão de Educação, Cultura e Esporte)

Relator: Senador Romeu Tuma

I – Relatório

A Comissão de Educação deve se pronunciar sobre 
o Projeto de Lei da Câmara (PLC) n° 95, de 2002 (n° 25, 
de 1999, na origem), de autoria do Deputado Paulo Rocha, 
que altera a Lei de Execução Penal (LEP), com a finali-
dade de instituir o ensino médio nas penitenciárias.

Para tanto, modifica o texto do art. 19 da LEP, 
para explicitar a obrigatoriedade da oferta do ensino 
profissional aos presos e presas, e insere o art. 18-A, 
com especificações sobre os cursos de nível médio.

Segundo a proposta, o ensino médio a ser implan-
tado nos presídios, na modalidade regular ou supletiva, 
deve se integrar ao sistema estadual e municipal de en-
sino e ser mantido com apoio da União e pelo “sistema 
estadual de justiça ou administração penitenciária”.

O projeto de lei prevê, também, a oferta de cursos 
supletivos para jovens e adultos e a utilização, pelos 
entes federados, de programas de educação a distân-
cia e de novas tecnologias de ensino no atendimento 
aos presos e às presas.

Por fim, o PLC n° 95, de 2002, insere o art. 21-A, 
pelo qual fixa critérios de elaboração do censo peni-
tenciário, quanto à educação.

Entre os argumentos que justificam a iniciativa, des-
tacam-se o caráter indispensável da habilitação profissio-
nal para a reinserção do preso no meio social e a feição 
genérica dos artigos da LEP que tratam do assunto.

Na Câmara dos Deputados, o PLC foi distribuído 
à Comissão de Educação, Cultura e Desporto, onde lhe 
foram apensados os Projetos de Lei n° 2.380, de 2000, 
e n° 4.182, de 2001, tendo recebido parecer favorável, 
na forma do substitutivo apresentado pelo relator.

Distribuído, também, à Comissão de Constituição 
e Justiça e de Redação, a proposta foi aprovada, nos 
termos do substitutivo.

Nesta Casa, foi encaminhado às Comissões de 
Educação e de Constituição, Justiça e Cidadania.

II – Análise

No Brasil, atualmente, vive-se em um cenário de 
crescente violência. A escalada do crime, nos últimos 

anos, levou o tema da segurança pública para o centro 
das preocupações de governantes, políticos e da po-
pulação em geral, que, acuada, renuncia, de modo pro-
gressivo, ao gozo livre do lazer e do convívio social.

O que caracteriza a criminalidade atual é sua or-
ganização e capacidade de reprodução pelo próprio 
sistema prisional, que, na maioria das vezes, corrompe 
mais do que reabilita o preso.

É óbvio que somente um processo de reeduca-
ção moral, intelectual e profissional pode conduzir à 
esperança de reintegração à sociedade dos presos e 
presas, depois de cumpridas suas penas. É o que já 
prevê a Lei n° 7.210, de 1984, a Lei de Execução Penal 
(LEP), nos arts. 10, 11, 17, 18, 19, 20 e 21.

Entretanto, a Constituição Federal de 1988 e a 
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – Lei 
n° 9.394, de 20 de dezembro de 1996 –ampliaram os 
direitos e a abrangência da educação escolar e a es-
truturaram com formas e nomenclatura novas.

O PLC n° 95, de 2002, teve dois intuitos: o de fa-
zer esta atualização legal e o de assegurar aos presos, 
além do ensino fundamental e profissional, também o 
ensino médio. Não há dúvida de que, na sociedade 
brasileira de hoje, é imprescindível para todo cidadão 
a conclusão da etapa final da educação básica, se 
possível, com uma habilitação profissional.

Durante a tramitação e com a mudança do governo 
federal, ocorreram ainda outras alterações nas políticas 
educacionais que não são consideradas pelo texto do 
substitutivo aprovado pela Câmara dos Deputados, ora em 
exame na Comissão de Educação do Senado Federal.

III – VOTO

Diante dos argumentos apresentados, votamos 
pela aprovação do PLC n° 95, de 2002, na forma da 
seguinte emenda substitutiva, acatando ainda, a sube-
menda de redação de autoria do Senador Flávio Arns.

EMENDA Nº 1 – CE (substitutivo)

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N° 95, DE 2002

Modifica a Lei n° 7.210, de 11 de ju-
lho de 1984 (Lei de Execução Penal), para 
instituir o ensino médio obrigatório nas 
penitenciárias.

Art. 1° Os arts. 18, 19 e 21 da Lei n° 7.210, de 11 
de julho de 1984, passam a ter a seguinte redação:

“Art. 18. A oferta do ensino fundamental 
e médio nos presídios será obrigatória, bem 
como a freqüência dos presos e presas que 
não os tiverem concluído.

Parágrafo único. Os cursos, oferecidos nas 
modalidades de educação de jovens e adultos 
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ou de educação à distância, serão integrados 
ao sistema de ensino do Estado de localização 
do presídio e serão financiados, com o apoio da 
União, não somente com recursos vinculados à 
manutenção e desenvolvimento do ensino, como 
também com recursos do sistema estadual de 
justiça e da administração penitenciária. (NR)”

“Art. 19. Será obrigatória a oferta aos pre-
sos e presas de programas de educação profis-
sional, integrados ao sistema federal ou estadual 
de ensino, que conduzam à qualificação para 
o trabalho ou a alguma habilitação técnica, em 
consonância com as diretrizes da Lei n° 9.394, 
de 20 de dezembro de 1996. (NR)”

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

“Art. 21. O censo penitenciário deverá 
apurar, anualmente:

I – a escolaridade de todos os presos 
e presas;

II – a existência de cursos de nível fun-
damental e médio e o número de presos e 
presas neles atendidos;

III – a implementação de cursos profis-
sionalizantes, inclusive com o registro das 
habilitações em nível técnico e o número de 
presos e presas neles atendidos;

IV – o acervo dos livros didáticos, instruti-
vos e recreativos catalogados na biblioteca, de 
existência obrigatória em todos os presídios;

V – outros dados relevantes para o aprimora-
mento educacional dos presos e presas. (NR)”

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

Sala da Comissão, em 17/05/05. – Hélio Costa 
, Presidente – Romeu Tuma, Relator.
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PARECER Nº 741, DE 2009  
(Da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania)

Relator: Senador Romeu Tuma

I – Relatório

Vem a esta Comissão, para exame, o Projeto de 
Lei da Câmara (PLC) n° 95, de 2002, que inclui os arts. 
18-A e 21-A na Lei n° 7.210, de 11 de julho de 1984 – Lei 
de Execução Penal (LEP), e dá nova redação ao art. 19 
do referido diploma legal, tendo tramitado, na Casa de 
origem, sob a identificação de PL n° 25, de 1999.

