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Ata da 142ª Sessão Deliberativa Ordinária,  
em 26 de agosto de 2009

3ª Sessão Legislativa Ordinária da 53ª Legislatura

Presidência dos Srs. José Sarney,  
Marconi Perillo, Mão Santa, Arthur Virgílio e Jefferson Praia

(INICIA-SE A SESSÃO ÀS 14 HORAS E 
ENCERRA-SE ÀS 21 HORAS E 39 MINUTOS) É o seguinte o registro de comparecimento:
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
Brasília, 14 horas, 26 de agosto de 2009. Estamos no 
Senado da República do Brasil.

Esta é mais uma sessão deliberativa ordinária da 
53ª Legislatura do Senado da República.

Há número regimental. Declaro aberta a sessão. 
O painel aponta 45 Srªs e Srs. Senadores.

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos tra-
balhos.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 1.065, DE 2009

Requer VOTO DE CENSURA ao Gover-
no da Venezuela.

Requeiro, nos termos do art. 223, do Regimento 
Interno, seja apresentado voto de censura à escalada 
do autoritarismo do Governo da Venezuela.

Justificação

Primeiro o Presidente Hugo Chávez em 2007 
não renovou a licença da RCTV. Sabe-se que a ver-
dadeira razão deste ato antidemocrático é política, 
deixando claro o perigoso totalitarismo que se insta-
lava naquele País.

Segundo informações dos jornais e comprovando 
o nosso receio, o Presidente Chávez, através do líder do 
partido pró-Chávez (UPV), orquestra invasões à última 
emissora de televisão que não foi cooptada ou fecha-
da, deixando clara a sua intenção de privar o cidadão 
venezuelano de obter informações imparciais, não só 
isso, privando o povo de um dos princípios básicos da 
democracia, ou seja, a liberdade de imprensa.

Confirmando a postura de ditador, foi encaminha-
da à Assembléia Nacional, pela Procuradora Geral da 
Venezuela, Srª. Luisa Ortega Diazo, Projeto de Lei que 
prevê a prisão de jornalistas e outros profissionais da 
imprensa que cometerem os chamados crimes midiá-
ticos, querendo claramente manipular a opinião públi-
ca ao comparar qualquer notícia jornalística de cunho 
oposicionista a crime. 

Temos que respeitar a soberania nacional dos 
Países, más não podemos nos calar diante de tão 
perigosa escalada do estado ditatorial que se instala 
num País irmão. Diante do breve resumo que faço da 
situação na Venezuela é que peço o apoio dos meus 
Pares para a aprovação deste Requerimento. 

Sala das Sessões, – Senador Flexa Ribeiro.

(À Comissão de Relações Exteriores e 
Defesa Nacional.)

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – O 
requerimento lido será publicado e incluído na Ordem 
do Dia da próxima sessão deliberativa. Sobre a mesa, 
requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 1.066, DE 2009

Requeiro, nos termos do artigo 222 do Regimento 
Interno do Senado Federal, Voto de Aplauso para o Dire-
tor de Engenharia da Eletrosul, Ronaldo Custódio, pelo 
lançamento do livro “Energia Eólica para produção de 
Energia Elétrica”. Estruturado em 12 capítulos e editado 
pela Eletrobrás, o livro tem como objetivo fazer avançar 
os estudos e o desenvolvimento do aproveitamento da 
energia eólica. O autor aborda e sistematiza parâmetros 
de projetos que permitem elaboração de metodologia 
para estudos e implantação da fazenda eólica. O evento 
será dia 26/2008, quarta-feira, em Brasília.

Sala das Sessões, 26 de agosto de 2009. – Se-
nadora Edeli Salvatti.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
A Presidência encaminhará o voto solicitado.

O requerimento lido vai ao Arquivo.
Sobre a mesa, requerimentos que passo a ler.

São lidos os seguintes:

REQUERIMENTO Nº 1.067, DE 2009

Nos termos regimentais, requeiro que o Projeto 
de Lei do Senado nº 305, de 2007, que tramita em 
conjunto com os PLS nº 443, de 2007, e o PLS nº 568, 
de 2007, seja apreciado também pela Comissão de 
Serviços de Infra-Estrutura.

Sala das Sessões, agosto de 2009. – Senador 
Romero Jucá.

REQUERIMENTO Nº 1.068, DE 2009

Nos termos regimentais, requeiro que o Projeto 
de Lei do Senado Federal nº 520, de 2007, que “Institui 
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico 
incidente sobre a importação e a comercialização de 
bebidas alcoólicas (Cide-Álcool)”, seja apreciado tam-
bém pela Comissão de serviços de Infra-Estrutura, além 
da comissão constante do despacho inicial.

Sala das Sessões, – Senador Romero Jucá.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
Os requerimentos lidos serão publicados e incluídos 
em Ordem do Dia oportunamente.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
Sobre a mesa, mensagem do Presidente da República 
que passo a ler.

É lida a seguinte:

AGOSTO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL2
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MENSAGEM Nº 168, DE 2009 
(nº 658/2009, na origem)

Senhores Membros do Senado Federal,
Informo a Vossas Excelências que me ausentarei 

do País nos dias 27 e 28 de agosto de 2009, em via-
gem oficial a São Carlos de Bariloche, Argentina, para 
participar de Reunião Extraordinária do Conselho de 
Chefes de Estado e de Governo da União de Nações 
Sul-Americanas (UNASUL).

Brasília, 25 de agosto de 2009. – Luiz Inácio 
Lula da Silva.

Aviso nº 590 – C. Civil

Em 25 de agosto de 2009

Assunto: Viagem presidencial.

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem na qual 

o Excelentíssimo Senhor Presidente da República co-
munica que se ausentará do País nos dias 27 e 28 de 
agosto de 2009, em viagem oficial a São Carlos de Ba-
riloche, Argentina, para participar de Reunião Extraordi-
nária do Conselho de Chefes de Estado e de Governo 
da União de Nações Sul-Americanas (UNASUL).

Atenciosamente, – Dilma Rousseff, Ministra de Es-
tado Chefe da Casa Civil da Presidência da República. 

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
A mensagem vai à publicação e será juntada ao pro-
cessado da Mensagem nº 1, de 2009.

Sobre a mesa, propostas de emenda à Consti-
tuição que passo a ler.

São lidas as seguintes:

    3ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2009
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
As propostas de Emenda à Constituição que acabam 
de ser lidas estão sujeitas às disposições constantes 
nos art. 354 e seguintes do Regimento Interno.

As matérias vão à Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania.

A Presidência recebeu o Ofício nº 380/2009, de 19 de 
agosto de 2009, do Presidente da Associação dos Juízes 
Federais do Brasil – AJUFE, Fernando César Baptista de 
Mattos, que, juntado ao processado da Proposta de Emen-
da à Constituição nº 37, de 2004, vai à publicação.

É o seguinte o expediente:

    31ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2009
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O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Pela or-
dem, Sr. Presidente. Mário Couto.

O SR. GERSON CAMATA (PMDB – ES) – Pela 
ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
Pela ordem, Senador Mário Couto. Em segundo lugar, 
Ideli. Em terceiro lugar, Camata.

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Peço minha inscrição para 
uma comunicação inadiável, Presidente.

Muito obrigado.
A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Sr. 

Presidente!
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 

O Dr. José Roberto está fazendo as inscrições.
A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC. Pela 

ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, aqui, 
temos uma ordem, que é a ordem de chegada.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
Está na Bandeira: “Ordem e Progresso”.

A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Isso. 
Ordem e progresso. Então, eu queria pedir mil descul-
pas ao Senador Mário Couto, mas, até porque tenho 
outros compromissos, eu queria reivindicar a primeira 
inscrição para uma comunicação inadiável.

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Mas V. Exª 
pode falar como Líder.

O SR. GERSON CAMATA (PMDB – ES) – Sr. 
Presidente.

A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Não, 
meu querido. Infelizmente, não posso, porque sou Lí-
der do Congresso; e não Líder do Senado. Então, não 
tem como, Senador Mário Couto.

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Concor-
do.

A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Con-
corda? Agradeço.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
Vendo os apelos de Ideli Salvatti...

O SR. GERSON CAMATA (PMDB – ES) – Um 
momento, Sr. Presidente. Se for para obedecer à or-
dem, quero pedir permissão ao Senador também. A 
primeira Senadora que chegou aqui hoje ao plenário 
foi a Senadora Ideli Salvatti. Peço até o testemunho 
dos funcionários que aqui estavam.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
E o Dr. José Roberto já fez a extensão.

O SR. GERSON CAMATA (PMDB – ES) – O 
segundo fui eu.

A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC. Fora 
do microfone.) – Exatamente, eu confirmo.

O SR. GERSON CAMATA (PMDB – ES) – E 
ela pode confirmar. O terceiro, foi o Mário, que pediu. 

O quarto foi o Cristovam, que está inscrito como pri-
meiro.

O SR. EXPEDITO JÚNIOR (Bloco/PR – RO) – E 
o quinto fui eu.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– E V. Exª, o Senador Heráclito Fortes disse que, não 
estando aqui, poderia ser...

O SR. GERSON CAMATA (PMDB – ES) – Se 
ele não estiver na hora.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– ...o terceiro, que, na prática, é o segundo, porque 
Valter Pereira não está no plenário.

Geraldo Mesquita, pela ordem.
O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB 

– AC. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Senador 
Mão Santa, serei muito breve. É apenas para registrar 
a exposição de arte de um artista acreano. Na verda-
de, o Rivasplata é um peruano radicado no Acre há 
muitos anos. É um pintor consagrado, está com uma 
exposição muito bonita, aqui perto das máquinas do 
Banco do Brasil, ali embaixo, naquele hall, e eu me 
sinto no dever de convidar os Senadores e as Sena-
doras, todos da Casa, a visitarem-na, porque ela fala 
do Acre, fala sobretudo da Revolução Acreana. É uma 
exposição muito bonita.

Senador Mão Santa, permita-me, hoje tentei lem-
brar de algum colega que tivesse tido o privilégio de re-
gistrar aqui o centenário de uma pessoa da sua família 
viva. Eu queria exercitar esse privilégio hoje, Senador 
Camata – permitam-me as senhoras e os senhores, 
peço até licença aos telespectadores da TV Senado, 
da Rádio Senado. Mas a minha querida tia Maria Mes-
quita Meira hoje completa 100 anos, Senador Camata. 
Irmã do meu pai, mais velha do que ele dez anos. No 
sábado passado, houve uma festa, reuniu-se a famí-
lia inteira. Infelizmente, eu estava no Acre e não pude 
participar. Mas eu não queria deixar passar em branco 
esta data. É uma velhinha linda, 100 anos de vida de-
dicada a uma grande família, uma grande mãe, uma 
grande tia, uma grande avó, uma grande bisavó.

Eu aqui parabenizo a Maria Meira, como eu a 
chamo carinhosamente, e toda a nossa família. Um 
grande abraço à Maria Meira.

Eu queria agradecer a V. Exªs por terem me per-
mitido fazer esses votos de felicitações a uma pessoa 
da minha família muito querida, Maria Meira, que hoje 
completa 100 anos de idade.

Muito obrigado, Senador Mão Santa.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 

– O Brasil todo se associa a V. Exª, Senador Geraldo 
Mesquita, porque temos a constituição de Deus, que é 
a Bíblia, e a nossa, a cidadã. Na Bíblia, diz Deus que 
aqueles bem-aventurados, os escolhidos, os prósperos, 
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os de quem Ele gosta, ele dá uma longa vida; e até os 
últimos dias de sua existência, elas conservem suas 
atividades e suas leis. A sua tia conserva, conforme 
V. Exª, a beleza, que é a virtude excelsa da mulher. A 
ela, os nossos votos de felicidades.

Pela ordem, o Senador Expedito Júnior.
O SR. EXPEDITO JÚNIOR (Bloco/PR – RO. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Senador Mão San-
ta, eu gostaria de fazer dois registros. Primeiro, quero 
fazer a solicitação para falar como Líder do Partido. 
Daqui a pouco, chegará a indicação do Líder João Ri-
beiro, para que eu possa fazer uso da palavra como 
Líder do PR.

Mas eu gostaria de fazer aqui dois registros. Pri-
meiro, quero registrar a presença do Deputado Esta-
dual Maurinho, do meu Estado, Deputado do PSDB, e 
aproveito para fazer aqui um reconhecimento público 
e à Nação do trabalho que o Poder Legislativo do meu 
Estado vem fazendo em Rondônia.

Pela primeira vez – eu nunca vi, Maurinho, acon-
tecer isto –, a Assembléia Legislativa devolve dinheiro 
aos cofres públicos no final do ano, economizando di-
nheiro e devolvendo-o aos cofres públicos.

Lá em Rondônia, Senador Mão Santa, a Assem-
bleia devolveu quase R$60 milhões aos cofres públicos 
do nosso Estado, para que o Governador Ivo Cassol 
pudesse investir mais na segurança, na educação, na 
saúde, nas estradas, na agricultura.

Então, parabéns! Leve daqui nossos abraços ao 
Presidente da Assembléia, Deputado Neodi, também ao 
Deputado Jesualdo, a toda a Mesa Diretora e a todos 
os 24 Deputados Estaduais do Estado de Rondônia.

Em segundo lugar, Senador Mão Santa, eu gos-
taria de fazer um rápido registro – e V. Exª, inclusive, 
participou da Comissão de Assuntos Sociais do Se-
nado. Hoje demos um grande avanço: aprovamos na 
Comissão projeto da Senador Patrícia Saboya, do PDT, 
relatado pela Senadora Rosalba, do Democratas, no 
qual reconhecemos os agentes comunitários de saú-
de e endemias. Aprovamos hoje, inclusive com o voto 
de V. Exª, na Comissão de Assuntos Sociais, o teto, o 
piso nacional da categoria dos agentes comunitários 
de saúde, que, a partir de agora, será de R$930,00.

Esse projeto foi para a Câmara dos Deputados. 
Será votado também nas comissões e tem votação 
terminativa. Deve passar na Comissão de Constitui-
ção e Justiça da Câmara e também na Comissão de 
Assuntos Sociais daquela Casa.

E faço aqui um apelo aos Deputados Federais 
para que tenham a mesma agilidade, a mesma pressa 
e a mesma vontade de trabalhar que tivemos na Co-
missão de Assuntos Sociais. E votamos esse projeto.

Espero que a Câmara dos Deputados não faça 
como a maioria dos projetos mandados daqui para 
aquela Casa, que têm sido engavetados, Sr. Presi-
dente. Eu gostaria que eles tivessem o compromisso 
de defender a população brasileira e de votar os bons 
projetos – e há muitos projetos que mandamos para 
a Câmara dos Deputados.

Parabéns a V. Exª! Parabéns à Senadora Rosal-
ba, que preside a Comissão de Assuntos Sociais do 
Senado! Parabéns ao Senado!

Acho que essa é a pauta positiva que doravante 
temos que apresentar à sociedade e votarmos aqui, no 
Congresso Nacional, principalmente no Senado.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– Esse foi um momento de grandeza do Senado da 
República, que – pode focalizar aqui e pode gravar – 
eu, estudando a história, acho este um dos melhores 
Senados da história da República do Brasil.

Estive lá, na CAS, e votei. Reafirmo aqui: Sena-
dora Ideli, o primeiro Senado da República tinha 42 
Senadores; 20 eram da área do Direito, da Justiça. 
Permanece esse domínio. Há muitas leis boas e justas 
para eles. Comparai o salário de um da área da Jus-
tiça com o de uma professorinha, tão bem represen-
tada aqui pela Ideli; o do médico, o das enfermeiras, 
o dos agentes sociais. Naquele tempo, havia dez mili-
tares, entre eles Caxias – recebi, com muito orgulho, 
a Medalha do Exército Pacificador –; sete religiosos, 
do Padre Feijó; dois do campo, agricultores, ligados à 
produção; e dois médicos. Hoje o Senado da Repúbli-
ca tem seis médicos.

A Presidente dessa Comissão, médica, Rosalba 
Ciarlini, e os outros avançamos muito, reconhecendo 
o agente de saúde. Entendemos que a saúde tem que 
ser como o sol: igual para todos, mas quem faz entrar 
a saúde na casa do pobre é o agente de saúde.

Então, foi um avanço. E faço minhas as palavras 
de V. Exª.

Agora, regimentalmente, chamaríamos um ins-
crito. E vamos ter comunicação inadiável.

Então, a Ideli indaga se V. Exª teria a sensibili-
dade de, com a aquiescência do Senador Cristovam, 
inverter...

E vou lembrar, enquanto ela chega, que procura-
mos no Regimento: são só 10 minutos, mas eu tenho 
tido a tolerância e espero o bom senso de cada um. E 
é demais quatro horas. Foge do bom senso.

Sobre as críticas que foram feitas – está aqui 
o Camata –, eu quero dizer que esta Mesa Diretora 
também é uma das mais competentes da história do 
Senado da República.

Criticou-se a nossa Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania. Então, eu lembrava, e estou aqui 
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com o documento, que a Mesa já criou uma Comis-
são para a reforma do Regimento. Ela é presidida pelo 
Senador Marco Maciel; o Vice-Presidente é o Senador 
Antonio Carlos Valadares, e o Relator está aqui, é o 
nosso competente, austero Senador Gerson Camata. 
Tem mais o César Borges, o Papaléo Paes e o Inácio 
Arruda.

Então, eu lembro, Gerson Camata, atentai bem: 
meditar sobre uma transformação do Conselho de Ética, 
porque ontem algumas sugestões foram dadas.

Com a palavra a Senadora Ideli. Ela representa 
o grandioso Estado de Santa Catarina, o Partido dos 
Trabalhadores e a beleza da mulher e da professora 
brasileira.

A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC. Para 
uma comunicação inadiável. Sem revisão da orado-
ra.) – Agradeço, Senador Mão Santa, que preside a 
sessão. Quero cumprimentar todos os Senadores que 
já se fazem presentes neste início de sessão desta 
quarta-feira.

O que me traz à tribuna, inclusive com o pedido 
para ser a primeira, é que, hoje, Santa Catarina está 
com uma grande expectativa: nós deveremos ter uma 
decisão do Tribunal de Contas da União acerca do im-
passe que se arrasta já há alguns meses e que mexe, 
de forma profunda, com a economia do nosso Estado, 
Santa Catarina, e também do Brasil.

O porto de Itajaí era o segundo maior em movi-
mentação de contêineres do País – só perdia para o 
porto de Santos – e o primeiro em movimentação de 
carne frigorificada, até porque Santa Catarina é um 
grande produtor de aves e suínos. Exportamos muito, 
e a maior parte saía pelo porto de Itajaí. Mas nós já 
tínhamos na foz do rio Itajaí uma situação que inclusi-
ve foi motivo de uma disputa acirrada. 

Nós tivemos uma votação aqui, no plenário do 
Senado, numa das sessões em que a polêmica foi 
grande e em que fiz um embate muito claro e preciso 
com uma outra posição, porque o marco regulatório 
dos portos no Brasil permite a constituição de terminais 
de uso privativo, ou seja, as empresas que têm grande 
movimentação de carga - Petrobras, Cargill, Vale do 
Rio Doce, Bunge e tantas outras - têm terminais de 
uso privativo para movimentar sua própria carga. E o 
marco regulatório dos portos no Brasil é concessão. 
Porto é considerado serviço público essencial, cuja 
movimentação de carga tem de estar disponível e em 
condições de igualdade para todos. Não pode ocorrer 
que aqueles que movimentam mais carga, que têm 
mais dinheiro, mais recurso movimentem em detrimen-
to do pequeno produtor, que às vezes tem um volume 
de carga menor.

E lá, na foz do rio Itajaí, já vínhamos enfrentando 
essa situação de um terminal de carga de uso priva-
tivo, que foi autorizado a funcionar nessas condições, 
que, já há bom tempo, deixa de movimentar a carga 
própria, que se reduz - hoje é de menos de 1% -, para 
movimentar carga de terceiros e entrar numa concor-
rência desleal, disputando a carga com o porto público, 
com o porto concessionado, que tem regras, que tem 
custos, que tem obrigatoriedade inclusive de contra-
tação de mão-de-obra pelo Ogmo. Então, já tínhamos 
esse problema na foz do rio Itajaí, uma disputa com 
concorrência desleal, de um terminal de carga de uso 
de privativo disputando carga com o porto de Itajaí.

A enchente que se abateu, de forma catastrófica, 
sobre o nosso Estado no final de novembro ampliou e 
tornou mais aguda essa disputa, e essa situação se 
agravou sobremaneira, porque a localização do termi-
nal de uso privativo e a colocação na margem do rio 
do porto de Itajaí fez com que a enchente carregasse 
dois dos quatro berços do porto de Itajaí, mas não pro-
vocou nenhum dano às instalações do terminal de uso 
privativo. Então, com esses dois berços que caíram, o 
porto de Itajaí sofre uma situação muito grave.

E, na emergência, na medida provisória, nos re-
cursos destinados pelo Presidente Lula para a recu-
peração dos dois berços e para que o porto de Itajaí 
voltasse a ter a mesma situação, foram apresentadas 
as propostas. Dez empresas apresentaram propostas 
na carta-convite, que foi desenvolvida pela Secretaria 
de Portos. Ganhou, como não poderia deixar de ser, 
a de menor proposta, mas, já na época, um fato cha-
mou muito a nossa atenção: a diferença entre o preço 
apresentado pelo consórcio que ganhou a escolha na 
carta-convite e as demais empresas que apresentaram 
propostas era muito grande - diferença, em alguns ca-
sos, de mais de 50%. Pois bem, elas foram escolhidas, 
contratadas... No dia 10 de fevereiro, o consórcio pegou 
o contrato para fazer a recuperação dos dois berços 
para o porto de Itajaí voltar a funcionar.

Dia de 10 de fevereiro – passaram fevereiro, mar-
ço, abril, maio, junho, julho –, nós fomos informados de 
que o consórcio não tinha condição de executar a obra, 
estava pedindo um aditivo de mais de 50%, que preci-
sava modificar o projeto, aprofundar o estaqueamento, 
colocar estacas; em vez de 30 metros de profundidade, 
50 metros de profundidade. E parou tudo.

De fevereiro até julho, eles, muito mal e mal, 
como a gente diz na linguagem popular, Senador Mão 
Santa, apenas retiraram o entulho que a enchente 
trouxe, deixando, inclusive, uma ferida aberta, e o rio 
continua levando.

Eles estão pedindo prorrogação do contrato, que 
é um contrato de emergência, aditivo de mais de 50%, 

AGOSTO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL36



38766 Quinta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2009

que a lei não permite – é, no máximo, 25% –, e mu-
dança do projeto.

E aí, obviamente, para nosso desespero – “isto 
aqui não vai andar, isto aqui não vai funcionar” -, fomos 
procurar a alternativa do Exército. O Exército, que já faz 
a recuperação de berços no porto de São Francisco, 
poderia, ou não, assumir a obra.

O Exército sinalizou com a possibilidade de exe-
cutar a obra, e a Secretaria Especial de Portos pediu 
autorização para o Tribunal de Contas da União apro-
var esse aditivo, essa prorrogação. Inclusive, as duas 
alternativas que a Secretaria apresentou foram exata-
mente estas: a primeira, aditar os contratos emergen-
ciais, além dos limites e prazos legais; ou a segunda 
opção, prorrogação dos contratos por exatos 90 dias, 
visando à aquisição das estacas e, paralelamente, 
seria realizada licitação com vistas à conclusão dos 
trabalhos.

E nós teremos hoje a decisão do Tribunal de 
Contas da União, se eles vão aprovar ou não. E eu 
estou aqui de posse do Parecer do Procurador Dr. 
Lucas Furtado, Procurador do Tribunal de Contas da 
União, que é conhecido de todos nós. É uma pessoa 
que tem o apreço desta Casa pelo trabalho que sem-
pre desempenhou, nas inúmeras vezes em que este-
ve aqui para prestar contas de auditorias do Tribunal 
em várias CPIs.

O documento, de 12 páginas, que o Dr. Lucas 
Furtado apresenta é contundente. Eu não consigo 
imaginar como o Tribunal de Contas vai aprovar, com 
esses números que o Dr. Lucas Furtado apresenta, 
inclusive com dados alarmantes, porque os projetos, 
a alteração dos projetos para modificar a obra, con-
forme ele identifica na página 2, não foram aprovados 
no âmbito da Secretaria de Portos. Não tem uma assi-
natura de alguém se responsabilizando. Ele identifica 
que não há nenhum técnico do consórcio das emprei-
teiras também identificando e assinando os projetos. 
Ou seja, são projetos que estão lá para o Tribunal de 
Contas avaliar, e não há um responsável com assina-
tura e ART identificada, para depois, se aquilo não for 
verdade, poder ser responsabilizado. Ele destaca aqui 
o quanto é absurdo e foge à lei um aditivo que ultra-
passa a casa dos 57%.

(Interrupção do som.)

A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC - Eu 
pediria mais alguns minutinhos apenas, Senador Mão 
Santa. Ele coloca aqui também, de forma muito cla-
ra, que há visível... Ele coloca aqui: “São constatados 
sobrepreço nos serviços preliminares, e está caracte-
rizado o nefasto jogo de preços ou jogo de planilha, 
causando descompasso entre a execução física e a 

execução financeira do contrato”. E por aí vai. Ele le-
vanta problemas em cima de problemas e termina, 
inclusive, com uma lista, identificada até pelo controle 
interno da Casa Civil da Presidência numa auditoria, 
num processo de vistoria feito entre 18 de abril e 15 
de maio, com aproximadamente quase 20 irregulari-
dades identificadas.

Então, eu não tenho idéia de como é que o Tribu-
nal de Contas vai aditar, vai acrescentar mais de 50%, 
vai dar prosseguimento em contratos desse tipo. Nós 
estaremos acompanhando. Inclusive, às 3 horas da 
tarde - por isso que pedi a antecipação da minha fala 
-, estaremos na Secretaria de Portos, porque o Institu-
to Militar de Engenharia, que foi lá há menos de uma 
semana, vistoriou o porto, pegou os dados, todas as 
informações. E o relatório do Instituto Militar de Enge-
nharia, inclusive, contesta: não há necessidade desse 
estaqueamento mais profundo dos 50 metros, desse 
sobrepreço, desse aditamento.

Então, vamos acompanhar com muita atenção, 
muita atenção. E eu quero deixar de pronto: dependen-
do do resultado – porque nós estamos advogando que 
o Exército vai fazer a obra –, não tem aditivo, não tem 
licitação, não tem burocracia, não tem nada. O Exér-
cito tem competência, tem condição de fazer com que 
Porto de Itajaí se recupere. 

E, se o Tribunal de Contas da União, no dia de 
hoje, não levar em consideração o que o Dr. Lucas 
Furtado está aqui apontando em 12 páginas, de forma 
categórica, em termos de tantas irregularidades sus-
peitas e dados que confrontam com a necessidade e 
a impossibilidade – diria até – de ter esse aditivo, eu 
não tenho a menor dúvida de que este é um assunto 
para efetivamente nós puxarmos para a Comissão de 
Fiscalização e Controle do Senado.

Então, era isso, Sr. Presidente, que eu gostaria 
de deixar aqui registrado. Vou agora de imediato me 
conduzir à Secretaria de Portos e depois vou acom-
panhar inclusive a decisão do Tribunal de Contas da 
União. E estou com a responsabilidade clara de de-
fender o interesse de Santa Catarina, da economia do 
meu Estado, que depende fundamentalmente do por-
to de Itajaí, e também do Brasil, porque é o segundo 
maior porto de movimentação de contêineres do País. 
Dessa forma, o porto não pode estar sujeito a uma 
situação de, eu diria, irresponsabilidade de empresas 
que foram contratadas em fevereiro e que levaram seis 
meses para descobrir que não tinham condições téc-
nicas e financeiras para executar a obra. Se tivessem 
abandonado antes, talvez o Exército já pudesse estar 
tocando a obra há mais tempo.

Era isso, Sr. Presidente.

    37ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2009



Agosto de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 27 38767 

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– Convidamos para usar da palavra o primeiro orador 
inscrito, o nobre Senador Cristovam Buarque, do Parti-
do Democrático Trabalhista e que representa o Distrito 
Federal e os professores do Brasil. 

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Muito obrigado, Senador Mão Santa.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ontem, 
a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania da 
Câmara dos Deputados, graças ao seu Presidente, 
Deputado Tadeu Filippelli, a quem agradeço por ter 
colocado em votação, e ao Deputado Vieira da Cunha, 
que também ajudou nesse processo, aprovou um pro-
jeto que, a meu ver, quando receber a sanção do 
Presidente da República, vai ajudar o Brasil a dar um 
salto na sua educação. É o projeto que faz obrigatória 
a oferta de vaga no ensino médio, por parte do setor 
público brasileiro. 

O Brasil é um dos últimos países, provavelmente 
o último dos países de porte médio, dos países que se 
diz em ascensão, onde ainda não é obrigatório o ofe-
recimento pelo setor público do ensino médio. Não há 
essa obrigatoriedade de ser oferecido o ensino médio. 
O resultado é que dois terços dos jovens brasileiros 
não terminam o 2º grau.

Obviamente, existem outras razões, como a po-
breza que lhes obriga a trabalhar antes do tempo, e 
a péssima qualidade das escolas, que os expulsa – 
ninguém fica numa escola ruim. Mas, na verdade, a 
grande causa é o fato de que não há obrigatoriedade 
de garantia de vagas, nem ainda – o que espero que 
em breve a gente consiga – a obrigatoriedade de a 
própria família manter seu filho na escola até concluir 
o segundo grau, como todos os países fazem. Isso vai 
nos dar uma ajuda, mas ainda muito pequena, apenas 
um primeiro passo para o se precisa fazer.

Por isso, o trabalho da CPI silenciosa do apagão 
intelectual brasileiro continua, Senador Mão Santa. Re-
tiraram 10 assinaturas e impediram que essa CPI fosse 
instalada, mas ela está funcionando. Está funcionando 
silenciosamente. Não temos como chamar pessoas para 
fazerem depoimentos; conversamos com as pessoas, 
lemos artigos, procuramos informações em livros e es-
pero que, até outubro, possamos oferecer ao Senado 
um relatório da CPI impedida, da CPI proibida, da CPI 
silenciosa do apagão intelectual brasileiro. 

Nós estamos trabalhando em dois grandes ca-
pítulos. O primeiro sobre uma nação em risco, o risco 
que corre a Nação brasileira – que esta semana co-
memorou o Dia do Soldado – que, independentemen-
te das Forças Armadas, é um país em risco por falta 
de educação. O segundo capítulo –, depois de uma 

nação em risco, é uma nação com alternativas –, que 
diz o que fazer, como fazer, quanto custa. Esses dois 
capítulos já estão em elaboração. 

Eu quero aproveitar hoje para falar um pouco dos 
riscos que o Brasil corre adiante. É uma Nação cami-
nhando para um abismo, e o abismo nesse caminho do 
século XXI onde o conhecimento é a base de tudo.

Por exemplo, primeiro o risco fundamental que 
nós corremos é o risco da defesa nacional. Se algum 
país quisesse invadir o Brasil faria o que os brasileiros 
estão fazendo, expulsando as suas crianças da escola. 
A grande arma do futuro é o conhecimento, é a inteli-
gência, é a capacidade de produzir os equipamentos 
que em uma guerra são necessários.

Agora mesmo, nós estamos para comprar sub-
marinos e aviões, e o Brasil precisa disso, sim. Mas 
de pouco vai adiantar comprar esses equipamentos 
se nós não dominarmos a tecnologia que permite 
manter esses equipamentos em funcionamento. E os 
equipamentos que fazem a navegação dependem do 
exterior; até quando nós formos capazes de dominar 
a tecnologia.

O Iraque foi um dos países mais armados do 
mundo inteiro. Quando os americanos foram lá bom-
bardear, encontraram um país aberto, pura e simples-
mente, porque a tecnologia para fazer funcionar os ra-
dares era importada. A inteligência dentro do radar era 
importada. E de fora apagaram os radares das forças 
armadas iraquianas. Viraram sucata, porque não se 
tinha o conhecimento, a alma que hoje caracteriza os 
equipamentos de guerra, as armas brasileiras.

Um país deseducado é um país desarmado. 
Passou o tempo em que bastava ensinar um soldado 
a olhar na mira do fuzil e puxar o gatilho. Hoje, as ar-
mas são sofisticadas, exigem uma inteligência. Não é 
qualquer um que as pode usar. Além do que precisam 
ser fabricadas aqui.

Sem o domínio da tecnologia não adianta com-
prar armas. Esse é um risco que a gente corre. Somos 
um País absolutamente vulnerável por falta da ciên-
cia e da tecnologia necessárias para fazer funcionar 
a defesa nacional.

Segundo, é preciso lembrar o risco da divisão 
nacional, da divisão social do Brasil. Houve um tempo 
em que os países se dividiam por causa de escravos 
e não escravos. Depois, por ricos e pobres. Hoje, os 
países se dividem entre os que têm e os que não têm 
conhecimento. Há uma linha cortando os educados, 
separados dos deseducados. E se continuar por mais 
dez, vinte, trinta anos, quando a ciência e a tecnolo-
gia se tornarem muito necessárias, essa divisão se 
agravará a tal ponto que o País terá uma ruptura na 
sua unidade social. Aliás, se olharmos bem, podemos 
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dizer que já existe, pelo quadro de violência. Este é 
outro risco que atravessamos: o risco da violência so-
cial, que tem muito a ver com o grau de deseducação, 
não porque os pobres sejam violentos, mas porque 
os pobres deseducados não têm alternativa a não ser 
usar a violência. 

Nós caímos na violência por falta de alternativas 
à parcela pobre, e a parcela pobre não tem alternativa 
porque não tem educação.

Temos diante de nós um risco profundo, muito 
grave na economia. Senador Mão Santa, faz poucos 
meses que conversei com dois empresários, que me 
diziam que desistiram de fazer um investimento em de-
terminado Estado do Brasil, porque não encontraram 
mão de obra qualificada. Perguntei qual era a área do 
seu investimento. Eles disseram que era uma criação 
de cavalos. E perguntei para que se precisa de grande 
educação numa criação de cavalos. Um deles me disse 
com uma simplicidade, Senador Mesquita, que até me 
envergonhou: “Os cavalos que vou criar custam R$1 
milhão, R$2 milhões e eu não posso deixar que uma 
pessoa que não é capaz de ler a bula cuide deles.” E 
me disse mais: “As bulas, em maior parte dos casos 
para esses animais, são de medicamentos importados. 
Elas estão em inglês. Não posso ter vaqueiro que não 
saiba inglês.”

Veja o que disse esse empresário: 
Além disso, preciso saber o desempenho desses 

animais: quanto comeram, que remédio tomaram, quan-
to cresceram, quanto pesam e quanto saltam. E isso 
só é possível com um computador. Quem não souber 
colocar essas informações [Senador Flávio] num com-
putador não posso ter trabalhando no meu haras. 

Eles disseram isso e foram embora daquele Es-
tado pelo menos. Este é um risco claro: o Brasil ca-
minha para um apagão de mão de obra. Em todos os 
últimos dias, saem matérias nos jornais, especialmente 
no O Globo, sobre o problema da falta de mão de obra 
qualificada como o maior impedimento para o avanço 
da economia brasileira. O PAC não tem sentido sem 
uma revolução intelectual e educacional. Como fazer 
isso num país que tem 66% de sua população adulta 
no analfabetismo informal? Impossível! Impossível ter 
uma economia que avance por falta de mão de obra já 
e por falta da ciência e da tecnologia no futuro.

E aí eu lembro o risco que temos de ficarmos um 
país para trás, um país atrasado, porque daqui para 
frente o que caracteriza o avanço, a modernidade, não 
é fabricar o produto, é desenhar o produto. Não é fabri-
car, é inventar, é estar na ponta da invenção para poder 
estar na ponta da fabricação. E nós estamos atrás.

As nossas produções, no Brasil, são produções 
sem conteúdo de inteligência, Senador Couto. Se pe-

garmos os aviões da Embraer, que é o que há de mais 
avançado no Brasil, e analisarmos os equipamentos 
– e eu tenho essa análise –, vamos ver que a parte 
substancial de engenharia brasileira está na fusela-
gem e mais nada. A navegação, a propulsão, os sis-
temas internos, todos são importados, ou diretamente 
depois de produzidos, ou importado o conhecimento 
para aqui montar.

Não há mais grandes vantagens internacionais 
na venda de produtos que não tenham conteúdo de 
inteligência, e o Brasil é um País paupérrimo. Basta ver 
a nossa balança comercial. Nós exportamos ferro, nós 
exportamos soja, nós importamos chips. E mesmo a 
nossa agricultura só existe ainda porque ali dentro nós 
tivemos a sorte de ter uma Embrapa, um investimen-
to que vem de algumas décadas e que nos permitiu 
produzir alguns produtos que não seriam produzidos 
de outra forma.

Mas a tendência é a de que país forte seja o país 
que tenha uma população educada; educada o sufi-
ciente para gerar o efeito de espalhar o conhecimento, 
a ponto de que todos tenham condições de disputar 
quais serão os melhores no mundo da ciência e da 
tecnologia.

Hoje, Senador Camata, só um terço termina o 2º 
Grau. Então, jogamos fora dois terços dos nossos cére-
bros. Nós nos preocupamos tanto aqui, e eu também, 
com o fato de que queimamos árvores na Amazônia 
e nunca nos lembramos de que queimamos cérebros 
em todas as partes do Brasil. Queimamos cérebros! O 
Brasil é um crematório de cérebros ao expulsar ses-
senta crianças por minuto da escola. Claro que não por 
minuto do ano de 365 dias, o ano letivo, duzentos dias 
e quatro horas por dia. Sessenta crianças abandonam 
a escola, não têm futuro. 

Este é um País em risco e esse risco nós vamos 
mostrar, Senador Mão Santa, no relatório dessa CPI; 
o relatório, Senador Couto, de uma CPI silenciosa 
que nem deixaram que a gente executasse, mas que 
a gente está fazendo o seu relatório, ouvindo pesso-
as, lendo e trabalhando para, em breve, apresentar à 
Nação brasileira, uma Nação em risco e uma Nação 
com esperança – o risco da deseducação e a espe-
rança que está na mão da gente de fazer este País 
avançar na educação.

Sr. Presidente, era o que eu tinha a falar. Mas 
tenho um ou dois pedidos de aparte que gostaria de 
conceder. O primeiro, ao Senador Geraldo Mesquita.

O Sr. Geraldo Mesquita Júnior (PMDB – AC) – 
Obrigado, Senador Cristovam. V. Exª está na sua praia. 
Nessa praia V. Exª nada de braçada e ninguém o supera. 
É muito bom ouvi-lo falar sobre educação aqui neste 
plenário. Eu queria relembrar com V. Exª que o Brasil, 
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há alguns anos, instituiu a Lei de Responsabilidade 
Fiscal, que foi um instrumento jurídico que permitiu 
algum avanço na área do controle do gasto público 
etc. Naquele momento, a gente como que forçou uma 
barra, digamos assim, para que o gestor público fosse 
enquadrado. Eu queria fazer uma sugestão a V. Exª, que 
é o nosso líder nessa área. Sei que na área da educa-
ção temos diplomas jurídicos de grande importância, 
mas acho que é a hora, talvez, Senador Cristovam, de 
a gente avançar mais um pouco e, como disse antes, 
forçar uma barra. Queria sugerir a V. Exª que puxasse 
aqui a ideia, se concordar com ela – não sei nem se já 
fez isso –, de discutirmos aqui no Parlamento brasileiro 
a adoção de uma lei de responsabilidade da educa-
ção. Acho que era a hora. Eu desconheço, talvez até V. 
Exª já tenha proposto isso, mas, se não, queria suge-
rir que V. Exª encampasse a ideia e empalmasse isso 
como V. Exª faz com essa causa da educação. Acho 
que também, assim como na área fiscal, pública, nós 
poderíamos forçar uma barra e promover um grande 
avanço no campo da educação em nosso País. Fica 
aqui a sugestão a V. Exª.

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) – 
Agradeço, Senador. E deixe eu começar dizendo que 
fico feliz de o senhor dizer que estou na minha praia. 
Mas, na verdade, eu me sinto é num pântano, o pân-
tano onde caminhamos, nós brasileiros, para o futuro. 
A praia que o senhor disse, eu agradeço muito...

(interrupção do som.)

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
Para nadar e chegar à praia...

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) – 
Agradeço muito e fico feliz, foi como um elogio para 
mim. Mas nós estamos também num pântano, nesse 
caminho, ao longo do século XXI, se não mudarmos a 
realidade educacional brasileira. E, sobre sua suges-
tão, acho-a excelente, mas já há dois projetos nesse 
sentido, pelo menos que eu conheça: um de minha 
autoria no Senado e outro de origem na Câmara dos 
Deputados. 

Então, há dois projetos. Já mostra como o senhor 
está sintonizado com as ideias. Se cassamos manda-
to de Deputado graças à Lei Rita Camata, não é isso, 
Senador Camata?

O Sr. Gerson Camata (PMDB – ES) – Foi.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) – 

Graças à Deputada Rita Camata, se cassamos ou 
podemos cassar Deputados que gastem mais do que 
deviam – essa é uma grande lei, mudou o Brasil –, 
por que não cassar também o Prefeito que não põe 
toda criança na escola, o Prefeito cujas crianças não 

passam nos diversos exames que hoje o Ministério da 
Educação faz? 

Então, a sua ideia é excelente e vamos trabalhar 
para aprovar seja o projeto da Câmara, seja o projeto 
do Senado.

Senador Camata.
O Sr. Gerson Camata (PMDB – ES) – Serei bem 

rápido, Excelência, cumprimentando-o mais uma vez. 
Quero dizer o seguinte: morreu essa madrugada o Se-
nador Ted Kennedy. Ele foi o autor da primeira lei de 
avaliação dos estudantes americanos em 1990 – tipo 
um Enem feito nos Estados Unidos –, e o Senador 
João Calmon andava com aquele livrinho embaixo do 
braço. Na avaliação de 1993, o título do livro, publica-
do pelo Senador Kennedy, era A Nation at Risk (Uma 
Nação em Risco), como V. Exª disse. Se os Estados 
Unidos, que têm um dos processos educacionais mais 
preciosos do mundo, estavam em risco naquela época, 
imagine o risco que nós corremos e que V. Exª enfatiza 
aí. Muito obrigado.