A proposição, de autoria do Deputado Federal 
Paulo Rocha, modifica a Lei de Execução Penal (LEP) 
para instituir o ensino médio nas penitenciárias.

Na Câmara dos Deputados, a Comissão de Edu-
cação, Cultura e Desporto aprovou unanimemente o 
parecer favorável do Relator, Deputado Professor Lui-
zinho, sendo que a Comissão de Constituição e Justiça 
e de Redação aprovou a redação final oferecida pelo 
Relator, Deputado Coriolano Sales.

No Senado Federal, depois de acolhido parecer 
de nossa autoria pela aprovação da matéria com subs-
titutivo perante a Comissão de Educação, foi deferida a 
tramitação conjunta deste PLC n° 95, de 2002, com o 
Projeto de Lei do Senado n° 164, de 2007, que preten-
de alterar dispositivos da mesma LEP para introduzir a 
remissão da pena pelo estudo, nos termos do art. 258 
do Regimento Interno do Senado Federal (RISF).

A essa altura, entretanto, perante a Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania, também o Senador 
Mozarildo Cavalcanti já havia ofertado relatório em que 
concluía pela constitucionalidade e juridicidade do PLS 
n° 95, de 2002, propondo emenda de redação para 
conferir ao texto maior clareza e concisão.

Foram, pois, ambas as proposições, encaminha-
das ao crivo da Comissão de Educação do Senado.

Sucede que, antes mesmo da análise do relatório 
elaborado pela Senadora Maria do Carmo Alves, em 
que outros aperfeiçoamentos de técnica legislativa eram 
propostos, sobreveio nova determinação do Plenário, 
desta feita pelo retorno à tramitação autônoma, por 
versarem os projetos de lei sobre matéria diversa.

Retorna, assim, ao exame desta Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania o PLC n° 95, de 2002, 
nos exatos termos do art. 101, I, do RISF. Aqui, não 
foram oferecidas emendas, até o presente momento.

II – Análise

O mérito do PLC n° 95, de 2002, foi analisado pela 
Comissão de Educação desta Casa, oferecendo-se um 
substitutivo que o aprimorou em termos de objetivida-
de e clareza.

A Constituição Federal (CF), no seu art. 6°, assegura 
a educação como direito social, e o Código Penal, em seu 

art. 38, prevê que: O preso conserva todos os direitos não 
atingidos pela perda da liberdade, impondo-se a todas as 
autoridades o respeito à sua integridade física e moral.

A Lei n° 7.210, de 11 de julho de 1984 (Lei de 
Execução Penal), no art. 41, inciso VII, reconhece como 
direito do preso, dentre outros, a assistência material, 
à saúde, jurídica, educacional, social e religiosa.

Os direitos educativos das pessoas privadas de liber-
dade estão assegurados em normas nacionais e interna-
cionais, mas a realidade demonstra que ainda há um longo 
caminho a percorrer para sua efetivação no Brasil.

Reportagem do periódico Correio Braziliense, pu-
blicada em 24 de março p.p., registrou a preocupação da 
Relatoria Nacional para o Direito Humano à Educação, 
missão da Organização das Nações Unidas para a Edu-
cação, a Ciência e a Cultura – UNESCO, com o acesso 
da população carcerária à educação. Constatou-se nas 
visitas a 10 unidades prisionais de São Paulo, Pernam-
buco, Rio Grande do Sul e Pará, e em mais de 200 en-
trevistas que mesmo os magros dados oficiais – pelos 
quais apenas 18% (dezoito por cento) dos presos teriam 
acesso à educação – podem estar superestimados (cf. 
Oliveto, Paloma. Esforço frustrado, p. 9).

Por conseguinte, concluímos que o projeto é jurí-
dico e constitucional, porque a matéria trata de direito 
penal, cuja competência para legislar é do Congresso 
Nacional, por força dos arts. 21, I, e 48, ambos da CF.

Além disso, contribuirá para o aperfeiçoamento 
da Lei de Execução Penal, por definir de forma ine-
quívoca a obrigação do Estado e os direitos e deveres 
dos presos relacionados à assistência educacional a 
ser prestada nos estabelecimentos penais.

Ainda assim, até para prestigiar o trabalho dos 
senadores que me antecederam na relatoria, propomos 
alguns aperfeiçoamentos de técnica legislativa ao texto 
da proposição. Sobre o tema, reportamo-nos ao rela-
tório subscrito pela nobre Senadora Maria do Carmo 
Alves, do qual extraímos o seguinte trecho:

Não vemos, ainda, por que alterar a estrutura 
redacional do art. 18 da Lei de Execução Penal, se a 
intenção é apenas estender a obrigatoriedade também 
ao ensino médio. É que modificação mais profunda 
sempre pode gerar perplexidade de alguns operado-
res do direito e consequente desassossego da juris-
prudência, o que definitivamente não contribui para a 
estabilidade jurídica.

Outro ponto digno de menção, na forma em que pre-
sentemente colocada, diz respeito ao censo penitenciário. 
O mais recente substitutivo o está disciplinando no art. 21 
da LEP, o que acaba por revogar a disposição que hoje 
integra aquele dispositivo, no sentido de que os estabele-
cimentos penais deverão contar com uma biblioteca.

Ademais, em que pese sua salutar inspiração, 
como não existe legislação federal sobre a realização 
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de censos penitenciários e a inovação proposta se 
restringe a estipular o que seriam seus parâmetros 
educacionais, acreditamos que essa disposição em 
específico está a contrariar o disposto no art. 7°, II, da 
Lei Complementar n° 95, de 26 de fevereiro de 1998.

III – Voto

Dessa forma, opinamos pela aprovação do Pro-
jeto de Lei da Câmara n° 95, de 2002, na forma do 
Substitutivo oferecido pela Comissão de Educação do 
Senado Federal, com as seguintes subemendas:

SUBEMENDA N° 01–CCJ

Dê-se aos arts. 18 e 19 da Lei n° 7.210, de 11 de 
julho de 1984 – Lei de Execução Penal, de que trata o art. 
1° do Substitutivo da Comissão de Educação ao Projeto 
de Lei da Câmara n° 95, de 2002, a seguinte redação:

“Art. 18. A oferta do ensino fundamental e 
do ensino médio será obrigatória, integrando-se 
no sistema escolar da unidade federativa.

Parágrafo único. Os cursos, oferecidos 
nas modalidades de educação de jovens e 
adultos ou de educação a distância, serão 

financiados, com o apoio da União, não so-
mente com recursos vinculados à manutenção 
e desenvolvimento do ensino, como também 
recursos do sistema estadual de justiça e da 
administração penitenciária. (NR)”

“Art. 19. Será obrigatória a oferta aos 
presos de cursos e programas de educação 
profissional, integrados ao sistema federal ou 
estadual de ensino, que conduzam à qualifi-
cação para o trabalho ou a alguma habilita-
ção técnica, em consonância com as diretri-
zes da Lei n° 9.394, de 20 de dezembro de 
1996. (NR)”

SUBEMENDA N° 02–CCJ

Exclua-se a alteração proposta ao texto do art. 
21 da Lei n° 7.210, de 11 de julho de 1984 – Lei de 
Execução Penal, constante do art. 1° do Substitutivo 
da Comissão de Educação ao Projeto de Lei da Câ-
mara n° 95, de 2002.

Sala da Comissão, 28 de maio de 2009. – Sena-
dor Demóstenes Torres, Presidente – Senador Ro-
meu Tuma, Relator.
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LEGISLAÇÃO CITADA  
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

LEI N° 7.210, DE 11 DE JULHO DE 1984

Institui a Lei de Execução Penal.

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

CAPÍTULO II 
Da Assistência

SEÇÃO I 
Disposições Gerais

Art. 10. A assistência ao preso e ao internado é 
dever do Estado, objetivando prevenir o crime e orien-
tar o retorno à convivência em sociedade.

Parágrafo único. A assistência estende-se ao 
egresso.

Art. 11. A assistência será:
I - material; 
II - à saúde;
III - jurídica;
IV - educacional;
V - social; 
VI - religiosa.

SEÇÃO II 
Da Assistência Material

Art. 12. A assistência material ao preso e ao in-
ternado consistirá no fornecimento de alimentação, 
vestuário e instalações higiênicas.

Art. 13. O estabelecimento disporá de instalações 
e serviços que atendam aos presos nas suas neces-
sidades pessoais, além de locais destinados à venda 
de produtos e objetos permitidos e não fornecidas pela 
Administração.

SEÇÃO III 
Da Assistência à Saúde

Art. 14. A assistência à saúde do preso e do inter-
nado de caráter preventivo e curativo, compreenderá 
atendimento médico, farmacêutico e odontológico.

§ 1° (Vetado).
§ 2° Quando o estabelecimento penal não 

estiver aparelhado para prover a assistência mé-
dica necessária, esta será prestada em outro lo-
cal, mediante autorização da direção do estabe-
lecimento.

§ 3º Será assegurado acompanhamento mé-
dico à mulher, principalmente no pré-natal e no pós-
parto, extensivo ao recém-nascido. (Incluído pela Lei 
n° 11.942, de 2009)

SEÇÃO IV 
Da Assistência Jurídica

Art. 15. A assistência jurídica é destinada aos 
presos e aos internados sem recursos financeiros para 
constituir advogado.

Art. 16. As Unidades da Federação deverão ter 
serviços de assistência jurídica nos estabelecimen-
tos penais.
....................................................................................

LEI N° 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996.

Estabelece as diretrizes e bases da 
educação nacional.

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

DOCUMENTOS ANEXADOS PELA SE-
CRETARIA-GERAL DA MESA, NOS TERMOS 
DO ART. 250, PARÁGRAFO ÚNICO, DO RE-
GIMENTO INTERNO

RELATÓRIO

Relator: Senador Amir Lando

I – Relatório

A Comissão de Educação deve se pronunciar so-
bre o Projeto de Lei da Câmara (PLC) n° 95, de 2002 
(n° 25, de 1999, na origem), de autoria do Deputado 
Paulo Rocha, que altera a Lei de Execução Penal 
(LEP), com a finalidade de instituir o ensino médio 
nas penitenciárias.

Para tanto, modifica o texto do art. 19 da LEP, 
para explicitar a obrigatoriedade da oferta do ensino 
profissional aos presos e presas, e insere o art. 18-A, 
com especificações sobre os cursos de nível médio.

Segundo a proposta, o ensino médio a ser im-
plantado nos presídios, na modalidade regular ou 
supletiva, deve se integrar ao sistema estadual e mu-
nicipal de ensino e ser mantido com apoio da União 
e pelo “sistema estadual de justiça ou administração 
penitenciária”.

O projeto de lei prevê, também, a oferta de cursos 
supletivos para jovens e adultos e a utilização, pelos 
entes federados, de programas de educação a distân-
cia e de novas tecnologias de ensino no atendimento 
aos presos e às presas.

Por fim, o PLC n° 95, de 2002, insere o art. 21-A, 
pelo qual fixa critérios de elaboração do censo peni-
tenciário, quanto à educação.

Entre os argumentos que justificam a iniciativa, 
destacam-se o caráter indispensável da habilitação 
profissional para a reinserção do preso no meio social 
e a feição genérica dos artigos da LEP que tratam do 
assunto.
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Na Câmara dos Deputados, o PLC foi distribuído 
à Comissão de Educação, Cultura e Desporto, onde lhe 
foram apensados os Projetos de Lei n° 2.380, de 2000, 
e n° 4.182, de 2001, tendo recebido parecer favorável, 
na forma do substitutivo apresentado pelo relator.

Distribuído, também, à Comissão de Constituição 
e Justiça e de Redação, a proposta foi aprovada, nos 
termos do substitutivo.

Nesta Casa, foi encaminhado às Comissões de 
Educação e de Constituição, Justiça e Cidadania.

II – Análise

No Brasil, atualmente, vive-se em um cenário 
de crescente violência. A escalada do crime, nos úl-
timos anos, levou o tema da segurança pública para 
o centro das preocupações de governantes, políticos 
e da população em geral, que, acuada, renuncia, de 
modo progressivo, ao gozo livre do lazer e do conví-
vio social.

O que caracteriza a criminalidade atual é sua or-
ganização e capacidade de reprodução pelo próprio 
sistema prisional, que, na maioria das vezes, corrompe 
mais do que reabilita o preso.

É óbvio que somente um processo de reeduca-
ção moral, intelectual e profissional pode conduzir à 
esperança de reintegração à sociedade dos presos e 
presas, depois de cumpridas suas penas. É o que já 
prevê a Lei n° 7.210, de 1984, a Lei de Execução Penal 
(LEP), nos arts. 10, 11, 17, 18, 19, 20 e 21.

Entretanto, a Constituição Federal de 1988 e a 
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – Lei 
n° 9.394, de 20 de dezembro de 1996 – ampliaram os 
direitos e a abrangência da educação escolar e a es-
truturaram com formas e nomenclatura novas.