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) – Se-
nador Camata, eu lhe agradeço muito por trazer isso 
e termino, Senador Mão Santa.

O nome foi retirado desse relatório. Lá, é “Uma 
Nação em Risco”; aqui, a gente está chamando de 
“Um País em Risco”. Mas agradecemos a ele porque 
foi durante o Governo Clinton que esse documento 
foi lançado. Então, imagine, como o senhor diz, se os 
Estados Unidos se consideram em risco – a nação in-
teira! – por causa da educação, como é que nós não 
despertamos ainda para isso? 

Faz 20 anos que eles despertaram lá e começa-
ram a mudar o rumo, começaram a investir em edu-
cação. E o PAC do Presidente Obama é mais para a 
educação do que para qualquer outra coisa. Dos quase 
U$1 trilhão que ele colocou para recuperar o sistema 
financeiro, U$200 bilhões foram para educação. Ou 
seja, lá a gente vê que há um país querendo sair do 
risco. Nós continuamos correndo risco. E não desper-
tamos para esse risco.

Eu concluo, finalmente, dizendo que o que mais 
desperta, e é capaz de alguns estranharem falar nisso, 
é a corrupção que existe. Isso é um risco, mas esse 
também só vai ser enfrentado realmente pela educa-
ção. Não porque os doutores são menos corruptos; ao 
contrário, os doutores são mais corruptos, mas porque, 
no processo eleitoral, os não educados têm tantas 
necessidades que votam sem poder esperar o futuro, 
votam em troca de qualquer coisa que resolva seus 
problemas naquele momento. A falta de oportunidade 
leva à corrupção pela sobrevivência. E, por isso, a edu-
cação é um dos caminhos para que este País saia do 
quadro de corrupção em que nós estamos.
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Era isso, Senador Mão Santa, agradecendo os 
minutos a mais que V. Exª me concedeu.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
Como sempre, ninguém excede V. Exª na competência 
educacional. V. Exª revive aqui os entusiastas da edu-
cação: Pedro Calmon, João Calmon e Darcy Ribeiro. 
Por isso, este é o grandioso Senado da República.

E a história dessa grandeza do Senado está aí, 
com a presença desse extraordinário homem público 
do Nordeste: Mauro Benevides. Mauro Benevides é 
cearense do bairro de Fátima, Deputado estadual pelo 
Ceará, eleito com o meu voto quando estudante. É 
um candidato que simboliza a igreja cristã pelas suas 
virtudes cristãs.

Mauro Benevides, numa mudança em que o povo 
é soberano, mudou a política vencendo a senatoria, 
quando se cantava, não só no Ceará, mas no Piauí e 
em todo o Nordeste: “Aonde o Mauro vai, o povo vai 
atrás”. Eu fui e votei nele antes, para Deputado es-
tadual. Foi um extraordinário Senador da República, 
como extraordinária foi a sua passagem pela Presi-
dência da Assembléia do Ceará. Em 1991, foi um dos 
que construíram a grandeza e a respeitabilidade deste 
Senado da República, que representamos. O nosso 
contentamento por vê-lo no nosso plenário. Que uma 
eleição bem vizinha o faça dar umas braçadas lá dos 
verdes mares bravios da Câmara para este Senado 
da República!

Nós estamos alternando: chamamos um orador 
inscrito e outro para a comunicação inadiável.

Agora ele está como Líder. Chegou o documento 
aqui do Senador João Ribeiro, apresentando Expedi-
to Júnior como Líder do Partido da República, um dos 
Partidos mais antigos da história do Brasil. Expedito 
Júnior traduz a grandeza deste Senado.

Ô, Mauro, eu me orgulho, este aqui é um dos me-
lhores Senados da história do Brasil, nosso. Shakespe-
are diz: “Consiga somar experiência dos mais velhos” 
– então, nós temos os mais idosos, com a sua experi-
ência, Epitácio Cafeteira, Paulo Duque, Eliseu Resen-
de, João Durval, Pedro Simon, José Sarney, Francisco 
Dornelles – “com a ousadia dos mais novos”. Expedito 
é um dos mais novos Senadores. Quer dizer, some a 
experiência dos mais velhos com ousadia e você terá 
a sabedoria. E nós somos a Casa da sabedoria.

Com a palavra, esse representante do novo Es-
tado de Rondônia pelo PR.

O SR. EXPEDITO JÚNIOR (Bloco/PR – RO. Pela 
Liderança. Sem revisão do orador.) – Senador Mão 
Santa, gostaria de cumprimentar a Mesa, gostaria de 
cumprimentar V. Exª, cumprimentar os Srs. Senadores, 
as Srªs Senadoras, cumprimentar aqui o Senador e 
Deputado Federal Mauro Benevides. Quando cheguei 

aqui, como Deputado caçula, o Deputado mais novo na 
história do Brasil, o Senador Mauro Benevides presidia 
esta Casa. Depois, eu tive a oportunidade de ter a sua 
companhia na Câmara dos Deputados, também como 
Deputado Federal. Então, para mim, é um orgulho tê-
lo aqui hoje nesta que é a sua Casa.

Sr. Presidente, vou fazer aqui mais um pouquinho 
de inveja a V. Exª e também ao Senador Mário Cou-
to. A V. Exª, Senador Mão Santa, que tem criticado, e 
muito, o Governo do Piauí, e ao Senador Mário Cou-
to, que tem discursado em defesa da sua cidadania, 
em defesa da sua gente, em defesa do bravo povo do 
Pará, fazendo várias críticas aqui da tribuna do Sena-
do à sua Governadora.

Eu vou ler – fiz um pronunciamento escrito. A 
população do meu Estado está acostumada com os 
pronunciamentos que nós temos feito aqui na tribuna 
do Senado. Quase todos os dias, nós falamos com a 
população, falamos com o Brasil, e eu faço questão 
de trazer as coisas boas que estão acontecendo no 
meu Estado.

Eu não poderia perder a oportunidade de regis-
trar aqui um estudo feito pelos nossos servidores, pelo 
corpo técnico do Senado.

Talvez eu precise de um pouquinho mais de tem-
po, Senador Mão Santa, mesmo sabendo da benevo-
lência e do espírito democrático com que V. Exª preside 
nossos trabalhos.

Em tempo de crise econômica, o Estado de Ron-
dônia consegue evitar as turbulências e apresenta 
excelentes resultados na economia e na criação de 
empregos. No mês passado, o Ministro do Trabalho e 
Emprego, o Ministro Carlos Lupi, divulgou os dados 
do emprego e do desemprego no Brasil referentes ao 
primeiro semestre deste ano.

Os números demonstram que o Estado de Ron-
dônia acumulou um saldo positivo de 14,364 mil em-
pregos entre janeiro e julho de 2009.

Segundo dados do Cadastro Geral de Empre-
gados e Desempregados (Caged), houve um cresci-
mento vigoroso, de 8,59%, quase 9%, e o Estado de 
Rondônia está entre as sete unidades da Federação 
com o melhor desempenho.

Sem dúvida alguma, esse primeiro balanço do ano 
é extremamente animador para o Governo do nosso 
Estado, que não está medindo esforços para superar 
essa marca até o fim do ano.

Convém destacar que esse resultado demonstra 
claramente que a economia de Rondônia apresenta 
bom dinamismo, incentivada pela política de desenvol-
vimento regional eficiente, empreendida por esse ho-
mem sobre quem não me canso de falar da tribuna do 
Senado, o Governador do meu Estado, Ivo Cassol.
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De acordo com o Ministério do Trabalho, a cons-
trução civil foi o carro-chefe do crescimento do emprego 
em Rondônia nos primeiros seis meses deste ano.

Acumulou um saldo de 10,619 mil postos de 
trabalho e teve um crescimento de 91,46%. O segun-
do colocado foi o setor de serviços com a criação de 
2,156 mil vagas. O terceiro lugar ficou com a indústria 
de transformação, que contribuiu com o saldo de 971 
novas carteiras assinadas.

Outros setores também tiveram destaque, como 
a Administração Pública, que contribuiu com 600 no-
vos empregos ao longo do ano, com a alta expressiva 
de 10,93%.

A indústria extrativa mineral cresceu 5,83%; os 
serviços industriais de utilidade pública, 2,15% e a 
agricultura,1,36%.

Apenas no mês de junho, todos os setores da 
economia estadual, Senador Geraldo Mesquita, apre-
sentaram resultados positivos. Graças a esse dinamis-
mo, em junho, Rondônia admitiu 11,245 mil pessoas e 
dispensou 8,273 mil trabalhadores, mantendo um saldo 
favorável de mais de 2,972 mil empregos formais.

(Interrupção do som.)

O SR. EXPEDITO JÚNIOR (Bloco/PR – RO) – 
Durante o semestre, foram 60,408 mil contratações 
contra 46 mil demissões.

Desde que assumiu o mandato, o Governador Ivo 
Cassol tem dedicado tempo integral à criação de em-
pregos no Estado de Rondônia. Como bem sabemos, 
a oferta de trabalho, em qualquer economia, depende 
basicamente do crescimento do setor produtivo, das 
políticas públicas que estão em curso, da vontade polí-
tica dos governantes em estabelecer metas viáveis de 
desenvolvimento, dos incentivos que podem ser ofere-
cidos aos agentes econômicos e da desburocratização 
do Estado para facilitar a execução dos projetos.

No Estado de Rondônia, graças ao desempenho 
do Governo Estadual, foi possível preencher todos es-
ses quesitos de forma satisfatória, motivar as classes 
produtoras locais e imprimir bom ritmo de crescimento 
à economia e à criação de empregos.

Em todos os meses do primeiro semestre, todos 
os setores da economia de Rondônia apresentaram 
saldo positivo na criação de empregos e o Estado 
apresentou-se bem à frente dos outros da Região 
Norte, tanto em números absolutos quanto em núme-
ros relativos.

Com 14,364 mil empregos acumulados até o fi-
nal de julho passado, a empregabilidade em Rondônia 
encerrou o primeiro semestre com um crescimento 
expressivo de 8,59%, como já foi indicado.

Outro motivo de comemoração para o Governo do 
Estado é o Programa Projovem Trabalhador-Juventude 
Cidadã, que está treinando 800 jovens no Município 
de Pimenta Bueno. Trata-se de importante iniciativa 
de incentivo ao trabalho, conta com recursos do Mi-
nistério do Trabalho e Emprego e tem como objetivo 
capacitar jovens entre 18 e 29 anos para atuarem em 
áreas como administração, alimentação, construção, 
reparo, metalmecânica, pesca, vestuário, serviços do-
miciliares e estética.

Merecem igual destaque algumas considerações 
sobre a média salarial de admissão dos contratados 
em nível nacional. Também merece verificar a posição 
ocupada por Rondônia no contexto do mercado de 
trabalho brasileiro. De acordo com o Caged, o maior 
salário médio de admissão é registrado no Estado de 
São Paulo: R$862,07. Em seguida, vem o Estado do 
Rio de Janeiro com R$843,63; o Distrito Federal com 
R$801,79; o Acre com R$748,25; e Rondônia, o quinto 
colocado, com R$723,47.

Porém, o mais importante dessa classificação 
não é o quinto lugar, ocupado por Rondônia, e sim a 
taxa de crescimento do seu salário médio de admis-
são, ocorrida no período compreendido entre 2003 e 
2009. Nesse caso, o Acre fica com a primeira posição 
nacional e Rondônia fica com o segundo lugar.

Assim, entre 2003 e 2009, o Acre registrou o 
maior crescimento de salário médio de admissão do 
Brasil, com 63,69%, e Rondônia veio em seguida, 
com 55,03%.

Srs. Senadores, segundo os dados do Ministé-
rio do Trabalho, nós últimos doze meses, o Estado de 
Rondônia foi responsável pela maior geração de em-
pregos em toda a Região Norte do País.

Desde janeiro de 2009, Rondônia desconhece a 
crise econômica e não para de empregar, aumentar o 
estoque de salário e ampliar o desenvolvimento eco-
nômico e social.

Para manter esse ritmo ininterrupto de resultados 
positivos, o Governador em Rondônia tem mostrado 
eficiência na captação de investimentos privados que já 
foram aplicados em fábrica de cimento, montadora de 
turbinas, supermercados de grande porte, shoppings 
centers e em outras áreas com os mesmos potenciais 
de geração de empregos.

Ao mesmo tempo, o Governador se esforça para 
melhorar a infraestrutura do Estado, notadamente os 
setores de energia, transporte e comunicação, que 
precisam oferecer condições satisfatórias para receber 
novos investidores.

Inúmeras outras obras se verificam em todo o 
nosso Estado, tais como saneamento básico, drena-
gem, abastecimento de água, esgoto sanitário e as-
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faltamento, sem falar nas melhorias que estão sendo 
feitas na malha rodoviária e ferroviária.

(Interrupção do som.)

O SR. EXPEDITO JÚNIOR (Bloco/PR – RO) – Já 
estou concluindo, Sr. Presidente.

O Sr. Mário Couto (PSDB – PA) – Permite-me 
V. Exª um aparte?

O SR. EXPEDITO JÚNIOR (Bloco/PR – RO) – 
Pois não, nobre Senador.

(Interrupção do som.)

O Sr. Mário Couto (PSDB – PA) – Posso falar? 
Senador Expedito, quero mais uma vez parabenizar 
V. Exª, pela sua postura. Acredite, toda vez que vai à 
tribuna me deixa com um pouquinho de inveja, porque 
vem falar do seu Estado com altivez, mostrando o de-
senvolvimento de Rondônia. Sei que o meu Estado é 
grande, meu Estado é rico, meu Estado tem um povo 
ordeiro, um povo trabalhador, mas vive um momento 
ruim. Olhe, leio todos os jornais do meu Estado. Hoje 
eu estava ouvindo atentamente a fala de V. Exª e co-
mentei com o meu querido Senador Azeredo que leio 
as manchetes dos jornais do meu Estado... O Piauí 
está incluído nisso – ouviu, Mão Santa? Depois, V. Exª 
poderá ler este jornal e falar sobre isto: “Pará está entre 
os Estados com o pior índice de desenvolvimento”. Isso 
é muito triste! Isso é muito triste! Traz uma sensação 
de que desprezaram o nosso Estado, de que abando-
naram o nosso Estado. Outrora, fomos um dos maiores 
exportadores deste País, há pouco tempo, geração de 
emprego... Como V. Exª está falando do seu Estado, 
eu tinha condições de falar do meu, há pouco tempo. 
É um tema que pretendo abordar na tarde de hoje, se 
o tempo me for favorável. Eu não poderia deixar de 
expressar meu sentimento de parabéns a V. Exª e ao 
seu Governador. V. Exª e o seu Governador estão em 
paz de espírito, porque servir o povo, falar sério com o 
povo, cumprir com as promessas de campanha geram 
um sentimento que deixa a alma de qualquer político 
leve. E eu tenho certeza de que é esse o sentimento 
de V. Exª na tarde de hoje. Parabéns!

O SR. EXPEDITO JÚNIOR (Bloco/PR – RO) – 
Senador Mário Couto, pode ter certeza de que há mui-
tos conterrâneos de V. Exª no meu Estado. E, vendo 
aí ao seu lado o Senador Azeredo, lembro que muitos 
mineiros ajudaram a desbravar o Estado de Rondônia 
e eles, certamente, hoje, junto comigo, comemoram 
essa grandiosidade, essa grande transformação que 
estamos presenciando, que o Governador Ivo Cassol 
vai fazendo pelo nosso Estado. Rondônia é um Estado 
pequeno, mas recebeu pessoas, brasileiros de todos 
os rincões.

(Interrupção do som.)

O SR. EXPEDITO JÚNIOR (Bloco/PR – RO) – 
Concedo um aparte ao grande Senador mineiro, que 
representa o País brasileiro, mas que, acima de tudo, 
defende o seu Estado de Minas Gerais: Senador que 
já foi Governador Eduardo Azeredo.

O Sr. Eduardo Azeredo (PSDB – MG) – Sena-
dor, eu quero exatamente cumprimentá-lo por essa 
maneira de valorizar o seu Estado. Na próxima semana 
estarei lá;vou fazer uma palestra na Associação dos 
Magistrados – eu não tinha lhe falado ainda – sobre 
crimes cibernéticos. Na sexta-feira, de manhã, estarei 
lá em Rondônia. Não conheço Rondônia; vou lá pela 
primeira vez. Vai ser o momento de conhecer um pou-
co mais de um Estado onde há muitos mineiros, sim. 
Muitos mineiros estão colaborando para o desenvol-
vimento do Estado.

O SR. EXPEDITO JÚNIOR (Bloco/PR – RO) – 
Rondônia vai estar em festa na sexta-feira, porque, 
além de receber V. Exª, vamos receber também o Se-
nador Dornelles, que estará lá para filiar o Governador 
Ivo Cassol nas fileiras do PP. O Governador Ivo Cas-
sol chega agora e, certamente, fará uma grande festa 
democrática no Estado de Rondônia, e, certamente, 
faremos grandes filiações.

Vou ouvir também aqui o Senador Valter, vizinho, 
companheiro e parceiro do Estado do Mato Grosso.

O Sr. Valter Pereira (PMDB – MS) – Eu ia, na 
verdade, Senador, fazer uma questão de ordem ao 
Presidente, mas depois eu a farei. Acho que o pronun-
ciamento de V. Exª merece toda a atenção. Refere-se 
a um assunto que é de grande importância para a sua 
região, para a nossa região toda, e merece todos os 
nossos cumprimentos por isso. Mas não vou misturar 
a questão de ordem com o seu pronunciamento, senão 
vou acabar prejudicando V. Exª.

O SR. EXPEDITO JÚNIOR (Bloco/PR – RO) – 
Agradeço a V. Exª.

Para concluir, Sr. Presidente.
Como podemos, então, constatar no nosso pro-

nunciamento, o Governo de Rondônia está plenamen-
te engajado nesse processo por meio de políticas de 
incentivos fiscais e de outras iniciativas que visam o 
desenvolvimento industrial e agroindustrial.

(Interrupção do som.)

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– Para concluir.

O SR. EXPEDITO JÚNIOR (Bloco/PR – RO) – 
Para concluir.

Sem dúvida alguma, essas ações estimulam o 
crescimento do Estado e fomentam as atividades pro-
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dutivas que, em troca, oferecem emprego e renda à 
população.

Tudo isso, Sr. Presidente, graças ao processo de 
desenvolvimento implementado pelo Governador Ivo 
Cassol, aos grandes investimentos que estão sendo 
feitos na economia do nosso Estado e aos empreen-
dimentos que estão sendo realizados em Rondônia. 
Certamente, em 2010, seguindo essa mesma política, 
haveremos de colher frutos ainda mais promissores 
no nosso Estado.

Agradeço, Senador Mão Santa, a benevolência 
de V. Exª por ter permitido que eu pudesse falar um 
pouco além do tempo regimental.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– Convidamos o orador inscrito, Senador Valter Perei-
ra, do PMDB do Mato Grosso do Sul. Ele é renomado 
jurista do nosso Brasil. 

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr. 
Presidente, peço a inscrição como Líder do PSDB 
ainda antes da Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
Vamos providenciar a inscrição.

O SR. VALTER PEREIRA (PMDB – MS. Pronun-
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Srªs Senadores e Srs. Senadores, Campo 
Grande, Capital do meu Estado e também minha terra 
natal, completa hoje 110 anos de existência. 

Antes de vir para cá, estava ouvindo uma inter-
venção, ainda no rádio, do Senador Geraldo Mesquita 
quando ele parabenizava uma tia por estar comple-
tando um século, a tia Maria Meira. Eu não poderia 
deixar de fazer um comparativo dos 110 anos de vida 
de Campo Grande com o século da tia do Senador 
Geraldo Mesquita. E não poderia deixar, meu amigo 
Senador Geraldo, de dar também para ela, que teve 
uma bênção divina de viver tanto tempo, os parabéns 
desta tribuna, associando-me à sua alegria pessoal e 
à alegria de toda sua família.

Nestes 110 anos de vida de Campo Grande, nós 
não poderíamos deixar de mandar nossa mensagem 
aos que nasceram e moram na minha cidade, Campo 
Grande, parabéns porque foram capazes de construir 
uma cidade com excelente qualidade de vida ao longo 
desses anos, inclusive com a ajuda de grandes lide-
ranças. Uma delas se encontra presente neste plená-
rio, foi vice-prefeita da nossa capital e hoje representa 
Mato Grosso do Sul nesta Casa, a eminente Senadora 
Marisa Serrano.

Aliás, ela me pede um aparte e eu não poderia 
deixar de franqueá-lo.

A Sra. Marisa Serrano (PSDB – MS) – Obrigada, 
Senador Valter Pereira. Bom, eu disse a V. Exª que eu 
ficaria aqui, porque queria aparteá-lo, para, junto com 

V. Exª, parabenizar a nossa cidade, a nossa capital, 
Campo Grande. Cento e dez anos parece que é mui-
to tempo, mas a cidade é um bebezinho ainda, está 
começando. Há pessoas descendentes do fundador 
que estão lá...

O SR. VALTER PEREIRA (PMDB – MS) – E 
aqui.

A Sra. Marisa Serrano (PSDB – MS) – E aqui 
também, V. Exª é uma delas, trabalhando e lutando, 
com uma ligação de sangue muito próxima. E queria 
dizer que não nasci em Campo Grande, como V. Exª. Eu 
nasci em Bela Vista, na fronteira com o Paraguai, mas 
vim cedo para Campo Grande. Campo Grande acolhe 
as pessoas com uma gentileza e com uma força de 
amor à terra muito grande. Tenho certeza de que todos 
aqueles que vieram, não só do Estado, para morar em 
Campo Grande, mas de outras regiões do País, e de 
outros países – quantos países estão representados 
na nossa cidade morena –, nos dão, essas pessoas 
todas, um orgulho imenso, porque todos nós ajudamos 
a construir Campo Grande. Então, quero parabenizar 
V. Exª pelo enfoque dado a nossa cidade, parabenizar 
V. Exª e sua família por serem descendentes daqueles 
que fundaram Campo Grande, dos mineiros que vie-
ram fazer de Campo Grande essa cidade importante 
para todo o País. E quero dizer também que nós nos 
orgulhamos, como V. Exª acabou de dizer, de ser a 
nossa uma cidade com excelente qualidade de vida – 
é a única capital do País que não tem favelas. É uma 
cidade que cresce e se desenvolve com uma amplitude 
enorme. A coisa mais bonita de se ver é o pôr-do-sol 
em Campo Grande e, também, os seus vastos horizon-
tes. Portanto, quero me juntar a V. Exª nos parabéns 
à Cidade Morena, à cidade de Campo Grande, pelos 
seus cento e dez anos. Obrigada. 

O SR. VALTER PEREIRA (PMDB – MS) – Obri-
gado a V. Exª pelo aparte que faz e tenho a certeza de 
que a sua presença neste momento tem como único 
objetivo fazer a sua saudação a nossa querida Cam-
po Grande, um Município progressista e hospitaleiro 
que, como muito bem pontuou V. Exª, apostou alto na 
força do migrante.

Por isso nele fincou raízes gente do mundo in-
teiro para fazer brotar da terra roxa a riqueza que hoje 
desfrutamos. A propósito, Sr. Presidente, pesquisa 
recente divulgada pela revista Exame aponta Campo 
Grande como a 28ª cidade com melhor infraestrutura 
do País. Dentre aquelas que foram avaliadas como 
cidades de boa infraestrutura, Campo Grande se des-
taca como a 28ª.

As primeiras informações sistematizadas sobre 
a região de Campo Grande datam de 1870.

Honra-me, Senador Gerson Camata.
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O Sr. Gerson Camata (PMDB – ES) – O Senador 
Geraldo Mesquita estava inscrito antes de mim, Exª.

O SR. VALTER PEREIRA (PMDB – MS) – Honra-
me, então, Senador Geraldo Mesquita.

O Sr. Geraldo Mesquita Júnior (PMDB – AP) – 
O Senador Camata, como sempre, muito gentil. Mas, 
Senador, se eu não o aparteasse, eu poderia ser con-
siderado até descortês com V. Exª, porque V. Exª, como 
se diz no popular, me fez um agrado enorme ao fazer 
também referência aos cem anos que completa hoje 
minha querida tia Maria Meira. Eu queria lhe agrade-
cer pelo registro, pela referência que V. Exª faz, muito 
carinhoso, por sinal. Mas eu queria compartilhar com 
V. Exª e também com a Senadora Marisa da alegria de 
festejar os 110 anos de sua capital. V. Exª, com isso, 
demonstra o carinho enorme que tem. Eu adoro o meu 
Estado. Sou menino de Rio Branco, nossa capital. Eu 
me criei em Rio Branco, adorando o meu Estado. Mas a 
gente tem sempre um carinho especial pelo lugar onde 
a gente foi criança, onde foi jovem e exerceu por tanto 
tempo atividades. Portanto, meus parabéns, primeiro 
ao povo de Campo Grande, por mandar aqui para o 
Senado Federal pessoas de nível como V. Exª, como 
a Senadora Marisa e tantos outros que por aqui pas-
saram. E meus parabéns ao povo de Campo Grande 
pela data de hoje, quando se festejam os 110 anos 
dessa grande capital do Brasil. Muito obrigado.

O SR. VALTER PEREIRA (PMDB – MS) – Em 
nome da população de Campo Grande, tenho que agra-
decer a V. Exª pela gentileza de suas palavras.

Mas eu me reportava, Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, ao ano de 1870.

Nessa ocasião, soldados que retornavam da 
Guerra do Paraguai tomaram conhecimento da exis-
tência de terras férteis para a lavoura e para a criação 
de gado. A notícia correu boca a boca e chegou até a 
figura de José Antônio Pereira, lá em Monte Alegre, 
no sertão de Minas.

Esse José Antônio Pereira, Senador Gerson Ca-
mata, era meu bisavô, avô do meu pai. Era um velho 
destemido que, logo em seguida, reuniu toda a sua 
prole e agregados e rumou para as conhecidas ter-
ras chamadas de Campo das Vacarias. Ali construiu 
o Arraial de Santo Antônio de Campo Grande, depois 
Campo Grande, hoje capital de Mato Grosso do Sul. 
Fez esse longo percurso em carro de boi, que levava 
os pertences da família Pereira, dos meus ancestrais, 
que aportaram nessa região em 1872.

Cansados e cheios de esperança, os pioneiros 
escolheram como lugar de pouso a confluência de 
dois riachos, de dois córregos: o córrego Prosa e o 
córrego Segredo.

Num desses ribeirões, dei minhas primeiras bra-
çadas em água corrente, quando criança, em época 
em que Campo Grande ainda guardava aquela feição 
de pequena cidade do interior.

Ao longo dos anos, outras famílias também esco-
lheram as cercanias de Campo Grande para estabele-
cer suas fazendas e para desenvolver outras atividades 
econômicas. Vieram, como lembrou aqui a Senadora 
Marisa, árabes, portugueses, espanhóis, japoneses e 
tantos outros. Junto com os forasteiros estrangeiros 
chegaram compatriotas paulistas, gaúchos, nordesti-
nos, povos que ajudaram a formar a identidade plural 
da sociedade campo-grandense. 

O progresso do velho Arraial de Santo Antônio 
de Campo Grande, como era chamado, propiciou que, 
em agosto de 1899, conquistasse a sua emancipação 
política. Nessa época, a rigor, o Município crescia e 
prosperava, com o comércio de gado impulsionado 
pelas fazendas de criações e mesmo de lavouras em 
todas as suas imediações nos campos limpos, nos 
campos virgens das Vacarias.

Mais tarde, torna-se, inevitavelmente, o centro de 
comercialização de gado, de onde partiam comitivas 
seguidas conduzindo boiadas para o Triângulo Minei-
ro em direção ao Paraguai e, mais tarde, a São Paulo. 
A abertura da estrada boiadeira que iria ligar Campo 
Grande às barrancas do Paraná acabou inaugurando 
essa rota para São Paulo. O novo e promissor merca-
do incrementava a atividade pecuária e descortinava 
novas oportunidades de intercâmbio comercial. 

Outro fator de progresso para Campo Grande e 
para o então Estado de Mato Grosso foi a chegada, 
em 1914, da Estrada de Ferro Noroeste do Brasil. Em 
1921, com a transferência do Comando da Circunscri-
ção Militar, até então sediado em Corumbá, a cidade 
viveu uma nova fase de desenvolvimento econômico, 
cultural e político. Nove anos depois, a capital de Mato 
Grosso do Sul já contava com, aproximadamente, doze 
mil habitantes. Já dispunha de agências bancárias, 
correios, diversas repartições públicas, escolas, luz 
elétrica, telefone e clubes recreativos.

Durante o episódio da Revolução Constituciona-
lista de 32, Sr. Presidente, a cidade passa a centra-
lizar todas as ações políticas e estratégicas daquela 
região, que circundava Campo Grande, mercê de sua 
posição geográfica e de sua logística. Não hesitou em 
se alinhar às forças rebeldes de São Paulo. Declarou-
se ali, em que pese o curto período, a fundação do 
Estado de Maracaju, elegendo Campo Grande a sua 
nova capital. O renomado médico Vespasiano Martins, 
que, mais tarde, veio a ser Senador da República, foi 
indicado como primeiro Governador do Estado. No 
entanto, com a vitória das forças legalistas, frustra-se, 

    45ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2009



Agosto de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 27 38775 

provisoriamente, aquela chama que se espalhava pelo 
Estado em favor da divisão de Mato Grosso, que seria 
retomada anos mais tarde. 

Esse episódio, Sr. Presidente, demonstra que a 
autonomia política e administrativa do território que 
veio se transformar no Estado de Mato Grosso do Sul 
era, de fato, uma aspiração, um sonho antigo da po-
pulação da nossa região. 

De sorte que, apesar de ter sido uma decisão do 
regime autoritário, a criação do meu Estado exprimiu 
aquele sonho da população que compunha a região 
sul de Mato Grosso.

Ainda, no início dos anos 1960, Campo Grande 
já abrigava a sua primeira instituição de ensino su-
perior. Começavam, nessa época, as atividades das 
Faculdades Unidas Católicas de Mato Grosso, trans-
formadas, mais tarde, na Universidade Católica Dom 
Bosco (UCDB). Nessa mesma década, inaugura-se 
a Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul. O 
campus instalado em Campo Grande passa a oferecer 
cursos nas áreas de saúde, ciências exatas e ciências 
tecnológicas.

Honra-me, Senador Mozarildo!
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Sena-

dor Valter, eu queria cumprimentar V. Exª pela aborda-
gem da criação do Mato Grosso do Sul, da importân-
cia do Mato Grosso do Sul hoje. V. Exª manifestou a 
posição de que, embora tenha sido criado no regime 
militar e por um ato, digamos, do Executivo, quero di-
zer que esse é um dos maiores exemplos – eu sempre 
o cito – de felicidade, de êxito na redivisão territorial 
do País. O Mato Grosso, que compreendia o Mato 
Grosso atual e o Mato Grosso do Sul, era um gigante 
ingovernável, pode-se dizer assim. E hoje, passado 
pouco tempo...

(Interrupção do som.)

O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – ...o 
Mato Grosso do Sul é um Estado pujante, e o Mato 
Grosso, remanescente, também prosperou.

O SR. VALTER PEREIRA (PMDB – MS) – Os 
dois ganharam.

O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Exa-
tamente, os dois ganharam. Assim se deu também 
com o Tocantins em relação a Goiás, sem falar, por 
exemplo, em Roraima, Amapá e Rondônia, que eram 
territórios federais e passaram a Estado. Portanto, eu 
gostaria muito que esse discurso de V. Exª servisse 
para inspirar a Câmara dos Deputados para aprovar 
decreto legislativo já aprovado aqui, no Senado – três 
de minha autoria –, que propõe a redivisão territorial 
dos três maiores Estados do Brasil: o Amazonas, o 
Pará e o Mato Grosso. O Mato Grosso, mesmo já tendo 

sido dividido, sozinho, ele é quase equivalente à área 
dos sete Estados do Sul e do Sudestes juntos. Esses 
três Estados juntos, Mato Grosso, Pará e Amazonas, 
representam mais do que 50% da área do País. São 
três Estados com área territorial maior do que 50% do 
País. Com essa geografia, não vamos desenvolver o 
País nem eliminar desigualdades regionais.

O SR. VALTER PEREIRA (PMDB – MS) – V. Exª 
tem razão, porque a experiência que tivemos lá foi das 
mais bem sucedidas. Mato Grosso temia uma situação 
caótica e acabou tendo prosperidade até maior do que 
a de Mato Grosso do Sul.

Mas eu falava da universidade que se instalara 
em Campo Grande, a Universidade Estadual, que, 
mais tarde, transformara-se na Universidade Federal 
de Mato Grosso do Sul (FUFMS), Sr. Presidente. 

Na década seguinte, na década de 1970, criou-se 
o Centro de Ensino Superior Professor Plínio Mendes 
dos Santos, conhecido como Cesup, antecessor da 
Universidade para o Desenvolvimento do Estado e da 
Região do Pantanal, conhecida como Uniderp.

(Interrupção do som.)

O SR. VALTER PEREIRA (PMDB – MS) – Sob 
a ótica mais geográfica, cabe ressaltar que Campo 
Grande ocupa posição excepcionalmente privilegiada. 
Localizada no centro do Estado, situa-se em ponto equi-
distante de seus extremos Norte, Sul, Leste e Oeste. 

Além disso, sua localização coincide com o divisor 
de águas das duas grandes bacias: a bacia do Para-
ná e a bacia do Paraguai, facilitando a implantação de 
atraente sistema intermodal de transporte. 

Com efeito, Sr. Presidente, tão privilegiada posi-
ção tem contribuído para o processo de consolidação 
da capital em polo de desenvolvimento regional.

Não gratuitamente, graças a seu solo averme-
lhado e seu clima tropical, a cidade é carinhosamente 
alcunhada de “cidade morena”. Mais que isso, Campo 
Grande, hoje, possui uma boa estrutura metropolita-
na, dispondo de uma ampla rede hoteleira, com bons 
restaurantes a oferecer variados pratos típicos. Afinal 
de contas, é por Campo Grande que começa toda a 
aventura turística daqueles que se propõem a conhe-
cer o Pantanal.

Em suma, Sr. Presidente, na visão do poeta local, 
Campo Grande floresce realçando as cores fortes dos 
ipês amarelos e roxos, enquanto o cimento se ergue em 
forma de casas, prédios e fábricas, pedindo licença ao 
verde para ocupar um lugar na paisagem. O que antes 
existia apenas na imaginação de pioneiros visionários 
é, hoje, o melhor lugar para se trabalhar e viver.

Para encerrar esta modesta homenagem, Sr. 
Presidente, gostaria de reiterar que Campo Grande, 
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como bem sabemos, é uma cidade viva, que pulsa no 
compasso de um desenvolvimento que reverencia a 
natureza e respeita o bem-estar das pessoas. Como 
aqui foi muito bem lembrado pela Senadora Marisa, 
cidade onde não existem mais favelas.

À minha cidade morena, faço esta calorosa sau-
dação por mais este aniversário; e o faço com a expec-
tativa de que seu compromisso com a modernidade 
ecologicamente sustentável, com o progresso e com 
a independência política não seja apenas cortina de 
fumaça, mas, sim, compromisso com sua gloriosa his-
tória e com a memória dos seus altivos pioneiros.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 

– Esse foi o Senador Valter Pereira, fazendo uma sau-
dação pelo aniversário da capital do Mato Grosso do 
Sul, Campo Grande. 

A Mesa se associa a essa festa, que não é só 
do Mato Grosso do Sul, mas de todos nós, brasileiros, 
que nos orgulhamos dessa cidade.

Convidamos para usar da palavra agora, para 
comunicação inadiável, o Senador do PMDB Gerson 
Camata, que representa o Espírito Santo e que traduz 
muita dignidade a esta Casa.

O SR. GERSON CAMATA (PMDB – ES. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Obrigado, Sr. Presidente.

Eu queria apenas registrar aqui, Sr. Presidente, 
com muito pesar, o falecimento, na madrugada de hoje, 
de um grande Senador dos nossos tempos: o Senador 
Ted Kennedy. Ele foi considerado hoje, pelo New York 
Times, como o Senador do século, pela sua atuação. 

Vi, com muito apreço, ele sendo saudado pelo Nel-
son Mandela, como pioneiro da luta contra o apartheid, 
de fora da África do Sul, a briga dele contra o racismo 
implantado no Governo da África do Sul,. O Presiden-
te daquele grupo terrorista da Irlanda – o Sinn Fein – 
disse: “Ele pacificou a Irlanda e acabou com aquela 
guerra civil que havia entre católicos e protestantes.” 
Descendente de irlandeses, ele era católico. 

Depois, vejo também os parentes de Martin Luther 
King falando sobre a luta dele para estabelecer a igual-
dade racial nos Estados Unidos. E aí o New York Times 
diz ainda: “Se não fosse ele, muitas coisas que estão na 
lei americana não estariam lá.” Referem-se ao trabalho 
que ele fez dentro e fora dos Estados Unidos. 

Ele teve os dois irmão assassinados. Aquele in-
cidente de Chappaquiddick, quando morreu Mary Jo, 
atrapalhou-o, porque senão ele teria sido Presidente 
dos Estados Unidos. Mas vejam que ele, mesmo as-
sim, como Senador, brilhou no mundo inteiro, como se 
fosse Presidente dos Estados Unidos. 

Eu estive pessoalmente com ele três vezes, Sr. 
Presidente: a primeira vez, eu era Governador do Es-
pírito Santo; e o Espírito Santo é o único Estado do 
mundo em que há uma cidade que se chama Presidente 
Kennedy, em homenagem a seu irmão. Fui fazer-lhe 
uma visita, em Washington, e levei a ele algumas fo-
tografias da cidade. E ele me ajudou, como governa-
dor, a implantar um hospital na cidade de Presidente 
Kennedy, que hoje é uma das cidades mais ricas do 
Espírito Santo, graças à produção de petróleo e gás. 
Depois, em 1985, eu estive com ele no Rio. Ele ia vi-
sitar a cidade de Presidente Kennedy. Eu estava lá, 
fomos à embaixada americana e, dali, fomos para o 
aeroporto Santos Dummont, para irmos a Presidente 
Kennedy, porque ele queria conhecer a cidade. Desa-
bou um temporal. Um chefe de segurança da embai-
xada não permitiu que ele fosse em um helicóptero, e 
ele, naquela tarde, tinha que viajar para Buenos Aires, 
porque estava fazendo uma viagem pela América do 
Sul e, portanto, ele não foi a Presidente Kennedy. Eu 
até disse a ele: Senador, então, quando eu chegar no 
Espírito Santo vou tirar o nome do seu irmão da cida-
de porque você não a visitou. E ele disse: Não faça 
isso. E a última vez foi na pré-convenção do Partido 
Democrata, no dia em que ele deu apoio ao Obama, 
fui convidado, estava lá e fiquei perto dele, ele já es-
tava com o problema da doença. E dirigi-me a ele e 
perguntei se ele se lembrava de mim, e ele, como bom 
político, disse que lembrava. Mas não lembrava mais 
de nada, já que estava com o cérebro afetado pelo 
câncer que o matou.

Mas, de qualquer maneira, um homem que avul-
tou, que cresceu, que se impôs ao mundo como Se-
nador, é um exemplo para todos nós, Senadores, e 
é o momento de lastimarmos a perda de um homem 
como este. Ele fez todas as leis voltadas para os de-
ficientes americanos, há 20 anos, quando não havia 
essa política de apoio aos deficientes, e ele fez lá. E 
ele foi interessante, porque assumiu, como Senador, 
quando o Kennedy se elegeu Presidente. Então, ele 
terminou o mandato do Kennedy, eleito pela Assem-
bléia do Estado de Massachusetts, com 30 anos, foi 
o Senador mais novo e ficou Senador até ontem, na 
hora de morrer. E o mais interessante dele é que, per-
cebendo que estava no final, o último documento dele, 
a última carta, foi pedindo à Assembléia Legislativa de 
lá, de Massachusetts, que não demorasse – porque a 
Constituição de lá diz que, dentro de 160 dias, a As-
sembléia escolhe o Senador –, então, ele pediu numa 
carta que não demorassem 160 dias, que, numa se-
mana, elegessem o Senador que ficaria no seu lugar, 
já que ele iria morrer, para que ajudasse o Obama a 
aprovar o plano de saúde que ele está defendendo 
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nos Estados Unidos, que é exatamente um plano de 
saúde em favor dos mais fracos, dos mais pobres, dos 
latinos, dos negros e dos menos favorecidos.

De modo que lamento daqui, estarei apresentan-
do daqui a pouco, Sr. Presidente, espero que V. Exª 
assine também, um voto de pesar para comunicar à 
Embaixada dos Estados Unidos, ao Senado americano, 
a sua viúva, Victoria Reggie Kennedy, que estão, hoje, 
velando o corpo dele, que será sepultado na próxima 
semana, os sentimentos – e acho que falo em nome 
de todos nós, Senadores –, pela perda deste grande 
e monumental Senador do mundo.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – O 
Senador Gerson Camata traz a memória para o nosso 
País, revivendo os Kennedy, John Fitzgerald Kenne-
dy, Bob Kennedy, Ministro da Justiça, assassinado em 
campanha, e Ted Kennedy, que morre como Senador. 
E, sem dúvida nenhuma, eles foram um símbolo da 
democracia e, na história, a dedicação que tiveram à 
igualdade racial. Mesmo sendo louros de olhos azuis, 
eles foram os continuadores das igualdades libertárias 
dos Estados Unidos, tanto Bob Kennedy quanto John 
Kennedy e o nosso Senador Ted.

Bastaria revivermos a célebre frase de John Ken-
nedy: “Norte-americano, não pergunte o que seu país 
pode fazer por você, mas, sim, o que cada norte-ame-
ricano pode fazer pelo nosso país”. 