O PLC n° 95, de 2002, teve dois intuitos: o de fa-
zer esta atualização legal e o de assegurar aos presos, 
além do ensino fundamental e profissional, também o 
ensino médio. Não há dúvida de que, na sociedade 
brasileira de hoje, é imprescindível para todo cidadão 
a conclusão da etapa final da educação básica, se 
possível, com uma habilitação profissional.

Durante a tramitação e com a mudança do Go-
verno Federal, ocorreram ainda outras alterações nas 
políticas educacionais que não são consideradas pelo 
texto do substitutivo aprovado pela Câmara dos Depu-
tados, ora em exame na Comissão de Educação do 
Senado Federal.

III – Voto

Diante dos argumentos apresentados, votamos 
pela aprovação do PLC n° 95, de 2002, na forma do 
seguinte

PROJETO DE LEI DA CÂMARA  
N° 95, DE 2002 (SUBSTITUTIVO)

Modifica a Lei n° 7.210, de 11 de ju-
lho de 1984 (Lei de Execução Penal), para 
instituir o ensino médio obrigatório nas 
penitenciárias.

Art. 1° Os arts. 18, 19 e 21 da Lei n° 7.210, de 11 
de julho de 1984, passam a ter a seguinte redação:

“Art. 18. A oferta do ensino fundamental 
e médio nos presídios será obrigatória, bem 
como a frequência dos presos e presas que 
não os tiverem concluído.

Parágrafo único. Os cursos, oferecidos nas 
modalidades de educação de jovens e adultos 
ou de educação a distância, serão integrados 
ao sistema de ensino do Estado de localização 
do presídio e serão financiados, com o apoio da 
União, não somente com recursos vinculados à 
manutenção e desenvolvimento do ensino, como 
também com recursos do sistema estadual de 
justiça e da administração penitenciária. (NR)”

“Art. 19. Será obrigatória a oferta aos 
presos e presas de programas de educação 
profissional, integrados ao sistema federal ou 
estadual de ensino, que conduzam à qualifi-
cação para o trabalho ou a alguma habilita-
ção técnica, em consonância com as diretri-
zes da Lei n° 9.394, de 20 de dezembro de 
1996. (NR)”

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

“Art. 21. O censo penitenciário deverá 
apurar, anualmente:

I – a escolaridade de todos os presos 
e presas;

II – a existência de cursos de nível fun-
damental e médio e o número de presos e 
presas neles atendidos;

III – a implementação de cursos profis-
sionais, inclusive com o registro das habilita-
ções em nível técnico e o número de presos 
e presas neles atendidos;

IV – o acervo dos livros didáticos, instruti-
vos e recreativos catalogados na biblioteca, de 
existência obrigatória em todos os presídios;

V – outros dados relevantes para o aprimora-
mento educacional dos presos e presas. (NR)”

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

Sala da comissão, – Osmar Dias, Presidente. – 
Amir Lando, Relator.
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RELATÓRIO

Relator: Senador Mozarildo Cavalcanti

I – Relatório

Chega a esta Comissão o Projeto de Lei da 
Câmara (PLC) n° 95, de 2002 (n° 25, de 1999, na 
origem), de autoria do Deputado Paulo Rocha, que 
altera a Lei n° 7.210, de 1984, Lei de Execução Pe-
nal (LEP), com o intuito de instituir o ensino médio 
nas penitenciárias.

Para tanto, modifica o texto do art. 19 da LEP, 
para explicitar a obrigatoriedade da oferta do ensino 
profissional aos presos e presas e insere o art. 18-A, 
com especificações sobre o ensino de nível médio.

O PLC n° 95, de 2002, insere também na LEP 
o art. 21-A, pelo qual fixa critérios de elaboração do 
censo penitenciário, quanto à educação em geral.

Entre os argumentos para justificar a iniciativa, 
destacam-se o caráter indispensável da habilitação 
profissional para a reinserção do preso no meio social 
e a feição genérica e indeterminada dos artigos da LEP 
que tratam do assunto.

Na Câmara dos Deputados, o PLC foi aprovado 
nas Comissões de Educação e Cultura e na de Cons-
tituição e Justiça e de Redação, nos termos de subs-
titutivo que foi remetido ao Senado Federal.

Nesta Casa, foi encaminhado à Comissão de 
Educação, onde foi aprovado nos termos de novo subs-
titutivo, mediante o qual se adapta os termos do PLC 
à nomenclatura da atual Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional (Lei n° 9.394, de 1996, com suas 
ulteriores modificações) e insere dispositivos que obri-
gam a matrícula dos presidiários nas modalidades de 
ensino profissional oferecidas de forma integrada aos 
sistemas de ensino vigentes no País.

II – Análise

O mérito já foi analisado e aprovado na Comis-
são de Educação. Registre-se o avanço deste projeto, 
ao assegurar aos presos, além do ensino fundamental 
e capacitação profissional, o ensino médio sob forma 
de modalidades compatíveis com a situação de ape-
nados, quais sejam a de educação a distância e edu-
cação de jovens e adultos, com maior flexibilidade de 
organização curricular.

Quanto à constitucionalidade e juridicidade, nada 
existe a reparar, uma vez que tanto a Constituição 
Federal, em seu art. 208, II, como a LDB, em seu art. 
4°, II, prevêem a progressiva obrigatoriedade e uni-
versalização do ensino médio gratuito, como dever do 
Estado e dos cidadãos.

Quanto à redação, sugerimos uma modificação, 
para maior clareza, concisão e flexibilidade do texto.

III – Voto

Em vista do exposto, nosso voto é pela aprova-
ção do PLC n° 95, de 2002, na forma do substitutivo 
aprovado na Comissão de Educação, com a seguinte 
emenda de redação:

EMENDA

Dê-se ao art. 18 da Lei n° 7.210, de 11 de julho 
de 1984, nos termos do substitutivo ao PLC n° 95, de 
2002, aprovado na Comissão de Educação, a seguin-
te redação:

“Art. 18 É obrigatória a oferta pelos Po-
deres Públicos do ensino fundamental e médio 
nos presídios, cabendo aos presos e presas 
que não os tiverem concluído a matrícula e 
frequência compulsória, nos termos dos regu-
lamentos prisionais.

Parágrafo único. Os cursos oferecidos nas 
modalidades de educação de jovens e adultos 
ou de educação a distância serão integrados 
ao sistema de ensino do estado de localiza-
ção do presídio e financiados, com o apoio da 
União, com recursos vinculados à manutenção 
e desenvolvimento do ensino, bem como com 
recursos do sistema estadual de justiça e da 
administração penitenciária.”

Sala da Comissão.