Isso nós podemos adaptar, que cada Senador 
possa, como Camata fez agora, engrandecer a histó-
ria deste Senado da República.

Convidamos para usar da palavra depois do Ger-
son Camata... 

Voltamos aos oradores inscritos. 
Seria o Heráclito, que permutou com o Mário 

Couto.
Então, convidamos, como orador inscrito, por 

permuta com o Senador Heráclito Fortes, o Senador 
do PSDB que representa o Estado do Pará, Mário 
Couto.

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, Srªs e Srs. Senadores, inicialmente, quero di-
zer da minha satisfação e da minha alegria de poder 
receber hoje neste Senado, na galeria de honra desta 
Casa, um dos grandes líderes da região oeste do meu 
Estado, da cidade de Itaituba, uma cidade próspera, de 
um povo ordeiro, carinhoso, trabalhador. Trata-se de um 
grande amigo, um político dedicado, operoso, sincero, 
Dudimar Paxiúba. Manifesto aqui o meu respeito e a 
minha admiração pelo vosso trabalho.

Senador Mão Santa, quero dizer a V. Exª que me 
preocupa muito esse novo anúncio do Governo Federal 

de criar uma nova modalidade de cobrança de imposto 
do povo brasileiro: o CSS.

Acho que isso motivou, logicamente, algumas 
pessoas governantes a tentar fazer o mesmo. Há de 
se perguntar, Presidente: como fica o povo deste País? 
Tenho certeza de que esse imposto será derrubado 
nesta Casa, mas quero chamar a atenção. Não posso 
deixar de fazer isso. Seria eu leviano com o meu Estado. 
Sei que temos de bater muito e que a luta vai ser dura 
para derrubar essa nova modalidade de imposto que o 
Presidente Lula quer impor ao bolso do brasileiro. 

Eu não poderia, Senador Mão Santa, subir a esta 
tribuna nesta tarde, vendo os jornais do meu Estado. 
Não sei por que o do seu Estado também não diz isto: 
nossos Estados, o seu e o meu, estão com os menores 
índices de desenvolvimento deste País. O desespero de 
uma administração desastrosa no meu Estado, o Pará, 
meus irmãos paraenses, fez com que a Governadora 
resolvesse baixar um decreto – pasmem, senhoras e 
senhores! – a fim de que a Receita possa pagar pelo 
menos o pessoal no Estado do Pará. A Governadora 
do nosso Estado resolveu criar um imposto da cabeça 
dela, um imposto novo, em cima, Mozarildo, dos pe-
quenos e microempresários.

Eu sei que isso é desespero, mas não se faz 
isso. Eu sei que isso é desespero, mas não se pode 
fazer isso. O que se tinha de fazer era economia nos 
gastos públicos, e não tirar do bolso do paraense para 
pagar imposto.

E é lógico que vai tirar, Governadora. Na hora em 
que a senhora cobra mais dez por cento em cima do 
ICMS das pequenas e médias empresas, o que elas 
fazem? Ou fecham as portas ou cobram do bolso do 
contribuinte. É lógico que o empresário vai transferir 
para quem compra, Governadora. Isso é um massacre 
na economia do Estado.

Se já não bastasse a educação abandonada, se 
já não bastasse o que mostraram. Na semana passa-
da, minha nobre Senadora, foi manchete do jornal O 
Globo. Mais um vexame para o Estado do Pará. Duas 
manchetes terríveis esta semana. Uma: Santarém, a 
maior cidade do Estado do Pará, o Ministério Público 
foi lá, nas escolas – plural –, e determinou o fechamen-
to delas, por falta de condições em banheiros, salas, 
eletricidade, tudo. E a senhora sabe onde? Será que 
no Estado de V. Exª tem isso? Eu não acredito. Em 
Estado nenhum do meu País deve ter isso, meu nobre 
companheiro Paxiúba. Os alunos saíram para estu-
dar debaixo das mangueiras. Não é invenção minha, 
não é nada de concorrência política. A Globo noticiou 
por vários e vários dias, mostrando os alunos debai-
xo das mangueiras, colocando as placas, Senadora, 
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para poder identificar os números de salas pregados 
nas mangueiras.

Na cidade de Redenção, as faculdades estão 
praticamente fechadas porque estão tirando todos os 
cursos. A educação está agonizando no meu Estado 
e a Governadora agora implanta um novo imposto; o 
nome é Imposto da Cabeça da Ana Júlia, criado por 
ela, decreto dela, imposição dela. Tem que gerar re-
ceita na marra senão atrasa o funcionalismo público e 
tem que tirar do bolso do cidadão, daquele que confiou 
nela, daquele que votou nela, daquele que tinha alguma 
esperança na postura da Srª Ana Júlia Carepa.

Eu não posso deixar de falar, Senador Arthur 
Virgilio, eu tenho que falar. Às vezes, posso até estar 
incomodando, mas eu seria leviano se ficasse calado 
diante de uma manchete nos principais jornais, hoje, 
do meu Estado. O Pará está entre os Estados de pior 
índice de desenvolvimento, diz o estudo. Não é da mi-
nha cabeça, não estou inventando, meus paraenses 
queridos. Eu não estou inventando, estou lendo a man-
chete de um jornal. O levantamento da Federação das 
Indústrias do Rio de Janeiro foi feito pelo segundo ano. 
Avalia educação, avalia saúde, avalia tudo. E o Pará 
está entre os piores.

Senadora Marisa, com muita honra.
A Sra. Marisa Serrano (PSDB – MS) – Sena-

dor Mário Couto, é sempre bom ouvi-lo e conhecer 
um pouco da história do Pará e da situação atual que 
aquele Estado vive. V. Exª está falando que as crianças 
estão estudando embaixo de mangueiras. V. Exª sabe 
que sou professora, e nada contra as mangueiras, e 
nada contra o ar puro que as crianças possam respi-
rar embaixo das mangueiras. Às vezes, embaixo de 
uma mangueira é muito mais seguro que uma escola 
caindo aos pedaços. Agora, Senador Mário, o que a 
gente não pode admitir é que as nossas crianças não 
tenham o melhor. Um País e um Estado que colocam 
como prioridade a educação têm que garanti-la de to-
das as formas. Têm que garantir uma boa escola, bons 
professores, qualificados, que recebam salários dignos 
e que deem condições de dar e ministrar boas aulas 
as nossas crianças. Agora, se o Pará está com a edu-
cação no estado lastimável que V. Exª está colocando 
aqui... Eu já ouvi V. Exª falar de hospital fechado, de 
problemas de saúde seriíssimos no Pará; já ouvi V. Exª 
falar dos problemas sérios de segurança que o Pará 
enfrenta; já ouvi V. Exª falar das estradas intransitáveis 
do Pará – e isso tudo não é só porque V. Exª está di-
zendo, os jornais do País estampam essas questões 
todas –, isso nos entristece, porque um bom Estado, 
possa fazer uma mudança na vida das pessoas é um 
Estado que tem um governador ou uma governadora 
que faz uma boa gestão, que sabe administrar. E para 

saber administrar hoje em dia tem que pensar que a 
boa administração vai gerar o quê? Vai gerar desenvol-
vimento; gerando desenvolvimento, vai gerar oportuni-
dades; e, gerando oportunidades, vai gerar esperança. 
Oxalá o povo do Pará um dia possa ter essa esperança 
que V. Exª tanto prega aqui.

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – É pedir a 
Nossa Senhora de Nazaré para que as coisas mudem 
logo. Ela é muito forte, muito forte, ela faz muitos mi-
lagres. São milhões e milhões de pessoas a todo mês 
de outubro andar nas ruas de Belém, pedindo a ela, e 
ela atende, ela atende àqueles que merecem. E eu e 
tenho certeza que muitos dos paraenses, Senadora, 
o ano passado, o ano atrasado, este ano, pedimos, e 
vamos pedir mais a ela, que possa abrir e colocar den-
tro da cabeça da nossa Governadora que o governo 
do Pará é uma coisa de grande responsabilidade. São 
sete milhões de habitantes no meu Estado – Sete mi-
lhões de habitantes no meu Estado! – que dependem 
da ação, da cabeça da Governadora Ana Júlia.

(O Sr. Presidente faz soar a campai-
nha.)

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Eu já vou 
descer. Mas, meu nobre Presidente, não é só a edu-
cação. E o Piauí está também aqui, viu, Mão Santa? 
Eu vou lhe passar já, já os jornais, os estudos para 
você ver como está – desculpe-me por falar pelo seu 
Estado – mal o Piauí na mão do Governador.

Santarém, meu nobre Líder Paxiúba, está à beira 
de um colapso. O Governo anterior fez um dos maiores 
hospitais do Estado naquela terra querida, que merece 
todo o respeito de todos os governantes daquele Es-
tado. Um hospital a dar inveja a qualquer um. A qual-
quer um! Inicialmente, porque tinha sido o Governo 
anterior... Olhe a cabeça da nossa Governadora! Olhe 
como ela faz o povo sofrer por ranço, por rancor pes-
soal: só porque foi o Governo anterior que o fez, ela 
não colocava o hospital para funcionar. Tudo pronto! 
Foi preciso a população ir para a rua ameaçar e pedir 
para o hospital funcionar! Agora, o hospital funciona 
depois de muito trabalho, depois de muita pressão e 
– pasmem, senhoras e senhores! – já vão entrar em 
greve porque já estão com três meses atrasados: mé-
dicos, enfermeiros e servidores da área administrati-
va, três meses de salários atrasados. Vai-se fechar o 
maior hospital, talvez um dos que mais tenha condi-
ção de atender o povo daquela região. Isso é falta de 
responsabilidade. 

Agora, para encerrar, Sr. Presidente, quero cha-
mar a atenção dos pequenos e microempresários. Já 
dei entrada em requerimento, junto à Mesa Diretora 
desta Casa, que deverá ser encaminhado ao Ministério 
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Público Federal e estadual, pedindo a suspensão, de 
imediato, da cobrança desse maldito imposto que ela 
inventou da cabeça dela. Essa é uma ação que, julgo 
eu, deve ser imediata a tomada das devidas providên-
cias para que as empresas, que estão trabalhando com 
dignidade, não fechem. Isso é um absurdo! Não se vê 
isso em lugar algum! 

A mesma coisa faz o Lula: quer criar um novo 
imposto, sabendo que este País é o que mais cobra 
imposto do bolso de seus filhos. Ele quer cobrar nova-
mente o outro imposto, a mesma CPMF. Eu acho que 
isso é coisa de petista: querer, na marra, tirar do bolso 
dos brasileiros imposto para cobrir os seus gastos. 

Vejam, vejam, vejam – não inventei, não estou 
inventando –, vejam quais são os gastos do Governo 
Federal hoje; aumentaram quase o dobro do ano pas-
sado. Gasto de pessoal, o dobro do ano passado! No 
Pará, a mesma coisa. 

Ana Júlia, gaste menos, Ana Júlia. Eu nem vou 
falar naquelas histórias de bares porque já deu a maior 
confusão. Mas é real, é real, é real!. Gaste menos, Go-
vernadora. Olhe para o povo que confiou em V. Exª.

Muito obrigado, Senador Mão Santa. 

Durante o discurso do Sr. Mário Couto, 
o Sr. Mão Santa, 3º Secretário, deixa a ca-
deira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. 
Arthur Virgílio.

Durante o discurso do Sr. Mário Couto, 
o Sr. Arthur Virgílio, deixa a cadeira da Presi-
dência, que é ocupada pelo Sr. Mão Santa, 
3º Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
Após brilhante e contundente pronunciamento do nos-
so Senador pelo Pará, Mário Couto, chamaremos para 
usar da palavra – agora estamos alternando – o Líder 
Demóstenes Torres. (Pausa.) Não está no plenário.

Então, chamamos Arthur Virgílio, que é Líder do 
PSDB e representa, com muita grandeza, o Estado 
do Amazonas. 

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Como Lí-
der. Sem revisão do orador.) – Obrigado, Presidente.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, eu vou ten-
tar abordar essa questão da crise da Receita Federal 
por um ângulo talvez diverso desse que tenho lido na 
imprensa e desse que eu tenho visto comentado por 
Colegas meus, Senadores e Deputados.

Eu começo lembrando que a Drª Lina Vieira, en-
quanto pessoa vinculada ao Governo do Presidente 
Lula, era acusada de estar na Receita para aparelhá-la 
com fins políticos. Ou seja, se isso era verdade, então, 
a culpa é do Governo, que a teria mandado para lá para 
fazer esse papel que não seria o mais edificante. Ela 

foi acusada, igualmente, de ter nomeado dirigentes 
sindicais e de ter empanturrado a administração da 
Receita de dirigentes sindicais, tornando corporativa 
aquela que é uma carreira de Estado e que deve ser 
o mais impessoal possível, para merecer o respeito de 
todos nós, como sempre mereceu.

De repente, acontece esta pendência: quem faltou 
com a verdade, a Drª Lina ou a Ministra Dilma?

Eu tenho convicção de que a Ministra Dilma teve 
um encontro com ela e que, por qualquer razão, por 
qualquer mau aconselhamento, negou esse encon-
tro. A Drª Lina não teria por que inventar, com tantos 
detalhes, que teve o encontro e que recebeu aquele 
pedido para agilizar as investigações, ou a conclusão 
do inquérito envolvendo o Sr. Fernando Sarney.

Mas, de qualquer maneira, vejam bem: o Gover-
no a nomeou – e ela era de confiança do Governo. 
Não dá para o Governo dizer que errou tão essencial-
mente de pessoa num cargo tão fundamental como a 
Receita Federal.

Segundo, o Dr. Cartaxo, pressurosamente, assu-
me o lugar dela, demite ele próprio algumas pessoas, 
mas um sem-número de altos funcionários da Recei-
ta, justamente aqueles que chefiavam as regionais, 
exoneraram-se em solidariedade à Drª Lina.

E aí eu volto para uma questão muito prática: 
eles, detentores de cargos elevadíssimos, cargos que 
lhes davam boa exposição e boa perspectiva de poder 
nos locais onde serviam; eles, que teriam tudo para 
aderir ao novo chefe e aderir à nova ordem e virar as 
costas para a rainha caída, resolveram se imolar com 
ela, resolveram pedir demissão com ela.

E eu pergunto: será que eles fizeram tudo isso, 
inclusive esse sacrifício pessoal, esse sacrifício profis-
sional, para corroborar uma mentira da Drª Lina? Ou 
eles fizeram porque eles tinham a absoluta certeza de 
que a Drª Lina não havia contado nenhuma inverda-
de, e que a inverdade estaria nos arraiais da Ministra 
Dilma Rousseff?

Tem a história da agenda da Ministra Dilma, que 
sumiu. Nós temos a história... Pois não, Senador Aze-
redo.

O Sr. Eduardo Azeredo (PSDB – MG) – Prezado 
Líder Arthur Virgílio, Presidente Mão Santa, quero re-
gistrar a presença entre nós do Presidente do Senado 
da República do Paraguai, também do Presidente da 
Comissão de Relações Exteriores e de delegação de 
Senadores do Paraguai, que nos visitam hoje. Já es-
tiveram com o Presidente Sarney, e estaremos agora 
na Comissão de Relações Exteriores para discutir as 
questões Brasil-Paraguai.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Obri-
gado, Senador Eduardo Azeredo. É um prazer para nós 
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receber delegação tão ilustre. Eu fico muito feliz de ser 
precisamente o orador que teve a ocasião de poder ter 
sido interrompido para homenagear esse povo irmão. 
Que o Brasil e o Paraguai se entendam sempre muito 
bem, porque temos um futuro em comum a buscar: um 
futuro de justiça, de grandeza, de decência e ética.

Sejam bem-vindos, portanto, ao Brasil. 
Mas, Sr. Presidente, finalizo, dizendo que, para 

mim, as coisas estão muito claras. Tenho dúvidas, ou 
seja, há contradição entre a tal agenda que sumiu, as 
fitas que... Eu já trabalhei lá, já fui Ministro da Casa, 
já fui Ministro-Chefe da Secretaria-Geral da Presidên-
cia da República. Não havia essa história de apagar 
fita com um mês, enfim. Então, não fica bem para a 
imagem da Ministra essa história da eterna suspeita 
da fraude aqui, da fraude acolá. E a Drª Lina não teria 
por que inventar.

Volto ao raciocínio, ao encerrar, e peço a V. Exª 
um pouco mais de tempo só para fechar o meu racio-
cínio bem redondo. Vamos lá.

Primeiro, a Drª Lina teria sido nomeada pelo Go-
verno Lula para aparelhar politicamente a Receita. E 
ela era acusada, até por gente da Oposição, de estar 
fazendo isto: de ter sindicalizado a Receita. Era o que 
diziam, é o que diz ainda hoje o Dr. Everardo Maciel. 
Muito bem.

Em algum momento, passou a desagradar por 
quê? Porque não aparelhou? Ou porque incomodou 
alguns grandes, como ela mesma diz? Ou porque se 
recusou a atender a Ministra, quando a Ministra lhe 
fez um pedido mais do que heterodoxo? Será que foi 
aí que ela desagradou?

Aí, ela cai. Muito bem. Fica a Ministra dizendo que 
ela mentiu, e fica ela dizendo que contou a verdade 
e que a Ministra teria faltado com a verdade. Mas ela 
não cai sozinha. Ela cai com a solidariedade de pes-
soas fundamentais da Receita Federal, que ocupavam 
postos chave na administração dela. Ela cai com toda 
essa gente se solidarizando com ela. 

Eu pergunto: essa gente toda se imola, sacrifica-
se, entrega-se no haras do sacrifício para corroborar 
uma mentirosa, ou essa gente tem absoluta convicção 
de que a verdade está com a Drª Lina? E de que esse 
caso está longe de ser encerrado? E de que é uma 
obrigação desta Casa ouvir aqueles que se demitiram 
junto com ela, em solidariedade a ela?

Estamos vendo tanta dificuldade que criam para 
se ouvir a Ministra Dilma! Se ela tem tanta certeza e 
tanta razão, deveria ter se oferecido já.

Certa vez aqui, eu fiz uma denúncia da tribuna, 
e poucos minutos depois estava o Ministro Jobim di-
zendo que a denúncia não era exata. E não era exata 
mesmo. Aqui nós nos confraternizamos e ficou tudo 

muito bem. Eu disse: inaugurou-se no Governo Lula, 
graças a Deus, o padrão Jobim. Então, que venha no 
padrão que foi pelo menos daquela vez o do Ministro 
Jobim. Que venha a Ministra Dilma rapidamente ao 
Congresso e se explique. 

Não estou propondo acareações, nada desse 
porte. Mas estou propondo que venha e se explique. 
Estou propondo que nós ouçamos os que se demitiram, 
aqueles que disseram: “Olhe, nós estamos com a Drª 
Lina. Nós acreditamos nela”. Vamos ouvir as razões 
deles. Vamos saber muita coisa sobre a Receita.

Eu queria finalizar, Sr. Presidente, dizendo que 
tem havido certo aparelho da Casa a que pertenço: o 
Ministério das Relações Exteriores. Eu, no pouco tem-
po que passei lá e no muito tempo que convivo com o 
Itamaraty – convivo fraternalmente com todos eles, do 
Ministro aos contínuos da Casa –, nunca ouvi que di-
plomata declinasse a sua preferência partidária. Hoje é 
comum encontrar diplomata com o brochinho do PT.

A Petrobras, sempre tratada tecnicamente, de 
repente passou a ser tratada sob um viés político.

O Ipea. Mais tarde, após a Ordem do Dia, preten-
do voltar à tribuna para desmontar, ponto por ponto, o 
discurso do Presidente do Ipea, que compara a produ-
tividade do setor público com a do setor privado, algo 
absurdo, algo estarrecedor do ponto de vista técnico.

O BNDES, sobretudo na primeira etapa dele, há 
quem se queixe lá de perseguição política, funcionários 
que são vistos como tucanos ou como de outro parti-
do, e, de repente, técnicos categorizados são postos 
de lado, enfim, aquela coisa meio exclusivista que não 
cheira a democracia.

E, finalmente, a Receita Federal. Se o apare-
lhamento político chegou à Receita Federal, se quer 
a Receita Federal como uma sucursal de um partido 
político ou de um Governo, isso significa que o Brasil 
vai começar a ir muito mal, e que não é nada bom que 
isso se passe dessa forma. 

Portanto, a sugestão que farei é que nós ouça-
mos aqui os que se demitiram com a Drª Lina, porque 
não se demitiram à toa.

Volto a dizer: se era um jogo entre a Ministra e 
a Drª Lina para ver quem falava a verdade, é incrível 
que dezenas de pessoas de alta responsabilidade se 
tenham mostrado solidários com alguém que, porven-
tura, possa não ter falado a verdade. 

Então, óbvio que a Drª Lina dispõe nesse meio de 
muita credibilidade, de muita respeitabilidade a ponto 
de pessoas se sacrificarem com ela largando cargos 
fortes, cargos que poderiam ser trampolim para novos 
vôos na Receita Federal.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– Depois do brilhante e contundente pronunciamento 
do Líder do PSDB, convidamos para usar da palavra, 
como quarto orador inscrito que eu já tinha anunciado, 
o Senador Antonio Carlos Valadares. (Pausa) 

V. Exª, gentilmente, cede a palavra para falar 
como Líder – chegou o documento – o Senador Efraim 
Moraes, do DEM, pela Paraíba, pelo Nordeste e pelo 
Brasil.

O SR. EFRAIM MORAIS (DEM – PB. Pela Lide-
rança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente Mão 
Santa, agradeço a V. Exª pela palavra e também ao 
nobre Senador Antonio Carlos Valadares, pela per-
muta. 

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, em 13 de 
dezembro de 2007 – data que não posso esquecer, 
Senador Arthur Virgílio, porque dia 13 de dezembro é 
dia de Santa Luzia, a minha terra Santa Luzia –, esta 
Casa, em votação histórica, derrubou um imposto in-
justo e contraproducente chamado CPMF. 

Foi criado para ser provisório e destinado a su-
prir emergências do setor de saúde pública. Adquiriu, 
no entanto, caráter definitivo e teve parte substantiva 
de seus recursos destinada a outros setores no Go-
verno.

A sociedade brasileira, Senador Mão Santa, Pre-
sidente desta sessão, sobretudo seu setor produtivo, 
celebrou o resultado da votação. O Governo, no en-
tanto, não o absorveu. Já no dia seguinte, passou a 
cogitar de sua recriação, ainda que com outro nome, 
o que em si configura um absurdo que atenta contra 
a soberania do Poder Legislativo.

Se o Legislativo, investido de sua plena autorida-
de, disse não a um imposto, é um despropósito e um 
descaso à democracia insistir, na mesma legislatura, 
em revalidá-lo. No entanto, é disso que se trata. Está 
em tramitação na Câmara dos Deputados, a Propos-
ta de Emenda à Constituição nº 29, que estabelece 
percentuais mínimos das receitas brutas em gastos 
com a saúde no âmbito da União, dos Estados e Mu-
nicípios e embute a nova CPMF sob o novo nome de 
Contribuição Social para a Saúde – CSS.

Desta vez, nem traz a rubrica de “provisório”. 
Vem com ânimo definitivo. É mais um imposto naquela 
grande lista, Senador Mão Santa.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
Eram 76; nós enterramos a CPMF e restaram 75.

O SR. EFRAIM MORAIS (DEM – PB) – E agora 
querem voltar aos 76.

O argumento de que o fim da CPMF abalou a ar-
recadação e afetou o caixa da saúde é falso. Primeiro 
porque, como já disse, os recursos da CPMF não eram 
direcionados, como deviam ser, para a saúde; diluíam-

se no caixa único do Governo, atendendo a setores 
diversos, sobretudo o inchamento da máquina estatal. 
Segundo porque, conforme dados do próprio Gover-
no, a arrecadação nos meses seguintes à extinção da 
CPMF aumentou. Aumentou e bateu o recorde. A ex-
tinção ocorreu em dezembro de 2007 e a arrecadação 
de impostos e contribuições no primeiro semestre de 
2008 cresceu 10,43%. Nada mesmo do que isso. 

Mesmo sem a CPMF, a Receita Federal arreca-
dou naquele período R$333,208 bilhões. Somente no 
mês de junho de 2008, foram arrecadados R$55,747 
bilhões, aumento de 7,11% em relação ao mesmo mês 
do ano anterior. Sem CPMF. 

Portanto, não houve perdas, não houve danos. 
E, ao contrário, o setor produtivo, o mais penalizado 
pela CPMF, pôde crescer, gerar emprego e renda e, 
dentro disso, pagar mais impostos.

A CPMF, como se sabe, era imposto injusto, 
cumulativo, condenado tecnicamente pelos tributaris-
tas. Onerava a produção, incidindo no custo final dos 
produtos, penalizando duplamente o consumidor. Não 
era um tributo socialmente justo, pois cobrava o mes-
mo percentual de 0,38% de ricos e pobres, sendo, do 
ponto de vista econômico, altamente contraproducente, 
já que atingia cumulativamente todas as etapas da pro-
dução de um mesmo bem, encarecendo o seu preço 
final – prejudicando, sobretudo, os consumidores de 
menor poder aquisitivo.

De quebra, Sr. Presidente, provocava impacto 
crescente sobre o Produto Interno Bruto. Quando sur-
giu, em 1993, representava o equivalente a 0,74% do 
PIB. Quando foi extinto, no final de 2007, esse impacto 
já equivalia a quase o dobro: 1,38% do PIB.

Em uma economia em que as margens de lucro 
tendem a declinar – decorrência da competição global, 
que exige investimentos crescentes em tecnologia para 
aumentar a produtividade –, não é pouco. Pois a CCS 
terá o mesmo fator gerador do imposto do cheque. 
Produzirá mera movimentação de recursos, o que é 
também uma aberração em termos tributários, gerando 
outras aberrações, como o efeito cascata.

O mais curioso é que, quando da criação da 
CPMF, no Governo Itamar Franco, foi justamente o 
PT o Partido que mais protestou, empenhando-se em 
derrubá-la. Uma vez no poder, mudou de opinião. O 
Presidente Lula chegou a declarar que não era pos-
sível governar o Brasil sem a CPMF. No entanto, já 
faz quase dois anos que não há CPMF e o Brasil está 
sendo governado. E, segundo o Presidente, melhor do 
que em qualquer outra época da história.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Senador Efraim, V. Exª poderia dar licença só para 
eu fazer um apelo aos Srs. Senadores?
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O SR. EFRAIM MORAIS (DEM – PB) – Pois 
não.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Eu pediria aos Srs. Senadores que se encontram nos 
seus gabinetes ou noutras dependências da Casa que 
compareçam ao plenário, pois vamos ter duas vota-
ções nominais.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– A arrecadação cresce e os índices de desenvolvi-
mento continuam a ser proclamados pelo Presidente 
como triunfo da atual administração. 

Mesmo sem a CPMF foi possível ao presidente 
da República considerar a crise mundial uma “maroli-
nha” para o Brasil. 

É possível que o Ministro da Saúde, José Gomes 
Temporão, acredite sinceramente na CSS como solu-
ção para os problemas de sua Pasta, que está tendo 
gastos inesperados com a epidemia da gripe suína. 

Em 2010, segundo se prevê, a arrecadação fede-
ral não deverá ser muito maior do que a estimada para 
este ano, que sofre o impacto da crise mundial. Mas 
a maioria dos países emergentes enfrenta problemas 
semelhantes e nem por isso estão inventando novos 
impostos. Reciclam seus gastos, racionalizando-os. 
O que acontece é que o Governo Lula, inversamente, 
duplica os gastos da máquina governamental e quer 
aumentá-los ainda mais, tendo em vista as eleições 
do ano que vem.

A CPMF ajudava a sustentar a ampliação des-
se aparato governamental com uma arrecadação de 
1,38% do PIB. A criação da CCS, portanto, visa a au-
mentar o caixa do Governo para que continue a inchar 
a máquina estatal e a promover gastos.

Ao mesmo tempo em que diz precisar de mais 
recursos, e aperta o contribuinte brasileiro, o Governo 
Lula mostra-se generoso com os países vizinhos que 
lhe são ideologicamente simpáticos.

Há dias, esteve na Bolívia – cujo governo, neste 
momento, empenha-se em expulsar brasileiros que 
vivem em sua fronteira – e concedeu empréstimos ge-
nerosos àquele país. Entre outros, um financiamento 
de US$332 milhões do BNDES para a construção de 
estrada ligando os Estados bolivianos de Beni e de 
Cochabamba. 

Não há dinheiro para as prefeituras brasileiras, 
que estão em estado falimentar pela redução das ver-
bas do Fundo de Participação dos Municípios, mas 
há verbas para a Bolívia, para a Venezuela, para o 
Equador e para o Paraguai, para todos os governos 
ideologicamente alinhados com o PT. 

A CSS tem, pois, a finalidade de dotar o atual Go-
verno de mais recursos para ações de cunho político-
eleitoral. A saúde, como no caso da CPMF, é apenas 

um pretexto que visa sensibilizar a opinião pública. 
Sabemos que a eventual aprovação desse imposto 
não melhorará as condições em que opera. A gripe 
suína é mero pretexto e é circunstancial, mas a CSS 
vem com ânimo definitivo para incorporar-se ao vas-
to elenco de tributos que pesam sobre o contribuinte 
brasileiro, configurando uma das mais altas cargas 
tributárias do planeta, sem que haja contrapartida em 
serviço por parte do Governo.

Por tudo isso, Sr. Presidente, e para se honrar a 
si mesmo, o Poder Legislativo tem o dever de recha-
çar a CSS e dizer um sonoro não à gastança pública 
promovida pelo Governo Federal.

Nessa matéria, Sr. Presidente, era o que tinha a 
dizer. Quero apenas acrescentar mais alguma coisa 
que eu acho que diz respeito ao Congresso Nacional. 
Há pouco, na Comissão de Orçamento, eu me pro-
nunciava sobre essa matéria, naquilo que considerei 
o cheque em branco dado pelo Congresso Nacional 
ao Executivo. E aqui está a resposta, Senador Arthur 
Virgílio; aqui está a resposta, Senador Cristovam Bu-
arque: o Governo cortou as emendas de Bancada, 
as famosas emendas coletivas, por meio de decreto. 
E até o dia 18/08/09, o Governo cortou 45,63% das 
emendas de Bancada. E o pior, Sr. Presidente, sem 
critério. Cortou recursos que iriam para a saúde e está 
procurando novo imposto para a saúde. Cortou recur-
sos para a construção de novas universidades, para 
infraestrutura, para a educação.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Senador Efraim Morais, V. Exª poderia permitir-me 
fazer um apelo novamente?

O SR. EFRAIM MORAIS (DEM – PB) – Mais uma 
vez terei o prazer de ouvi-lo.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Apelo aos Srs. Senadores que se encontram em 
outras dependências da Casa ou em seus gabinetes 
que compareçam ao plenário, pois vamos começar a 
Ordem do Dia após o discurso do Senador Efraim Mo-
rais e temos quatro votações nominais; precisaremos 
da presença dos Senadores para que as votações 
sejam feitas.

Pediria a todos que se encontram em outras de-
pendências da Casa ou em seus gabinetes que com-
parecessem ao plenário.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Em seguida ao Senador Efraim, queria 
usar a palavra pela ordem. Em seguida.

O SR. EFRAIM MORAIS (DEM – PB) – Serei rá-
pido, Senador Antonio Carlos Valadares, até porque 
estou usando o tempo, por antecipação, de V. Exª.

Vou concluir, Sr. Presidente, fazendo esta obser-
vação: nós, do Congresso Nacional, no que diz respeito 
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a esta matéria, fomos incompetentes ao entregarmos 
ao Governo... É evidente que tentamos mudar na Co-
missão de Orçamento, mas a maioria não deixou. E 
o que acontece? Todos nós, Senadores e Senadoras, 
trabalhamos, colocamos as nossas emendas. Obser-
vem que não são emendas individuais, são emendas 
discutidas com os governadores, discutidas com os 
prefeitos das grandes cidades de cada um dos Esta-
dos. E o que acontece? O Presidente da República, 
o planejamento do Governo, sem ouvir nenhum dos 
Srs. Parlamentares, sem ouvir o Congresso Nacional, 
e de uma canetada só corta 45% dessas emendas. E 
o pior, Senador Mário Couto, sem critério, muitas ve-
zes cortando o que é mais importante para os nossos 
Estados. 

E como ficam os nossos Estados e os nossos 
Municípios? Todos nós chegamos a nossos Estados e 
dizemos que colocamos recursos no Orçamento para 
construir isso, aquilo, aquilo lá. E como vão ficar os 
parlamentares? Como vão ficar os Senadores e De-
putados? Para a opinião pública, mentirosos. Mentiram 
para os seus conterrâneos. 

E, lamentavelmente, este Congresso fica cala-
do, este Congresso não reage, porque em busca exa-
tamente de uma migalha, de uma ou outra emenda 
parlamentar. E o que acontece? Está aí a Câmara dos 
Deputados parada, porque só vai trabalhar, segundo 
os Deputados, se forem liberadas as emendas. E aqui 
está exatamente: o Estado campeão de cortes, por 
incrível que pareça, é Roraima, do Líder do Governo: 
70% dos recursos foram cortados.

Do Estado do Mato Grosso, o Governo cortou 
66%. Veja V. Exª que, na minha Paraíba, foram 34,7% 
de recursos cortados. De Pernambuco não tiveram 
pena, Senador Jarbas: 65,62% das emendas de Ban-
cada foram cortados, não existem mais. Para colocar 
esses recursos no Orçamento, os Senadores e os 
Deputados conversaram, discutiram, falaram com o 
Governador, falaram com os Prefeitos da capital e de 
outros Municípios. No entanto, de uma hora para outra 
desapareceram esses recursos que V. Exªs anuncia-
ram em seus Estados. 

Por isso fica aqui o meu protesto, mas, ao mesmo 
tempo, tenho que registrar a incompetência do Con-
gresso Nacional porque esse cheque foi dado por nós, 
Senadores e Deputados. Isso foi aprovado na Comissão 
de Orçamento no ano passado. Neste ano, tentamos 
mudar, mas mais uma vez a maioria não deixou. Ago-
ra, a maioria para a Câmara dos Deputados, que não 
está votando porque o Governo não está liberando as 
emendas. É o feitiço contra o feiticeiro.

Muito obrigado pela tolerância, Sr. Presidente.

Durante o discurso do Sr. Efraim Morais, 
o Sr. Mão Santa, 3º Secretário, deixa a cadeira 
da Presidência, que é ocupada pelo Sr. José 
Sarney, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Como nós estamos vendo que até agora os Sena-
dores não chegaram ao plenário, eu poderia anunciar 
o próximo orador inscrito, Senador Antonio Carlos 
Valadares.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Pela 
ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Pela ordem, Senador Arthur Virgílio.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, vou 
insistir num requerimento que fiz. V. Exª já pediu pres-
sa à Mesa?

É um requerimento que explicitaria quem do 
Senado, comissionado ou estatutário, viajou para o 
exterior às expensas do Senado. Esse requerimento 
já está bolorento, já está velho, já está caduco e eu 
não consigo entender as razões pelas quais os dados 
não chegaram às minhas mãos ainda. Insisto nisto: 
gostaria muito de saber qual é a realidade. Às vezes, 
o Senado fez muito bem, qualificou muitas pessoas, 
quem sabe fez muito bem, mas eu gostaria de saber 
isso em detalhes. Como estamos falando de transpa-
rência, de tempos novos, eu gostaria muito de que 
isso simplesmente me fosse passado às mãos sem 
mais delongas.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Senador Arthur Virgílio, V. Exª dirigiu esse requeri-
mento diretamente ao 1º Secretário. Eu falei com ele, 
pedi que apressasse a resposta do seu requerimento. 
Vou fazer hoje o maior empenho, com ele, pedindo 
que providencie imediatamente, nem que tenha que 
fazer um esforço com seus funcionários, para que V. 
Exª tenha logo as informações que pediu.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Eu 
volto a dizer que, se é preciso todo esse esforço, é 
porque deve haver muitos.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Eu acredito.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Eu 
imagino que, se temos 10 mil funcionários, de repen-
te, vamos ter a surpresa de saber que 8 mil viajaram. 
Eu queria saber isto: são 8 mil, mil ou nenhum? Eu 
queria saber o que houve, até porque está na hora de 
passarmos tudo a limpo, vermos as verdades, enfim, 
eu não desistirei de ter essa lista em mãos. 

Portanto, o quanto antes ela chegue às minhas 
mãos, melhor para o convívio, melhor...
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Vou até pedir ao Senador Heráclito Fortes que trans-
mita a V. Exª o porquê da demora que está havendo 
na resposta a esse requerimento.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sim, 
eu agradeço. Obrigado.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Concedo a palavra, como orador inscrito, ao Senador 
Antonio Carlos Valadares, por dez minutos.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, na verdade, estou inscrito 
para falar como orador...

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – 
AP) – Mais uma vez, peço aos Srs. Senadores que se 
encontram noutras dependências da Casa, em seus 
gabinetes, que venham ao plenário, pois temos quatro 
votações nominais e há consenso para que votemos 
os nomes dos embaixadores e dos membros da ANA, 
e do Cade.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Sr. Presidente, como disse, estou inscrito 
para falar nesta sessão como orador; minha assinatura 
consta do livro de oradores inscritos. No entanto, vou 
renunciar a este discurso na esperança de que a Li-
derança do Governo, que deveria atuar nesse sentido 
e que tem maioria nesta Casa, mobilize os Senadores 
da Base para que compareçam à sessão e façamos 
com que esta Casa não se transforme apenas num 
ambiente de desarmonia, de alimentação de vaidades, 
que não seja uma Casa onde se legisla por exceção. 
Ou seja, aqui, atualmente, a regra não é legislar, le-
gislar é uma exceção nesta Casa, o que não deveria 
acontecer.

O nosso eleitorado, a sociedade cobra do Se-
nado Federal não apenas controle dos seus atos, fis-
calização rigorosa do que acontece nesta Casa, mas 
também cobra, desde que façamos isso que eu falei, 
que trabalhemos.

Nota-se que a Oposição, de modo geral, está aqui 
presente. O que se fala é que a Oposição está obstruin-
do as votações, mas estou notando aqui o Líder Arthur 
Virgílio e o Líder do DEM, José Agripino. A Oposição, 
praticamente toda, está aqui; quem não está aqui é o 
Governo. Apenas eu estou aqui, com alguns...

O Sr. Efraim Morais (DEM – PB. Fora do micro-
fone.) – Ah, você confessou que é governo.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Blo-
co/PSB – SE) – Eu sou o Vice-Líder do Governo, está 
esquecido? E Líder do PSB. E estou aqui. Mas estou 
querendo que os meus companheiros estejam aqui 
comigo.

Onde é que está Romero Jucá? Onde está o 
nosso Mercadante? Onde está a nossa Ideli? Estou 
sentindo-me solitário nesta Casa! Sr. Presidente, es-
tou sentindo-me sozinho na Base do Governo, en-
frentando – não digo essas feras –, enfrentando um 
fato verídico de que a opinião pública está tomando 
conhecimento: nós não estamos fazendo aquilo que é 
específico, que é votar todas as matérias que constam 
da pauta. Há tantas e tantas matérias aí importantes. 
Hoje mesmo...

Ah! Agora, sim, agora, sim, chegou o Líder do 
Governo, Senador Romero Jucá, que vai salvar a pá-
tria!

Sem dúvida, com a sua atuação, quando ele 
pegar o microfone, toda a Base estará aqui presen-
te, e nós vamos votar, vamos fazer jus ao salário que 
recebemos.

A cobrança é grande, Sr. Presidente, quando vou 
ao meu Estado. Cobram não só celeridade no anda-
mento da reforma administrativa do Senado, mas tam-
bém a punição daqueles que estão sendo objeto de 
investigação. E cobram também, acima de tudo... Hoje 
mesmo fui procurado, Sr. Presidente, por funcionários 
que trabalham em regime de periculosidade, porque 
há um projeto em regime de urgência e não é votado; 
por quê? Em função da Oposição? Não, a Oposição 
está aqui, Sr. Presidente.

Então, Sr. Presidente, não vou usar os 20 minutos. 
Quero apenas dizer que estou pronto para votar, para 
fazer jus ao salário que recebo nesta Casa. Afinal de 
contas, os operários, os funcionário públicos do meu 
Estado trabalham de manhã e de tarde. E nós aqui 
estamos em uma sessão deliberativa, são 16h27min, 
e não encontramos a Base do Governo, que dá sus-
tentação política ao Governo, para dar andamento à 
tramitação das matérias.

Soube que a Câmara dos Deputados está em 
greve, e o motivo é que as emendas individuais estão 
sendo represadas pelo Governo. Não acredito que os 
Senadores da Base do Governo, aqui no Senado, es-
tejam, nos seus gabinetes ou em outras dependências, 
solidários à Câmara dos Deputados. Está havendo al-
guma coisa que eu tenho certeza de que o Líder do 
Governo, que é um homem experiente como Líder do 
Governo, vai explicar. Ele é que vai explicar o motivo.

Eu, como Vice-Líder do Governo, tenho esse 
direito de pedir a V. Exª uma reunião com a Bancada 
do Governo, para cobrarmos a presença dos nossos 
companheiros. Afinal de contas, quem manda aqui? 
Somos nós todos, Senadores da República. Somos nós 
todos. E aqui se decide por meio da maioria, do voto. 
E o Governo tem maioria. Por que, então, as sessões 
deliberativas não acontecem?
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Então, Senador Líder Romero Jucá, não repare 
esta minha reclamação. A reclamação é em favor do 
Senado e em favor também do Governo.

Venho do Ministério da Justiça. Fui lá, ao Minis-
tério da Justiça. Tantas e tantas propostas existem lá. 
“Valadares, como é?”. Eu disse: Bom, eu vou falar hoje. 
Vou ocupar a tribuna por alguns minutos para fazer 
essa reclamação, exigindo providências urgentes.