RELATÓRIO

Relatora: Senadora Maria do Carmo Alves

I – Relatório

Vêm a esta Comissão de Educação (CE), nos 
termos do art. 102, I, do Regimento Interno do Senado 
Federal, para análise conjunta, em razão da aprova-
ção pelo Plenário do Requerimento n° 382, de 2007, 
o Projeto de Lei da Câmara (PLC) n° 95, de 2002, e o 
Projeto de Lei do Senado (PLS) n° 164, de 2007.

O PLC n° 95, de 2002, de autoria do Deputado 
Federal Paulo Rocha (PT/PA), modifica a Lei de Exe-
cução Penal para instituir o ensino médio nas peni-
tenciárias.

Já o PLS n° 164, de 2007, de autoria do Sena-
dor Aloizio Mercadante, pretende alterar dispositivos 
da mesma Lei n° 7.210, de 11 de julho de 1984, para 
introduzir a remição da pena pelo estudo.

A proposição mais antiga, quando do apensa-
mento, já havia sido aprovada por esta Comissão, nos 
termos do substitutivo proposto em parecer então re-
latado pelo Senador Romeu Tuma.

Antes disso, na Câmara dos Deputados, o PLC 
foi distribuído à Comissão de Educação, Cultura e Des-
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porto, onde lhe foram apensados os Projetos de Lei n° 
2.380, de 2000, de autoria do Deputado Pedro Wilson, e 
n° 4.182, de 2001, do Deputado Marcos Afonso, tendo 
recebido parecer favorável, na forma de substitutivo do 
Relator, Deputado Professor Luizinho, que, no essen-
cial, apenas fundiu as diversas proposições.

Também na Comissão de Constituição e Justiça 
e de Redação daquela Casa a proposta foi aprovada, 
nos termos de novo substitutivo, relatado pelo Depu-
tado Ney Lopes, que adequou o PLC às exigências da 
Lei Complementar n° 95, de 1998.

Já o Projeto de Lei mais recente, originário des-
ta Casa Legislativa, perdeu seu caráter terminativo na 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJC), 
antes mesmo de qualquer apreciação, em razão do já 
assinalado Requerimento n° 382, de 2007.

Tramitam, pois, apensados, pelas Comissões de 
Educação e de Constituição, Justiça e Cidadania do 
Senado Federal.

II – Análise

O PLC n° 95, de 2002, estende ao “ensino mé-
dio” a obrigatoriedade hoje existente apenas quanto 
ao “ensino de primeiro grau”, nos termos do vigente 
art. 18 da Lei de Execução Penal.

Estabelece, ainda, ser obrigação do Estado a 
oferta aos presos de ensino profissional em nível de 
iniciação e aperfeiçoamento técnico, bem como estipula 
quais parâmetros educacionais deverão ser pesquisa-
dos por ocasião dos censos penitenciários.

O PLS n° 164, de 2007, por sua vez, cristaliza 
em nosso ordenamento a possibilidade de remição da 
pena pelo estudo, à razão de 1 (um) dia de pena por 
20 (vinte) horas de estudo, divididas por, no mínimo, 
4 (quatro) dias.

Pela proposta, o tempo remido poderá ser acres-
cido de um terço em caso de conclusão do ensino fun-
damental, médio ou superior durante o cumprimento 
da pena, ou diminuído, do mesmo um terço, quando o 
condenado for punido pela prática de falta grave.

Como já salientado, esta Comissão teve a opor-
tunidade de apreciar o PLC n° 95, de 2002, sendo, 
naquela ocasião, aprovado nos termos de substitutivo 
oferecido pelo então relator.

Esse o contexto, o fundamental agora é perquirir 
se a instituição do benefício da nova modalidade de 
remição pelo estudo não se contrapõe ao conceito de 
obrigatoriedade do ensino fundamental, médio e pro-
fissional nas penitenciárias.

Cremos que a resposta a tal indagação pode ser 
buscada na própria Lei de Execução Penal, por analo-
gia, com a disciplina do trabalho do preso.

Nos termos da legislação específica, consoante 
o art. 41, incisos II e VII, da LEP, tanto a “atribuição 
de trabalho e sua remuneração” quanto a “assistên-
cia educacional” constituem expressamente direitos 
do preso.

Afinal, trabalho e educação são direitos sociais 
constitucionalmente assegurados (art. 6° da CF) e o 
Código Penal, em seu art. 38, prevê que: o preso con-
serva todos os direitos não atingidos pela perda da 
liberdade, impondo-se a todas as autoridades o res-
peito à sua integridade física e moral.

Sucede que o art. 31 da Lei de Execução Penal 
também estabelece que o condenado à pena privativa 
de liberdade está obrigado ao trabalho na medida de 
suas aptidões e capacidade.

Ou seja, no que diz respeito ao trabalho, seu 
caráter dual, por constituir, ao mesmo tempo, direito 
e obrigação do preso, não impediu o estabelecimento 
do benefício da remição.

Não vemos, pois, como possa ser diferente para 
o caso do estudo. Razão pela qual somos favoráveis 
à aprovação de ambos os projetos de lei.

Existem alguns pontos, porém, tanto na redação 
original do PLS n° 164, de 2007, quanto no substitu-
tivo de nossa Comissão ao PLC n° 95, de 2002, que 
merecem melhor reflexão.

O principal deles, a nosso sentir, é o estabeleci-
mento da remição pelo estudo em proporção diferen-
te, menos favorável, do que a prevista para a remição 
pelo trabalho.

Isso porque, recentemente, em 17 de julho p.p., 
o Egrégio Superior Tribunal de Justiça aprovou a Sú-
mula n° 341, de seguinte enunciado: A frequência a 
curso de ensino formal é causa de remição de parte 
do tempo de execução de pena sob regime fechado 
ou semiaberto.

Forçoso concluir, assim, que hoje a jurisprudên-
cia já admite a remição da pena, à razão de um dia de 
pena por três de estudo, já que inexiste na legislação 
qualquer outro balizamento. Não acreditamos que seja 
o caso de recrudescer o instituto nesse particular.

Pelo contrário, talvez fosse até o caso de a legis-
lação estabelecer uma relação mais favorável para o 
desconto da pena pelo estudo, de modo a criar na po-
pulação carcerária uma opção preferencial pelo ensino. 
Afinal, o preso com melhor educação poderá desen-
volver trabalhos mais qualificados posteriormente, seja 
ainda na prisão ou já como egresso em nosso compe-
titivo mercado de trabalho. Mantenhamos, por ora, ao 
menos o patamar já utilizado pela jurisprudência.