Vamos nos reunir, Senador Romero Jucá. Reunir 
todos os Senadores da Base, aqueles que realmente 
estão comprometidos com o Governo e vamos votar. 
E a Oposição faz o seu papel. Afinal de contas, não 
vamos condenar a Oposição porque, num ou noutro 
projeto, faz a sua obstrução natural.

Agora, compete a nós do Governo, que temos 
maioria nesta Casa, fazermos com que as coisas acon-
teçam, mesmo diante da obstrução legítima e normal 
que é proporcionada pela Oposição no Senado.

Agradeço a V. Exª, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 

– Senador Romero Jucá.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Pela or-

dem. Sem revisão do orador) – Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores. 

Sr. Presidente, instado pelas colocações do Se-
nador Antonio Carlos Valadares, que não entendo 
como reclamação, mas, sim, como preito de tentativa 
de votação e, portanto, na mesma direção que todos 
estamos, quero registrar, primeiro, que ontem nós vota-
mos, tivemos Ordem do Dia e aprovamos 11 matérias. 
Hoje, estamos propondo que votemos quatro autorida-
des, dois Embaixadores, um representante do Cade 
e um representante da Agência Nacional de Águas. 
E estamos construindo uma agenda para votarmos 
matérias importantes que estão nas Comissões. Por 
exemplo, a questão da limitação dos gastos com des-
pesas de custeio de pessoal, a questão do aumento do 
capital internacional para as companhias de aviação 
brasileiras, a emenda constitucional que diz respeito 
a divórcio e a casamento. Nós temos a questão da Lei 
das Licitações, que estamos fechando o entendimento, 
inclusive com o Senador Francisco Dornelles e o Se-
nador Eduardo Suplicy para votarmos a matéria para 
o entendimento. E ontem tivemos, durante toda tarde, 
também o funcionamento da CPI da Petrobras. Então, 
quero registrar que a Casa está trabalhando, que es-
tamos nos esforçando, construindo essas alternativas 
para votarmos dentro do entendimento, exatamente 
para não ter confronto. Se é possível construir, antes, 
matérias complexas como essas que registrei, nós 
estamos buscando a construção. 

E solicito que hoje, na Ordem do Dia, possamos 
votar as quatro autoridades que nomeei aqui. Faço 

este apelo a todos os Líderes para que continuemos 
votando enquanto construímos as alternativas de vota-
ção da próxima semana, inclusive a Medida Provisória 
nº 462 que diz respeito a várias matérias econômicas 
que chega também na Casa.

Solicito, também – já fiz isso pessoalmente –, 
ao Senador Heráclito Fortes que, dentro do entendi-
mento que construímos, seja designado até amanhã 
o Senador pelo Estado do Ceará, Inácio Arruda, para 
Relator da CPI das ONGs, já que foi esse o entendi-
mento cumprido e o Senador Heráclito Fortes ficou de 
fazer a designação e nós estamos sendo cobrados por 
parte da base do Governo. 

Ou seja, estamos retomando os trabalhos dentro 
de um clima de entendimento civilizado, procurando 
construir harmonia, Sr. Presidente. Portanto, vejo a 
Casa avançando. Estamos trabalhando e vejo que as 
votações complexas virão no momento em que esti-
verem amadurecidas.

O Sr. José Agripino (DEM – RN) – Sr. Presiden-
te, peço a palavra pela ordem.

O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – Sr. Presi-
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Com a palavra o Senador José Agripino pela ordem 
e, em seguida, o Senador Arthur Virgílio.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, basta fazer 
uma avaliação rápida no plenário, até coonestando as 
palavras do Senador Antonio Carlos Valadares, para se 
verificar que no plenário há muito mais Senadores da 
Oposição do que da base do Governo e nós estamos 
aqui para votarmos e votarmos assuntos do interesse 
do País e do Governo: a indicação de Embaixadores 
que, claro, é do interesse do País e aprovarmos no-
mes indicados para a Agência Nacional de Águas, que 
é um assunto do interesse do Governo. E estaremos 
aqui para discutirmos as matérias de interesse do 
povo brasileiro. 

Eu conversava com o Senador Romero Jucá e 
com o Senador Arthur Virgílio e pactuamos conver-
sar, na próxima semana, a pauta possível de votação 
– de matérias importantes, dentre aquelas que estão 
represadas, para que possamos votar. Se houver de-
bate que haja debate, se houver voto “sim”, que seja 
votado “sim” e se houver voto “não”, que seja votado o 
voto “não”. Agora, é preciso que se deixe claro: se fizer 
uma avaliação no plenário, neste momento, quem está 
presente, aqui, é a Oposição. A base do Governo não 
está presente. E dentro do clima de harmonia a que 
o Senador Romero Jucá se refere, pode ficar a base 
do Governo certa de que o cumprimento da indicação 
do Relator da CPI das ONGs vai ser cumprido, vai ser 
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efetivado. O Presidente Heráclito Fortes vai indicar o 
Relator conforme o acordo que foi feito para que se 
instalasse a CPI da Petrobras, assim como eu gostaria 
de contar com a compreensão da Casa e dos Líde-
res do Governo para um fato que se impõe: todos os 
dias, há três, Sr. Presidente, as manchetes de jornais 
trazem notícias de insatisfações crescentes, notícias 
de aparelhamento que tem que ser esclarecido na Se-
cretaria da Receita Federal. 

Desde que a Dr. Lina Vieira saiu, há uma esca-
lada de demissões e há uma escalada de suspeitas 
de aparelhamento. Eu não quero dizer que passem de 
suspeitas e cheguem a conclusões, mas tem que ser 
esclarecido e tem que ser esclarecido nesta Casa, com 
a colaboração desta Casa, que tem comissões de es-
clarecimentos e que vai apresentar requerimentos para 
que as pessoas que podem esclarecer esse assunto 
aqui venham, com o de acordo Governo e Oposição 
para esclarecer o que o Brasil quer saber.

Muito obrigado a V. Exª.
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP) 

– Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 

– Com a palavra o Senador Arthur Virgilio, depois V. 
Exª, Senador Aloizio Mercadante.

O SR. ARTHUR VIRGILIO (PSDB – AM. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, creio que 
se poderia mesmo começar o processo de votação, até 
porque essas matérias foram consensualizadas entre 
o Senador Jucá, o Senador Agripino, o Senador Mer-
cadante e eu próprio. Nós temos o desejo de ver essas 
quatro autoridades votadas, até porque isso significa 
que nós, em meio a esta crise, não permitimos que o 
Senado soçobre, que o Senado pare.

Creio que seja o caso, após a fala do Senador 
Aloizio Mercadante, de se abrir o processo de votação, 
porque é inadmissível que não acorram aqui Senadores 
em número suficiente para cumprir a exigência regi-
mental. A minha sugestão é no sentido de que, após 
a fala do Líder Aloizio Mercadante, que todos quere-
mos ouvir com o máximo acatamento, imediatamente 
V. Exª abra o processo de votação para vermos a res-
ponsabilidade dos Senadores para com as matérias 
em pauta. Nós estaremos... E já estou aproveitando 
para convocar os Senadores do PSDB para honrarem 
o compromisso que o seu Líder fez de votarmos, hoje, 
quatro matérias nominais, quatro matérias ligadas a 
autoridades. Se não me engano, dois Embaixadores 
e dois agentes reguladores. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 

– Senador Aloizio Mercadante.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Srªs e Srs. Senadores, primeiro, eu gostaria de soli-
citar junto à Oposição, particularmente ao Senador 
Heráclito Fortes, com quem já conversei em mais de 
uma oportunidade, o cumprimento de um acordo que 
fizemos antes do recesso. O acordo foi que se instalás-
semos a CPI da Petrobras, imediatamente seria resti-
tuída a relatoria na CPI das ONGs e retomaríamos os 
trabalhos. Primeiro, não entendo que uma CPI fique 
tanto tempo sem relatoria, sem funcionamento, sem 
reunião. Então, eu gostaria, sinceramente – o Senador 
Heráclito já se comprometeu comigo em mais de uma 
oportunidade –, que se fizesse hoje, por ofício, a indi-
cação do Senador Inácio Arruda para que se retome 
os trabalhos naquela CPI.

Em segundo lugar, a Receita Federal é um órgão 
técnico. É uma instituição fundamental neste momento 
em que o País está superando uma grave crise econô-
mica. Foram feitas desonerações fiscais fundamentais 
para amenizar o impacto recessivo que o País atraves-
sa, e isso, evidentemente, prejudicou a Receita.

A Receita Federal não tem mais a bússola da 
CPMF, que era um grande instrumento de combate à 
sonegação de impostos e um eficaz imposto em ter-
mos de arrecadação, e nós precisamos que a Receita 
tenha condições de continuar trabalhando com serie-
dade, profissionalismo. 

Todos os funcionários da Receita são de carreira. 
Nós tínhamos um grande Secretário da Receita, Jor-
ge Rachid, mas quando a nova Secretária foi indicada 
pelo Ministro Guido Mantega, ela trocou muitos cargos 
de confiança, que é da natureza da responsabilidade 
que ela assumiu; houve até certo questionamento da 
Oposição, do aparelhamento sindical, que aquilo não 
era um bom caminho para a Receita. Ela saindo da 
Receita, o Secretário interino, na hora em que assume 
a titularidade, tem o mesmo direito de montar a sua 
equipe e de dar prosseguimento às tarefas que são 
de sua responsabilidade. O fato mais importante que 
tivemos, nesta Casa inclusive, da atitude da Receita 
frente à Petrobras... E naquela ocasião, no final do ano 
passado, eu dizia que a Medida Provisória nº 2.158 
foi criada para amortecer o impacto da desvaloriza-
ção cambial sobre a crise internacional que tivemos. 
Ela foi criada no Governo anterior, entre 2000 e 2001, 
exatamente para essa função.

Não é previsível, com a antecedência de um ano, 
uma eventual desvalorização cambial, e as empresas 
que têm ativos em dólar, quando sofrem a desvalo-
rização, têm um ganho financeiro que é fictício, vão 
ter que pagar mais impostos, sendo sobrecarregadas 
num quadro de instabilidade econômica, como acon-
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tecia naquele período de grave turbulência cambial 
num passado recente da hiperinflação, ou mesmo 
pós-instabilidade. Para isto foi criada essa medida 
provisória, para amenizar o impacto fiscal das desva-
lorizações abruptas. 

E foi essa opção que a Petrobras e milhares de 
empresas no Brasil tiveram. E eu dizia que não foi só 
a Petrobras, que não havia nenhuma irregularidade 
naquela opção, que aquilo estava amparado numa 
medida provisória. Hoje não é apenas o Secretário da 
Receita que diz isso; o antigo Secretário da Receita, 
Everardo Maciel, veio a público sustentar que aquela 
operação está correta, está amparada na medida pro-
visória e, à medida que cada empresa faz opção pelo 
regime de caixa ou de competência, terá que manter 
isso durante o ano fiscal. Portanto, a Petrobras usou 
uma prerrogativa. 

Caso a Receita não interpretasse dessa forma, 
ela tinha o direito de levar à instância administrativa 
qualquer empresa que tivesse feito aquela opção, o que 
não poderia é ter um debate público quebrando o sigilo 
fiscal da Petrobras, que trouxe, evidentemente, num 
quadro de grave crise internacional, de necessidade 
de financiamento, pela qual a empresa atravessava, 
mais uma instabilidade. 

Quando o mundo defendia as suas empresas 
com garra, nós vimos a nossa maior empresa nacional 
exposta, num episódio lamentável do ponto de vista do 
profissionalismo da Receita. Não que a Receita não 
possa, inclusive, autuar a Petrobras, se achar que deve, 
o que ela não pode, por princípio constitucional, é que-
brar o sigilo desta ou de qualquer outra empresa.

Então, eu espero que isso de fato seja esclare-
cido. Nós já tivemos uma sessão no âmbito da CPI. 
Ontem, assisti pela televisão o pronunciamento do ex-
Secretário da Receita Federal na mesma direção. Tenho 
um imenso respeito pelos sindicalistas da Receita, em 
particular, da Unafisco. Acho que cumprem um papel 
histórico muito importante. Desejo, sinceramente, que 
a gente, imediatamente, encontre um clima de traba-
lho, de serviço público, de esforço arrecadatório, que 
é muito importante neste momento econômico para 
que o Brasil tenha tranquilidade para superar a crise, 
como está superando.

Se a Receita tiver qualquer tipo de questiona-
mento a Petrobras ou a qualquer outra empresa, deve 
representar, deve tomar as medidas que acha cabí-
veis, mas não trazer isso ao debate público porque, 
evidentemente, fere o princípio do sigilo fiscal, que, em 
um momento de instabilidade e de crise que nós atra-
vessávamos, criou uma forte turbulência econômica 
absolutamente desnecessária.

Era o que nós tínhamos a dizer.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Senador Tasso Jereissati.

O SR. TASSO JEREISSATI (PSDB – CE. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, pela 
ordem, apenas para contraditar o nosso querido Líder 
Aloizio Mercadante, a quem eu quero, mais uma vez, 
ressaltar a minha admiração pela notável evolução que 
teve nesses sete anos de Senado.

Quando nós chegamos aqui – Senador Arthur 
deve se lembrar –, tudo o que vinha do Governo Fer-
nando Henrique era herança maldita, e tudo o que 
vinha do Governo Lula estava começando a história 
do Brasil.

Agora, nós vemos aqui, realmente admirados e 
cada vez mais gostando dessa evolução, os elogios 
e a credibilidade que ele deu ao Secretário da Recei-
ta Federal do Fernando Henrique. E ele praticamente 
criticou e tirou toda a credibilidade da Secretária da 
Receita Federal nomeada pelo Presidente Lula, de-
pois de retirar o ex-Secretário Rachid. Foi ali coloca-
da uma pessoa considerada pelo Governo, pelo PT, à 
época, uma pessoa de confiança do PT, uma pessoa 
realmente ligada ao Partido. Agora, vemos o nosso 
querido Senador fazendo essa crítica e enaltecendo 
a credibilidade e o respeito pelas políticas feitas pelo 
nosso Secretário Everardo Maciel, na época do Minis-
tro Pedro Malan, quando Fernando Henrique Cardoso 
era Presidente.

Muito obrigado, Senador Aloizio Mercadante, 
pelos elogios.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Senador Alvaro Dias.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP) 
– Peço a palavra pelo art. 14.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Senador Alvaro Dias.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP) 
– Peço a palavra pelo art. 14.

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Sr. Pre-
sidente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– O Senador Tasso Jereissati, ao que me parece, con-
traditou a questão de ordem de V. Exª.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP) 
– Mas como ele me citou nominalmente, gostaria de 
pedir o art. 14. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Mas, se ele estava respondendo a V. Exª, tinha que 
citar o nome de V. Exª.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP) 
– O Regimento permite-me, faculta-me, Sr. Presidente. 
Reivindico o art. 14.
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O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Sr. Pre-
sidente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Com a palavra o Senador Alvaro Dias.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP) 
– Em seguida, eu gostaria de falar.

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, já 
que a CPI da Petrobras foi citada há pouco pelo Se-
nador Aloizio Mercadante, venho à tribuna fazer um 
apelo à Liderança do Governo para que dê a essa CPI 
a importância que ela merece. Começaria por solicitar 
que o horário das reuniões dessa CPI seja alterado. A 
menos que o Governo não queira votar. Não é possível 
a realização das reuniões de uma CPI de tamanha im-
portância no horário das sessões plenárias do Senado 
Federal. É isso o que vem acontecendo. Eu não posso 
acreditar que seja uma estratégica predeterminada para 
esvaziar a CPI. Não posso acreditar nisso. 

Por isso, a nossa insistência, há vários dias, no 
sentido de que se altere o cronograma de reuniões da 
CPI. Inclusive, nós teremos a oportunidade de debater 
assuntos da maior importância como o superfatura-
mento, já confirmado preliminarmente por auditoria do 
Tribunal de Contas, que se constituirá ao final, talvez, 
num dos maiores superfaturamentos da história das 
obras públicas do Brasil. É um assunto tão sério que 
essa CPI tem que ser considerada como prioridade 
no Senado Federal. Nós não podemos colocá-la num 
segundo plano, reservando a ela um horário onde o 
desinteresse prevaleça. Nós temos todos o dever de 
nos interessarmos por essa CPI. Afinal, as denúncias 
são graves. Elas podem ser desmentidas pela maioria 
governista, mas é preciso que elas sejam investigadas, 
até para que possam ser desmentidas.

As opiniões do Senador Aloizio Mercadante sobre 
a suposta manobra fiscal realizada pela direção da Pe-
trobras no final do ano passado é também um assunto 
em debate na CPI da Petrobras e não encerrado. Ape-
sar de o Relator ter dito que está esclarecido e que o 
assunto está encerrado, ele não está encerrado. Até 
porque o que ouvimos do atual Secretário da Receita, 
na CPI, é que não havia ainda uma posição oficial da 
Receita Federal do Brasil a respeito do assunto, que 
havia contradições internas, que uma discussão se tra-
vava ainda no interior da Receita Federal e, portanto, a 
posição definitiva ainda não havia sido assumida pelo 
Governo, nem pela Receita, nem pelo Ministro, nem 
pela Presidência da República.

Por conseguinte, Sr. Presidente, o apelo que for-
mulo à Mesa, a V. Exª, à Liderança do Governo é para 
que a CPI da Petrobras seja tratada nesta Casa com 
a importância que ela deve ser tratada.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Vamos começar a Ordem do Dia.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – 
SP) – Antes eu pediria a palavra pelo art. 14, muito 
brevemente.

Presidente, eu queria esclarecer dois fatos. Primei-
ro, considero que a Receita é uma instituição de Estado. 
Os funcionários não só são concursados, como são 
funcionários de Estado. Eu jamais fiz qualquer crítica 
relevante à gestão anterior da Receita Federal no Go-
verno Fernando Henrique Cardoso. Critiquei a política 
econômica, critiquei a política monetária, critiquei as 
privatizações, mas fui um parceiro na Oposição muito 
importante a Everardo Maciel. Entre outras coisas, ele 
tem uma qualidade importante: ele gosta de música, 
de rock e tem uma coleção antiga de discos muito im-
portante, é um grande aficionado. Muitas vezes, tive a 
oportunidade de estar naquele seu pequeno aparta-
mento. Ele sabe, mais do que ninguém, o apreço que 
tenho por ele e que o fato de ele ter servido a um Go-
verno ao qual eu fazia oposição não desmerece sua 
competência profissional nem a contribuição que ele 
deu ao Estado brasileiro. A visão dele sobre esse epi-
sódio da Petrobras é a mesma que tenho sustentado 
e defendido; esse é o meu argumento que coloco para 
os Senadores de Oposição, a mesma posição: que não 
há nenhum tipo de irregularidade, que era uma opção 
legítima, que há o amparo numa medida provisória, 
cuja normatização é vaga, e é vaga exatamente para 
amortecer o impacto de uma forte desvalorização cam-
bial, porque a Petrobras comprava o barril de petróleo 
a US$120 e vendia a US$50, e de repente isso apare-
ce como ganho, quando na realidade era um imenso 
prejuízo. Ela não poderia aumentar a participação no 
imposto num quadro como aquele.

Agora, o que eu acho que não poderia ter acon-
tecido... E não teve, inclusive, no depoimento da Drª 
Lina, nenhuma menção minha a desabonar a compe-
tência profissional, nunca questionei isso. Acho que 
a divergência de rumo, de concepção faz parte da 
Receita. E tenho um imenso respeito pelo trabalho de 
Jorge Rachid, que eu e todos aqui pudemos testemu-
nhar durante seis anos. Qual é a minha questão de 
fundo? É que, naquela crise econômica, em que os 
principais países do mundo estavam tentando salvar 
as suas empresas... Os americanos, é só olhar para 
ver o que eles fizeram com a GM: US$50 bilhões para 
salvar uma empresa. Não havia crédito, havia retração 
fortíssima na economia, havia uma queda abrupta no 
preço do petróleo. Você não poderia ter debatido se 
essa questão era ou não, tecnicamente... E eu estou 
convencido de que era correta. Mesmo que não fosse, 
a Receita poderia ter representado contra a Petrobras, 
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mas não poderia ter aberto um debate público quando 
mais de quatro mil empresas fizeram a mesma opção! 
A mesma opção que a Petrobras fez! Por que só se 
debatia a Petrobras? E aí você coloca a empresa numa 
situação, naquela turbulência, naquela instabilidade, 
que agravava a gestão da crise, a governança. Por isso 
acho que o princípio constitucional do sigilo fiscal tem 
que ser sempre, sempre rigorosamente preservado 
por parte da nossa querida Receita Federal. 

E tenho certeza de que esse episódio vai ser 
superado, a Receita vai continuar trabalhando com 
competência técnica, com eficiência, prestando um 
serviço imenso. E aqui quero dizer, de público, de todo 
o respeito que tenho pela Unafisco e pelos sindica-
listas. O fato de um cidadão estar num sindicato não 
diminui a competência profissional e a possibilidade 
de exercer qualquer cargo, sobretudo cargo de con-
fiança e de chefia na Receita ou em qualquer outro 
órgão público.

Muito obrigado.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr. 

Presidente, é bem breve.
Antes de mais nada, eu transmito ao Líder Mer-

cadante o telefonema que recebi do... Senador Merca-
dante? Senador Mercadante? Senador Aloizio Merca-
dante, acabo de receber um telefonema do Presidente 
Fernando Henrique, agradecendo a deferência que V. 
Exª tem com a equipe de Governo dele, que, na ver-
dade, deixou frutos tão benéficos para o Governo do 
qual V. Exª é um líder de tamanha capacidade. 

Sr. Presidente, eu apenas faço aqui o registro...
O SR. TASSO JEREISSATI (PSDB – CE) – Um 

minuto só. Eu recebi do Ministro Malan também, eu 
não queria deixar de...

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP) 
– Meus elogios jamais foram tão longe.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Mas 
eu faço aqui o registro, Sr. Presidente, de que, nessa 
pendenga entre a Ministra Dilma ter falado a verda-
de ou Drª Lina ter faltado com a verdade em relação 
àquela história de agilização ou não de determinado 
processo, eu tenho que... Foi tão forte a adesão à Drª 
Lina; ela caindo, tanta gente importante da Receita se 
solidarizou com ela, e ocupando postos que demoram 
a ser preenchidos, postos que demoram a ser galga-
dos, que, para mim, ficou muito fortalecida a versão da 
Drª Lina. Ela não teria por que inventar e ela foi muito 
acompanhada por pessoas da sua equipe. Muita gente 
abriu mão de cargos relevantes para estar com ela. Ou 
seja, acho que ela sai fortalecida tanto pessoalmente 
quanto na sua tese – ela, que está prestes a se apo-
sentar e que foi nomeada pelo Governo que aí está, 
que, supostamente, confiava nela. 

Mas não caiu só, caiu com um número fundamen-
tal de pessoas, que imagino devam ser ouvidas pela 
Comissão de Justiça desta Casa. Estamos fazendo 
os requerimentos. Essas pessoas devem ser ouvidas 
porque devem ter o que dizer. 

Discutirmos aparelhamento da Receita é algo 
importante, porque já há um certo aparelhamento 
do meu Ministério, do Ministério das Relações Exte-
riores. No BNDES, há técnicos que, por divergência 
ideológica, queixam-se de perseguição. Quanto ao 
Ipea, mais tarde, se houver tempo, após a Ordem do 
Dia, eu gostaria de fazer uma fala desmontando ponto 
por ponto uma nota técnica absurda, um comunicado 
que saiu do Presidente atual do IPEA, uma compara-
ção entre a produtividade do setor público e do setor 
privado. Aquilo entra para o “besteirol” mesmo, e vou 
tentar mostrar isso.

E diria mais, que temos a Petrobras politizada. 
Ou seja, essa herança do aparelhamento não 

é boa, e a herança do aparelhamento na Receita Fe-
deral será maléfica, será maligna, ela será realmente 
maldita. 

Portanto, chamo a atenção para o fato de que a 
Drª Lina tem a sua versão fortalecida por funcionários 
categorizados da Receita, que abriram mão de cargos 
relevantes para estar do lado dela na hora da queda.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)– 
Senador Sérgio Guerra.

Em seguida, iniciaremos a votação.
O SR. SÉRGIO GUERRA (PSDB – PE) – Pre-

sidente, eu queria lhe solicitar um esclarecimento. 
Há um diálogo que a televisão brasileira divulgou, no 
qual V. Exª responde a algumas perguntas, mais ou 
menos assim:

Sarney: Isso é uma luta política, que está 
muito clara, está aberta, e que, na realidade, 
se tornou desta maneira... 

Monforte: Luta política de quem? Quem 
está contra o senhor? Que forças são essas? 
A oposição não é.

Sarney: A oposição não é?
Monforte: A oposição aproveitou o que 

saiu na mídia.
Sarney: A oposição iniciou aqui dentro 

essa luta política.
Monforte: Mas puxada pelas informações 

da Polícia Federal. Foi a Polícia Federal que 
levantou...

Sarney: Não, a oposição levantou essa 
luta política desde o momento em que perdeu 
a eleição para que eu, junto com...

Monforte: Mas a oposição, que o senhor 
diz...
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Sarney: Foi o PSDB. Foi o PSDB que 
levantou [inclusive aquele cartão vermelho 
ontem aqui].

Monforte: E o PT. O senhor provocou 
a crise dentro do PT exatamente por isso. O 
PT está contra o PMDB, como o PMDB está 
contra o PT.

Sarney: Sim, porque há uma ala do PT 
que nunca aceitou que eu tivesse apoio do 
Presidente Lula.

Monforte: Mas então não é só a oposi-
ção.

Sarney: Mas se fixou na oposição. O 
PT não fez nenhuma representação contra 
mim.”

Presidente, os fatos não são esses. Os fatos são 
absolutamente diferentes. Primeiro, o PSDB jamais 
governou o Senado Federal. Ele não foi, em nenhum 
momento, nem Presidente, nem administrador des-
te Senado. Segundo, não foi o PSDB que levantou 
acusações e críticas à atual gestão do Senado ou ao 
Senado em gestões anteriores. Essas críticas foram 
levantadas na imprensa. 

Terceiro: não foi o PSDB o primeiro partido a so-
licitar o afastamento do Senador José Sarney. Partidos 
aliados dele o fizeram antes, a exemplo do PT, que, por 
uma ou outra razão – seguramente o Líder Mercadante 
é capaz de informar –, mudou de opinião.

Presidente, o PSDB não tem, nesse caso da luta 
que se desenvolve aqui, no Senado, nenhuma preocu-
pação pessoal, em nenhum momento. O PSDB jamais 
conspirou contra o mandato de V. Exª. 

Quarto: o PSDB sempre reconheceu o direito 
ao contraditório e não prejulgou ninguém. Nossa po-
sição sempre foi, do começo até o fim – e será até o 
final, sem mudança de atitude – a posição de solicitar, 
sempre, que denúncias feitas sejam esclarecidas; de 
que, no Senado e na vida pública, o que se fala lá fora 
tem de ser respondido aqui dentro e de que a impren-
sa cumpre, da sua forma, o seu papel, e cabe a nós 
cumprirmos, aqui dentro, nosso papel. 

O PSDB não levantou crise, reconhece que a 
crise não tem começo, meio e fim no Presidente José 
Sarney, mas entende que este Senado está – e con-
tinua a estar – em estado de crise. Em estado de cri-
se, porque é inconcebível que um senado, em uma 
democracia, viva momentos como o que vive hoje o 
Senado brasileiro e que tenha sobre ele o julgamento 
que a opinião pública tem dele. 

Não é uma coisa real atribuir um julgamento pú-
blico à imprensa e apenas a ela. E vou dar um exem-
plo disso: o Presidente Lula é o principal autor, e não 
o PSDB, da crise que hoje se desenvolve aqui. E o 

Partido dos Trabalhadores é a principal vítima da crise 
que se desenvolveu aqui. O Presidente Lula continua 
com elevados índices de popularidade e tem enfren-
tado uma forte oposição da imprensa, nesse aspec-
to, no Brasil inteiro. Se o Presidente Lula reclama da 
imprensa, como reclama da Justiça, como reclama 
do Senado é porque o Presidente Lula se julga uma 
personalidade acima do bem e do mal e não conside-
ra, como deveria, o valor das instituições. Ele é muito 
transitório na sua atitude em relação ao Congresso. 
Nesse episódio mesmo, várias vezes fez defesa pú-
blica do Senador José Sarney, logo a seguir disse que 
a questão era do Senado, para depois dizer ao con-
trário. Nessa atitude, ele enlouqueceu o PT de vez, 
porque o PT nunca resolveu o seu problema de ser 
um partido vinculado a interesses absolutamente não 
republicanos e de ser um partido que tem compromis-
sos populares assumidos ao longo de sua história. 
Essa contradição o PT não resolveu. O PT jamais ex-
plicou por que, quando assumiu o governo, lá atrás, 
não ajudou a estimular uma reforma política no Brasil 
e, em vez disso, promoveu o “mensalão”, que é o pai 
e a mãe não do PAC, mas de todas as crises que se 
desenvolvem no Congresso.

Agora, Presidente, o PSDB não tem nada com 
isso. O PSDB não radicalizou sua posição. O PSDB 
defendeu sempre uma atitude respeitosa com todos. 
O PSDB sabe o que combate e sabe por que comba-
te. Em nenhum momento nós fomos o Partido, como 
V. Exª afirmou, que produziu essa crise. Jamais hou-
ve isso em nenhum lugar. Estranho que tenha ouvido 
isso do Presidente José Sarney, que é o Presidente 
do Senado, a quem sempre consideramos e respeita-
mos. Atitudes de divergência, atitudes de debate, de 
democracia têm que ser consideradas e respeitadas 
no seu devido padrão.

Nesta semana começou, aqui no Senado, a es-
colha do homem mais honesto do Brasil. Aqui, agora, 
há uma concorrência para saber quem é mais hones-
to do que os outros, quem foi mais combativo do que 
os outros, quem mais defende o povo, quem é mais 
íntegro. Nós sabemos quantos aliados nós tivemos 
nessa luta que nós perdemos, aritmeticamente, aqui 
no Senado. Não foram muitos. Foram muito poucos. 
Posição firme nós respeitamos no PMDB, mesmo não 
aceitando a sua atitude, porque teve uma posição an-
tes, durante e depois da crise. Posição firme nós não 
aceitamos naqueles que dizem uma coisa hoje, outra 
coisa amanhã e que não se definem dentro nem do 
primeiro compromisso e nem do segundo. Agora, a 
nossa atitude, de ponderação, muitas vezes criticada, 
dessa atitude nós não nos afastamos. Nós votamos 
no Senador Tião Viana, nós mantivemos a nossa po-
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sição, nós apoiamos o Presidente José Sarney, tão 
logo ele ganhou a eleição, porque entendemos que o 
seu compromisso era indispensável para a melhoria 
do Senado. Tentamos ajudar nisto – muitas vezes, eu 
próprio –, mas consideramos absolutamente injusta, 
absolutamente equivocada a palavra do Presidente 
do Senado quando afirma que o PSDB está na origem 
dessa crise. Nem o Presidente José Sarney e nem nin-
guém aqui tem autoridade para dizer isso; nenhuma 
autoridade, nenhuma responsabilidade para dizer isso. 
É muito estranho que o senhor tenha feito isto. Nunca 
ouvi isto do senhor, pessoalmente, e estranho que o 
senhor tenha feito isto na imprensa, na televisão.

Seguramente, fatos podem ter justificado; talvez 
uma atitude menos... Não uma atitude, mas algum 
nervosismo, alguma falta de tranquilidade, no instan-
te em que foi perguntado. Mas seria importante que 
o senhor dissesse a nós hoje se o PSDB, de fato, foi 
o Partido que produziu, desenvolveu esta crise aqui, 
porque isso está muito mal, essa questão está mal 
explicada pelo Presidente José Sarney e não pode 
permanecer dessa forma.

Nós do PSDB, e eu, como Presidente do Partido, 
não aceitamos isso.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Senador Sérgio Guerra, tenho muito apreço por V. 
Exª e jamais deixaria de considerar as explicações de 
V. Exª dizendo que o PSDB não teve nenhuma res-
ponsabilidade na origem dessa crise. Aceito. E, se na 
hora eu fui induzido pela pergunta feita pelo repórter 
a dizer isso, peço desculpas a V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Passa-se à

ORDEM DO DIA

Pergunto aos Srs. Líderes se podemos votar 
também os acordos internacionais que estão na pau-
ta do dia ou se votaremos apenas as autoridades. 
(Pausa.)

Vamos votar as autoridades.
Vamos votar o nome do Sr. Brian Michael Fra-

ser Neele.
O SR. ARTHUR VIRGILIO (PSDB – AM) – Se V. 

Exª permite, Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 

– Pois não.
O SR. ARTHUR VIRGILIO (PSDB – AM) – Para 

um esclarecimento bem rápido, até para reforçar a pala-
vra do Senador Sérgio Guerra. Nesse embate, o PSDB 
não retira uma palavra, nenhum gesto que fez. O PSDB 
mantém as palavras e os gestos que adotou. E o PSDB, 
por outro lado – e aí é que vem a verdade colocada pelo 
Senador Sérgio Guerra –, não foi autor de nenhuma de-

núncia contra V. Exª das que saíram na imprensa – ne-
nhuma! Todas vieram de fora para dentro, repercutiram 
aqui, e o PSDB sobre elas opinou. Essa é a verdade 
verdadeira que creio que fica complementada agora a 
partir da palavra do Presidente Sérgio Guerra.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – 
AP) – Muito obrigado. O meu cartão é branco, o car-
tão da paz.

Item extrapauta...

MENSAGEM Nº 86, DE 2009 
(Escolha de Chefe de Missão Diplomática)

Mensagem nº 86, de 2009, que submete 
à deliberação do Senado a escolha do Sr. Brian 
Michael Fraser Neele, Ministro de Primeira 
Classe da Carreira de Diplomata do Quadro 
Especial do Ministério das Relações Exterio-
res, para exercer o cargo de Embaixador do 
Brasil junto a Antígua e Barbuda.

Sobre a mesa, parecer que será lido pelo Sr. 1º 
Secretário em exercício, Senador Mão Santa.

PARECER Nº 1.394, DE 2009-CRE

O SR. MÃO SANTA. (PMDB – PI. Para leitura de 
parecer.) – A Secretaria informa que, na Comissão de 
Relações Exteriores, houve 15 votos favoráveis, ne-
nhum contrário e nenhuma abstenção. Era Presidente 
o Senador Eduardo Azeredo, e Relator foi o Senador 
Mozarildo Cavalcanti.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– O parecer é favorável.

Em discussão o parecer. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão.
Em votação.
Peço à Secretaria que prepare o painel para a 

votação. (Pausa.)
Preparado o painel, os Srs. Senadores já po-

dem votar.

(Procede-se à votação.)

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr. 
Presidente, enquanto a votação não se processa, eu 
queria encaminhar à Mesa, pedindo autorização para 
publicação na íntegra, três curtos pronunciamentos.

Um deles é colocar que, por solicitação da Legião 
da Boa Vontade (LBV) – ela me pediu isso – e com 
base em visitas minhas e em levantamentos da Defe-
sa Civil do meu Estado, indiquei seis cidades das que 
mais sofreram com as enchentes do Amazonas para 
que recebessem, no total, 24 toneladas de alimentos. 
Essas comunidades são as dos Municípios de Anori, 
Envira, Ipixuna, Juruá, Manicoré e Nhamundá. Anori 
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é governada pela Prefeita Sansuray Xavier; Envira, 
Prefeito Rômulo; Ipixuna, Prefeita Ana, e o represen-
tante é o ex-Prefeito Armando; Juruá, Prefeito Tabira 
Ferreira; Manicoré, Prefeito interino Lúcio Flávio do 
Rosário; e Nhamundá, Prefeito Tomaz Pontes.

Ainda, Sr. Presidente, Manaus deu um grande 
avanço e já oferece a seus habitantes transmissões da 
TV digital, e isso começou ontem, em uma solenidade 
do Ministério das Comunicações. Quero aqui cumpri-
mentar o Ministro Hélio Costa e cumprimentar o meu 
Estado, porque é, de fato, uma fase nova.

Finalmente, peço também a publicação na ínte-
gra de pronunciamento em que trato de Manaus como 
capital tecnológica por excelência. No dia 19 de agos-
to deste mês, meu Estado viu realizada a primeira te-
leaudiência judicial entre dois Estados, Amazonas e 
Rondônia, entre Manaus e Porto Velho.

Com o emprego de tecnologia IPTV, via Internet, 
o Juiz-Auditor José Barroso Filho, da 12ª Circunscri-
ção Judiciária Militar, com base nos autos do feito em 
exame, manteve conversação com as testemunhas 
arroladas, que se encontravam em Porto Velho. Esse 
é um grande avanço, é uma forma de se fazer justiça 
com segurança, barateando custos e, de fato, utilizando 
as ferramentas da Internet em favor da boa justiça.

Peço que a Mesa aceite na íntegra os pronuncia-
mentos que aqui procurei resumir, Sr. Presidente.

SEGUEM, NA ÍNTEGRA, DISCURSOS 
DO SR. SENADOR ARTHUR VIRGÍLIO.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Sem 
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs. e 
Srs. Senadores, capital tecnológica por excelência, 
Manaus tinha que sair à frente. E assim foi: no dia 19 
deste mês de agosto, meu Estado deu bom exemplo 
de modernidade, com a realização da primeira tele-
audiência judiccial entre dois Estados, o Amazonas e 
Rondônia. Entre Manaus e Porto Velho.

Com o emprego de tecnologia IPTV, via Internet, 
o Juiz-Auditor José Barroso Filho, da 12ª Circunscri-ª Circunscri- Circunscri-
ção Judiciária Militar, com base nos autos do feito em 
exame, manteve conversação com as testemunhas 
arroladas, que se encontravam em Porto Velho.

Audiências assemelhadas já haviam se realizado 
anteriormente, mas num mesmo Estado.

Nesta fase, em que as populações tanto recla-
mam da morosidade da Justiça, a teleaudiência é um 
avanço e uma esperança de agilização. 

Segundo o Dr. Barroso, “como as testemunhas 
estavam muito distantes, o processo, pelas vias con-
vencionais, demoraria de três a quatro meses para 
chegar ao local da oitiva. Ademais, há nessa moda-
lidade, grande economia de dinheiro, com a redução 
ou inexistência de viagens aéreas.

O ilustre Juiz, em e-mail, informou-me que, de 
seu gabinete em Brasília, o Presidente do STM, Mi-
nistro Carlos Alberto Marques Soares, acompanhou 
a Audiência.

Parabéns à Justiça amazonense por mais essa 
demonstração de pioneirismo.

Era o que tinha a dizer.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Sem 

apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs. e 
Srs. Senadores, vigésima terceira cidade do País a 
contar com transmissões da TV-digital, Manaus desde 
ontem inseriu-se na modernidade dos meios de comuni-
cação. Falo, com aplausos ao povo do meu Estado, so-
bre a inauguração do sistema na Capital amazonense, 
ela que fabrica os equipamentos e sempre acompanha 
os avanços da tecnologia, presentes no PIM.

Com a inauguração do sistema, Manaus e o 
Amazonas seguem os passos inovadores de Phelipe 
Daou, o amazonense de forte dinamismo que implan-
tou os primeiros sinais de TV no meu Estado e nos 
Estados vizinhos.

A solenidade de assinatura dos protocolos de 
concessão da TV-digital em Manaus contou com a 
presença do Ministro das Comunicações, Hélio Costa, 
do Ministro dos Transportes, Alfredo do Nascimento. 
Ali estiveram também, pessoalmente ou por meio de 
representantes, os dirigentes da TV Amazonas/Globo, 
Phelipe Daou; Sistema A Crítica, Disisica Calderaro; 
TV Band(antiga TV Rio Negro), Cláudio Bianchini; TV 
Manaus/SBT, Otávio Raman Neves; e TV Cultura do 
Amazonas, Álvaro dos Santos Melo Filho. 

A esse importante acontecimento lamentavel-
mente não pude comparecer, dada a intensa fase de 
trabalhos que praticamente obriga a permanência dos 
políticos em Brasília.

Acompanhei de perto todos os passos que re-
sultaram na implantação do sinal digital de televisão, 
desde os primeiros estudos sobre o sistema que viria 
a ser adotado no País. Num piscar de olhos, aí está 
o auspicioso resultado, que é a realidade da televisão 
digital em alta fidelidade no Brasil!

Fato auspicioso a registrar é que, a partir de janeiro 
de 2010, como notou o Ministro Hélio Costa, em discurso 
na inauguração de ontem, é que, até janeiro do próximo 
ano, será obrigatória a inclusão dos conversores digitais 
nos receptores de mais de 23 polegadas.

Mais do que isso: para o Amazonas, a Amazô-
nia e, sem dúvida, também para o Brasil, todos esses 
equipamentos, indispensáveis à TV digital, continuarão 
sendo fabricados no Pólo Industrial de Manaus. 

Da mesma forma, sairão de Manaus todos os 
modernos televisores de plasma, de LCD e, já agora, 
os de última geral, ou seja, os televisores e-Led, mais 
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um notável avanço da tecnologia, presente nas linhas 
de montagem do PI de Manaus. 

Passo a passo, ontem foi a vez de Manaus lan-
çar a inovação. A partir de hoje, a Rede Amazônica já 
emite, em caráter definitivo, os sinais digitais, o que 
ocorrerá com todas, que ainda ajustam seus equipa-
mentos para as transmissões experimentais.

O Sistema “A Crítica” de Rádio e Televisão, como 
anunciou o seu diretor-presidente, Dissica Tomaz Cal-
deraro, estará em funcionamento normal e definitivo 
no dia 24 de outubro, data em que Manaus comemora 
seu aniversário.

Ao registrar o auspicioso acontecimento, felicito a 
população de Manaus e do Amazonas. Centro de exce-
lência em tecnologia, com o Pólo Industrial de Ma naus, 
o meu Estado sempre esteve presente, e atuante, em 
iniciativas que, sem dúvida, mostram, ao lado do acerto 
da implantação do PIM em plena Floresta, o apego do 
amazonense pelo avanço da modernidade.

Era o que tinha a dizer.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Sem 

apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs. e 
Srs. Senadores, no mês passado, por solicitação da 
Legião da Boa Vontade, indiquei, com base em via-
gens que fiz ao meu Estado e em levantamentos da 
Defesa Civil, as seis cidades do Amazonas que mais 
sofreram com as cheias do Amazonas.

A solicitação da LBV destinava-se ao planeja-
mento para distribuição, naquela área, de alimentos 
destinados às populações atingidas. Assim, entre os 
dias 27 e 31 de julho, a entidade fez chegar 24 tone-
ladas de alimentos às comunidades de Anori, Envira, 
Ipixuna, Juruá, Manicoré e Nhamundá. A cada uma, 
enviou quatro toneladas de gêneros de primeira ne-
cessidade não perecíveis.

Ao fazer o registro, aplaudo a iniciativa da Legião 
da Boa Vontade, que, segundo informa seu diretor-
executivo Paulo Duarte Pereira, mantém o meritório 
programa de atendimento a populações carentes que 
padecem em consequência de alguma ocorrência, 
como a das recentes cheias do Rio Amazonas.

A distribuição dos alimentos contou com a parceria 
dos Prefeitos ou Prefeitas daquelas cidades, Sansuray 
Pereira Xavier, de Anori; Tabira Ferreira, de Juruá; To-
maz de Souza Pontes, de Nhamundá; Envira, Rômulo 
Barbosa Mattos; Ipixuna, Ana Maria Farias de Oliveira; 
e Manicoré, Emerson Pedraca de França.

Era o que tinha a dizer.
O SR. ARTHUR VIRGILIO (PSDB – AM. Sem 

apanhamento taquigráfico.) –

O Brasil que nos irrita é o Brasil da 
Mendacidade, aquele em que governantes 
só pensam em criar novos impostos

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, muita coisa 
neste País acontece pelos pretextos, tão a gosto nesses 
últimos anos e, por isso, usado conforme o desejo ou a 
escolha do Governo, isto é, sem cerimônia, à vontade. 

Agora, usa-se a Saúde como pretexto para a 20ª 
tentativa de emplacar, contra o povo brasileiro, a CPMF, 
aquele imposto de triste lembrança, que o PMDB promete 
aprovar ao menos na Câmara dos Deputados.

O povo não quer, não pode nem pode arcar com 
mais um imposto. O cronista Roberto DaMatta, tam-
bém antropólogo e que escreve no Estadão, lembra 
exatamente que aí está mais uma manobra, travestida 
de pretexto. O pretexto é a Saúde.

No entanto, o que o Governo quer mesmo “é arre-
cadar mais dinheiro para sustentar a gastança eleitoral. 
Será essa a destinação principal da nova CPMF, se o 
Congresso aprovar a recriação desse tributo, agora ba-
tizado como Contribuição Social para a Saúde (CSS). 
O governo federal não precisa de mais impostos para 
financiar os programas sociais mais importantes.”

E mais, ainda segundo o sociólogo-cronista:
“ Recursos não faltam. Só falta usá-los corre-

tamente, evitando esbanjamentos e reorientando as 
despesas. Mas essa não é a especialidade mais aplau-
dida no Palácio do Planalto. Se fosse, o governo teria 
investido muito mais, em vez de elevar as despesas 
de custeio, como resposta à crise econômica iniciada 
há cerca de um ano.”

As frases de DaMatta repetem a voz que o povo 
vive dizendo, com receio de se tornar a vítima de mais 
um arreganho da voracidade do Governo, que, desde 
o fim da CPMF, vive saudoso das burras cheias, “A SE 
FARTAR COM OS OLHOS NOS ROLOS DE OURO”, 
como dizia Machado em histórias sem data.

Sem data para ter fim é o que agora se pretende 
para uma detestável substituta daquele imposto. O Mi-
nistro da Saúde parece ter embarcado nessa mesma 
onda, mas ele, como todos nós, sabemos que – como 
diz editorial de hoje do jornal “O Estado de S.Paulo”, 
o “que se quer mesmo é arrecadar mais dinheiro para 
sustentar a gastança eleitoral. Será essa a destinação 
principal da nova CPMF, se o Congresso aprovar a 
recriação desse tributo, agora batizado como Contri-
buição Social para a Saúde (CSS).”

Que não se venha com mais engodo ou adula-
ção audaciosa, sem que exista um pingo de verdade 
nas afirmativas que apontam o novo imposto como 
necessário.

Aí está o que mostra o Estadão:

“O governo federal não precisa de mais 
impostos para financiar os programas sociais 
mais importantes”

Com destaque, pinço esta frase do editorial:

“ Recursos não faltam.”
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Se querem os fazedores de impostos saber o 
que falta, ouçam com ouvidos atentos:

“Só falta usar os recursos corretamente, 
evitando esbanjamentos e reorientando as des-
pesas. Mas essa não é a especialidade mais 
aplaudida no Palácio do Planalto.”

Seria especialmente desejável que o Governo e 
os pregoeiros de mais e mais impostos atentassem um 
pouco, que voltassem os olhos para o povo brasileiro, 
já campeão em carga tributária.

Ouvir o povo é bom.
Em 2003, as oposições cansaram-se de procla-

mar aqui que o Governo que então se implantava não 
deveria prosseguir numa estranha prática, a do apa-
relhamento da máquina pública.

Fizeram ouvidos moucos. Aparelharam e apa-
relharam. Um petista para cada cargo, cada cargo 
para um petista. E, além do aparelhamento, tudo foi 
comandado pela cartilha partidária. Deu no que deu. 
Aí está a Receita Federal, num imenso tiroteio, nada 
bom para o País.

Felizmente, o Brasil é este País fantástico. Os 
brsileiros, apesar de sucessivos abusos e erros do 
Governo, continuam gostando do País. 

O cronista do Estadão vale-se de sua formação 
de antropólogo social e lembra que as manifestações 
populares surgem a todo instante, nas torcidas de fu-
tebol, no sempre bom humor coletivo, nas músicas e 
até nas novelas. 

Às vezes, simultâneamente na música e novelas. 
Quer dizer, nas trilhas musicais das novelas.

DaMatta interpreta essas histórias, presentes 
nas primeiras horas das noites brasileiras, em todas 
as emissoras de televisão. 

“Uma novela diz muito”, avalia o antropólogo. 
Tanto assim, como ainda sustenta, que é possível 

encontrar, “na música das novelas a perfeita fórmula 
para o Brasil que nos irrita.”

Com tantas e seguidas manifestações popula-
res, como a da letra do compositor Dorgival Dantas, 
aquela da novela, o bom é que, talvez assim, ouvindo 
ou vindo a saber o que falam, nossos dirigentes mu-
dem os rumos.

Qual é o Brasil que nos irrita? Ali, na TV, asse-
melham-no ao título da música (Você não vale nada, 
mas eu gosto de você!), com a triste história de Nor-
minha e Abel.

O Brasil presta, sim, prefiro dizer. E por isso nós 
continuamos a dele gostar, claro! O Brasil de que gosta-
mos, porém, não se confunde com aquele que nos irrita. 
A irritação é capa artificial, nada de definitivo, apenas 
decorrência de abusos ou erros de governantes. 

Fica, pois, a advertência! Uma vez mais! O povo 
está cansado de pagar impostos e só impostos. Em 
troca, recebe pouco em serviços essenciais. 

O povo, afinal, canta. E sua música diz o que to-
dos pensamos e aspiramos: um País bem governado, 
democrático, estável e feliz! O brasileiro não se confor-
ma com a imagem que administrações pouco atentas 
e de excesso de mendacidade levam o compositor a 
transmitir aquele imaginário e alegre casal da música 
de Dorgival Dantas.

Era o que tinha a dizer.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR ARTHUR VIRGÍLIO EM SEU 
PRONUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)

Matéria referida:

ANEXO 1

Quarta-Feira, 26 de Agosto de 2009/Versão Impres-
sa

O ESTADO DE S. PAULO

“Você não vale nada, mas eu gosto de você!”
Roberto DaMatta

Para Francisco Weffort, Luis Eduardo Soares e 
o DCE da PUC-Rio, pela inspiração.Toda novela diz 
muito. A de Gloria Perez, Caminho das Índias, tem 
uma música que é a mais perfeita fórmula para este 
Brasil que nos irrita, mas enreda e que, por isso mes-
mo e apesar de tudo, jamais tiramos da cabeça e do 
coração. Quando a Argentina chega ao auge de uma 
crise, eles largam o país afirmando que a grande na-
ção do tango é “una mierda”! Nós, no período da hi-
perinflação, da moratória, do sequestro da poupança, 
do mensalão e das grandes roubalheiras, rasgávamos 
nossos passaportes e decidíamos ficar. Tal como os 
personagens da novela – o guarda de trânsito Abel, 
marido da traidora Norminha -, nós tínhamos de es-
perar “para ver no que dava”. Para termos certeza de 
que o Brasil era mesmo um país sem solução; ou para 
sentirmos o dragão inflacionário nos devorar. Vivíamos, 
ao pé da letra, a letra da música do Dorgival Dantas, 
gravada por Calcinha Preta, que registra graficamente 
o drama entre Norminha e Abel: “Você não vale nada, 
mas eu gosto de você. (Mas) Tudo o que eu queria 
era saber por quê, tudo o que eu queria era saber por 
quê!”Aí está, numa fórmula popular e abstrata, o que 
os grandes intérpretes do Brasil – Silvio Romero, Nina 
Rodrigues, Paulo Prado, Euclides da Cunha, Oliveira 
Viana, Gilberto Freyre, Sérgio Buarque de Holanda, 
Caio Prado Jr., Raymundo Faoro, Florestan Fernandes, 
Vianna Moog, Celso Furtado e quem mais você quiser 
– tentaram explicar ou compreender: as razões pelas 
quais este país tão erradamente construído (de nobres, 
escravos e capitalistas sem competição, impostos e 
mercado), tão malformado por “raças inferiores”, tão 
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desprovido de elites honradas e de estruturas legais, 
financeiras e de uma economia e vida política capaz de 
gerar equidade e honestidade; tão afeito a éticas anti-
igualitárias como a da condescendência, do nepotismo 
e da malandragem, não se autodestruía ou inspirava 
somente ódio, mas interpolava, entre o “você não vale 
nada, mas eu gosto de você”, essa cláusula de todas 
as redenções: esse arrebatador, porque paradoxal e 
compassivo – “Tudo o que eu queria era saber por quê; 
tudo o que eu queria era saber por quê!”

Sim, porque enquanto houver o desejo de com-
preender o elo entre o traidor e o traído, enquanto exis-
tir a busca para as razões do comportamento de uma 
Norma sem normas (ou limites) e o puro pastor Abel 
(guarda de trânsito) que a deixou viver sem essa cons-
ciência de fronteiras, fonte de todas as sinceridades e 
foco indispensável de uma vida honesta, há que se ter 
consciência do que já experimentamos e realizamos. 
Refiro-me ao fato concreto de livrar o Brasil de alguns 
dos seus males ditos crônicos e seculares. Não foi o que 
fizemos quando, por exemplo, o tiramos da escravidão 
e do autoritarismo dos militares? Não foi o que realiza-
mos quando, com o Plano Real, liquidamos o invencível 
dragão inflacionário? E não é o que hoje experimenta-
mos neste governo do PT e do Lula que seria diferente, 
ideológico; que não roubava e deixava roubar; mas no 
qual vivemos uma extraordinária convergência não só 
de políticas econômicas, mas de estilos de governar no 
qual as coalizões espúrias e as ambições pessoais, a 
mentira e a mendacidade se repetem?

A desgraça é que o Brasil, como a Norminha, tem 
muitas faces. Há a que se livrou da hiperinflação com 
mais democracia, e há também a que corre o risco de 
liquidar-se no neocaudilhismo com a destruição de um 
partido ideológico, o PT, justamente pelo seu líder mais 
importante, o Lula, na sua sofreguidão de fazer um su-
cessor. Eu não tenho a menor simpatia pelo radicalismo 
petista, mas estimo instituições. Tenho certeza de que 
o Brasil revela uma enorme carência de equilíbrio entre 
personalidades e valores internalizados indispensáveis 
ao seu bem-estar social. Entre nós, basta um sujeito virar 
o “cara” para ele usar o execrável “Você sabe com quem 
está falando?” que, como eu (e não Gilberto Freyre, Caio 
Prado Jr. ou Sérgio Buarque de Holanda) mostrei há 30 
anos, coloca de quarentena as reflexões mais inocentes 
sobre a implantação da “cidadania” moderna, inseparável 
do liberalismo. É necessário fazer como os estudiosos 
do Brasil que não o abandonaram à sua sorte de país 
errado ou falido, mas amorosamente procuraram saber 
onde estava o elo entre o enganado e o enganador. O 
amor, a esperança e a eventual transformação está na 
tentativa de saber por quê.

A beleza do laço entre Abel e Norminha reside no 
fato de que eles sabem que só se muda o que se ama. 
A tese do quanto pior melhor, que tanto animou a nossa 

esquerda, não funciona porque o conserto (ou a cura) 
é, entre os humanos, o limite. Não se trata somente de 
apontar a mendacidade do governo ou de enterrar o 
senador Mercadante. Não! É preciso descobrir, como 
manda o Dorgival, o porquê desse nosso amor por um 
tipo de poder que faculta a hipocrisia, a chantagem 
emocional, a roubalheira, a incúria administrativa e to-
dos esses outros monstros que conhecemos tão bem. 
Se esses caras não valem mesmo nada, não basta 
execrá-los. É preciso saber por que nós – estão aí as 
estatísticas – os amamos tão apaixonadamente. 

Quarta-Feira, 26 de Agosto de 2009
0 votos
Nova CPMF para a gastança

Saúde é pretexto. O presidente Lula quer mesmo 
é arrecadar mais dinheiro para sustentar a gastança 
eleitoral. Será essa a destinação principal da nova 
CPMF, se o Congresso aprovar a recriação desse tri-
buto, agora batizado como Contribuição Social para a 
Saúde (CSS). O governo federal não precisa de mais 
impostos para financiar os programas sociais mais im-
portantes. Recursos não faltam. Só falta usá-los cor-
retamente, evitando esbanjamentos e reorientando as 
despesas. Mas essa não é a especialidade mais aplau-
dida no Palácio do Planalto. Se fosse, o governo teria 
investido muito mais, em vez de elevar as despesas 
de custeio, como resposta à crise econômica inicia-
da há cerca de um ano. Talvez o ministro da Saúde, 
José Gomes Temporão, acredite na CSS como solu-
ção para os problemas de sua Pasta. Neste ano, ele 
teve gastos inesperados, por causa da epidemia de 
gripe suína. Em 2010, segundo se prevê em Brasília, 
a arrecadação federal não deverá ser muito maior que 
a estimada para este ano, porque haverá um rescaldo 
da crise: foi perdido um ano de crescimento econômico 
e isso se refletirá na arrecadação pública. 

Na semana passada, o ministro conseguiu dos de-
putados de seu partido, o PMDB, a promessa de votar 
rapidamente o projeto de recriação da CPMF. Ele pode 
ter agido de boa-fé ao pressionar os companheiros. Mas 
não conseguiria explicar a um auditório crítico e infor-
mado por que o governo precisa desse imposto para a 
saúde. Quase todos os países – desenvolvidos e em 
desenvolvimento – foram afetados pela recessão. O 
impacto foi menor em vários emergentes, mas nenhum 
ficou livre de problemas. A maior parte desses países 
tem carga tributária menor que a brasileira, alguns têm 
exibido um desempenho pior que o do Brasil, e nem 
por isso deverão adotar novos impostos. Não precisa-
rão disso porque seus governos, pelo menos aqueles 
conhecidos pela boa administração, costumam tratar de 
outra forma os problemas de alocação de recursos. O 
presidente Lula nunca parou de se queixar da extinção 
da CPMF. Não tomou a iniciativa formal de propor a sua 
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recriação, deixando o trabalho para os parlamentares 
aliados. Para que deveria assumir a responsabilidade 
por essa medida tão antipática às pessoas sensatas e 
informadas? Não se responsabilizou, mas sempre agiu 
a favor da instituição da CSS.

O projeto de criação desse tributo – definitivo, ao 
contrário da CPMF – foi enxertado pelos deputados na 
Proposta de Emenda Constitucional nº 29. O objetivo 
dessa emenda, já aprovada no Senado, era a amplia-
ção do repasse obrigatório de recursos orçamentários 
para a saúde. Com o enxerto, introduzido na Câmara, 
o esquema de financiamento seria ampliado. Feito o 
acréscimo, o governo conseguiu a aprovação do texto 
básico na Câmara. Foi uma vitória apertada, de apenas 
dois votos a mais que os necessários. Mas a oposição 
conseguiu impedir a aprovação total do projeto. Falta a 
votação de um destaque: o texto aprovado não inclui a 
base de arrecadação da CSS, indispensável à existência 
do tributo. Se o PMDB cumprir a promessa feita ao mi-
nistro da Saúde, o governo terá uma boa possibilidade 
de conseguir a aprovação do projeto na Câmara. Será 
necessária, no entanto, mais uma votação no Senado, 
por causa da alteração do texto. Entre os senadores 
o apoio será mais problemático. Mas é preciso barrar 
já na Câmara dos Deputados esse novo assalto ao 
contribuinte. A arrecadação federal cresceu em 2008, 
apesar da extinção da CPMF, e voltará a crescer com 
a recuperação da economia. A CSS terá o mesmo fato 
gerador do imposto do cheque, a mera movimentação 
de recursos. Isso é uma aberração em termos tributá-
rios. Incidirá em cascata – outra aberração.

Mas será, acima de tudo, mais um fator de ali-
mentação da gastança. Nada impede o governo e seus 
aliados de atribuir mais dinheiro à saúde, à educação 
e aos objetivos considerados mais nobres, quando se 
elabora o orçamento. É uma questão de competência 
administrativa, de decência política e de respeito aos 
cidadãos. A arrecadação de um tributo a mais, mesmo 
carimbado para a saúde, no fim das contas, liberará 
verbas para a gastança e para a lambança. O Brasil 
trabalhador e produtivo apenas perderá com isso. Ga-
nharão os habituais cupins do Tesouro. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– A Mesa atenderá V. Exª.

O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB – 
ES) – Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Senador Casagrande.

O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB 
– ES) – Muito obrigado, Sr. Presidente. É só para fa-
zer...

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Peço aos Srs. Senadores que votem.

O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB – 
ES. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – É só para 

fazer um registro, Sr. Presidente. Depois, terei opor-
tunidade de me pronunciar com mais detalhes sobre 
o tema do pré-sal.

Nós tivemos ontem uma manifestação, divulgada 
ontem e hoje, do Governador do Rio de Janeiro, Sér-
gio Cabral, e do Governador do Espírito Santo, Paulo 
Hartung, com relação a esse tema.

O Presidente Lula está convidando a sociedade 
brasileira para que haja a apresentação do tema na 
próxima segunda-feira. Os Governadores querem um 
nível de diálogo mais intenso. Nós teremos oportuni-
dade de dialogar sobre o tema aqui, no Senado da 
República, e na Câmara dos Deputados.

Hoje mesmo, apresentei um requerimento convi-
dando o Governador Paulo Hartung, o Governador Sér-
gio Cabral e o Governador José Serra para audiência 
pública na Comissão de Assuntos Econômicos, porque 
esse é um tema que vai mobilizar e movimentar o de-
bate na sociedade e no Congresso. Nós, naturalmente, 
desejaremos e desejamos que uma nova riqueza possa 
ser partilhada com todos os demais Estados.

Lá no Espírito Santo, nós temos uma experiên-
cia boa: a da constituição de um fundo com parte dos 
royalties de petróleo do Estado do Espírito Santo. Des-
se fundo, uma parcela desses royalties é direcionada 
aos Municípios que não possuem royalties de petróleo. 
Então, o Governo Federal pode constituir um fundo 
desses para ajudar todos os Estados brasileiros. Mas 
achamos que os Estados produtores têm um impacto 
social e ambiental e merecem, naturalmente, um tra-
tamento diferenciado.

Então, teremos oportunidade de debater o tema 
que é importante para o Brasil. Teremos duas grandes 
vertentes de debate: o debate do modelo de partilha 
– concessão ou partilha – e o debate sobre a distri-
buição de royalties. Esse é um tema sobre o qual eu 
queria fazer o registro, para, depois, me pronunciar 
mais adequadamente.

Peço, também, a V. Exª que faça o registro, nos 
Anais desta Casa, da homilia de Dom Luiz Mancilha 
Vilela, que, no último domingo, fez uma excelente 
manifestação, durante a celebração, com relação ao 
primeiro Sínodo Arquidiocesano. Como há muitas 
questões importantes, eu gostaria que o Senado re-
gistrasse essa manifestação de Dom Luiz.

Obrigado, Presidente.

(Continua em processo de votação.)

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. RENATO CASAGRANDE EM SEU PRO-
NUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do inciso I, §2º, art. 
210 do Regimento Interno.)
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A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Pela 
ordem, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) – 
Senador Gilberto Goellner; em seguida, Senadora Ideli.

O SR. GILBERTO GOELLNER (DEM – MT. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, eu gostaria de registrar aqui que, em 
recente missão comercial, empresários e produtores 
rurais estiveram em Bangladesh, visitando indústrias 
têxteis que têm interesse comercial em adquirir o al-
godão brasileiro. Eles foram comunicados pelos em-
presários de que não havia Embaixada do Brasil na 
capital de Bangladesh, Daca.

Lembro que nós votamos, aqui, o Embaixador, fize-
mos uma consulta ao Itamaraty e recebemos a confirma-
ção de que foi aprovada, no mês de fevereiro, a indicação 

do Embaixador e de que já foi instalada a Embaixada do 
Brasil em Bangladesh. Com isso, já foram comunicados 
os empresários daquele país para que possam fazer as 
relações com o Brasil, tirando seu visto para ingressar 
no País e intensificar as relações comerciais, adquirindo 
o algodão produzido no Centro-Oeste brasileiro. 

Isso é alvissareiro. O Itamaraty, realmente, con-
seguiu colocar essa Embaixada em Bangladesh, que é 
um país extremamente pobre e que necessita dessas 
relações comerciais com o Brasil.

Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 

– Vou encerrar a votação. (Pausa.)
Encerrada a votação.
Vou proclamar o resultado.

(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Votaram SIM 41 Srs. Senadores; e NÃO, 08.

Não houve abstenções.
Total: 49 votos.
A indicação foi aprovada.
Será feita a devida comunicação ao Presidente 

da República.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 

– Item extrapauta: 

MENSAGEM Nº 132, DE 2009 
(Escolha de Chefe de missão diplomática.)

Mensagem nº 132, de 2009, que submete 
à deliberação do Senado a escolha do Senhor 
George Ney de Souza Fernandes, Ministro 
de Segunda Classe da Carreira de Diploma-
ta do Quadro Permanente do Ministério das 
Relações Exteriores, para exercer o cargo de 
Embaixador do Brasil junto à República Árabe 
Popular Socialista da Líbia e junto à República 
de Malta, cumulativamente.

Sobre a mesa, parecer favorável da Comissão 
de Relações Exteriores. (Parecer nº 1.395, de 2009-
CRE)

Em discussão o parecer. (Pausa.)
Não havendo oradores, encerro a discussão.
Os Srs. Senadores já podem votar.

(Procede-se à votação.)

A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Pela 
ordem, Sr. Presidente.

O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) – 
Pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Pela ordem, Senadora Ideli.

A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC. Pela 
ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, 
aproveitando o período em que os Senadores e Se-
nadoras fazem a votação, quero fazer o registro de 
um requerimento que encaminhei à Mesa, de voto 
de aplauso ao Diretor de Engenharia da Eletrosul, Sr. 
Ronaldo Custódio, pelo lançamento do livro Energia 
Eólica para Produção de Energia Elétrica.

Esse livro é o resultado de um trabalho, de um 
estudo para desenvolvimento de tese, inclusive, de 
Ronaldo Custódio. É a primeira publicação em Lín-
gua Portuguesa, no Brasil, que trata exatamente do 
potencial da energia eólica para a produção de ener-
gia elétrica. Por isso, eu gostaria de fazer o registro, 
encaminhar e pedir o apoio de todos os Parlamentares 
para o voto de aplauso.

O lançamento do livro acontecerá exatamente 
hoje, aqui em Brasília.

Ele é um gaúcho, está atuando na Eletrosul, cuja 
sede é em Florianópolis, em Santa Catarina, e essa é 
uma área em que, realmente, o Brasil tem muito a desen-
volver, tem potencial e precisa, exatamente, de estudos, 

precisa de pessoas que se dediquem a produzir textos 
científicos, de tecnologia a respeito de energia eólica.

Então, eu queria fazer este registro e dar os pa-
rabéns ao Ronaldo Custódio pela publicação. 

(Continua em processo de votação.)

O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) – 
Presidente...

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Sr. Pre-
sidente...

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– (...) e vai ter a tramitação normal.

O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) – Sr. 
Presidente, pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Pela ordem, o Senador Pedro Simon.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS. Pela or-
dem.) – Eu cheguei, tentei votar e não consegui, na 
vez anterior, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– A Ata registrará o voto de V. Exª

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Muito 
obrigado. 

O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) – 
Presidente, pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Pela ordem, Senador Renato Azeredo. Perdão, mas 
lembro do nome de seu pai para lhe honrar.

O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Muito obrigado pela 
homenagem ao pai. 

Presidente, eu quero pedir informações à Mesa 
a respeito de um requerimento, aprovado na Comis-
são de Ciência e Tecnologia, sobre a TV Senado nas 
demais cidades brasileiras, especialmente as do meu 
Estado, Minas Gerais. A informação que eu tenho é 
de que falta uma providência do Ministério das Co-
municações para que a TV Senado possa ser trans-
mitida em sinal aberto em Belo Horizonte, o que não 
acontece ainda.

Eu queria só essa providência, que nós pudésse-
mos pedir a solução ao Ministro das Comunicações.

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Pela or-
dem, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Vou encaminhar ao Ministro das Comunicações a 
solicitação de V.Exª

Pela ordem, Senador Mário Couto. 
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Na mesma linha do Senador 
Azeredo, no ano passado, conversei intensamente com 
o ex-Presidente, Senador Garibaldi, a respeito da TV 
Senado, da implantação da TV Senado na cidade de 
Belém, em canal aberto. A nossa Governadora foi con-
tra a implantação, por isso todos os encaminhamentos 
que o ex-Presidente fez foram por água abaixo.

Eu procurei, agora, recentemente, o novo Dire-
tor e ponderei a ele que levasse ao conhecimento de 
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V. Exª, para que pudéssemos, até o final deste ano, 
oxalá, tomara, dar ao povo de Belém o canal aberto 
da TV Senado. Eu espero que V. Exª possa observar o 
processo e verificar que Belém está na fila já há muito 
tempo e tudo está pronto para que seja resolvido esse 
problema. Eu agradeço intensamente a V. Exª se essa 
providência for concretizada.

Muito obrigado, Senador.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – 

AP) – Vou falar com o Diretor de Comunicação nesse 

sentido, para verificarmos como está e pedir que diga 
a V. Exª o andamento do processo.

Senador Renan, se quiser, pode votar.
O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL. In-

tervenção fora do microfone.) – Sr. Presidente, obri-
gado.

(Continua em processo de votação.)

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Vou encerrar a votação. (Pausa.)

Encerrada a votação.

(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – 
AP) – Votaram SIM 41 Senadores; e NÃO, 10.

Não houve abstenção. 
Total: 51.
A indicação foi aprovada. 
Será feita a devida comunicação ao Presiden-

te da República.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – 

AP) – Item extrapauta: 

PARECER Nº 584, DE 2009 
(Escolha de autoridade)

Parecer da Comissão de Meio Ambien-
te, Defesa do Consumidor e Fiscalização e 
Controle sobre a Mensagem nº 79, de 2009, 
do Presidente da República, submetendo 
ao Senador Federal a escolha do Sr. Dal-
vino Troccoli Franca para ser reconduzido 
ao cargo de Diretor da Agência Nacional 
de Águas (ANA).

O Senador Jefferson Praia foi o Relator. O 
parecer é favorável.

Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro 

a discussão.
As Srªs e os Srs. Senadores já podem votar.

(Procede-se à votação.)

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) 
– Sr. Presidente, para registrar a minha presença e o 
meu voto na indicação do Sr. Dalvino Troccoli Fran-
ca, nome muito importante para Agência Nacional de 
Águas; e, ainda, lamentar minha ausência nas duas 

votações anteriores, em face da necessidade da mi-
nha presença na reunião do Conselho Nacional de 
Cultura, que se desenrola ainda nesse momento.

Tive de me ausentar da reunião do Conselho, 
onde sou representante do Senado, da Comissão de 
Educação, para acompanhar as votações no plená-
rio, mostrando a dinâmica do trabalho parlamentar. 
Os Senadores não estão restritos a atuações ape-
nas aqui em plenário, e o plenário é o que é mais 
mostrado para o Brasil. Tem hora que o plenário tem 
de ficar vazio. Minutos atrás, eu estava na reunião 
do Conselho Nacional de Cultura ou mesmo nas 
reuniões das várias comissões temáticas e comis-
sões especiais. Portanto, há um trabalho intenso 
dos Senadores em defesa dos interesses, eviden-
temente, do povo e dos Estados brasileiros. 

Fica o meu registro de presença, para, a partir 
de agora, acompanhar a sessão do Senado e já vo-
tando. 

Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – 

AP) – A Ata registrará a manifestação de V. Exª.
Vou encerrar a votação e proclamar o resul-

tado. 
Em seguida, darei a palavra... 
O SR. AUGUSTO BOTELHO (Bloco/PT – RR) 

– Sr. Presidente, na votação anterior eu gostaria 
de confirmar o meu voto “sim”.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – 
AP) – A Ata registrará a manifestação de V. Exª.

(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Votaram SIM 35 Senadores; NÃO, 17. 

Não houve abstenção. 
Total: 52 votos.
A indicação foi aprovada.
Será feita a devida comunicação ao Presidente 

da República.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 

– Última votação. O Relator é o Senador Antonio Car-
los Valadares.

Item extrapauta:

[PARECER Nº 648, DE 2009] 
(Escolha de autoridade) 

Discussão em turno único do Parecer da 
Comissão de Assuntos Econômicos sobre a 
Mensagem nº 85, de 2009 (nº 322/2009, na 
origem), pela qual o Presidente da República 
submete à apreciação do Senado Federal a 
indicação do Senhor Gilvandro Vasconcelos 
Coelho de Araújo para exercer o cargo de 
Procurador-Geral do Conselho Administrativo 
da Defesa Econômica – CADE do Ministério 
da Justiça.

Discussão do parecer. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão.
As Srªs e os Srs. Senadores já podem votar. 

(Procede-se á votação)

O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB – 
ES) – Sr. Presidente,...

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Senador Renato Casagrande tem a palavra.

O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB – 
ES) – Sr. Presidente, apenas para fazer um registro em 
relação à votação passada. Nós votamos o nome do 
Dalvino Troccoli, indicado para a Agência Nacional de 
Águas. Ele já era diretor e está sendo reconduzido ao 
cargo de diretor da ANA. O Sr. Dalvino Troccoli, natu-
ralmente, é uma pessoa com formação excepcional na 
área de recursos hídricos. Portanto, foi fundamental a 
aprovação do seu nome, porque a ANA estava desfal-
cada. Teremos de votar mais um daqui a alguns dias, 
tendo em vista a rejeição que o Senado promoveu na 
última votação antes do recesso com relação à ANA. 
Mas já haver aprovado o nome do Dalvino foi uma 
posição importante para o funcionamento da Agência 
Nacional de Águas. 

Parabenizo o Senado por essa votação.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 

– Peço às Srªs e aos Srs. Senadores que ainda não 
votaram que o façam.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr. 
Presidente...

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Senador Arthur Virgílio com a palavra.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr. 
Presidente, enquanto votam, requeiro, nos termos do 
art. 222 do Regimento Interno, e ouvido o plenário, que 
seja consignado nos Anais da Casa voto de aplauso 
ao Exmº Sr. Dr. Mauro Bessa, juiz, pela sua ascensão 
ao cargo de Desembargador do Tribunal de Justiça do 
Amazonas. Trata-se de um magistrado eminentemente 
honrado, de uma família de pessoas honradas. É uma 
justa homenagem ao Juiz de Direito por sua ascensão 
ao cargo de Desembargador no Amazonas. A nova po-
sição do ilustre amazonense representa o coroamento 
de brilhante carreira, pelo que é merecedor da home-
nagem que proponho ao Senado da República.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 

– O requerimento de V. Exª seguirá a tramitação para 
ser votado pelo plenário.

A SRA. ROSALBA CIARLINI (DEM – RN) – Sr. 
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Senador Arthur Virgílio, peço a V. Exª que encaminhe 
à Mesa o seu requerimento. 

Pela ordem, tem a palavra a Senadora Rosal-
ba.

A SRA. ROSALBA CIARLINI (DEM – RN. Pela 
ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, eu gostaria de aqui fazer o registro, 
com imenso pesar, do falecimento da ex-Prefeita Zélia 
Moreira Alves Cunha, da cidade de Angicos. Essa se-
nhora foi prefeita e sempre demonstrou muito amor à 
sua terra e fez um trabalho muito grande e marcante. 
Tive o prazer de tê-la como amiga. Ela foi uma mulher 
forte, que muito representou para que eu tivesse for-
ça e enveredasse também pela política para servir ao 
povo da nossa terra.

Muito obrigada, Sr. Presidente. 
O SR. GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB – RN) 

– Sr. Presidente, pela ordem.
A SRA. ROSALBA CIARLINI (DEM – RN) – Que-

ro aqui estender os cumprimentos a todos os familia-
res da Dona Zélia pela partida dela, e, com a certeza 
de que, da morada dos anjos, ela irá abençoar todo o 
povo da terra angicana, por quem ela tanto trabalhou, 
tanto se dedicou, tanto se devotou. Com certeza, de 
lá ela mandará as luzes para que Angicos possa ir no 
caminho do desenvolvimento e de uma vida melhor 
para todos.

O SR. GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB – RN) 
– Sr. Presidente, pela ordem.
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Senador Garibaldi.

O SR. GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB – RN. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
quero me associar à manifestação da Senadora Ro-
salba Ciarlini no que diz respeito ao falecimento da 
ex-Prefeita Zélia Moreira Alves Cunha, uma vez que 
foi uma angicana que sempre se dedicou às melho-
res causas em favor do Município de Angicos. Ela teve 
sempre uma atuação voltada para as pessoas mais 
carentes daquele Município, que é um Município mui-
to vinculado a mim, uma vez que toda a geração mais 
antiga, podemos assim dizer, da minha família nasceu 
na cidade de Angicos. Daí por que venho, em nome 

de meu pai até, que foi Deputado Estadual, trazer o 
pesar pelo falecimento da ex-Prefeita, associando-me 
à manifestação da Senadora Rosalba Ciarlini.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Esta encerrada a votação.

Vou proclamar o resultado.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 

Sr. Presidente, pela ordem.
Gostaria de assinalar, Sr. Presidente, que o meu 

voto é “sim” nesta votação.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 

– A Ata registrará o desejo de V. Exª.

(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Votaram SIM 29 Senadores; NÃO, 24. 

Não houve abstenção.
Total: 53 votos.
A indicação foi aprovada.
Será feita a devida comunicação ao Presidente 

da República.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) 

– Também na votação anterior, se possível, Sr. Pre-
sidente...

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– A Ata vai registrar o desejo de V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Item 32:

[REQUERIMENTO Nº 1.043, DE 2009]

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 1.043, de 2009, da Senadora Serys 
Slhessarenko, solicitando que, sobre o Projeto 
de Lei do Senado nº 237, de 2008, além das 
Comissões constantes do despacho inicial de 
distribuição, seja ouvida, também, a de Desen-
volvimento Regional e Turismo.

Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que aprovam o re-

querimento queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 

– Consulto aos Srs. Líderes se podemos submeter os 
acordos internacionais celebrados, que temos votado 
em outras reuniões, porque, em seguida, vamos ler a 
medida provisória e a pauta ficará trancada.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr. 
Presidente, quantos acordos seriam?

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– São seis acordos.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Da 
minha parte, sim.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Vamos fazer a leitura dos acordos.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Item extrapauta:

[PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 482, DE 2009]

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Decreto Legislativo nº 482, de 2009 ( nº 399, de 
2007, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o texto do Estatuto emendado da Conferência 
de Haia de Direito Internacional Privado, ado-
tado na Haia, em 30 de junho de 2005. 

Parecer favorável, sob nº 1.367, de 2009, 
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional, Relator ad hoc: Senador Wellington 
Salgado.

Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão.
Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam quei-

ram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado. 
A matéria vai à promulgação.

É a seguinte a matéria aprovada:

(*)PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 482, DE 2009 

(Nº 399/2007, na Câmara dos Deputados)

Aprova o texto do Estatuto emendado 
da Conferência da Haia de Direito Interna-
cional Privado, adotado na Haia, em 30 de 
junho de 2005.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o texto do Estatuto emen-

dado da Conferência da Haia de Direito Internacional 
Privado, adotado na Haia, em 30 de junho de 2005.

Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do 
Congresso Nacional quaisquer atos que possam resul-
tar em revisão do referido Estatuto, bem como quaisquer 
ajustes complementares que, nos termos do inciso I do 
art. 49 da Constituição Federal, acarretem encargos ou 
compromissos gravosos ao patrimônio nacional.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

(*) A íntegra do texto encontra-se publicada no DSF de 24-6-2009.  

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Item extrapauta:

[PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 485, DE 2009]

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Decreto Legislativo nº 485, de 2009 (nº 412 de 
2007, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o texto do Acordo entre o Governo da Repúbli-
ca Federativa do Brasil e o Governo da Repú-
blica da Índia sobre o exercício de Atividades 
Remuneradas por Parte de Dependentes do 
Pessoal Diplomático e Consular, celebrado em 
Brasília, em 2 de fevereiro de 2006.
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Parecer favorável, sob nº 1.368, de 2009, 
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional, Relator: Senador Flexa Ribeiro.

Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão.
Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam quei-

ram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria irá à promulgação.

É a seguinte a matéria aprovada:

(*)PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 485, DE 2009  

(Nº 412/2007, na Câmara dos Deputados)

Aprova o texto do Acordo entre o Go-
verno da República Federativa do Brasil e 
o Governo da República da Índia sobre o 
Exercício de Atividades Remuneradas por 
parte de Dependentes do Pessoal Diplomá-
tico e Consular, celebrado em Brasília, em 
2 de fevereiro de 2006.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o texto do Acordo entre o 

Governo da República Federativa do Brasil e o Governo 
da República da Índia sobre o Exercício de Atividades 
Remuneradas por Parte de Dependentes do Pessoal 
Diplomático e Consular, celebrado em Brasília, em 2 
de fevereiro de 2006.

Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do 
Congresso Nacional quaisquer atos que possam resul-
tar em revisão do referido Acordo, bem como quaisquer 
ajustes complementares que, nos termos do inciso I do 
art. 49 da Constituição Federal, acarretam encargos ou 
compromissos gravosos ao patrimônio nacional.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

(*) A íntegra do texto encontra-se publicada no DSF de 24-6-2009.       

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Item extrapauta:

[PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 490, DE 2009]

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Decreto Legislativo nº 490, de 2009 (nº 564 de 
2008, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o texto da Medida I (2003) - Secretariado do 
Tratado da Antártida, adotado durante a 26ª 

Reunião Consultiva do Tratado da Antártida 
(ATCM), realizada em Madri, em 2003.

Parecer favorável, sob nº 1.369, de 2009, 
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional, Relator: Senador Augusto Botelho.

Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão.
Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam quei-

ram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.

É a seguinte a matéria aprovada:

(*)PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 490, DE 2009  

(Nº 564/2008, na Câmara dos Deputados)

Aprova o texto da Medida I (2003) – 
Secretariado do Tratado da Antártida, ado-
tado durante a 26ª Reunião Consultiva do 
Tratado da Antártida (ATCM), realizada em 
Madri, em 2003. 

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o texto da Medida I (2003) 

– Secretariado do Tratado da Antártida, adotado du-
rante a 26ª Reunião Consultiva do Tratado da Antártida 
(ATCM), realizada em Madri, em 2003. 

Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do 
Congresso Nacional quaisquer atos que possam re-
sultar em revisão da referida Medida e correspondente 
Acordo de Sede, bem como quaisquer ajustes com-
plementares que, nos termos do inciso I do art. 49 da 
Constituição Federal, acarretem encargos ou compro-
missos gravosos ao patrimônio nacional.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

(*) A íntegra do texto encontra-se publicada no DSF de 24-6-2009    

A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Pela 
ordem, Sr. Presidente.

O SR. MARCONI PERILLO (PSDB – GO) – Sr. 
Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Pela ordem.

O SR. MARCONI PERILLO (PSDB – GO. Pela 
ordem.) – Sr. Presidente, apenas para consignar os 
meus votos nas duas votações anteriores.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 

– A Ata vai registrar.
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O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Sr. 
Presidente, pela ordem. 

Eu também gostaria de consignar o meu voto na 
votação anterior.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– A Ata registrará.

O Sr. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Voto 
aberto, pelo “sim”, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– A Ata registrará.

A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Pela 
ordem, Sr. Presidente.

Eu queria fazer aqui o registro de um requerimen-
to, ao qual as lideranças concordaram em dar urgência, 
com a possibilidade de ser votado amanhã; e, se for 
feita a leitura da medida provisória, que tranca a pauta, 
a recomendação é que pudesse ser votado hoje. 

É o Projeto nº 204, que regulamenta, faz modifica-
ções na carreira do perito da polícia, perito policial. Esse 
projeto foi fruto de um acordo, é originário da Câmara, de 
autoria do Deputado Arlindo Chinaglia. Na Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania foi apresentada uma 
emenda. De comum acordo, nós separamos a emen-
da, que tratava dos papiloscopistas. Os papiloscopistas 
foram transformados num projeto de lei, que a Casa já 
aprovou e foi remetido à Câmara, mas ainda não tivemos 
a oportunidade de votar o projeto original, que inclusive 
tinha urgência. E, como se inicia amanhã a Conferên-
cia Nacional de Segurança Pública, com a presença 
de peritos do Brasil inteiro, os líderes concordaram em 
assinar, e eu estou aqui com o requerimento. 