Não vemos, ainda, por que alterar a estrutura 
redacional do art. 18 da Lei de Execução Penal, se a 
intenção é apenas estender a obrigatoriedade também 
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ao ensino médio. É que modificação mais profunda 
sempre pode gerar perplexidade de alguns operado-
res do direito e consequente desassossego da juris-
prudência, o que definitivamente não contribui para a 
estabilidade jurídica.

Outro ponto digno de menção, na forma em que 
presentemente colocada, diz respeito ao censo peni-
tenciário. O mais recente substitutivo disciplina-o no 
art. 21 da LEP, o que acaba por revogar a disposição 
que hoje integra aquele dispositivo, no sentido de que 
os estabelecimentos penais deverão contar com uma 
biblioteca.

Ademais, em que pese sua salutar inspiração, 
como não existe legislação federal sobre a realização 
de censos penitenciários e a inovação proposta se 
restringe a estipular o que seriam seus parâmetros 
educacionais, acreditamos que essa disposição em 
específico contraria o disposto no art. 7°, II, da Lei 
Complementar n° 95, de 26 de fevereiro de 1998.

Por derradeiro, ante as alterações promovidas, 
anotamos a necessidade de adequação dos disposi-
tivos constantes dos arts. 129 e 130 da Lei n° 7.210, 
de 11 de julho de 1984, que institui a Lei de Execu-
ção Penal.

III – Voto

Em razão do exposto, somos pela aprovação do 
Projeto de Lei da Câmara n° 95, de 2002, na forma do 
seguinte substitutivo, com as contribuições do Projeto 
de Lei do Senado n° 164, de 2007, ficando este últi-
mo prejudicado:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA  
N° 95, DE 2002 (SUBSTITUTIVO)

Altera a Lei n° 7.210, de 11 de julho de 
1984 – Lei de Execução Penal, para instituir 
o ensino médio obrigatório nos estabele-
cimentos penais e introduzir a remição da 
pena pelo estudo.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Os arts. 18, 19, 126, 127, 128, 129 e 130 da 

Lei n° 7.210, de 11 de julho de 1984 – Lei de Execução 
Penal, passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 18. O ensino fundamental e o ensi-
no médio serão obrigatórios, integrando-se no 
sistema escolar da unidade federativa.

Parágrafo único. Os cursos, ofereci-
dos nas modalidades de educação de jo-
vens e adultos ou de educação a distância, 
serão financiados, com o apoio da União, 
não somente com recursos vinculados à 
manutenção e desenvolvimento do ensino, 

como também recursos do sistema estadu-
al de justiça e da administração penitenci-
ária. (NR)”

“Art. 19. Será obrigatória a oferta aos 
presos de cursos e programas de educação 
profissional, integrados ao sistema federal ou 
estadual de ensino, que conduzam à qualifi-
cação para o trabalho ou a alguma habilita-
ção técnica, em consonância com as diretri-
zes da Lei n° 9.394, de 20 de dezembro de 
1996. (NR)”

“Art. 126. O condenado que cumpre a 
pena em regime fechado ou semiaberto po-
derá remir, pelo trabalho ou pelo estudo, parte 
do tempo de execução da pena.

§ 1° A contagem do tempo para o fim 
deste artigo será feita à razão de 1 (um) dia 
de pena por 3 (três) de trabalho ou estudo, 
observada, em ambos os casos, a jornada 
prevista no art. 33.

§ 2° O preso impossibilitado de prosseguir 
no trabalho ou no estudo, por acidente, conti-
nuará a beneficiar-se com a remição.

§ 3° O tempo a remir acumulado em 
função das horas de estudo será acrescido 
de um terço, no caso de conclusão do ensino 
fundamental, médio ou superior durante o cum-
primento da pena, desde que certificada pelo 
órgão competente do sistema de educação.

§ 4° A remição será declarada pelo juiz da 
execução, ouvido o Ministério Público. (NR)”

“Art. 127. O condenado que for punido 
por falta grave perderá o direito a até 1/3 (um 
terço) do tempo remido, observado o disposto 
no art. 57, recomeçando a contagem a partir 
da data da infração disciplinar. (NR)”

“Art. 128. O tempo remido será com-
putado como pena cumprida, para todos os 
efeitos. (NR)”

“Art. 129. A autoridade administrativa en-
caminhará mensalmente ao Juízo da Execução 
cópia do registro de todos os condenados que 
estejam trabalhando ou estudando e dos dias 
de atividade a remir de cada um deles.

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

“Art. 130. Constitui o crime do art. 299 do 
Código Penal declarar ou atestar falsamente 
prestação de serviço ou frequência escolar 
para fim de instruir pedido de remição. (NR)”

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

Sala da Comissão,
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RELATÓRIO

Relator: Senador Romeu Tuma

I – Relatório

Vem a esta Comissão, para exame, o Projeto 
de Lei da Câmara (PLC) n° 95, de 2002, que inclui os 
arts. 18-A e 21-A na Lei n° 7.210, de 11 de julho de 
1984 – Lei de Execução Penal (LEP), e dá nova re-
dação ao art. 19 do referido diploma legal, tendo tra-
mitado, na Casa de origem, sob a identificação de PL 
n° 25, de 1999.

A proposição, de autoria do Deputado Federal 
Paulo Rocha, modifica a Lei de Execução Penal (LEP) 
para instituir o ensino médio nas penitenciárias.

Na Câmara dos Deputados, a Comissão de Edu-
cação, Cultura e Desporto aprovou unanimemente o 
parecer favorável do Relator, Deputado Professor Lui-
zinho, sendo que a Comissão de Constituição e Justiça 
e de Redação aprovou a redação final oferecida pelo 
Relator, Deputado Coriolano Sales.

No Senado Federal, depois de acolhido parecer 
de nossa autoria pela aprovação da matéria com subs-
titutivo perante a Comissão de Educação, foi deferida a 
tramitação conjunta deste PLC n° 95, de 2002, com o 
Projeto de Lei do Senado n° 164, de 2007, que preten-
de alterar dispositivos da mesma LEP para introduzir a 
remissão da pena pelo estudo, nos termos do art. 258 
do Regimento Interno do Senado Federal (RISF).

A essa altura, entretanto, perante a Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania, também o Senador 
Mozarildo Cavalcanti já havia ofertado relatório em que 
concluía pela constitucionalidade e juridicidade do PLS 
n° 95, de 2002, propondo emenda de redação para 
conferir ao texto maior clareza e concisão.

Foram, pois, ambas as proposições encaminha-
das ao crivo da Comissão de Educação do Senado.

Sucede que, antes mesmo da análise do relatório 
elaborado pela Senadora Maria do Carmo Alves, em 
que outros aperfeiçoamentos de técnica legislativa eram 
propostos, sobreveio nova determinação do Plenário, 
desta feita pelo retorno à tramitação autônoma, por 
versarem os projetos de lei sobre matéria diversa.