Então, se for possível, Sr. Presidente, se for feita 
a leitura da medida provisória, o meu apelo é para que 
pudéssemos votar antes da leitura. Se não for lida a 
medida provisória, poderia ficar para amanhã, porque 
há acordo dos líderes. Assim, peço a compreensão de 
V. Exª para poder avaliar se é possível colocar, aca-
tando o requerimento de urgência.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Vamos terminar a votação dos acordos e, em segui-
da, nós consultaremos os líderes.

A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Então, 
já estou encaminhando o requerimento à Mesa.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Item extrapauta:

[PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 495, DE 2009]

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 495, de 2009 (nº 
983 de 2008, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o texto do Acordo entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo do 

Estado de Israel sobre Cooperação no Campo 
da Agropecuária, assinado em Brasília, em 4 
de dezembro de 2007.

Parecer favorável, sob nº 1.370, de 2009, da 
Comissão de Relações Exteriores e Defesa Na-
cional, Relator ad hoc: Senador Flávio Torres.

Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão.
Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam quei-

ram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à promulgação.

É a seguinte a matéria aprovada:

(*) PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 495, DE 2009  

(Nº 983/2008, na Câmara dos Deputados)

Aprova o texto do Acordo entre o Go-
verno da República Federativa do Brasil e o 
Governo do Estado de Israel sobre Coope-
ração no Campo da Agropecuária, assinado 
em Brasília, em 4 de dezembro de 2007.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o texto do Acordo entre o 

Governo da República Federativa do Brasil e o Gover-
no do Estado de Israel sobre Cooperação no Campo 
da Agropecuária, assinado em Brasília, em 4 de de-
zembro de 2007.

Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do 
Congresso Nacional quaisquer atos que possam resul-
tar em revisão do referido Acordo, bem como quaisquer 
ajustes complementares que, nos termos do inciso I do 
art. 49 da Constituição Federal, acarretem encargos ou 
compromissos gravosos ao patrimônio nacional.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

(*) A íntegra do texto encontra-se publicada no DSF de 24-6-2009.    

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Item extrapauta:

[PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 501, DE 2009]

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 501, de 2009 (nº 
347 de 2007, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o texto do Acordo Estrutura de Coope-
ração em Sociedade da Informação entre os 
Governos da República Federativa do Brasil, 
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da República da África do Sul e da República 
da Índia, assinado em Brasília, em 13 de se-
tembro de 2006.

Parecer favorável, sob nº 1.371, de 2009, 
da Comissão de Relações Exteriores e Defe-
sa Nacional, Relator: Senador Antônio Carlos 
Valadares.

Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão.
Em votação.
As Srªs e os Senadores e Senadoras que o apro-

vam queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado.
A matéria vai à promulgação.

É a seguinte a matéria aprovada:

(*) PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 501, DE 2009  

(Nº 347/2007, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o texto do Acordo Estrutura de 
Cooperação em Sociedade da Informação 
entre os Governos da República Federativa 
do Brasil, da República da África do Sul e 
da República da Índia, assinado em Brasí-
lia, em 13 de setembro de 2006. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º Fica aprovado o texto do Acordo Estrutura 

de Cooperação em Sociedade da Informação entre os 
Governos da República Federativa do Brasil, da Repú-
blica da África do Sul e da República da Índia, assinado 
em Brasília, em 13 de setembro de 2006. 

Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do 
Congresso Nacional quaisquer atos que possam resul-
tar em revisão do referido Acordo, bem como quaisquer 
ajustes complementares que, nos termos do inciso I do 
art. 49 da Constituição Federal, acarretem encargos ou 
compromissos gravosos ao patrimônio nacional.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

(*) A íntegra do texto encontra-se publicada no DSF de 24-6-2009. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Item extrapauta:

[PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 504, DE 2009]

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Decreto Legislativo nº 504, de 2009 (nº 793 de 
2008, na Câmara dos Deputados), que aprova 

o texto do Acordo entre a República Federativa 
do Brasil e o Reino de Espanha Relativo ao 
Estabelecimento e Funcionamento de Centros 
Culturais, assinado em Madri, em 2007.

Parecer favorável, sob nº 1.372, de 2009, 
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional, Relator: Senador Flexa Ribeiro.

O parecer é favorável.
Em discussão.
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão.
O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC) – Pela or-

dem, Sr. Presidente, apenas para solicitar a V. Exª que 
possa consignar em ata minha intenção de voto nas 
matérias anteriores.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– A Ata registrará o desejo de V. Exª.

Em discussão o projeto. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão.
Em votação.
As Srª e os Srs. Senadores que o aprovam quei-

ram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à promulgação.

É a seguinte a matéria aprovada:

(*) PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 504, DE 2009 

(Nº 793/2008, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o texto do Acordo entre a Re-
pública Federativa do Brasil e o Reino da 
Espanha Relativo ao Estabelecimento e Fun-
cionamento de Centros Culturais, assinado 
em Madri, em 17 de setembro de 2007. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º Fica aprovado o texto do Acordo entre a 

República Federativa do Brasil e o Reino da Espa-
nha Relativo ao Estabelecimento e Funcionamento 
de Centros Culturais, assinado em Madri, em 17 de 
setembro de 2007. 

Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do 
Congresso Nacional quaisquer atos que possam resul-
tar em revisão do referido Acordo, bem como quaisquer 
ajustes complementares que, nos termos do inciso I do 
art. 49 da Constituição Federal, acarretem encargos ou 
compromissos gravosos ao patrimônio nacional.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

(*) A íntegra do texto encontra-se publicada no DSF de 24-6-2009. 
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Srs. Líderes, Senador Arthur Virgilio, a Senadora Ideli 
disse que há acordo de lideranças para votação de um 
projeto de lei. Consulto V. Exª e o Senador Agripino e 
os outros líderes.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – De 
acordo, Sr. Presidente, em função da reunião, da con-
venção de segurança pública, que casa muito bem com 
a aprovação desse projeto, que é justo.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Vamos proceder à aprovação do projeto.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP) – 
Sr. Presidente, está incluído na pauta? Extrapauta?

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Extrapauta.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – 
SP) – É, foi o acordo que fizemos na CCJ. Está bom. 
Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Item extrapauta:

[PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 204, DE 2008]

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 204, de 2008 (nº 3.653, de 
1997, na Casa de origem), que dispõe sobre 
as perícias oficiais e dá outras providências. 

Parecer favorável, sob nº 748, de 2009, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relatora ad hoc: Senadora Ideli Salvatti.

Não foram oferecidas emendas perante a 
Mesa.

Discussão do projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão.
Em votação o projeto. (Pausa.)
Sem manifestação contrária, aprovado.
A matéria vai à sanção.

É a seguinte a matéria aprovada:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 204, DE 2008 
(Nº 3.653/97, na Casa de origem,  
do Deputado Arlindo Chinaglia)

Dispõe sobre as perícias e dá outras 
providências.

O Congresso Nacional Decreta:
Art. 1º Esta lei estabelece normas gerais para as 

perícias oficiais de natureza criminal.
Art. 2º No exercício da atividade de perícia oficial 

de natureza criminal, é assegurado autonomia técnica 
científica e funcional, exigido concurso público, com 

formação específica, para o provimento do cargo de 
perito oficial.

Art. 3º Em razão do exercício das atividades de 
perícia oficial de natureza criminal, os peritos de na-
tureza criminal estão sujeitos a regime especial de 
trabalho, observada a legislação específica de cada 
ente a que se encontrem vinculados.

Art. 4º As atividades de perícia oficial de natu-
reza criminal são consideradas como exclusivas de 
Estado.

Art. 5º Observado o disposto na legislação espe-
cífica de cada ente a que os peritos criminais, peritos 
médicos-legistas e peritos odontolegistas com forma-
ção superior específica detalhada em regulamento, de 
acordo com a necessidade de cada órgão por área de 
atuação profissional.

Art. 6º Esta lei entra em vigor 90 (noventa) dias 
após a data de publicação.  

A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Quero 
agradecer, Sr. Presidente, a compreensão das lideran-
ças, porque há várias semanas vínhamos sendo acio-
nados pelas lideranças dos peritos para aprovação da 
matéria, até porque foi fruto de um acordo entre todos 
os líderes.

São as seguintes as matérias não apreciadas 
e transferidas para a próxima sessão deliberativa or-
dinária:

1 
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 Lú-
cia Vânia, que dá nova redação ao art. 193 da 
Constituição Federal (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. 

2 
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. 
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Parecer favorável, sob nº 727, de 2008, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Demóstenes Torres. 

3

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. 

4

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. 

5 
SUBSTITUTIVO DA CÂMARA AO  

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 187, DE 1995 

Discussão, em turno único, do Substitu-
tivo da Câmara ao Projeto de Lei do Senado 
nº 187, de 1995 (nº 3.171/97, naquela Casa), 
do Senador Júlio Campos, que dispõe sobre 
a identificação criminal do civilmente identifi-
cado, regulamentando o art. 5º, inciso LVIII, 
da Constituição Federal. 

Parecer favorável, sob nº 1.215, de 2009, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Ci-
dadania, Relatora ad hoc: Senadora Serys 
Slhessarenko. 

6 
SUBSTITUTIVO DA CÂMARA AO  

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 255, DE 2004 

Discussão, em turno único, do Substitutivo 
da Câmara ao Projeto de Lei do Senado nº 255, 
de 2004 (nº 4.852/2005, naquela Casa), de inicia-
tiva da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito 
sobre Exploração Sexual, que altera o art. 250 da 
Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 -Estatuto da 
Criança e do Adolescente (prevê o fechamento de-
finitivo de hotel, pensão, motel ou congênere que 
reiteradamente hospede criança ou adolescente 
desacompanhados ou sem autorização). 

Pareceres sob nºs 479 e 480, de 2009, 
das Comissões 

- de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relatora: Senadora Serys Slhessarenko, favo-
rável, com adequações, que apresenta; e 

- de Direitos Humanos e Legislação Par-
ticipativa, Relatora: Senadora Fátima Cleide, 
favorável, acatando as adequações da Comis-
são de Constituição, Justiça e Cidadania, con-
solidadas em texto final que encaminha. 

7 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 41, DE 2000 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei da Câmara nº 41, de 2000 (nº 121/99, 
na Casa de origem, do Deputado Cunha Bue-
no), que estabelece a disciplina legal para a 
propriedade, a posse, o transporte e a guarda 
responsável de cães. 

Parecer sob nº 1.089, de 2009, da Comis-
são de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator 
ad hoc: Senador Jayme Campos, favorável, com 
as Emendas nºs 1 a 3-CCJ, que apresenta. 

8 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 34, DE 2001 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 34, de 2001 (nº 3.388/97, na 
Casa de origem, do Deputado Jaques Wag-
ner), que dispõe sobre a construção de muro 
de proteção contínuo nas pontes, viadutos e 
curvas perigosas em rodovias federais. 

Pareceres sob nºs 162 e 1.146, de 2003; 
e 694, de 2009, das Comissões 

- de Serviços de Infra-Estrutura, Relato-
ra: Senadora Heloisa Helena, favorável, nos 
termos da Emenda nº 1-CI, que apresenta, 
com voto contrário vencido do Senador Leo-
mar Quintanilha; e 
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- de Assuntos Econômicos (em audiên-
cia, nos termos do Requerimento nº 269, de 
2003), 1º pronunciamento: Relatora: Senadora 
Serys Slhessarenko, solicitando informações 
ao Ministério dos Transportes para instruir a 
matéria; 2º pronunciamento: Relator: Senador 
Osmar Dias, favorável, nos termos das Emen-
das nºs 2 e 3-CAE, que apresenta. 

9 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 35, DE 2003 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 35, de 2003 (nº 3.055/2000, 
na Casa de origem, do Deputado Bispo Wan-
derval), que altera a Lei nº 9.610, de 19 de fe-
vereiro de 1998, para incluir, na categoria de 
intérpretes ou executantes, os dubladores. 

Pareceres sob nºs 776 e 777, de 2009, 
das Comissões 

– de Educação, Cultura e Esporte (em 
audiência, nos termos do Requerimento nº 1, 
de 2007), Relator: Senador Antônio Carlos 
Valadares, favorável; e 

– de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator ad hoc: Senador Valter Pereira, favorá-
vel, com Emenda nº 1-CCJ, que apresenta. 

10 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 46, DE 2003 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 46, de 2003 (nº 1.550/96, na 
Casa de origem, do Deputado Celso Russo-
manno), que faculta o registro, nos documen-
tos pessoais de identificação, das informações 
que especifica. 

Parecer favorável, sob nº 1.055, de 2009, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Ci-
dadania, Relator ad hoc: Senador Francisco 
Dornelles. 

11 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 110, DE 2005 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 110, de 2005 (nº 3.685/2004, 
na Casa de origem, do Deputado Gustavo 
Fruet), que altera os arts. 11 e 62 da Lei nº 
10.406, de 10 de janeiro de 2002, que institui 
o Código Civil (altera dispositivos referentes 
aos direitos da personalidade e à constituição 
de uma fundação). 

Parecer nº 1.085, de 2009, da Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator 
ad hoc: Senador Lobão Filho, favorável, nos 

termos da Emenda nº 1-CCJ (Substitutivo), 
que oferece. 

12 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 74, DE 2006 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 74, de 2006 (nº 4.681/2004, 
na Casa de origem, do Deputado Fernando Co-
ruja), que altera o Decreto-Lei nº 4.657, de 4 de 
setembro de 1942 -Lei de Introdução ao Código 
Civil Brasileiro, para adequá-lo à Constituição 
Federal em vigor (dispõe sobre a vigência das 
leis estaduais, a homologação das sentenças 
estrangeiras declaratórias do estado das pes-
soas e o divórcio realizado no estrangeiro). 

Parecer favorável, sob nº 698, de 2009, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Renato Casagrande. 

13 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 116, DE 2006 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 116, de 2006 (nº 557/2003, 
na Casa de origem, do Deputado João Herr-
mann Neto), que determina a publicidade dos 
valores das multas decorrentes da aplicação 
do Código de Defesa do Consumidor revertidos 
para o Fundo Nacional de que a trata a Lei nº 
7.347, de 24 de julho de 1985; e altera Lei nº 
8.078, de 11 de setembro de 1990. 

Parecer sob nº 1.352, de 2007, da Comis-
são de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor 
e Fiscalização e Controle, Relator: Senador 
Flávio Arns, favorável, nos termos da Emenda 
nº 1-CMA (Substitutivo), que oferece. 

14 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 38, DE 2007 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 38, de 2007 (nº 6.672/2006, 
na Casa de origem), de iniciativa do Presiden-
te da República, que altera o art. 1.526 da Lei 
nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 -Código 
Civil, determinando que a habilitação para o 
casamento seja feita pessoalmente perante o 
oficial do Registro Civil. 

Parecer sob nº 1.088, de 2009, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator ad hoc: Senador Inácio Arruda, favo-
rável, com a Emenda n° 1-CCJ, de redação, 
que apresenta. 
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15 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 48, DE 2007

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 48, de 2007 (nº 6.048/2002, 
na Casa de origem, do Deputado Alberto Fra-
ga), que acrescenta o § 3º ao art. 83 da Lei nº 
7.210, de 11 de julho de 1984 - Lei de Execução 
Penal, determinando que os estabelecimentos 
penais destinados às mulheres tenham por 
efetivo de segurança interna somente agentes 
do sexo feminino.

Parecer favorável, sob nº 1.212, de 2009, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia, Relatora: Senadora Serys Slhessarenko.

16 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 60, DE 2007 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 60, de 2007 (nº 3.688/2000, 
na Casa de origem, do Deputado José Carlos 
Elias), que dispõe sobre a prestação de servi-
ços de psicologia e de assistência social nas 
escolas públicas de educação básica. 

Pareceres sob nºs 298 e 299, de 2009, 
das Comissões 

– de Educação, Cultura e Esporte, Rela-
tor: Senador Cícero Lucena, favorável ao Proje-
to, com a Emenda nº 1-CE, que apresenta; e 

– de Assuntos Sociais, Relator: Sena-
dor Mozarildo Cavalcanti, favorável, nos ter-
mos da Emenda nº 2-CAS (Substitutivo), que 
oferece. 

17 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 104, DE 2007 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 104, de 2007 (nº 5.522/2005, 
na Casa de origem, do Deputado André de 
Paula), que dispõe sobre a obrigatoriedade 
da implementação de protocolo terapêutico 
para a prevenção vertical do HIV, em hospitais 
e maternidades. 

Parecer nº 1.087, de 2009, da Comissão 
de Assuntos Sociais, Relatora: Senadora Ro-
salba Ciarlini, favorável, nos termos da Emenda 
nº 1-CAS (Substitutivo), que oferece. 

18 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 126, DE 2007

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 126, de 2007 (nº 7.252/2006, 
na Casa de origem), de iniciativa do Presidente 

da República, que dá nova redação à alínea 
“o” do inciso VII do caput do art. 27 da Lei nº 
10.683, de 28 de maio de 2003, que dispõe 
sobre a organização da Presidência da Repú-
blica e dos Ministérios (altera competências do 
Ministério da Defesa).

Parecer favorável, sob nº 525, de 2008, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, Relator: Senador Romero Jucá.

19 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 5, DE 2008 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 5, de 2008 (nº 3.246/2004, 
na Casa de origem, do Deputado Dr. Rosi-
nha), que altera o art. 13 da Lei n° 5.700, de 
1° de setembro de 1971 (inclui a bandeira do 
Mercosul nos casos de hasteamento diário da 
Bandeira Nacional). 

Parecer favorável, sob nº 526, de 2008, 
da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, 
Relator: Senador Sérgio Zambiasi. 

20 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 28, DE 2008 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 28, de 2008 (nº 5.702/2005, 
na Casa de origem), de iniciativa do Presiden-
te da República, que altera o art. 37 da Lei n° 
10.522, de 19 de julho de 2002, que dispõe 
sobre o Cadastro Informativo dos créditos não 
quitados de órgão e entidades federais e dá 
outras providências. 

Parecer favorável, sob nº 1.148, de 2008, 
da Comissão de Assuntos Econômicos, Rela-
tor ad hoc: Senador Inácio Arruda. 

21 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 47, DE 2008 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 47, de 2008 (nº 5.139/2001, 
na Casa de origem, do Deputado Osmar Ser-
raglio), que altera os arts. 12 e 21 da Lei nº 
8.429, de 2 de junho de 1992 -Lei de Impro-
bidade Administrativa (permite a aplicação de 
sanções, isolada ou cumulativamente, ao res-
ponsável por ato de improbidade, e restringe a 
aplicação da pena de ressarcimento). 

Parecer favorável, sob nº 1.056, de 2009, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Ci-
dadania, Relator “ad hoc”: Senador Neuto de 
Conto. 
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22 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 87, DE 2008 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 87, de 2008 (nº 1.871/2007, 
na Casa de origem, do Deputado Edinho Bez), 
que inclui no Anexo da Lei nº 5.917, de 10 de 
setembro de 1973, que dispõe sobre o Plano 
Nacional de Viação, o trecho rodoviário que 
especifica. 

Parecer sob nº 1.229, de 2008, da Comis-
são de Serviços de Infraestrutura, Relator: Se-
nador Cícero Lucena, favorável nos termos da 
Emenda nº 1-CI (Substitutivo), que oferece. 

23 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA  

Nº 136, DE 2008 – COMPLEMENTAR 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei da Câmara no 136, de 2008 -Com-
plementar (no 375/2006-Complementar, na 
Casa de origem), de iniciativa do Presidente 
da República, que dispõe sobre a composição 
do Conselho de Administração da Superinten-
dência da Zona Franca de Manaus; revoga a 
Lei Complementar nº 68, 13 de junho de 1991; 
e dá outras providências. 

Pareceres favoráveis, sob nos 953 e 954, 
das Comissões 

– de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relatora ad hoc: Senadora Serys Shessa-
renko; e 

– de Desenvolvimento Regional e Turis-
mo, Relator: Senador Jefferson Praia. 

24 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 143, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 143, de 2008 (nº388/2003, 
na Casa de origem, do Deputado Maurício 
Rabelo), que altera a redação do art 70 da 
Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, que 
dispõe sobre a proteção do consumidor (inclui 
a substituição ou retirada de peças e compo-
nentes, sem autorização do consumidor no 
fornecimento de serviços).

Pareceres sob nºs 1.269 e 1.270, de 
2009, das Comissões

– de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relatora: Senadora Serys Slhessarenko, favo-

rável, nos termos das Emendas nºs 1 e 2-CCJ, 
que apresenta; e

– da Comissão de Meio Ambiente, Defe-
sa do Consumidor e Fiscalização e Controle, 
Relator: Senador Flexa Ribeiro, favorável ao 
Projeto e as emendas oferecidas pela CCJ.

25 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 13, DE 2009 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 13, de 2009 (nº 6.244/2005, 
na Casa de origem, da Deputada Sandra Ro-
sado), que fixa critério para instituição de datas 
comemorativas. 

Parecer favorável, sob nº 1.057, de 2009, 
da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, 
Relator: Senador Cristovam Buarque. 

26 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 226, DE 2006 

(Tramita nos termos dos  
arts. 142 e 143 do Regimento Comum)

Segunda sessão de discussão, em pri-
meiro turno, do Projeto de Lei do Senado nº 
226, de 2006, de iniciativa da Comissão Par-
lamentar Mista de Inquérito dos Correios, 
que acrescenta dispositivos ao Decreto-Lei 
nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Códi-
go Penal, e à Lei nº 1.579, de 18 de março de 
1952, que dispõe sobre as Comissões Parla-
mentares de Inquérito (tipifica as condutas de 
fazer afirmação falsa ou negar a verdade, na 
condição de indiciado ou acusado, em inqué-
ritos, processos ou Comissões Parlamentares 
de Inquérito).

Parecer favorável, sob nº 1.064, de 2008 
(em audiência, nos termos do Requerimento nº 
29, de 2007), Relator: Senador Alvaro Dias.

27 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 382, DE 2003 

(Incluído em Ordem do Dia,  
nos termos do Recurso nº 7, de 2008)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 382, de 2003, de autoria do 
Senador Rodolpho Tourinho, que dispõe sobre 
o percentual dos cargos e empregos públicos 
para as pessoas portadoras de necessidades 
especiais e os critérios de sua admissão, nos 
termos do inciso VIII do artigo 37 da Consti-
tuição Federal.

AGOSTO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL84



38814 Quinta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2009

Pareceres sob nºs 964 a 966, de 2008, 
das Comissões - de Constituição, Justiça e Ci-
dadania, Relator “ad hoc”: Senador Mozarildo 
Cavalcanti, favorável, com as Emendas nºs 1 e 
2-CCJ, que apresenta; – de Assuntos Sociais 
(em audiência nos termos do Requerimento 
nº 510, de 2007), Relator “ad hoc”: Senador 
Jayme Campos, favorável, com as Emendas 
3 e 4-CAS; e - de Direitos Humanos e Legisla-
ção Participativa, Relator: Senador Flávio Arns, 
favorável, nos termos da Emenda nº 5-CDH 
(Substitutivo), que oferece.

28 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 185, DE 2004

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei do Senado nº 185, de 2004, de autoria 
do Senador Demóstenes Torres, que regula-
menta o emprego de algemas em todo o ter-
ritório nacional.

Pareceres sob nºs 920 e 921, de 2008, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia, Relator “ad hoc”: Senador Antonio Carlos 
Valadares, 1º pronunciamento (sobre o Projeto, 
em turno único, perante a Comissão): favorá-
vel, nos termos de emenda substitutiva, que 
oferece; 2º pronunciamento (sobre as emen-
das, apresentadas ao Substitutivo, no turno 
suplementar, perante a Comissão): favorável, 
nos termos da Emenda nº 1-CCJ (Substituti-
vo), que apresenta. 

29 
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): favorável, 
com a Emenda nº 1-CCJ, que apresenta; 2º 
pronunciamento (sobre a Emenda nº 2-Plen): 
favorável, nos termos de Subemenda, que 
oferece.

30 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 320, DE 2009

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 320, de 2009, de iniciativa 
da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, 
que altera a Lei nº 10.891, de 2004, que institui 
a Bolsa-Atleta, para permitir a concessão do 
benefício aos atletas-guias dos para-atletas 
das categorias T11 e T12.

31 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 331, DE 2009

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 331, de 2009 (apresentado 
como conclusão do Parecer nº 1.230, de 2009, 
da Comissão de Direitos Humanos e Legis-
lação Participativa, Relator ad hoc: Senador 
Jose Nery), que altera o §1º do art. 8º da Lei 
nº 9.099, de 26 de setembro de 1995, e o in-
ciso I do art. 6º da Lei n 10.259, de 12 de julho 
de 2001, para atribuir legitimidade às pessoas 
jurídicas sem fins lucrativos para ajuizarem 
ações nos juizados especiais cíveis.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Ofício do 1º Secretário da Câmara dos Deputados, 
submetendo à apreciação do Senado, nos termos do 
art. 62 da Constituição Federal, com redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 32, o Projeto de Lei de Con-
versão nº 13, de 2009, que dispõe sobre a prestação 
de apoio financeiro pela União aos entes federados 
que recebem recursos do Fundo de Participação dos 
Municípios – FPM, com o objetivo de superar dificul-
dades emergenciais financeiras. Altera diversas leis e 
dá outras providências.

Com referência ao expediente que acaba de ser 
lido, a Presidência comunica ao plenário que o prazo 
de 45 dias para apresentação da matéria encontra-se 
esgotado e o de sua vigência foi prorrogado por Ato 
da Mesa do Congresso Nacional por mais sessenta 
dias, conforme prevê o §7º do art. 62 da Constituição 
Federal.

Prestados esses esclarecimentos, a Presidência 
inclui a matéria na Ordem do Dia de amanhã.

Designo Relator revisor da matéria o Senador 
Romero Jucá.

A leitura da medida provisória tranca a nossa 
pauta. Apenas com a permissão adotada pelo Plenário 
poderemos votar os requerimentos, os acordos inter-
nacionais e autoridades que sejam acordadas.

É o seguinte o projeto recebido:
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Encerrada a Ordem do Dia.

Sobre a mesa, requerimentos que passo a ler.

São lidos os seguintes:

REQUERIMENTO Nº 1.069, DE 2009

Requer Voto de Aplauso à bailarina 
Marika Gidali, contemplada pela revista Trip 
com o “Prêmio Trip-Transformadores”.

Requeiro, nos termos do art. 222, do Regimento 
Interno, ouvido o Plenário, que seja consignado, nos 
Anais do Senado, Voto de Aplauso à bailarina Marika 
Gidali, contemplada pela revista Trip com o “Prêmio 
Trip-Transformadores”.

Requeiro, ademais, que desse voto seja cientifi-
cada a homenageada.

Justificação

O Voto de Aplauso é justo preito de reconhecimen-
to a Marika Gidali, bailarina de mérito, que, em 1974, 
encantou o País pela iniciativa de levar arte a milha-
res de pessoas que normalmente não têm acesso à 
cultura. Ela dançava em cima de um tablado montado 
numa barca que navegava pelo rio São Francisco. Ela 
faz jus ao Voto de Aplauso que requeiro ao Senado 
da República. 

Sala das Sessões, 26 de agosto de 2009. – Sena-
dor Arthur Virgílio, Líder do PSDB.

REQUERIMENTO Nº 1.070, DE 2009

Requer Voto de Aplauso ao indigenista 
José Carlos Meirelles, um dos 12 contem-
plados pela revista Trip com o Prêmio Trip-
Transformadores”.

Requeiro, nos termos do art. 222 do Regimento 
Interno, e ouvido o Plenário, que seja consignado, nos 
Anais do Senado, Voto de Aplauso ao indigenista José 
Carlos Meirelles, um dos 12 contemplados pela revista 
Trip com o “Prêmio Trip-Transformadores”.

Requeiro, ademais, que desse Voto seja cientifi-
cado o homenageado.

Justificação

O Voto de Aplauso é justo preito de reconhecimen-
to a um dos homenageados, este ano, com o “Prêmio 
Trip-Transformadores”. José Carlos Meirelles é indi-
genista muito conhecido em todo o País. Há quase 40 
anos convive com índios da Amazônia e ali colabora 
na demarcação de terras de tribos isoladas, dialoga 
com seringueiros e ribeirinhos. É pessoa extremamen-

te dedicada a essa área, pelo que faz jus ao Voto de 
Aplauso que requeiro ao Senado da República.

Sala das Sessões, 26 de agosto de 2009. – Sena-
dor Arthur Virgílio, Líder do PSDB.

REQUERIMENTO Nº 1.071, DE 2009

Requer Voto de Aplauso à atleta Ana 
Moser, contemplada pela revista Trip com 
o “Prêmio Trip-Transformadores”.

Requeiro, nos termos do art. 222 do Regimento 
Interno, e ouvido o Plenário, que seja consignado, nos 
Anais do Senado, Voto de Aplauso à atleta Ana Moser, 
uma das 12 personagens contempladas pela revista 
Trip com o “Prêmio Trip-Transformadores”. 

Requeiro, ademais, que desse voto seja cientifi-
cada a homenageada.

Justificação

O Voto de Aplauso é justo preito de reconhecimento a 
uma das 12 personagens homenageadas, este ano, com o 
“Prêmio Trip-Transformadores”. Craque do voleibol feminino 
nacional, que já integrou a Seleção do Brasil, atualmente 
está engajada em meritória ação social. Ela usa o esporte 
como suporte pedagógico que aplica em comunidades de 
baixa renda do Rio Janeiro, em Ponta Grossa – PR, e no 
interior de São Paulo. Ela, pois, é merecedora do Voto de 
Aplauso que requeiro ao Senado da República.

Sala das Sessões, 26 de agosto de 2009. – Sena-
dor Arthur Virgílio, Líder do PSDB.

REQUERIMENTO Nº 1.072, DE 2009

Requer Voto de Aplauso ao repórter 
Caco Barcelos, contemplado pela revis-
ta Trip com o “Prêmio Trip-Transformado-
res”.

Requeiro, nos termos do art. 222 do Regimento 
Interno, e ouvido o Plenário, que seja consignado, nos 
Anais do Senado, Voto de Aplauso ao repórter Caco 
Barcelos, contemplado pela revista Trip com o “Prêmio 
Trip-Tranformadores”.

Requeiro, ademais, que desse voto seja cientifi-
cado o homenageado.

Justificação 

O Voto de Aplauso é justo preito a um dos 13 
homenageados este ano com o “Prêmio Trip-Transfor-
madores”. Sempre voltado à causa das pessoas injus-
tiçadas, o repórter, em 40 anos de atividade, adquiriu 
relevância, extensivamente à profissão de jornalista. 
Ele, pois, é merecedor do Voto de Aplauso que requeiro 
ao Senado da República.

Sala das Sessões, 26 de agosto de 2009. – Sena-
dor Arthur Virgílio, Líder do PSDB.
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– A Presidência encaminhará os votos solicitados.

Os requerimentos lidos vão ao Arquivo.
Sobre a mesa, requerimentos que passo a ler.

São lidos os seguintes:

REQUERIMENTO Nº 1.083, DE 2009 

Requeremos, com fundamento nos arts. 154, III, 
e § 5º, 199 e 200 do Regimento Interno do Senado 
Federal, a realização de sessão especial em come-
moração ao Dia Internacional de Democracia, a ser 
celebrado em 15 de setembro de 2009.

Justificação

O Dia Internacional da Democracia foi instituído 
no ano passado pela Organização das Nações Unidas 
– ONU, para criar uma oportunidade em que os países 
membros reflitam sobre o significado e a importância 
da democracia.

A União Interparlamentar – Organização que te-
nho a honra de presidir no Brasil – recebeu informações 
de que mais de 50 Parlamentos organizaram eventos 
especiais para esse dia no ano de 2008. E, neste ano, 
fará a divulgação dos debates, de sessões especiais 
e da participação da mídia.

Diante disso, e, considerando que a chave da 
democracia é o Parlamento, requeiro a aprovação ao 
presente requerimento.

Sala das Sessões, 26 de agosto de 2009.

REQUERIMENTO Nº 1.084, DE 2009

Requeremos, nos termos do art. 160 do Regi-
mento Interno do Senado Federal, em aditamento ao 
Requerimento nº 363, de 2009, que o Período do Ex-
pediente da sessão do dia 15 de setembro de 2009 

seja destinado a comemorar os quarenta e quatro anos 
de criação da profissão do Administrador.

Justificação

Em 9 de setembro do corrente ano a profissão 
de administrador, que foi criada pela Lei nº 4.769, de 
1965, completará quarenta e quatro anos. Atualmen-
te, a profissão é exercida por pessoas com graduação 
nesse curso, que tenham a devida habilitação pelo 
Conselho Regional de Administração, que fiscaliza o 
exercício da profissão.

Esta profissão vem crescendo e se fortalecendo, 
decidindo o destino de milhares de organizações pú-
blicas e privadas. Afinal, o administrador é a pessoa 
responsável pelo gerenciamento de recursos humanos, 
tecnológicos, materiais, financeiros, visando soluções 
e resultados eficazes para a organização com a qual 
estão comprometidos.

Assim, objetivando conferir o merecido reconhe-
cimento aos profissionais de administração e destacar 
a importância desta profissão no desenvolvimento do 
País, propomos o presente requerimento.

REQUERIMENTO Nº 1.085, DE 2009 
(Senador Flávio Arns e outros senadores)

Em atenção à programação da V Semana do 
Senado Federal de Acessibilidade e Valorização da 
Pessoa com Deficiência, a realizar-se em dezembro de 
2009, requeremos que seja realizada Sessão Especial 
do Senado Federal em homenagem ao bicentenário de 
nascimento de Louis Braille, inventor do Sistema Braille 
de leitura e escrita para cegos, que neste ano será o 
tema da comemoração. Por recomendação da União 
Mundial de Cegos (UMC), ente opinativo da Organiza-
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ção das Nações Unidas (ONU), para assuntos relacio-
nados à falta de visão, em 2009 o bicentenário de Louis 
Braille será comemorado em 159 países. Cego desde 
os dois anos de idade devido a um acidente domés-
tico, Louis Braille empregou sua inteligência brilhante 
no desenvolvimento de um código de comunicação 
universal, perceptível ao tato, que tornou possível ao 
cego o acesso à leitura e à escrita. O sistema Braille é 
utilizado mundialmente como instrumento de leitura e 
alfabetização de cegos, tendo sido implantado no País 
em 1850, sendo o Brasil o primeiro País da América 
Latina a utilizá-lo, além de possuir o maior parque de 
impressão em Braille do subcontinente. O Braille é uma 
ferramenta que garante que as pessoas cegas e com 
baixa visão tenham acesso à igualdade e à liberdade 
universais, com a convicção de que podem participar 
ativamente no futuro vibrante do mundo, em todos os 
seus contextos.

Sala das Sessões, 26 de agosto de 2009. – Sena-
dor Augusto Botelho; Senador Cristovam Buarque; 
Senador Eduardo Azeredo; Senador Flávio Arns; Se-
nador Gim Argello; Senador Papaléo Paes; Senador 
Paulo Paim; Senador Roberto Cavalcanti; Senador 
Romeu Tuma; Senador Sergio Zambiasi.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Os requerimentos que acabam de ser lidos vão à 
publicação.

Está inscrito, como primeiro orador, o Líder De-
móstenes Torres.

Senador Arthur Virgílio.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Peço 

a inscrição, Sr. Presidente, como Líder do PSDB, nesta 
etapa da sessão.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– V. Exª está inscrito.

Senador Demóstenes Torres, com a palavra.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (DEM – GO. Pela 

Liderança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Srªs Senadoras, Srs. Senadores, “a substância profun-
da da Anistia está em reconciliar a Nação” – Senador 
Teotonio Vilela.

Neste final de semana, por ocasião das come-
morações dos 30 anos da edição da Lei de Anistia, o 
governo do Excelentíssimo Senhor Presidente da Re-
pública, Luiz Inácio Lula da Silva, decidiu se apresentar 
à sociedade nacional flagrantemente dividido sobre um 
tema que, sinceramente, não deveria ensejar polêmi-
ca. De um lado se encontra a prudência e a razão do 
Ministro da Defesa, Nelson Jobim, que definitivamente 
rejeita a tese revanchista de revisionismo do passado 
para fulminar os efeitos pacificadores da Lei 6.683, de 
28 de agosto de 1979, e assim reabrir as feridas cura-
das do período do regime militar.

O outro lado, liderado pelo Ministro da Justiça, 
Tarso Genro, aproveita a data para espezinhar a histó-
ria como se ela fosse objetivo de especulação política 
motivada por sentimentos rixosos e inconsequentes. 
Ao alimentar o ódio, a facção do Governo Lula que 
pretende anular os efeitos da Lei de Anistia para pre-
tensamente alcançar os torturadores presta enorme 
desserviço ao Brasil.

Deveríamos, neste momento, celebrar as três 
décadas de um diploma legal que fez muito bem ao 
País, quando deu início definitivo à nossa redemocrati-
zação. Trata-se de uma lei que permitiu a reintegração 
ao cenário político e social de milhares de brasileiros 
que foram banidos ou exilados por conta de convicções 
ideológicas que felizmente não vigoram mais.

Estou a falar de homens honrados que, depois 
de reintegrados, deram ao Brasil enorme contribuição 
administrativa, parlamentar e institucional, a exemplo 
de Leonel Brizola, Miguel Arraes, Aldo Arantes, Pau-
lo Renato de Souza, Herbert de Souza, Paulo Freire, 
José Serra, Fernando Gabeira, entre outros de grande 
expressão. É preciso sempre lembrar – e essa data me 
parece um momento especial – que foi por intermédio 
da Lei de Anistia que pudemos avançar e consolidar 
a democracia brasileira.

A Lei de Anistia permitiu que sepultássemos pau-
latinamente o regime de exceção de 1964, pois, após 
a sua edição, o Brasil foi à luta pelo fim da censura, 
elegeu governadores pela via democrática depois de 
dezesseis anos da edição do Ato Institucional nº 3 
e tomou as ruas em nome das Diretas Já. A anistia 
também deu a substância da liberdade que norteou o 
Constituinte a elaborar o que o grande Ulysses Gui-
marães chamava de Carta Cidadã.

Então, se impõe a pergunta: por que, trinta anos 
depois, fulminar, espezinhar e retalhar uma lei que só 
fez bem ao Brasil? O argumento dos revanchistas é 
o de que dispositivo da Lei nº 6.683 fere preceito fun-
damental da Constituição, pois prescreve como anis-
tiáveis os crimes conexos, ou seja, os praticados pelo 
regime militar, como a tortura, delitos considerados 
imprescritíveis.

Concedo a palavra ao grande Senador Mão 
Santa.

O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – Senador De-
móstenes Torres, quis Deus que V. Exª galgasse hoje 
à Comissão mais importante, Comissão de Justiça. É 
necessário lembrar – atentai! – que Deus deu as leis a 
Moisés, que o filho de Deus disse: “Bem-aventurados 
os que têm fome e sede de justiça”. Eu sou testemu-
nha. Quis Deus, no dia da anistia, eu dei um telefone-
ma para Petrônio Portella. E eu viria. No dia seguinte, 
nove horas da manhã, eu entrava com a minha esposa, 
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Adalgisa, e os jovens médicos para um credenciamen-
to. Aí, Petrônio disse – atentai bem –: “Mão Santa, eu 
faltaria com o João, mas não faltaria com você”. E eu: 
“Que João?”. Ele disse: “O João Figueiredo. Saí do café 
porque tinha um compromisso”.Olha bem, aí eu disse: 
“Desculpe-me, mas eu vim porque esses jovens mé-
dicos estão em dificuldades. Tiraram um empréstimo 
para fazer um hospital e não tem credenciamento”. Eu 
estava com a Adalgisa, e ele disse: “Você sabe? Eu 
vim porque é a minha vida. Eu sou Deputado Estadu-
al. É só Buriti e Piracuruca”. Ele, com o dedo em riste, 
disse assim: “Olha, você vai ser tudo o que quiser no 
Piauí”. Antônio Araújo estava ao lado. Hoje, é o Secre-
tário de Marco Maciel. Contei o problema, e ele disse: 
“A anistia é a maior glória. Estou hoje...”. Então, quero 
dar este testemunho. Petrônio Portella, Romeu Tuma, 
seria candidato a Presidente e Tancredo Neves a vice. 
Esse era o Colégio Eleitoral, pelo PP. Ganhariam. E ele 
seria o primeiro Presidente civil da República. Essa foi 
a maior a obra da concórdia, da recuperação. Ele foi o 
ícone dessa transição democracia, sem documentos, 
sem tiros e sem coisa. Da anistia é que renasceu. En-
tão nisso aí nós não aceitamos que se mexa, porque 
foi uma obra daquele que foi, talvez, o melhor Sena-
dor da História. Todo dia, transitamos por esse túnel. 
Quem o abriu foi Petrônio Portella. E essa foi uma 
obra... E a bandeira do Piauí é mais bonita que a do 
Brasil. Tem as mesmas cores, mas uma só estrela: é 
Petrônio Portella, que nasceu com essas obras de re-
democratização. E a anistia foi uma delas. Quis Deus 
que V. Exª, representando aquela firmeza do direito de 
Rui Barbosa, defendesse um outro homem amante do 
Direito, que foi Petrônio Portella.

O SR. DEMÓSTENES TORRES (DEM – GO) – 
Muito obrigado a V. Exª.

Nesse sentido, em outubro do ano passado, a 
Ordem dos Advogados do Brasil ingressou no Supre-
mo Tribunal Federal com Arguição de Descumprimento 
de Preceito Fundamental – ADPF, com a finalidade de 
que a Suprema Corte promova a reinterpretação da 
referida lei e declare que a anistia não se estende aos 
atos praticados pelos agentes da repressão. 

Entre alguns dos fundamentos da ADPF se en-
contram argumentações sinceramente descabidas 
como a interpretação de que a Lei da Anistia “repre-
senta clara e direta ofensa ao princípio democrático e 
ao princípio republicano, que embasam toda a nossa 
organização política”, pois faltava ao Congresso Nacio-
nal da época legitimidade para legislar em função de 
um terço da composição do Senado ter sido formada 
pelos chamados Senadores biônicos. 

Em igual sentido, a OAB argumenta que a au-
toridade encarregada de sancioná-la era um general, 

no caso, o Presidente João Baptista de Oliveira Fi-
gueiredo, que havia sido alçado à posição de Chefe 
de Estado pelos seus companheiros de farda e não 
pelo povo brasileiro. 

Vejam, Srªs e Srs. Senadores, que, na ação, a 
OAB argui que a anistia não pode ser considerada a 
base de um acordo para “permitir a transição do regi-
me militar ao Estado Democrático de Direito”, porque 
uma das partes, as vítimas da repressão política, não 
deram procuração aos Parlamentares de então para 
agirem em seu nome. 

Meus Deus, isso trama contra a segurança jurí-
dica do País, pois daqui a pouco vamos questionar a 
legitimidade de todo e qualquer diploma legal produ-
zido antes da promulgação da Constituição de 1988 
e criar um vazio de valores legais sob a inspiração de 
uma estranha ideia de assepsia política.

A sociedade brasileira deu procuração sim para 
que o Parlamento elaborasse a Lei de Anistia e ini-
ciasse o processo de transição que ensejou a Aliança 
Democrática. O próprio Presidente Lula, ele um dos 
anistiados, demonstrou espírito de estadista ao deixar 
assentado que “a anistia não foi um ato de benevolên-
cia ou grandeza do regime militar e que só foi possível 
pela mobilização crescente da sociedade brasileira”.

O Presidente da República lembrou, com muita 
propriedade, em matéria publicada domingo na Folha 
de S.Paulo, que a Lei era defendida por estudantes, 
familiares de perseguidos, jornalistas e pelo movimen-
to sindical, que faziam greves. De acordo com Lula, 
“com a anistia, pudemos reincorporar centenas de 
brasileiros à vida política e pavimentar o caminho da 
redemocratização, num processo que culminou com 
uma Constituição que tem garantido avanços extraor-
dinários ao Brasil”.

Ora, se era um clamor da sociedade e culminou 
com a redemocratização, como é que agora, trinta anos 
depois, o Congresso que elaborou a Lei era espúrio 
e não possuía procuração para legislar em nome dos 
brasileiros?

Eu me lembro com muita clareza, Senador Mão 
Santa, pois iniciei a minha carreira política no Comi-
tê Goiano de Anistia, que os que estão hoje a pedir a 
reinterpretação da Lei de Anistia são os mesmos que 
propugnavam por um diploma que tivesse efeito am-
plo, geral e irrestrito. 

Ora, se era ampla, geral e irrestrita como é que 
pode, 30 anos depois, ter efeito retroativo...

(Interrupção do som.)

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
Senador Demóstenes, terminou o tempo, mas lhe dou 
mais dez minutos, porque dez é a nota para V. Exª que 

AGOSTO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL284



39014 Quinta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2009

defende esta, que é uma das páginas mais belas. A 
primeira vez que ouvi falar em consenso era Petrônio 
Portella dizendo que buscou o consenso da Pátria para 
fazer nascer a Lei da Anistia.

O SR. DEMÓSTENES TORRES (DEM – GO) – 
Agradeço a V. Exª.

E perguntava então: se a Lei da Anistia era am-
pla, geral e irrestrita como é que pode, 30 anos depois, 
ter efeito retroativo justamente para restringir direitos, 
mesmo se falando de um ato jurídico perfeito? Por 
mais que setores radicais esperneiem, não há como 
furtar da Anistia a sua característica fundamental de 
tratado do perdão. Isso não quer dizer que signifique 
esquecimento, porque os fatos ocorridos no período 
que abrange a lei pertencem à memória histórica do 
povo, bem imaterial de valor sagrado.

Nesse sentido concordo com a posição coerente 
do Ministro Nelson Jobim para quem “uma coisa é o 
direito à memória e outra é o revanchismo”. Perfeita-
mente, e nesse aspecto os governos dos Presidentes 
Fernando Henrique Cardoso e Lula têm em comum o 
fato de sonegar à Nação os documentos relativos ao 
período do Regime Militar. Vejo nos dois casos mais 
uma movimentação simulada da reunião de fragmen-
tos da documentação produzida no período do que 
a intenção administrativa de produzir um centro de 
pesquisa centrado nos princípios da publicidade e da 
transparência.

Por outro lado, temos de lembrar que, enquanto 
se produziu pouco na recuperação da memória históri-
ca, houve avanços extraordinários no aperfeiçoamento 
legal do instituto da Anistia de 1979 por intermédio de 
dois dispositivos constitucionais e três legais, principal-
mente da Lei dos Desaparecidos de 1995 e do Regi-
mento do Anistiado Político, de 2002, ambos editados 
na era Fernando Henrique Cardoso.

Aliás, por força da Lei nº 10.559, pelo menos no 
aspecto da reparação pecuniária, a Anistia alcançou 
mais de 30 mil beneficiários e consumiu do contribuinte 
um dispêndio que supera os R$3 bilhões. Muita gente 
argumenta que se trata de uma Bolsa Ditadura ou que 
converteram o Ministério da Justiça em caixa de mon-
tepio. Não penso dessa maneira, pois acredito que há 
inúmeras indenizações merecidas, embora sejam fla-
grantes os abusos, especialmente os que se referem 
a ressarcimentos milionários.

Sr. Presidente, para encerrar, gostaria de ressaltar 
que o Brasil realizou, de longe, a transição democráti-
ca mais pacífica entre todas as ditaduras da América 
Latina. Negociação política que se encontra assentada 
nas bases sólidas da Lei de Anistia.

Repito, deveríamos neste momento celebrar os 
resultados auspiciosos do diploma legal em vez de fi-

car enviando muxoxos injustificáveis na imprensa em 
nome de uma causa que visa a embargar o futuro sob 
o pretexto de resgatar o passado.

Confio na serenidade do Supremo Tribunal Fe-
deral, que terá a oportunidade de julgar a matéria no 
sentido de definitivamente não permitir que prospere 
o expediente irresponsável dos abridores oficiais de 
feridas cicatrizadas.

Pensam que adquiriram uma causa altaneira e 
bela ao rasgar a Anistia de 1979 para punir os tortu-
radores. Perfeitamente, só não podem se esquecer de 
que punir os torturadores exige a prestação de contas 
dos terroristas. E aí muitos integrantes de diversos es-
calões do Governo Lula vão deixar os seus gabinetes 
algemados.

E para que não restem dúvidas sobre a minha 
opinião, do mesmo modo que tenho repúdio completo 
pela tortura, não vejo nada além do banditismo e igual 
covardia na ação do terrorismo.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

Durante o discurso do Sr. Demóstenes 
Torres, o Sr. José Sarney, Presidente, deixa a 
cadeira da Presidência, que é ocupada pelos 
Srs. Marconi Perillo, 1º Vice-Presidente, e Mão 
Santa, 3º Secretário, sucessivamente.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
Quis Deus eu estar presidindo para contar a história 
da verdade. 

Petrônio Portella se imolou. Ele era o escolhido 
dos militares para a transição. A chapa era ele, do PDS, 
e Tancredo o seu vice, do PP. Ganharia...

Demóstenes Torres, o Petrônio Portella era um 
pessoa sofrida. Ele só tinha um pulmão. Então, ele 
sofreu, nessa transição, um enfarte e ele não quis dar 
a entender que fraquejaria o seu físico. Não deixou o 
trabalho. Ele continuou e faleceu. Então, ele se imolou 
pela redemocratização. Tancredo se imolou pela rede-
mocratização. Então, foram muitos sacrifícios para nós 
termos essa democracia. 

Os aplausos da Nação brasileira a Demóstenes 
Torres.

O SR. DEMÓSTENES TORRES (DEM – GO) – 
Obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
Senador Flexa Ribeiro, V. Exª é o próximo...

O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Não, vou 
só usar a palavra pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– Não quer aqui?

O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Não.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 

– Ótimo.
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A SRA. LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO) – Pela or-
dem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
Deixe-me usar no lugar de V. Exª?

O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – V. Exª 
pode... 

A SRA. LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO) – Pela or-
dem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
Então, pela ordem, primeiro Flexa, e depois...

A SRA. LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO) – É só para 
registrar...

O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Primeiro 
a Senadora Lúcia Vânia.

A SRA. LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO. Pela or-
dem. Sem revisão da oradora.) – É só para registrar 
os votos favoráveis aos embaixadores que aqui foram 
votados.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– Nós chamamos a atenção do nosso Secretário da 
Mesa, Dr. José Roberto, para o apelo da nossa Sena-
dora Lúcia Vânia.

Agora, pela ordem, Flexa Ribeiro, que era o ora-
dor inscrito da vez.

O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – V. Exª poderá usar a 
minha inscrição, pois estou seguindo para o aeroporto. 
Tenho de representar a Comissão de Constituição e 
Justiça amanhã numa palestra no Senado da Argen-
tina, sobre o projeto de convergência tecnológica nas 
comunicações.

Antes de viajar, Sr. Presidente Mão Santa, quero 
fazer aqui um voto de aplauso. No domingo retrasado, 
dia 16 de agosto, foi inaugurada a primeira instituição 
adventista de Ensino Superior na Região Norte do Bra-
sil. Com essa, somam-se apenas mais duas unidades 
de formação de pastores adventistas em todo o País: 
a Faculdade de Teologia da Unasp, em Engenheiro 
Coelho, e a Faculdade de Teologia do Iaene, no Mu-
nicípio de Cachoeira, na Bahia. 

A Faculdade Adventista da Amazônia, conhe-
cida pela sigla Faama, está sendo implantada em 
uma propriedade rural de 105 hectares. Atualmente, 
a rede adventista de educação é a maior rede priva-
da de educação na Região Norte, com 60 escolas e 
21 mil alunos.

Iniciará suas atividades com o curso de Teologia. 
No local, também vai funcionar um colégio de Ensino 
Fundamental e Médio. Para os exames vestibulares, 
previstos para o final de 2009, a nova Faculdade vai 
oferecer 55 vagas para o curso de graduação em Teo-
logia, que terá duração de quatro anos. Já para 2012, 
a oferta de cursos aumentará, com o curso de Licen-

ciatura em Pedagogia, além de, futuramente, iniciar a 
graduação em outras áreas de Ensino Superior.

Com a Faculdade, serão atendidos principalmen-
te estudantes oriundos das seis associações e duas 
missões do território da União Norte Brasileira (UNB), 
que congrega os Estados do Pará, Amapá, Maranhão, 
Amazonas, Roraima, Rondônia e Acre.

Futuramente, a Faculdade Adventista será amplia-
da e contará com um Hospital Universitário, trazendo 
mais uma opção para engrandecer e aprofundar os 
estudos na área biológica no Estado do Pará.

Já nos próximos anos, a Igreja Adventista do 
Sétimo Dia terá em sua área educacional a formação 
de estudantes de Ensino Básico até o Superior, mos-
trando alto nível de comprometimento, credibilidade e 
confiança dos paraenses e do Brasil com o alto nível 
de formação oferecido pela instituição.

Vale ressaltar que a iniciativa de estruturar suas 
instalações no Município de Benevides evidencia a 
preocupação de levar o ensino de qualidade a áreas 
de expansão da Região Metropolitana, que passam a 
ter melhor acesso à educação de nível superior den-
tro de sua própria localidade, valorizando ainda mais 
a região e seus moradores.

Portanto, eu não poderia deixar de prestar esta 
homenagem ao trabalho competente que a Igreja Ad-
ventista do Sétimo Dia vem desenvolvendo no meu 
Estado do Pará. Com um Brasil tão carente na área da 
educação, este é um exemplo a ser seguido.

Por esses motivos, Sr. Presidente, requeiro, nos 
termos do art. 222 do Regimento Interno e ouvido o 
Plenário, que seja consignado nos Anais do Senado, 
Voto de Aplauso à Igreja Adventista do Sétimo Dia pela 
inauguração da Faculdade Adventista da Amazônia, no 
Município de Benevides, no Estado do Pará. 

Requeiro, ademais, que esse voto seja levado ao 
conhecimento das seguintes autoridades:

Pastor Erton Carlos Köhler, Presidente da Divi-
são Sul-Americana da Igreja Adventista do Sétimo Dia; 
Pastor Marlinton Souza Lopes, Presidente da União 
Norte Brasileira da Igreja Adventista do Sétimo Dia; 
Dr. Valdimiro Laurindo, Diretor da Faculdade Adventis-
ta da Amazônia; Vereador Nehemias Guedes Valentin; 
Pastor Wagner Augusto Vieira Aragão, Presidente da 
Associação Baixo-Amazonas; Pastor Gilberto Ribeiro 
dos Santos, Presidente da Associação Sul do Pará, em 
Marabá; Pastor Roberval Moura Marinho, Presidente 
da Missão Oeste do Pará, com sede em Santarém; 
Dr. Walter Streithorst Filho, Diretor Médico do Hospital 
Adventista de Belém.

Pedirei a inserção nos Anais e o encaminhamento 
do Voto de Aplauso às pessoas aqui relacionadas.
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– V. Exª será atendido e, na próxima viagem, não se 
esqueça de colocar o meu nome para acompanhar a 
comitiva de V. Exª.

Está inscrito aqui Garibaldi Alves. 
V. Exª quer usar da palavra? V. Exª está inscrito, 

é o da vez. Ainda mais, é meu vizinho, não é?
O SR. GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB – RN) 

– Pois é, tenho essa prioridade.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 

Pois é, V. Exª está aqui e poderá usar da tribuna.
O SR. GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB – RN) 

– Sr. Presidente, eu gostaria de fazer um apelo a V. Exª 
para ver se consigo uma permuta com o próximo ora-
dor. Aí, ele falaria primeiro e, se V. Exª assegurasse, 
eu falaria depois.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– A razão da minha presença aqui é garantir a voz do 
Senador, e V. Exª é o primeiro inscrito.

O SR. GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB – RN) 
– Mas quem é o orador seguinte?

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
O Senador Romeu Tuma é o orador seguinte. Senador 
Romeu Tuma faz a permuta.

O SR. GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB – RN) 
– Então, é com a maior satisfação que dou agora o meu 
espaço de tempo ao Senador Romeu Tuma.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– Com a palavra, o Senador Romeu Tuma, que falará 
como Líder do PTB.

Antes, quero anunciar aqui, com muita satisfação 
e honra, a presença da Câmara Municipal de Resen-
de: estão aqui o Vereador Mirim; o Vice-Presidente da 
Câmara Municipal Carlos Roberto Britto; o Vereador 
Luiz Carlos Alencar; o Vereador Sílvio Fonseca; e o 
Vereador Josemar. 

Nós entendemos que o Vereador é um Senador 
municipal, e o Senador é um Vereador federal. Façam 
da Câmara Municipal lá de sua cidade de Resende a 
catedral da democracia. Esse é o nosso dever.

Com a palavra, já na tribuna, o Senador Romeu 
Tuma. O Senador Romeu Tuma é figura a quem o País 
deve. Ele foi também, como Petrônio Portella e José 
Sarney, um dos ícones da transição pacífica e demo-
crática em nosso País.

V. Exª, que representa com grandeza o Estado 
de São Paulo e o PTB, pode usar da tribuna.

O SR. ROMEU TUMA (PTB – SP. Pela Liderança. 
Sem revisão do orador.) – Obrigado, Presidente.

Srªs e Srs. Senadores, primeiro, quero cumpri-
mentar o Senador Demóstenes pela análise jurídica 
que fez dessa lei que tem sido discutida fora de hora. 
Ele fez uma bela análise jurídica sobre o problema.

Mas, hoje, estou aqui a pedido do próprio Co-
mando da Aeronáutica.

Desde tempos imemoriais, o homem tentava 
deslocar-se como os pássaros, o que possibilitaria 
transpor com mais facilidade as matas, os rios, os 
montes e os mares.

A mitologia grega nos brindou, por isso mesmo, 
com a lenda de Ícaro, muito conhecida. Segundo essa 
lenda, Ícaro chegou a voar com asas confeccionadas 
com penas de pássaros e cera, mas, por voar alto 
demais, a cera acabou por derreter e Ícaro morreu 
no mar.

É uma simbologia interessante – não sonhar alto 
demais –, mas também reflete a necessidade de ade-
quarmos os equipamentos por nós desenvolvidos aos 
propósitos aos quais deverão servir.

Depois, sabemos do projeto da hélice voadora ela-
borado pelo gênio Leonardo da Vinci ainda do Renas-
cimento, há cinco séculos, projeto que foi aproveitado 
e desenvolvido, com grande utilidade e maior sucesso, 
somente no século XX. Aqui, trata-se do helicóptero.

O homem descobriu que poderia elevar-se aos 
ares há exatos trezentos anos. E o autor dessa proeza 
foi nada mais nada menos do que um brasileiro nasci-
do na cidade de Santos: o padre, cientista e inventor 
Bartolomeu de Gusmão.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, Barto-
lomeu Lourenço de Gusmão deve ser considerado 
maior ainda se levarmos em conta que cresceu numa 
colônia em que os recursos intelectuais eram parca-
mente distribuídos, uma terra em que a aquisição de 
conhecimentos era extremamente difícil, devendo os 
mais afortunados deslocar-se até a Europa para obter 
uma educação mais esmerada.

Filho de Francisco Lourenço e Maria Álvares, ba-
tizado em 19 de dezembro de 1685 na Igreja Paroquial 
da Vila de Santos, Bartolomeu cursou as primeiras letras 
na própria Capitania de São Vicente, no Colégio São 
Miguel, o único estabelecimento de ensino da região. 
Mas foi no Seminário de Belém, em Cachoeira, na Ca-
pitania da Bahia, que prosseguiu nos estudos e onde 
despertou para a profícua carreira de inventor.

Aí, o estudante já demonstrou sua capacidade 
de criar soluções fundadas em idéias engenhosas. O 
edifício do seminário ficava sobre um monte de mais 
ou menos cem metros de altura, e a água que o abas-
tecia tinha de ser buscada em vasos num brejo pró-
ximo. Bartolomeu desenvolveu um maquinismo para 
levar a água do brejo até o seminário por meio de um 
cano longo, fato que causou admiração até no próprio 
reitor, Alexandre de Gusmão. O aparelho foi denomi-
nado pelo próprio inventor como “carneiro hidráulico”, 
nome que é utilizado até os dias atuais. Nessa épo-
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ca, Bartolomeu contava apenas treze anos. Em 1699, 
terminado o seminário em Belém, transferiu-se para 
Salvador, então capital do Brasil, onde ingressou na 
Companhia de Jesus, mas dela retirou-se em 1701, 
antes de se formar jesuíta.

Em 1702, depois de uma viagem a Portugal, 
onde impressionou a todos com seus dotes intelectu-
ais, retornando ao Brasil, retomou os estudos para o 
sacerdócio, sendo ordenado em 1708.

Em 1705, pediu à Câmara da Bahia a patente 
para seu aparelho de anos atrás, o “invento para fazer 
subir água a toda a distância e altura que se quisesse 
levar”. A patente, concedida em 1707 pelo Rei Dom 
João V, foi a primeira outorgada a um brasileiro.

Em 1708, já na condição de sacerdote, retornou 
a Portugal. Em 1709, requereu patente para um “ins-
trumento para se andar pelo ar” – hoje conhecido como 
aeróstato ou balão –, que foi concedida em 19 de abril 
do mesmo ano. Devido à divulgação do invento por 
grande parte da Europa com estampas fantasiosas, 
em que aparecia como uma barca com formato de 
pássaro, esse invento acabou se tornando conhecido 
por “Passarola”.

Foi somente em agosto de 1709 – há trezentos 
anos, portanto – que Bartolomeu de Gusmão fez as 
cinco primeiras experiências, perante a Corte portu-
guesa, com balões de pequena dimensão. O protótipo 
utilizado na primeira experiência, 3 de agosto, pegou 
fogo antes de subir. Em seguida, Bartolomeu de Gus-
mão fez outras, sendo a quarta experiência feita em 
espaço aberto, no Terreiro do Paço (hoje Praça do Co-
mércio) e, desta vez, o balonete elevou-se a grande 
altura, fazendo um pouso suave minutos após. E ele 
foi até a quinta experiência.

Os testes tiveram prosseguimento. A experiência 
realizada em 3 de outubro de 1709 no pátio da Casa da 
Índia contou com um aparelho maior, apesar de ainda 
insuficiente para carregar um homem e demonstrou 
a viabilidade da invenção. O aeróstato atingiu grande 
altitude, flutuou por um espaço de tempo considerá-
vel, que não foi medido, e pousou sem problemas. Das 
quatro experiências realizadas com esse aparelho, 
três foram assistidas, seguramente, pelo Rei D. João 
V e sua Corte.

A descoberta da possibilidade de elevar objetos 
mais pesados às alturas valeu a Bartolomeu de Gus-
mão o epíteto de “Padre Voador”.

Esses balões não se popularizaram à época por-
que tinham algumas características que desaconse-
lhavam sua utilização: eram considerados perigosos, 
porque desprovidos de controle, e podiam provocar 
incêndios. Esses pontos inibiam a construção de um 
modelo maior, tripulável.

Foi com a descoberta de Bartolomeu de Gusmão 
que os irmãos Montgolfier contaram para fazer a pri-
meira subida do homem em balão, em 4 de julho de 
1783, em aparelho ainda rudimentar e que se baseava 
na idéia de lastro para controle de altitude.

Mais tarde, com o desenvolvimento do know-how 
do vôo em balões, passou a ser utilizado um maçari-
co de chama regulável para aquecer o ar dentro dos 
balões. Assim, os mais recentes se utilizaram da va-
riação térmica controlada, dando maior segurança às 
pessoas que se aventuravam no balonismo.

Os balões mais modernos utilizam gás não-aque-
cido, como o hidrogênio, o hélio, a amônia e o gás de 
carvão. O mais utilizado, principalmente em dirigíveis, 
é o hélio, porque proporciona maior segurança.

Aliás, a glória de comprovar a dirigibilidade dos 
balões pertence a outro grande inventor brasileiro, Al-
berto Santos Dumont, sobejamente conhecido e acla-
mado por nós como “Pai da Aviação”.

Foi ele que contornou a Torre Eiffel em 19 de 
outubro de 1901, retornando exatamente ao ponto de 
partida, o campo de Saint Cloud. Um percurso de 30 
quilômetros foi feito em menos de 30 minutos, uma das 
condições que lhe valeram o prêmio de cinquenta mil 
francos, patrocinado pelo então magnata do petróleo 
Henry Deutsch de La Meurthe.

É necessário ressaltar a importância de Bartolo-
meu de Gusmão pela invenção do primeiro aparelho 
que permitiu ao homem elevar-se no ar. E 2009 é um 
ano extremamente adequado para as homenagens, 
tendo em vista que representa três séculos dessa 
descoberta. E mais: por ser o autor da façanha um 
brasileiro nascido em nosso território ainda no tempo 
do Brasil Colônia.

Cumprimento a Aeronáutica por ter lembrado 
essa façanha de Bartolomeu de Gusmão, pelos 300 
anos da invenção e do uso do balão.

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 

Após pronunciamento do Senador Romeu Tuma, que 
está como Líder do PTB – e eu pediria a sua inscri-
ção para ceder para a encantadora Lúcia Vânia aqui 
na lista –, agora, consultando, concedo a palavra ao 
Senador Neuto de Conto, do PMDB do Estado de 
Santa Catarina.

Lúcia Vânia vai ocupar o lugar do Senador Ro-
meu Tuma, que estava inscrito como orador e conse-
guiu uma representação da Liderança. Então, todos 
serão chamados.

Senador Neuto de Conto, V. Exª poderá usar da 
tribuna por até 20 minutos, mas, com espírito sintético, 
dez está bom, não é, e é a nota que V. Exª merece.
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O SR. NEUTO DE CONTO (PMDB – SC. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Senador Mão Santa, Srªs e Srs. Se-
nadores, no dia de ontem, a Comissão de Educação, 
Cultura, Esporte e Turismo aprovou para Santa Catari-
na, para o Rio Grande do Sul e para o Paraná um dos 
projetos fundamentais para o seu desenvolvimento e 
crescimento. 

Trata-se de um projeto que veio da Câmara, pro-
duzido pelo Poder Executivo, levou o nº 152. Criou-se, 
por seu intermédio, a Universidade Federal da Fron-
teira Sul, com sede na cidade de Chapecó e com dois 
campi, no sudoeste do Paraná, em Laranjeiras do Sul 
e Realeza; e dois campi no Estado do Rio Grande do 
Sul, em seu norte, em Cerro Largo e Erechim.

Sem dúvida nenhuma, a mesorregião da grande 
fronteira do mercado comum do Cone Sul, o Mercosul, 
tem 396 Municípios. Lá vivem quatro milhões de pes-
soas. Com a integração e o desenvolvimento, temos a 
alegria e a satisfação de, desta tribuna, anunciar àquela 
terra e àquela gente que, alicerçada no trabalho, têm 
recebido da bondade de Deus, rios caudalosos, ter-
ras férteis, clima ótimo, solo abundante. E com esses 
componentes da natureza que são o maior complexo 
agroindustrial do mundo, principalmente na área de 
frangos e suínos... 

Assim, sem dúvida alguma, a Universidade Fede-
ral da Fronteira Sul, utilizando-se dessa potencialidade 
natural poderá, deverá e fará o crescimento intelectual, 
tecnológico e científico de uma sociedade que, com es-
ses fatores, elevar-se-á de tal maneira e de tal ordem, 
trazendo para aquelas comunidades o crescimento 
extraordinário esperado com associação do trabalho, 
da capacidade intelectual e da natureza que oferece 
ao Rio Grande do Sul, ao Paraná e à Santa Catarina 
para todo o nosso Brasil. 

Por isso, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, é 
muito importante a criação dessa Universidade, tendo 
em vista que trará desenvolvimento intelectual, cres-
cimento e, principalmente, igualdade, já que todos os 
brasileiros poderão estudar gratuitamente, estejam 
onde estiverem, principalmente no meu grande oeste 
para a juventude desenvolver aquela região. 

E preciso agradecer, Sr. Presidente, àqueles que 
lutaram historicamente em todos os momentos para 
essa conquista, mas, no momento atual, aos Parla-
mentares do Oeste de Santa Catarina em particular: 
o Deputado Cláudio Vinhati, o Deputado Valdir Colat-
to, o Deputado Celso Maldaner, o Deputado Zonta, o 
Deputado Silva, que, na luta e no trabalho cotidiano, 
têm conquistado essa extraordinária obra para nossa 
região; aos três Senadores catarinenses – Senadora 
Ideli Salvatti, Senador Raimundo Colombo; e, sem dú-

vida nenhuma, à soma também dos Senadores e dos 
Deputados do Paraná, dos Senadores e dos Deputa-
dos do Rio Grande do Sul, pelo trabalho constante e 
contínuo na conquista de tão importante obra.

Sr. Presidente, assomei a esta tribuna para regis-
trar este fato fantástico para nós e para Santa Catarina, 
para o Paraná e para o Rio Grande do Sul, de uma con-
quista de muitos anos, que é resultado do trabalho da 
sua sociedade, dos seus representantes, a conquista 
é a redenção de uma sociedade que tanto espera, que 
tanto trabalha e que tanto luta pelo nosso Brasil.

Por isso quero agradecer a oportunidade, essas 
breves comunicações, para anunciar essas importantes 
realizações pelo Governo brasileiro e, principalmente, 
pelo Parlamento, pela Comissão de Educação, Cultura 
e Esporte e por esta Casa, que nos tem dado a opor-
tunidade de termos mais uma universidade federal em 
defesa da nossa juventude e do nosso Brasil.

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 

– Nossos cumprimentos ao Senador Neuto de Conto 
pelo seu pronunciamento.

Convidamos Jefferson Praia, que está na nos-
sa lista.

É com muita satisfação que anunciamos que estão 
na nossa Tribuna de Honra, representantes da Câma-
ra Municipal de Araruama, Estado do Rio de Janeiro, 
Região dos Lagos: Presidente José Domingues Eurico 
– Zezinho, acompanhado de Luis Antonio Bernardes, 
Osvaldo Norberto Gonçalves Filho, Rosana Gardea-
zabal, Sérgio Egger, Saulo Perez, Marizeti Ramos de 
Andrade, Julio César Coutinho. Esses são os vereado-
res aqui presentes, a quem confiamos a salvaguarda 
de nossa democracia. Os vereadores são, sem dúvi-
da nenhuma, a personalidade mais próxima do povo, 
a primeira trincheira para garantir o fortalecimento do 
Legislativo e da democracia.

Com a palavra o Senador Jefferson Praia.
O SR. JEFFERSON PRAIA (PDT – AM. Pronuncia 

o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Muito 
obrigado, Sr. Presidente.

Acabei de chegar de uma reunião muito produtiva, 
onde estávamos eu, o Senador João Pedro, o Deputa-
do Francisco Praciano, o Deputado Lupércio Ramos, a 
Deputada Vanessa Grazziotin, com o Ministro do Meio 
Ambiente, para tratarmos da BR-319.

Sr. Presidente, essa rodovia é importantíssima 
para a Amazônia, para o meu Estado do Amazonas. Ela 
vai fazer com que nós estejamos muito mais integrados 
com o Brasil, muito mais interligados com os Estados. 
E como disse um dia desses o nosso Senador Augus-
to Botelho, vai fazer com que também Roraima possa 
usufruir desta importante rodovia que é a BR-319.
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Para a economia do Estado do Amazonas, Sr. 
Presidente, essa rodovia representa muito, porque 
através dela nós poderemos melhorar o escoamento 
dos nossos produtos, aquilo que nós produzimos na 
nossa economia. São produtos do Polo Industrial de 
Manaus. 

Portanto, estamos atentos a todas as questões 
relacionadas à BR-319. Estamos lutando para que 
essa BR seja pavimentada e restaurada o mais breve 
possível, porque ela significa muito para o meu Esta-
do do Amazonas, ela significa muito para o Estado de 
Rondônia e também para o Estado do nosso Senador 
Augusto Botelho.

Senador Augusto Botelho, é com muito prazer 
que ouço V. Exª.

O Sr. Augusto Botelho (Bloco/PT – RR) – Sena-
dor Jefferson Praia, V. Exª, como amazônida, sabe da 
importância dessa BR para nós, principalmente porque 
temos quase três milhões de brasileiros que não têm 
o direito de vir para o Brasil por terra, só podem vir 
de avião. Os brasileiros que têm menos recursos não 
podem vir para o Brasil, mas podem ir para a Vene-
zuela, podem ir até para os Estados Unidos por terra. 
Mas é meio paradoxal não podermos chegar aqui. É 
lamentável que, por problemas de ambiente, em uma 
estrada que já existe desde 1974, quando ela foi asfal-
tada, fiquemos colocando dificuldades para isso. Está 
se gastando dinheiro que daria para asfaltar talvez 100 
quilômetros de estradas só com problemas ambientais. 
Todas as áreas em que falta fazer asfalto nessa estra-
da são áreas de conservação, são reservas já defini-
das. Então, Senador, eu acho que é uma implicância 
mesmo conosco. Não querem que nos integremos, 
que os outros brasileiros cheguem ao nosso Estado e 
escolham os nossos produtos por terra também. Mas 
tenho a certeza de que vamos conseguir isso, porque 
o bom senso prevalece e ninguém segura o progres-
so. O progresso é uma coisa que vem mesmo. E todo 
mundo quer progresso. Os indígenas querem progres-
so, os amazônidas querem progresso. E o direito de 
ir e vir dos brasileiros da Amazônia, do Amazonas e 
de Roraima vai ser cumprido quando conseguirmos 
asfaltar a BR-319. 

O SR. JEFFERSON PRAIA (PDT – AM) – Muito 
obrigado, Senador Augusto Botelho, pela sua contri-
buição ao tema, mas eu gostaria de destacar o resul-
tado da reunião que tivemos com o Ministro do Meio 
Ambiente, Minc. Sabemos da importância, mas, para 
mim, ficou hoje muito mais clara a razão por que está 
tendo uma certa lentidão para se viabilizar a pavimen-
tação e a recuperação da BR-319. 

De acordo com o Ministro, o Ministério do Meio 
Ambiente constituiu um grupo de trabalho para ana-

lisar todas as questões – as questões ambientais, é 
claro – dentro do contexto de se asfaltar uma BR e 
de termos os cuidados em relação ao meio ambiente, 
pelo qual tenho certeza de que V. Exª também luta. O 
que está acontecendo? O que, na verdade, aconte-
ceu? O Ministério está buscando fazer o trabalho dele. 
O grupo de trabalho fez a sua análise. Salvo engano, 
em novembro do ano passado, ele estabeleceu dez 
exigências para que fosse viabilizado o asfaltamento. 
Eram exigências quanto à viabilização das unidades de 
conservação estaduais. Nesse processo como um todo, 
o que me pareceu, como resultado daquela reunião, 
é que o Estado do Amazonas procurou ser mais ágil, 
Rondônia não teve tanta agilidade, em atender essas 
demandas. E, hoje, percebendo como essas deman-
das, por parte do Ministério do Meio Ambiente, não 
foram atendidas e, além do mais, dentro do contexto 
dos estudos de EIA/RIMA, os critérios estabelecidos 
pelo Ministério também não foram atendidos, nós te-
mos todo esse contexto que, de certo modo, Senador 
Augusto Botelho, emperra a viabilização daquela im-
portante rodovia para todos nós.

E tem mais uma coisa que, na minha avaliação, é 
fundamental percebermos: a questão relacionada aos 
recursos para que o Ministério – veja bem – pudesse 
viabilizar suas unidades de conservação nacionais. 
Há, apenas, um mês o Ministério passou a ter recur-
sos de R$14 milhões. Portanto, não sei se V. Exª, que 
está muito atento a esse assunto – é da Amazônia e, 
certamente, os amazônidas estão nos acompanhando 
neste momento –, entendeu a grande problemática. De 
certo modo, nós temos lentidão por parte de governos, 
no sentido de atender às exigências... Porque elas pre-
cisam ser resolvidas; queiramos ou não, elas precisam 
ser resolvidas, para que possamos ter a pavimentação 
e a recuperação daquela rodovia. 

Além disso, Senador Augusto Botelho, nós te-
mos, há apenas um mês, R$14 milhões para que o 
próprio Ministério viabilize sua unidade de conser-
vação. O Ministério fez o possível – essas foram as 
observações do Ministro – no sentido de flexibilizar 
uma infraestrutura adequada, dentro do âmbito das 
unidades de conservação estaduais. Flexibiliza, mas, 
de acordo com o Ministério, eles exigem que tenhamos 
uma estrutura mínima para atender a essas unidades 
de conservação estaduais. 

Na visão do Ministério, pelo que percebi, não dá 
para asfaltar sem que essas unidades estejam, por 
exemplo, com infraestrutura adequada, sem que te-
nham pelo menos uma polícia ambiental, que tenham 
bombeiro, que possam fazer um trabalho mínimo para 
que nós não tenhamos problemas ambientais.
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Muito bem, diante disso tudo, eu, hoje, não acre-
dito muito que possamos resolver o asfaltamento ainda 
este ano. O cenário, para mim, foi um cenário com-
plicadíssimo, um cenário que me deixou muito mais 
apreensivo quanto a essa questão do asfaltamento 
da BR-319.

O que temos que fazer, nós, Parlamentares? Eu 
estou dando entrada, neste momento, em um reque-
rimento na Comissão de Meio Ambiente para convo-
carmos o Governo do Estado do Amazonas, do meu 
Estado, o Governo de Rondônia, o Ministério dos 
Transportes, o Dnit, o Ministério do Meio Ambiente – 
nós queremos que todos estejam ali –, para podermos 
perceber onde está o problema, a fim de viabilizarmos, 
o mais rápido possível, essas licenças ambientais. 

Além disso, Sr. Presidente – estou concluindo –, 
nós estamos muito próximos do período de chuva. Da-
qui a menos de dois meses, começam as chuvas na 
região, e eu não acredito que iremos viabilizar asfalto 
naquela rodovia no período de chuva. Portanto, nós va-
mos ser mais exigentes. Temos que acompanhar mais 
de perto todo esse processo que está acontecendo, 
que envolve essas diferentes instituições...

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
Após pronunciamento brilhante do Senador Jefferson 
Praia, registramos, com muita satisfação, que contamos 
com a presença, no nosso plenário, da encantadora 
líder Íris. Íris é Deputada, foi Senadora das mais bri-
lhantes e é a Presidenta do PMDB. Extraordinária.

Agora, consultando a lista de oradores, temos o 
Senador Eduardo Suplicy, depois a encantadora Lúcia 
Vânia e a encantadora professora Serys Slhessarenko. 
Você quer permutar com ela?

Senador Eduardo Suplicy.
Ele ontem trouxe um cartão vermelho. O Presi-

dente Sarney hoje trouxe um cartão branco, da paz. 
E nós levantamos o verde, da esperança de melhores 
dias para a Pátria Brasil.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – 
Prezado Presidente, Senador Mão Santa, eu gostaria 
de dizer, com respeito ao cartão branco que o Presi-
dente Sarney quer que simbolize o Senado Federal, 
que o desejo, o mote da Campanha da Fraternidade da 
Igreja Católica neste ano é o de que nós precisamos 
alcançar a paz como fruto da justiça. Para alcançar a 
justiça, precisamos buscar a verdade. Então, nós con-
seguiremos buscar a verdade apurando-a, esmiuçando 
todos os caminhos, os elementos. 

A sugestão que formulei ao Presidente José Sar-
ney é de que ele possa ajudar o Senado Federal, os 
Senadores, a destrinchar inteiramente todos aqueles 
elementos que constaram das representações. Ele 

ainda pode fazer isso, na medida em que há um re-
curso apresentado ao Supremo Tribunal Federal por 
inúmeros Senadores para que o assunto possa ser 
apreciado em plenário. Então, isso ainda pode acon-
tecer. De maneira que o cartão branco, a bandeira 
branca da paz pode vir a acontecer quando tivermos 
realizado a justiça.

A paz acontece quando ela é fruto da justiça, que, 
para acontecer, precisa ser precedida do desvendar 
completo da verdade, do reconhecimento daquilo que 
foi eventualmente considerado inadequado, examina-
das as gradações de cada possível falta. É isso que 
gostaria de aqui transmitir.

Também quero dizer que, ainda ontem, procurei 
conversar com cada um dos membros de minha ban-
cada – inclusive com as Senadoras Fátima Cleide e 
Ideli Salvatti, as únicas duas com quem não consegui 
falar, apesar de elas saberem que eu havia tentado 
telefonar, porque eu tenho o maior respeito por cada 
uma delas, pelos meus colegas Senadores e, claro, pelo 
meu Líder Aloizio Mercadante – e procurei transmitir a 
todos que iria fazer aquele pronunciamento.

Hoje, muitas pessoas me perguntaram por que 
utilizar um símbolo como o cartão vermelho. Obvia-
mente, porque o povo brasileiro conhece tão bem a 
linguagem do nosso esporte paixão, do esporte mais 
popular do Brasil, o nosso futebol, que todos nós, 
desde meninos, sabemos muito bem o que um cartão 
vermelho significa: quando um jogador não procede 
adequadamente, o juiz pode, a qualquer momento, 
mostrar-lhe o cartão vermelho.

Mas eu gostaria hoje, Sr. Presidente, sobretu-
do, de trazer uma reflexão a respeito da existência 
do Senado.

Como é do conhecimento público e dos Sena-
dores, os problemas havidos em nossa Casa fizeram 
com que surgisse um debate a respeito da existência 
ou não do Senado, se o Congresso Nacional deve ou 
não ser unicameral. E, dentre outros eminentes juristas 
brasileiros, o professor Dalmo Dallari tem realizado en-
trevistas e, inclusive, escreveu uma contribuição para 
o Jornal da OAB do Rio de Janeiro, denominada “Le-
gislativo unicameral não seria menos democrático”. O 
Jornal da OAB do Rio de Janeiro pediu a mim, então, 
que fizesse o contraponto. E eu gostaria aqui de regis-
trar tanto a contribuição do professor Dalmo de Abreu 
Dallari, um dos mais eminentes juristas brasileiros, e 
também a minha própria resposta.

Antes, porém, eu gostaria de registrar a presença 
da Vereadora de Araruama, Estado do Rio de Janeiro, 
Rosana Gardeazabal. 

Seja muito bem-vinda aqui ao Senado Federal. 
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A Vereadora Rosana, do Rio de Janeiro, honra-
nos com a sua visita.

Eis, portanto, as reflexões do Professor Dalmo 
Dallari:

“Desde as origens das revoluções bur-
guesas, no século XVIII, fixou-se como ideal o 
impedimento de governos com poder absoluto. 
Pela impossibilidade de se ter o povo reunido 
em cada circunstância, admitiu-se que sua 
vontade fosse expressa por meio de repre-
sentantes eleitos. A par disso, adicionou-se a 
separação de poderes como requisito de go-
verno democrático. Assim, além da exigência 
de ‘governo do povo pelo povo’, houve a exi-
gência de um Legislativo independente.

Com a independência das 13 colônias 
inglesas da América, veio a criação dos EUA e 
da primeira Constituição escrita. Proclamando-
se independentes na Inglaterra em 1776, as 
colônias, transformadas em estados, realiza-
ram uma convenção na Filadélfia, em 1787. 
Foi criada uma Casa Legislativa federal, com 
representantes eleitos nos estados, em nú-
mero proporcional à quantidade de eleitores 
de cada estado. Mas o Norte baseava-se em 
comércio, pesca e industrialização nascente 
e não usava trabalho escravo, predominando 
nele a posição abolicionista. O Sul era escra-
vista e sua população livre, pequena. Por isso, 
o número de representantes dos estados do 
Norte seria maior do que o dos estados do 
Sul, tornando certa a abolição da escravatura 
por via legal. Foi, então, negociada a criação 
de uma segunda Casa Legislativa, o Senado, 
na qual os estados teriam igual número de 
representantes. Graças a isso, as propostas 
de abolição aprovadas na Câmara foram bar-
radas no Senado e a escravidão durou ainda 
80 anos depois de vigorar a Constituição dita 
liberal.