Retorna, assim, ao exame desta Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania o PLC n° 95, de 2002, 
nos exatos termos do art. 101, I, do RISF. Aqui, não 
foram oferecidas emendas, até o presente momento.

II – Análise

O mérito do PLC n° 95, de 2002, foi analisado 
pela Comissão de Educação desta Casa, oferecendo-
se um substitutivo que o aprimorou em termos de ob-
jetividade e clareza.

A Constituição Federal (CF), no seu art. 6°, as-
segura a educação como direito social, e o Código 
Penal, em seu art. 38, prevê que: O preso conserva 
todos os direitos não atingidos pela perda da liberdade, 
impondo-se a todas as autoridades o respeito à sua 
integridade física e moral.

A Lei n° 7.210, de 11 de julho de 1984 (Lei de 
Execução Penal), no art. 41, inciso VII, reconhece como 
direito do preso, dentre outros, a assistência material, 
à saúde, jurídica, educacional, social e religiosa.

Os direitos educativos das pessoas privadas de 
liberdade estão assegurados em normas nacionais e 
internacionais, mas a realidade demonstra que ainda 
há um longo caminho a percorrer para sua efetivação 
no Brasil.

Reportagem do periódico Correio Braziliense, 
publicada em 24 de março p.p., registrou a preocupa-
ção da Relatoria Nacional para o Direito Humano à 
Educação, missão da Organização das Nações Unidas 
para a Educação, a Ciência e a Cultura – UNESCO, 
com o acesso da população carcerária à educação. 
Constatou-se nas visitas a 10 unidades prisionais de 
São Paulo, Pernambuco, Rio Grande do Sul e Pará, 
e em mais de 200 entrevistas que mesmo os magros 
dados oficiais – pelos quais apenas 18% (dezoito por 
cento) dos presos teriam acesso à educação – podem 
estar superestismados (cf. Oliveto, Paloma. Esforço 
frustrado, p. 9).

Por conseguinte, concluímos que o projeto é jurí-
dico e constitucional, porque a matéria trata de direito 
penal, cuja competência para legislar é do Congres-
so Nacional, por força dos arts. 21, I, e 48, ambos da 
CF.

Além disso, contribuirá para o aperfeiçoamento 
da Lei de Execução Penal, por definir de forma ine-
quívoca a obrigação do Estado e os direitos e deveres 
dos presos relacionados à assistência educacional a 
ser prestada nos estabelecimentos penais.

Ainda assim, até para prestigiar o trabalho dos 
senadores que me antecederam na relatoria, propomos 
alguns aperfeiçoamentos de técnica legislativa ao texto 
da proposição. Sobre o tema, reportamo-nos ao rela-
tório subscrito pela nobre Senadora Maria do Carmo 
Alves, do qual extraímos o seguinte trecho:

Não vemos, ainda, por que alterar a estrutura 
redacional do art. 18 da Lei de Execução Penal, se a 
intenção é apenas estender a obrigatoriedade também 
ao ensino médio. É que modificação mais profunda 
sempre pode gerar perplexidade de alguns operado-
res do direito e consequente desassossego da juris-
prudência, o que definitivamente não contribui para a 
estabilidade jurídica.
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Outro ponto digno de menção, na forma em que 
presentemente colocada, diz respeito ao censo peniten-
ciário. O mais recente substitutivo o está disciplinando 
no art. 21 da LEP, o que acaba por revogar a disposi-
ção que hoje integra aquele dispositivo, no sentido de 
que os estabelecimentos penais deverão contar com 
uma biblioteca.

Ademais, em que pese sua salutar inspiração, 
como não existe legislação federal sobre a realização 
de censos penitenciários e a inovação proposta se 
restringe a estipular o que seriam seus parâmetros 
educacionais, acreditamos que essa disposição em 
específico está a contrariar o disposto no art. 7°, II, da 
Lei Complementar n° 95, de 26 de fevereiro de 1998.

III – Voto

Dessa forma, opinamos pela aprovação do Pro-
jeto de Lei da Câmara n° 95, de 2002, na forma do 
Substitutivo oferecido pela Comissão de Educação do 
Senado Federal, com as seguintes subemendas:

SUBEMENDA N° – CCJ

Dê-se aos arts. 18 e 19 da Lei n° 7.210, de 11 de 
julho de 1984 – Lei de Execução Penal, de que trata o 
art. 1° do Substitutivo da Comissão de Educação ao 
Projeto de Lei da Câmara n° 95, de 2002, a seguinte 
redação:

“Art. 18. O ensino fundamental e o ensi-
no médio serão obrigatórios, integrando-se no 
sistema escolar da unidade federativa.

Parágrafo único. Os cursos, oferecidos 
nas modalidades de educação de jovens e 
adultos ou de educação a distância serão fi-
nanciados, com o apoio da União, não somen-
te com recursos vinculados à manutenção e 
desenvolvimento do ensino, como também 
recursos do sistema estadual de justiça e da 
administração penitenciária. (NR)”

“Art. 19. Será obrigatória a oferta aos 
presos de cursos e programas de educação 
profissional, integrados ao sistema federal ou 
estadual de ensino, que conduzam à qualifi-
cação para o trabalho ou a alguma habilita-
ção técnica, em consonância com as diretri-
zes da Lei n° 9.394, de 20 de dezembro de 
1996. (NR)”

SUBEMENDA N° – CCJ

Exclua-se a alteração proposta ao texto do art. 
21 da Lei n° 7.210, de 11 de julho de 1984 – Lei de 
Execução Penal, constante do art. 1° do Substitutivo 
da Comissão de Educação ao Projeto de Lei da Câ-
mara n° 95, de 2002.

Sala da Comissão, Senador Romeu Tuma, 
Presidente.
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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 



128 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

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).
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62. Em 04/03/2009, o Senador Romero Jucá teve a sua indicação como Suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 47/2009 -
GLPMDB).
63. Em 02.03.2009, os Senadores Wellington Salgado, Leomar Quintanilha e Paulo Duque tiveram suas indicações como suplentes da Comissão
ratificadas pela Liderança do PMDB (OF. GLPMDB nº 022/2009).
64. Em 02.03.2009, o Senador Garibaldi Alves é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valdir Raupp (OF.
GLPMDB nº 022/2009).
65. Em 02.03.2009, o Senador Romero Jucá é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valter Pereira (OF.
GLPMDB nº 022/2009).
66. Em 02.03.2009, o Senador Francisco Dornelles é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Romero Jucá (OF.
GLPMDB nº 022/2009).
67. Em 02.03.2009, o Senador Lobão Filho é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Pedro Simon (OF. GLPMDB
nº 022/2009).
68. Em 02.03.20090, vago em virtude do remanejamento de vagas indicado pela Liderança do PMDB (OF. GLPMDB nº 022/2009).
69. Em 04/03/2009, o Senador Pedro Simon teve a sua indicação como Titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 47/2009 -
GLPMDB).
70. Em 04/03/2009, o Senador Lobão Filho é designado Suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gerson Camata (Of. 47/2009 -
GLPMDB).
71. Em 04/03/2009, o Senador Gerson Camata é designado Titular do PMDB na Comissão (Of. 47/2009 - GLPMDB).
72. Em 05/03/2009, o Senador Roberto Cavalcanti é designado Suplente do PTB na Comissão, em substituição ao Senador Flávio Arns (Of. 42/2009 -
GLDBAG).
73. Em 10/03/2009, o Senador Sérgio Guerra é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Arthur Virgílio, que passa à
titularidade (Of. 55/09-GLPSDB).
74. Em 10/03/2009, o Senador Arthur Virgílio é designado Titular do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Sérgio Guerra, que passa à
suplência (Of. 55/09-GLPSDB).
75. Em 15/04/2009, o Senador Eduardo Azeredo é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Papaléo Paes (Of.
72/09-GLPSDB).

Secretário(a): Luiz Gonzaga Silva Filho
Reuniões: TERÇAS-FEIRAS - 10:00HS - Plenário n° 19 - ALA ALEXANDRE COSTA

Telefone(s): 3303-4605 e 33113516
Fax: 3303-4344

E-mail: scomcae@senado.gov.br
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1.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE - ASSUNTOS MUNICIPAIS
Finalidade: Subcomissão criada pelo RQE nº 7/2005, do Senador Luiz Otávio, com o objetivo de opinar
sobre matérias de interesse do poder municipal local. 

Número de membros: 9 titulares  e 9 suplentes
PRESIDENTE:  VAGO

VICE-PRESIDENTE:  VAGO

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, 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).



junho de 2009 ORDEM DO DIA terça-feira 23 149

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

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).



158 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

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).
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6. Em 07/05/2008, o Senador Lobão Filho é designado Suplente do PMDB na Comissão (Of. 144/2008 - GLPMDB).
7. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se, nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 26.6.2008 a 24.10.2008.
8. Em 09.07.2008, o Senador Casildo Maldaner é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 221/2008).
9. Em 26.08.2008, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 359/2008).
10. Vago em virtude do retorno do Senador Raimundo Colombo ao exercício do mandato, em 27.10.2008.
11. Em 02/12/2008, o Senador Paulo Duque é designado Suplente do PMDB na Comissão (Of. 532/2008 - GLPMDB).
12. Em 11.02.2009, o Senador João Durval teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PDT (Of. nº 09/09-GLPDT).
13. Em 12.02.2009, os Senadores Cícero Lucena e Mário Couto, como suplentes, e o Senador Flexa Ribeiro, como titular, tiveram as suas indicações na
Comissão ratificadas pela Liderança do PSDB (Of. nº 029/09-GLPSDB).
14. Em 12.02.2009, o Senador João Tenório é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. 29/2009-GLPSDB), em substituição ao Senador
Eduardo Azeredo.
15. Em 12.02.2009, o Senador Sérgio Guerra é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. 29/2009-GLPSDB), em substituição ao Senador
Tasso Jereissati.
16. Em 16.02.2009, a Senadora Fátima Cleide é designada membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Inácio Arruda.
17. Em 16.02.2009, a Senadora Marina Silva é designada membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Flávio Arns.
18. Em 16.02.2009, o Senador Inácio Arruda é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Francisco Dornelles.
19. Em 16.02.2009, o Senador Paulo Paim é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição à Senadora Fátima Cleide.
20. Em 16.02.2009, o Senador Expedito Júnior é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador João Ribeiro.
21. Em 16.02.2009, os Senadores Delcício Amaral, Serys Slhessarenko e Ideli Salvatti tiveram as suas indicações como titulares da Comissão ratificadas
pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/09-GLDBAG).
22. Em 16.02.2009, o Senador João Pedro é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Renato Casagrande.
23. Em 16.02.2009, o Senador Eduardo Suplicy é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição ao Senador Augusto Botelho.
24. Em 16.02.2009, o Senador Antonio Carlos Valadares é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
016/09-GLDBAG), em substituição ao Senador Aloízio Mercadante.
25. Em 16.02.2009, o Senador João Ribeiro é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Expedito Júnior.
26. Em 17.02.2009, o Senador Antonio Carlos Júnior é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao
Senador Demóstenes Torres.
27. Em 17.02.2009, o Senador Eliseu Resende é confirmado como membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
28. Em 17.02.2009, a Senadora Rosalba Ciarlini é confirmada como membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
29. Em 17.02.2009, o Senador Gilberto Goellner é confirmado como membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
30. Vago, em virtude de o Senador José Maranhão ter tomado posse no cargo de Governador de Estado, renunciando ao mandato de Senador.
31. Em 17.02.2009, o Senador Demóstenes Torres é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao
Senador Romeu Tuma.
32. Em 17.02.2009, o Senador Paulo Paim é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 23/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Delcídio Amaral, que passa à suplência.
33. Em 17.02.2009, o Senador Adelmir Santana é confirmado como membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
34. Em 17.02.2009, o Senador Jayme Campos é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Heráclito Fortes.
35. Em 17.02.2009, a Senadora Kátia Abreu é designada membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
36. Em 17.02.2009, o Senador Heráclito Fortes é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Jayme Campos.
37. Em 17.02.2009, o Senador Fernando Collor é designado membro titular do PTB na Comissão (Of. nº 33/09-GLPTB), em substituição ao Senador Gim
Argello, que passa a integrar a suplência, em substituição ao Senador João Vicente Claudino.
38. Em 17.02.2009, o Senador Efraim Morais é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Marco Maciel.
39. Em 19/02/2009, o Senador Osmar Dias é designado Suplente do PDT na Comissão (Of. 20/09-GLPDT).
40. Em 12.02.2009, o Senador Marconi Perillo é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. 29/2009-GLPSDB), em substituição ao Senador
Sérgio Guerra.
41. Em 12.02.2009, o Senador Alvaro Dias é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. 29/2009-GLPSDB), em substituição ao Senador João
Tenório.
42. Em 12.02.2009, o Senador Arthur Virgílio é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. 29/2009-GLPSDB), em substituição ao Senador
Marconi Perillo.



186 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

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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