Esse modelo exerceu influência sobre o 
Brasil, que em 1824 teve a primeira Constitui-
ção, com Legislativo bicameral. Desde 1891, 
quando adotou uma constituição republicana, 
o país aproximou-se ainda mais do modelo es-
tadunidense. Deu-se a cada Estado, as antigas 
províncias, o direito de eleger três senadores, 
diferentemente da Câmara, em que o número 
de deputados guarda certa proporcionalidade 
com a população do estado.

Na Carta de 1988 os princípios funda-
mentais da República estão no Título I, no qual 
figuram o governo pelo povo, diretamente ou 

por meio de representantes eleitos, e a sepa-
ração dos poderes. São cláusulas pétreas, que 
só nova Constituinte pode mudar. O Título IV 
trata da organização dos poderes, ali estando 
o Legislativo bicameral, que não é, portanto, 
elemento essencial do Estado democrático 
brasileiro.

Um Legislativo unicameral daria maior 
representatividade e mais celeridade ao pro-
cesso decisório, e não seria menos democrá-
tico do que o atual sistema bicameral.”

Essa é a contribuição do eminente jurista e pro-
fessor da USP Dalmo de Abreu Dallari.

Agora, aqui registro minha reflexão sobre as con-
siderações do Professor Dallari:

“Extinção do Senado: sim ou não?
A extinção poderia vir a enfraquecer a 

Federação.
A tormenta que assola o Senado fez 

surgir um forte debate sobre a sua existência. 
Um dos mais respeitados juristas do Brasil, o 
professor Dalmo de Abreu Dallari, argumen-
ta que o Brasil deve ter um parlamento com 
apenas uma Casa.

Dallari aponta que a Câmara dos Lordes, 
no Reino Unido, e o Senado na França e nos 
Estados Unidos tiveram origens conservado-
ras. No caso britânico, a intenção dos nobres, 
no século XVII, foi controlar os burgueses. O 
Senado francês, criado em 1799, teve por pro-
pósito conter os excessos democratizantes da 
burguesia radical. E, nos Estados Unidos, o 
Senado foi criado com o objetivo de conter os 
abolicionistas, o que fez a escravatura durar 
mais de 80 anos. 

A primeira Constituição brasileira, de 
1824, criou um sistema de eleição dos depu-
tados pelos eleitores e uma lista tríplice...”

(Interrupção do som.)

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Prossegue o texto:

“...uma lista tríplice de possíveis senado-
res, da qual o imperador escolhia um senador 
vitalício. À época, para ser senador, o cidadão 
precisava ter uma renda mínima anual de 800 
mil réis. Portanto, o Senado nasceu de uma 
forma muito oligárquica. Em 1891, os sena-
dores passaram a ser eleitos pelo povo, com 
o objetivo de representar os estados. Argu-
menta Dallari que não haveria sentido, uma 
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vez que eles não são soberanos e dependem 
do Poder Central.

O Poder Legislativo incorpora a gênese 
da democracia de um país. O Senado funciona 
como a Casa do equilíbrio onde são debatidas 
as questões associadas aos Estados e os te-
mas nacionais. Essa Casa é formada por três 
representantes eleitos por unidade da Federa-
ção; já a Câmara dos Deputados é composta 
por representantes eleitos de acordo...”

(Interrupção do som.)

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Só mais dois minutos eu preciso.

“...eleitos de acordo com o número de 
habitantes de cada estado, no mínimo de oito 
e no máximo de 70. 

No sistema federativo, os estados são en-
tidades autônomas que precisam de represen-
tação para fazer valer seus direitos. Extinguir o 
Senado poderia enfraquecer a Federação.

O Senado tem cumprido papel importante 
no aperfeiçoamento de projetos aprovados pela 
Câmara. Tem também apresentado iniciativas 
fundamentais para o avanço social...”

Muitas são as iniciativas importantes que o Se-
nado apresentou, inclusive aquela que os Senadores 
conhecem – e me sinto feliz de tê-la aqui apresentado 
– como a Renda Básica de Cidadania, aprovada, con-
sensualmente, aqui e na Câmara dos Deputados.

“É necessário fazer do Senado uma Casa 
exemplar no que diz respeito à transparência e 
à probidade administrativa, fazer com que haja 
senadores eleitos diretamente, bem como um 
sistema de eleições que não permita o predo-
mínio de qualquer forma de oligarquia.”

Assim, Presidente Mão Santa, eu gostaria de dizer 
que, em que pese o respeito que tenho pelo professor 
Dalmo Dallari, eu considero que nós podemos fazer 
do Senado, para o povo brasileiro, uma Casa que se 
justifique inteiramente, uma Casa exemplar, inclusive 
na forma como administramos os nossos recursos e 
na transparência de todas as nossas ações.

Senador Eduardo Azeredo.
O Sr. Eduardo Azeredo (PSDB – MG) – Sena-

dor Suplicy, eu quero dizer que concordo com o seu 
discurso de hoje. Acho que é um discurso que exata-
mente faz justiça, lembrando a importância que tem 
o Senado...

(Interrupção do som.)

O Sr. Eduardo Azeredo (PSDB – MG) – Estou 
terminando...

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
Eu adio o tempo e tenho a honra de receber o Depu-
tado Átila Lira, sem dúvida nenhuma um dos melhores 
Parlamentares deste Congresso, sem dúvida nenhuma 
um dos melhores políticos da história do Piauí.

O Sr. Eduardo Azeredo (PSDB – MG) – Sena-
dor Suplicy, eu quero dizer exatamente da importância 
que tem o Senado, sim. Nós não podemos fazer essa 
questão de nivelar por baixo. Temos que tomar as pro-
vidências para que o Senado não tenha os problemas 
que apresentou, mas autoflagelação também não de-
vemos fazer, não. Isso é que eu queria lembrar aqui. É 
importante que nós possamos ter essa postura.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Muito obrigado.

Senador Wellington Salgado, com muita honra.
O Sr. Wellington Salgado de Oliveira (PMDB 

– MG) – Senador Suplicy, essa questão de ser unica-
meral, digamos assim, só uma Casa e não duas Ca-
sas, eu acho... Sabemos que uma Casa representa o 
povo e a outra Casa representa os Estados. No caso, 
o Senado representa os Estados, por isso temos três 
Senadores por cada...

(Interrupção do som.)

O Sr. Wellington Salgado de Oliveira (PMDB 
– MG) – Então, veja bem, imagine se nós tivéssemos 
uma Casa só. A proporcionalidade dessa Casa seria 
em função dos habitantes de cada Estado? O Estado 
de V. Exª teria a maior representação nessa Casa. O 
Estado de São Paulo é o mais populoso, teria mais 
representantes nessa Casa e, com certeza, ficaria 
mais rico do que já é, muito mais rico, porque teria 
todas as decisões tomadas. Ou seja – vou até falar 
do Estado que represento –, Minas, São Paulo e Rio 
mandariam no resto do País. Acabou. Acabou! Iríamos 
decidir tudo, os três Estados. Acabaríamos com Acre, 
acabaríamos com Alagoas. Então, isso é impossível 
de acontecer. Algumas pessoas defendem isso? O Se-
nado vem passando por problemas, problemas que a 
democracia leva a acontecer. A democracia, no País, 
é muito nova. Se fosse uma pessoa, estaria, agora, 
aprendendo a dirigir, estudando na universidade e 
dormindo fora de casa.

(Interrupção do som.)

O Sr. Wellington Salgado de Oliveira (PMDB 
– MG) – Senador Mão Santa, é uma democracia re-
cente. É isso que temos de entender. Não podemos 
comparar a nossa democracia com a democracia de 
outros países, que já existe há não sei quantos anos. 
No Brasil, são muito recentes a democracia e o direi-
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to de parlare, o direito de falar. V. Exª, ontem, mostrou 
um cartão vermelho aqui. Esse direito V. Exª conquis-
tou nas urnas e é um direito que V. Exª tem. Agora, 
isso é muito recente. O que acontece aqui é fruto da 
adolescência democrática do País. Isso não podemos 
perder de vista e temos de entender. Isso acontece, 
vai acontecer e outras coisas virão. Só isso eu queria 
colocar, Senador.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Muito obrigado, Senador Wellington Salgado.

V. Exª lembra a necessidade do equilíbrio entre 
os Estados com diferentes números de habitantes. Há 
um exemplo muito importante de decisão que nós es-
tamos por tomar, relativamente ao que vai acontecer 
com a reserva...

(Interrupção do som.)

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
(...) de petróleo encontrada.

O Sr. Wellington Salgado de Oliveira (PMDB – 
MG. Intervenção fora do microfone.) – Pré-sal. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Sim; o que vai acontecer com a reserva de petróleo, do 
pré-sal, encontrada no fundo do Oceano Atlântico.

Ora, o Governador e nosso colega Senador Sér-
gio Cabral, do Rio de Janeiro, está preocupado: “Ah, 
mas fica em frente ao Rio de Janeiro”. Sim; mas fica 
em frente ao Brasil, não é? Então, ali, distante da cos-
ta. Por que os cidadãos do Acre, de Minas Gerais ou 
de Goiás e Mato Grosso, também, não podem estar, 
de forma mais democrática... 

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
Senador Wellington Salgado, pode dar aparte.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) 
– Esse equilíbrio que V. Exª mencionou, portanto, eu 
estou de acordo; é muito importante. E o Senado tem 
a possibilidade de harmonizar os interesses de toda 
a nacionalidade brasileira.

O Sr. Wellington Salgado de Oliveira (PMDB 
– MG) – Senador Suplicy, eu só espero que não acon-
teça o que aconteceu com Minas Gerais. Tiraram o 
minério... 

(Interrupção do som.)

O Sr. Wellington Salgado de Oliveira (PMDB 
– MG) – (...) de Minas. Um pouquinho de paciência, 
Presidente. Tiraram o minério de Minas, escavaram 
Minas Gerais. Com a Lei Kandir, tiraram o direito e não 
pagam royalties para Minas. Pegue um helicóptero e 
vá sobrevoar Minas para ver como Minas se encontra. 
E não pagaram nada. Pararam de pagar para a gente. 
Tiraram tudo de lá. Se acontecer a mesma coisa no 
Rio de Janeiro e no Espírito Santo, vão tirar, distribuir 
para o País e os Estados serão sacrificados, como Mi-

nas Gerais foi sacrificado. É com isso que temos de ter 
atenção, porque a destruição acontece, Senador. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Eu concordo com a sua preocupação.

Senador Valadares, eu vou ter de... Por favor.
O Sr. Antonio Carlos Valadares (Bloco/PSB – 

SE) – Senador Mão Santa, como se trata de um as-
sunto realmente muito importante...

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
É, mas eu quero dizer...

O Sr. Antonio Carlos Valadares (Bloco/PSB – 
SE) – (...) que realça a nossa democracia...

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
(...) que ele vai completar os vinte minutos.

O Sr. Antonio Carlos Valadares (Bloco/PSB – 
SE) – (...) eu gostaria que V. Exª abrisse...

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
É muito importante, mas mais importante ainda...

O Sr. Antonio Carlos Valadares (Bloco/PSB – 
SE) – (...) uma exceção para atender...

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
(...) é haver Senadores inscritos.

O Sr. Antonio Carlos Valadares (Bloco/PSB – 
SE) – (...) os diversos Senadores que estão...

(Interrupção do som.)

O Sr. Antonio Carlos Valadares (Bloco/PSB – 
SE) – (...) querendo apartear.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– Não, há duas Senadoras inscritas: Lúcia Vânia e 
Serys.

O Sr. Antonio Carlos Valadares (Bloco/PSB 
– SE) – O Senador Suplicy é o Senador do cartão 
vermelho. Senador Suplicy, eu acho que o que está 
em jogo, neste instante, não é a mudança do sistema 
bicameral no Brasil, porque isso, como disse o nosso 
Senador Wellington Salgado, enfraqueceria a Federa-
ção, fortaleceria os Estados mais fortes, aumentando a 
desigualdade. O que precisamos fazer, com urgência, 
é uma reforma política consistente para o fortaleci-
mento dos partidos políticos, a fim de que Senadores 
e Deputados federais possam exercer o seu mandato 
com mais autonomia...

(Interrupção do som.)

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
Senador Suplicy, um minuto para a conclusão.

O Sr. Antonio Carlos Valadares (Bloco/PSB – 
SE) – Com mais autonomia política...

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– Não foi boa a experiência de ontem. Um minuto, aí, 
para concluir o pronunciamento.

O Sr. Antonio Carlos Valadares (Bloco/PSB 
– SE) – Com mais independência e que possamos 
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afastar – não digo definitivamente, porque vai ser im-
possível – a influência do poder econômico, dando o 
direito de igualdade, na disputa, a todos os partidos 
políticos, o que não acontece. Precisamos mudar esse 
sistema do voto proporcional, o voto distrital misto. Tem 
uma proposta na Comissão de Justiça, cujo Relator é 
o Senador Colombo e o autor sou eu. O que não pode 
é continuar esse sistema político viciado, em que o 
próprio companheiro de partido é o seu principal ad-
versário na disputa eleitoral, como está acontecendo 
no Brasil. O Senador...

(Interrupção do som.)

O Sr. Antonio Carlos Valadares (Bloco/PSB – 
SE) – ...Mão Santa, agora, por exemplo, está em pal-
pos da aranha...

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– Senador Antonio Carlos Valadares, V. Exª é o meu 
professor. 

A primeira lição...
O Sr. Antonio Carlos Valadares (Bloco/PSB – 

SE) – Mas eu já estou terminando.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 

... é obedecer o Regimento.
O Sr. Antonio Carlos Valadares (Bloco/PSB – 

SE) – Prometo a V. Exª que não vou ultrapassar esse 
tempo.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– Mau discípulo é o que não suplanta o mestre – Le-
onardo Da Vinci.

O Sr. Antonio Carlos Valadares (Bloco/PSB – 
SE) – Agradeço a V. Exª. Então, para terminar, quero 
lhe dizer: o Senador Mão Santa, por exemplo, está 
enfrentando um problema muito sério. Ele é o querido 
das multidões lá no Estado do Piauí. Ele, certamente, 
será reeleito Senador, tranquilamente, mas há uma 
dificuldade: muito embora ele se entenda bem, aqui, 
com a cúpula partidária, lá, o seu Partido está subme-
tido ao poder estadual. Isto é: ele corre o perigo de, 
sendo o primeiro para Senador, não poder ser candi-
dato ao Senado. Então, esse sistema precisa mudar, 
porque, mudando o sistema, vamos ter uma melhor 
qualificação na escolha dos nossos representantes na 
Câmara e no Senado, entre outras providências que 
precisam ser tomadas urgentemente. Agradeço a V. 
Exª, Presidente, e a V. Exª, Senador Suplicy. Espero 
que eu não leve o cartão vermelho com essa opinião 
que dei a V. Exª. 

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
Senador Suplicy, V. Exª é tão gentil com as mulheres. 
Há a Lúcia Vânia, que lembra a Marta Rocha, e tem a 
... Há duas mulheres, aqui, Senadoras.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Quero só registrar que sou a favor do sistema distrital 
misto, mas eu...

V. Exª sabe que os Senadores Mozarildo Caval-
canti e Augusto Botelho não são provocadores como 
o Senador Heráclito Fortes.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– Não, mas eles dispensam para Lúcia Vânia usar a 
palavra.

O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Meio 
segundo apenas, Senador Suplicy.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Mas eu quero assegurar que as Senadoras Lúcia Vânia 
e Serys Slhessarenko logo falem. Então, vou pedir a 
brevidade máxima.

O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Vão 
ser duas frases. Eu quero deixar bem claro: sou con-
tra esse movimento que se faz de, aproveitando o 
enfraquecimento momentâneo do Senado, quererem 
defender a bandeira do ...

(Interrupção do som.)

O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – (...) 
unicameralismo. Eu, que sou de um Estado pequeno... 
A minha região toda, a Norte, não tem o número de 
Deputados que tem São Paulo. Então, podiam morrer 
todos os 81 Senadores, mas nunca se acabar com o 
Senado.

A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT – 
MT) – Pela ordem.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – O 
tempo que V. Exª vai gastar... Se o Senador Augusto 
Botelho falar a última palavra, nem preciso comentar 
mais. E eu quero assegurar o direito de V. Exª, Sena-
dora Serys, de falar.

O Sr. Augusto Botelho (Bloco/PT – RR) – Eu 
endosso as palavras de Mozarildo e faço uma per-
gunta a V. Exª, Senador: V. Exª é a favor do sistema 
bicameral ou não?

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Sou. Conforme salientei, eu sou. 

O Sr. Augusto Botelho (Bloco/PT – RR) – Só 
isso.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Fiz o contraponto à posição expressa pelo meu querido 
professor Dalmo Dallari.

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

Após brilhante pronunciamento...
O SR. FLÁVIO ARNS (Bloco/PT – PR) – Sr. Pre-

sidente, pela ordem.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR) 

– Presidente. 
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
(...) convocamos a Senadora Lúcia Vânia. 

Lúcia Vânia representa o Estado de Goiás. 
O SR. FLÁVIO ARNS (Bloco/PT – PR) – Sr. Pre-

sidente, enquanto a Senadora Lúcia Vânia se dirige à 
tribuna, V. Exª me permitiria ler um requerimento só?

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR) 
– E eu apenas queria, Sr. Presidente...

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
V. Exª não quer se inscrever, não?

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR) 
– Presidente. 

O SR. FLÁVIO ARNS (Bloco/PT – PR) – Não; é 
só um requerimento. É só este texto aqui.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
Senadora Lúcia...

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Se o Senador 
Flávio Arns me permitir, quero apenas justificar a mi-
nha ausência na hora da votação, porque estava em 
uma audiência. Portanto, solicito o registro da minha 
presença em Ata, mesmo não tendo podido votar. 

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
Dr. José Roberto, tome as providências para registrar 
a presença do Senador Mozarildo Cavalcanti na Casa, 
conforme pediu S. Exª.

O SR. FLÁVIO ARNS (Bloco/PT – PR) – Eu só 
quero dizer que a Senadora Lúcia Vânia já está na tri-
buna. Depois da fala de S. Exª – com o máximo prazer 
a escutarei – peço a palavra pela ordem para fazer a 
leitura do requerimento.

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – A 

Senadora Lúcia Vânia representa o PSDB e o Goiás.
A SRA. LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO. Pronuncia o 

seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presi-
dente, Srªs. e Srs. Senadores, a tentativa de mudanças 
na legislação político-eleitoral nacional tem sido vista 
como meio para aprimorar a democracia, bem como 
para fortalecer os seus mecanismos em nosso País.

Mesmo não sendo um tema necessariamente 
jurídico, a política trabalha sempre com conceitos cor-
relatos, seja no âmbito legislativo, seja no da análise 
e aplicação das leis.

Para o Sociólogo José Antônio Moroni, ligado à 
chamada Plataforma por uma Reforma Política Demo-
crática e Participativa, o que se discute no Congresso, 
atualmente, não é uma reforma política na acepção 
da expressão.

A reforma política seria “reforma do próprio po-
der, de quem o exerce, em nome de quem o exerce, 
quais os mecanismos que se tem de controle do po-
der”, diz o sociólogo.

Sobretudo, temos de entender, de uma vez por 
todas, que, ao pensarmos em reforma eleitoral ou po-
lítica, o fortalecimento da democracia tem que estar 
em primeiro lugar. E fortalecer a democracia significa 
que o Estado e as políticas públicas propostas por nós 
estejam a serviço do bem comum da população. 

Sobre esse tema, está no Senado Federal, mais 
precisamente na Comissão de Ciência, Tecnologia, 
Inovação, Comunicação e Informática (CCT), o Projeto 
de Lei nº 141, de 2009, que institui a reforma eleitoral. 
Tenhamos clareza de que se trata de uma proposta 
de reforma eleitoral. 

O projeto terá ainda de passar pela Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ). Aliás, foi 
tomada uma atitude muito correta, fazendo com que 
as duas Comissões se reunissem concomitantemente, 
sendo o relator da Comissão de Ciência, Tecnologia, 
Inovação, Comunicação e Informática, o Senador Edu-
ardo Azeredo, e na Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania, o Senador Marco Maciel.

Toda essa simplificação do processo de trami-
tação do projeto se faz em decorrência de que essa 
proposição terá de ser sancionada até 30 de setem-
bro deste ano, para que possa valer já nas próximas 
eleições.

A principal inovação é a liberação do uso da In-
ternet nas campanhas. A proposição, além de liberar 
a Internet para propaganda de candidatos e partidos, 
permite ainda que a rede mundial de computadores 
seja utilizada para captação de recursos para a cam-
panha, por meio de cartão de crédito. 

O projeto determina que, a partir de 5 de julho do 
ano em que se realizarem as eleições, os candidatos 
poderão fazer campanha pela Internet, pedindo votos 
e recursos para a campanha. 

Os candidatos poderão utilizar também os blogs, 
redes de relacionamento como Orkut e Twitter, para 
fazer campanha, como foi feito no último pleito nos 
Estados Unidos.

O Brasil sempre inovou e foi pioneiro em relação 
às urnas eletrônicas. O País criou e implantou o siste-
ma que se tornou referência para o mundo. 

No caso da Internet, também estamos nos adap-
tando à evolução tecnológica. Aproveito a oportunida-
de para ressaltar aspectos da proposta, que considero 
completamente inovadora e da maior importância. 

O texto permite a doação em dinheiro, como já 
foi colocado aqui, pela Internet, por meio de formulá-
rio eletrônico, dispensada a assinatura do doador. É 
preciso que isso esteja bem claro, ou seja, que esses 
pontos que vou aqui identificar ainda poderão sofrer 
modificações, uma vez que os relatores, hoje, após 
lerem o relatório, determinaram que até terça-feira 
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os Parlamentares teriam a oportunidade de oferecer 
emendas, o que poderá modificar o projeto.

Tanto o Senador Eduardo Azeredo como o Se-
nador Marco Maciel têm sido sensíveis aos apelos 
dos Parlamentares para modificar o tema, no sentido 
de melhorá-lo, mas com a preocupação de que temos 
de fazer isso em tempo recorde, em função do prazo 
exíguo que temos para votar aqui a matéria.

Quero, aqui, elencar alguns pontos que consi-
dero importantes e, como disse, poderão sofrer mo-
dificações. 

– O site oficial do candidato na Internet 
deverá conter mecanismos para a identifica-
ção do doador e emissão obrigatória de recibo 
eleitoral para cada doação. Esse é o aspecto 
que trata da doação.

– Exime candidatos, partidos e coligações 
de qualquer responsabilidade ou desaprova-
ção de contas se o doador praticar fraude ou 
incorrer em erros sem seu conhecimento.

Já no caso da propaganda eleitoral na Internet: 

– fica liberado somente após 5 de julho 
do ano do pleito; 

– pode ser feita em site oficial do candida-
to, partido ou coligação, desde que hospedado 
em provedor de Internet nacional; 

– outro ponto importante é o que libera a 
mala direta eletrônica, desde que enviada a en-
dereços de e-mails cadastrados gratuitamente 
pelo candidato, partido ou coligação; 

– ficam liberados os blogs, redes sociais, 
sites de mensagens instantâneas e asseme-
lhados de candidatos, partidos ou coligações 
ou de iniciativa de qualquer pessoa física; 

– veda a propaganda eleitoral paga; 
– veda qualquer forma de propaganda, 

paga ou não, em sites de pessoas jurídicas com 
destinação profissional ou públicos, oficiais; 

– estabelece multa de R$5 a R$30 mil 
pelo descumprimento dessas regras.; 

– ficam vedados aos provedores e em-
presas de comunicação social da Internet: a 
divulgação de pesquisa ou consulta popular 
eleitorais em que se identifique o entrevista-
do ou com manipulação de dados; trucagem 
eletrônica; tratamento privilegiado etc. 

Esses pontos eu considero muito importantes 
e não poderia deixar de destacar também aqui al-
guns avanços em relação à presença da mulher na 
atividade política, principalmente aquele que destina 
percentual do Fundo Partidário, para que seja empre-

gado na formação política voltada para as mulheres, 
e também o que faz permanecer a cota de 30% para 
as mulheres.

Sobre as mensagens eletrônicas conhecidas 
como spam, está na Câmara dos Deputados um subs-
titutivo de autoria do nobre Senador Eduardo Azere-
do, que disciplina o envio de mensagens eletrônicas 
comerciais não solicitadas de qualquer natureza. O 
projeto, se já tivesse sido aprovado, iria ajudar muito a 
restringir o uso de mensagens eletrônicas indesejadas, 
que lotam as caixas postais eletrônicas e atormentam 
seus proprietários.

Sr. Presidente, em um País com mais de 120 
milhões eleitores e, em virtude de invariáveis e, atual-
mente, recorrentes escândalos envolvendo o sistema 
político, em se tratando de um tema de tamanha im-
portância e amplamente debatido, a reforma eleitoral, 
em todos os aspectos que vêm sendo discutidos, deve 
ser analisada de forma acautelada.

A cautela se refere ao fato de estarmos atentos 
para reformas que se preocupam muito mais em eli-
minar barreiras e facilitar o ato de votar e muito me-
nos para melhorar o engajamento dos cidadãos nas 
decisões políticas e no aperfeiçoamento do processo 
democrático.

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)

A SRA. LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO) – Já con-
cluo, Sr. Presidente.

Acredito que a presente situação de estresse por 
que passa esta Casa nos estimule na elaboração de 
reformas eleitorais consequentes.

Esse projeto, embora não seja o projeto ideal, 
embora não seja o projeto dos sonhos de tantos par-
lamentares que aqui se dedicam a este tema, é um 
projeto importante, porque vamos ter algumas inova-
ções no projeto já vigendo para as próximas eleições, e 
isso significa um avanço, uma vez que foram frustradas 
todas as tentativas que tivemos aqui de promover uma 
reforma política mais ampla e que atenda...

O Sr. Eduardo Azeredo (PSDB – MG) – Sena-
dora.

A SRA. LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO) – ... aos 
anseios de todos aqueles que desejam um sistema 
eleitoral mais competente e menos corrupto.

Concedo um aparte ao Senador Eduardo Aze-
redo.

O Sr. Eduardo Azeredo (PSDB – MG) – Senadora 
Lúcia Vânia, quero apenas agradecer seu pronuncia-
mento, que vem no sentido exatamente da conciliação 
de conseguirmos votar...

(Interrupção do som.)
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O Sr. Eduardo Azeredo (PSDB – MG) – ... a re-
forma que é possível. Desde o primeiro momento, nós 
dissemos que não se trata de uma reforma eleitoral; 
trata-se, na verdade, de uma mini reforma eleitoral. O 
projeto aprovado pela Câmara será aproveitado na sua 
enorme maioria. Nós estamos apenas fazendo alguns 
ajustes que são necessários. A premência de tempo é 
muito grande, não dá para nós discutirmos questões 
como voto distrital e outras questões que são impor-
tantes, mas que não discutimos no período normal. 
Agora, na véspera do prazo final, o possível são esses 
pontos. De maneira que eu faço até um apelo aos Se-
nadores e Senadoras, para que realmente analisem o 
texto e que terça-feira nós possamos finalmente votar. 
É importante termos regras mais claras, porque, se não 
tivermos regras mais claras, fica a subjetividade, e aí 
teremos problemas como tem acontecido na análise e 
até na punição exagerada dos agentes políticos.

A SRA. LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO) – Agradeço 
ao Senador Eduardo Azeredo. Posso dizer, sem medo 
de errar, que o Senador Eduardo Azeredo é um espe-
cialista nessa questão da Internet e tem sido...

(Interrupção do som.)

A SRA. LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO) – ... um 
grande estudioso (Fora do microfone) do assunto e 
tem elaborado enormemente para o aprimoramento 
do projeto.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Obrigada pelo tempo e pela tolerância.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 

– Senador Flávio Arns. Convocamos para a tribuna 
a Senadora Serys Slhessarenko. Pela ordem, Flávio 
Arns, enquanto a Serys vai à tribuna.

O SR. FLÁVIO ARNS (Bloco/PT – PR. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Agradeço, Sr. Presidente. 
Eu só quero ler o requerimento assinado por vários 
Senadores e Senadoras em atenção à programação 
da V Semana do Senado Federal de Acessibilidade e 
Valorização da Pessoa com Deficiência, a realizar-se 
em dezembro de 2009.

“[...] requeremos que seja realizada ses-
são especial do Senado Federal em homena-
gem ao bicentenário de nascimento de Louis 
Braille, inventor do Sistema Braille de leitura 
e escrita para cegos, que neste ano será o 
tema da comemoração. Por recomendação 
da União Mundial de Cegos, ente opinativo da 
organização das Nações Unidas para assun-
tos relacionados à falta de visão, em 2009 o 
bicentenário de Louis Braille será comemorado 
em 159 países. Cego desde os dois anos de 
idade devido a um acidente doméstico, Louis 

Braille empregou sua inteligência brilhante no 
desenvolvimento de um código de comunica-
ção universal, perceptível ao tato, que tornou 
possível ao cego o acesso à leitura e à escri-
ta. O sistema Braille é utilizado mundialmente 
como instrumento de leitura e alfabetização de 
cegos, tendo sido implantado no País em 1850, 
sendo o Brasil o primeiro país da América La-
tina a utilizá-lo, além de possuir o maior par-
que de impressão em Braille do subcontinente. 
O Braille é uma ferramenta que garante que 
as pessoas cegas e com baixa visão tenham 
acesso à igualdade e à liberdade universais, 
com a convicção de que podem participar 
ativamente no futuro vibrante do mundo, em 
todos os seus contextos.”

O requerimento, Sr. Presidente, é assinado pe-
los Senadores Augusto Botelho, Cristovam Buarque, 
Eduardo Azeredo, Flávio Arns, Gim Argello, Papaléo 
Paes, Paulo Paim, Roberto Cavalcanti, Romeu Tuma 
e Sérgio Zambiasi.

Deixo-o em aberto, inclusive, para que os demais 
Senadores que eventualmente desejem subscrever o 
requerimento para essa sessão especial do Senado 
Federal, na V Semana do Senado Federal, a realizar-
se em dezembro de 2009, possam fazê-lo.

Agradeço, Sr. Presidente, a gentileza de V. Exª. 
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 

V. Exª será atendido de acordo com o Regimento.
Concedo a palavra à Senadora do PT, 2ª Vice-

Presidente da Casa, representante do Estado do Mato 
Grosso, Serys Slhessarenko.

A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT 
– MT. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da 
oradora.) – Sr. Presidente, Srs. Senadores, Srªs Se-
nadoras, tem início amanhã, dia 27 de agosto, a 1ª 
Conferência Nacional de Segurança Pública. É preciso 
saudar essa iniciativa porque conferências semelhan-
tes há décadas não acontecem. 

Uma conferência dessas presta, com certeza, 
enorme contribuição aos brasileiros nas áreas de saú-
de, assistência social e educação. Até porque a Con-
ferência Nacional é composta por pessoas, delega-
ções, delegados que vieram a partir das conferências 
municipais e das conferências estaduais. Portanto, é 
uma conferência extremamente representativa da po-
pulação brasileira. 

A violência e o crime, todos nós sabemos, são 
chagas sociais complexas, multifacetadas, com cau-
sas diversas. A solução para a segurança pública é, 
na verdade, um desafio de todos os brasileiros. Não 
é trabalho apenas dos policiais. A Constituição, aliás, 
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diz, no seu art. 144, que existem deveres do Estado, 
mas a responsabilidade é de todos nós. 

Quero saudar, portanto, todas as pessoas que 
vão participar da I Conseg, Conferência Nacional de 
Segurança. Que o encontro sirva também para a dis-
cussão do modelo policial que temos e aquele que 
queremos. 

Ontem, dia 26, os Srs. Luiz Eduardo Soares e 
Marcos Rolim, ambos pesquisadores de renome na 
área da segurança, publicaram artigo no jornal Folha 
de S.Paulo, classificando a I Conseg como um mar-
co histórico, onde pontuam as necessidades de se 
observar direitos humanos, salários e outros desafios 
que estão colocados para a sociedade brasileira, em 
termos de segurança. 

E aqui, é claro, vamos citar na nossa fala a exis-
tência, a criação do Programa Pronasci – Programa 
Nacional de Segurança com Cidadania. É um progra-
ma lançado há dois anos e pouco pelo nosso Ministro 
Tarso Genro, obviamente dentro de uma política do 
Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e 
que está sendo efetivado pelo Ministério da Justiça, 
sob o comando do nosso Ministro Tarso Genro.

Os brasileiros querem e merecem ter mais segu-
rança. É preciso valorizar os acertos e consertar aquilo 
que, por razões diversas, ainda não funciona. Eu gos-
taria de registrar aqui um programa, como já comentei, 
que merece ser aprimorado e incentivado cada vez 
mais. Nosso Governo, o Governo do Presidente Lula, 
criou o Programa Nacional de Segurança Pública com 
Cidadania, como já falei, o Pronasci, também conhe-
cido como “PAC da Segurança Pública”. 

O Pronasci tem diversas ações: Proteja, Mulheres 
da Paz. Esse Mulheres da Paz é um dos programas 
com que simpatizo muito. Inclusive uma das questões 
mais importantes que eu digo que está no Pronasci 
é o seu foco principal ser os jovens dos 15 aos 24 
anos, jovens esses que hoje são os que mais sofrem 
com a violência, são as maiores vítimas da violência e 
também o maior número de vitimadores da violência. 
Daí a importância do Pronasci estar focado principal-
mente nos jovens dos 15 aos 24 anos, o que eu diria 
que é da maior importância. É um programa também 
curativo, mas é principalmente preventivo. E daí esta-
rem nele programas como eu acabo de citar aqui, o 
Mulheres da Paz. Este programa é um daqueles com 
que simpatizo muito.

Outro investimento que reputo como muito valio-
so é uma bolsa-formação de R$400 por mês para os 
trabalhadores da área da segurança pública que têm 
baixos salários. Aí entra a Polícia Civil, Polícia Militar, 
penitenciária, Corpo de Bombeiros, enfim... A contra-
partida exigida é de que esses trabalhadores –poli-

ciais militares, civis e outros – estejam matriculados 
em cursos de formação credenciados pela Secretaria 
Nacional de Segurança Pública. Hoje, podem pleitear 
essa bolsa- formação os policiais que têm salário bruto 
total de até R$1,7 mil.

O Ministério da Justiça concluiu, no final de julho, 
estudo técnico no sentido de aumentar o teto salarial 
para que policiais possam se inscrever na bolsa- for-
mação. A exposição de motivos está sob análise no 
Ministério do Planejamento, (Processo nº 3875/2009). 
A proposta é de que o teto salarial para postular a 
bolsa-formação seja majorado para R$5 mil. Estou 
encaminhado ao nosso Ministro Paulo Bernardo um 
pedido de análise célere e cuidadosa desse pedido. 
O impacto orçamentário é baixo, baixíssimo, eu di-
ria, e a contrapartida é altamente desejável. Se não 
for possível ampliar até R$5 mil o teto salarial, mas, 
enfim, que o Ministério do Planejamento consiga, por 
meio de estudo, verificar a possibilidade de aumen-
tar a bolsa de estudo para os policiais que desejem 
aperfeiçoamento e superar os R$1,7 mil. Que seja de 
R$3 mil, R$4 mil, mas que se aumente esse teto, para 
que eles tenham bolsa de estudo para promover seu 
aperfeiçoamento, e para que possamos ter, Srªs e Srs. 
Senadores, cada vez mais, uma segurança que real-
mente se paute no aperfeiçoamento dos profissionais 
dessa área, para promover uma segurança preventiva, 
e não só após o acontecimento de qualquer tipo de 
violência e de crime.

Quero pedir ao Sr. Ministro que ajude, no limite 
de sua responsabilidade orçamentária, os Estados 
brasileiros a cuidarem bem de seu policial. O teto, 
como eu já disse hoje, para essa bolsa de estudos é 
de apenas R$1,7 mil bruto. É baixo, até porque os po-
liciais não podem, a rigor, ter outra fonte de renda. Tal 
como juízes e outras carreiras exclusivas de Estado, 
os policiais podem apenas dar aula. Então, ao invés 
de incentivar a realidade do “bico” – entre aspas –, que 
se dê aos policiais uma oportunidade de qualificação 
com incentivo mensal de R$400.

Quero, mais uma vez, aqui dar as boas vindas 
a todas as pessoas de todos os Estados brasileiros, 
especialmente do meu Estado, Mato Grosso, porque 
estarão em Brasília – estão chegando –, para partici-
par, no dia 28, da I Conseg. E gostaria imensamente 
que fosse possível anunciar, até o final da I Conseg (I 
Conferência Nacional de Segurança), uma ação con-
creta que marque a dedicação do Estado em proteger 
e cuidar bem dos policiais. Um dos eixos da Conseg, 
aliás, é a valorização dos profissionais. Esses R$400 
por mês fazem muita diferença na vida da família de 
todos os policiais brasileiros.
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Sabemos que os problemas da segurança pú-
blica, salariais inclusive – mas não só –, não estarão 
resolvidos com essa medida. Mas, sem dúvida, a bolsa-
formação insere-se como perspectiva animadora para 
que homens e mulheres, que, a despeito dos perigos e 
dificuldades, fazem a segurança pública dos brasileiros, 
consigam estudar e se aperfeiçoar, participar realmente 
de ações que os preparem cada vez mais a fazer uma 
segurança preventiva na sociedade, para melhorar a 
situação dos brasileiros e das brasileiras...

(Interrupção do som.)

A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT – 
MT) – Sr. Presidente, peço um minuto. Eu realmente 
busco respeitar o tempo de tribuna porque sei que 
muitos Parlamentares ainda desejam falar. Só mais 

um minuto, só para solicitar que seja registrado nos 

Anais do Senado da República o artigo da Folha de 

S.Paulo, publicado ontem, dia 25: “Reformas das po-

lícias na agenda da Conseg”.

Muito obrigada, Sr. Presidente.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE A 

SRA. SENADORA SERYS SLHESSARENKO 

EM SEU PRONUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do art.210, Inciso I 

e § 2º do Regimento Interno.)
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Durante o discurso da Sra. Serys Slhes-
sarenko, o Sr. Mão Santa, 3º Secretário, deixa 
a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Jefferson Praia.

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Praia. PDT – AM) 
– A Presidência comunica ao Plenário que recebeu os 
Recursos nºs 7 e 8, de 2009, interpostos no prazo 
regimental no sentido de que sejam submetidas ao 
Plenário as seguintes matérias:

– Projeto de Lei do Senado nº 202, de 
2005, de autoria da Senadora Lúcia Vânia, 
que altera a Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro 
de 1993, para dispor sobre a fixação e o ajus-

te dos parâmetros, índices e indicadores de 
produtividade; e

– Projeto de Lei do Senado nº 4, de 2008, 
de autoria do Senador Cristovam Buarque, 
que insere o art. 67-A na Lei nº 9.394, de 20 
de dezembro de 1996, para instituir o regime 
de dedicação exclusiva para os profissionais 
da educação básica pública, e dá outras pro-
vidências.

As matérias ficarão perante a Mesa durante cinco 
dias úteis, a fim de receber emendas, nos termos do 
art. 235, II, “c”, do Regimento Interno.

São os seguintes os Recursos recebidos:
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O SR. PRESIDENTE (Jefferson Praia. PDT – 
AM) – Concedo a palavra, pela Liderança da Minoria, 
à Senadora Rosalba Ciarlini. 

A SRA. ROSALBA CIARLINI (DEM – RN. Pela 
Liderança. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presiden-
te, Srs. Senadores, sei que muitos Senadores ainda 
estão esperando para falar e vou ser o mais rápida 
possível, até porque o assunto que me traz aqui é, na 
realidade, para fazer uma denúncia com relação à in-
formação de um caso que está acontecendo na cidade 
de Mossoró, onde, há cerca de quinze dias, falta água 
em vários bairros.

Esse problema é recorrente e está atingindo bair-
ros populosos, como Alto de São Manoel, Abolição IV 
e Santa Delmira. Essas são as áreas mais afetadas, 
mas também está afetando o Bairro Santo Antônio, 
que, com certeza, é um dos mais populosos da cidade, 
além do centro e de muitos outros bairros. 

Estou trazendo esta informação ao Senado por-
que o número de e-mails que venho recebendo com 
relação a esse grave problema é muito grande. A cida-
de tem mais de trezentos mil habitantes. É uma cida-
de que, na realidade, está com um crescimento muito 
acelerado. E um problema dessa natureza... Quando 
nós sabemos que não é, na realidade, por falta d’água, 
mas sim por falta de que a Companhia de Águas e Es-
goto do Rio Grande do Norte, que é uma companhia 
sob a responsabilidade do Governo Estadual, faça a 
manutenção, o bom gerenciamento. São postos que, 
quando quebram, ficam dias e dias, às vezes meses, 
porque, na realidade, não existem peças de reserva 
para fazer a substituição. É um problema que já existe 
há muitos anos na cidade e que foi amenizado quando 
o Governador Garibaldi Alves fez uma adutora.

Mas o que realmente está acontecendo? Se tem 
água, por que está faltando água? Por falta de manuten-
ção e de gerenciamento da tubulação. A Companhia de 
Águas e Esgoto não tem feito a reposição dessa tubu-
lação, que vive obstruída em função de calcário. E não 
é por não ter recursos, porque nós, da Bancada do Rio 
Grande do Norte, colocamos no Orçamento Geral da 
União uma emenda exatamente para o abastecimento 
de água para solucionar esses problemas, da ordem 
de mais de R$14 milhões, e, infelizmente, nada está 
sendo feito. A Governadora foi procurada e disse que 
esse problema só seria resolvido, provavelmente, no 
final de 2010, quando fizesse uma outra adutora.

A questão não é aguardar uma outra adutora. 
Claro que outra adutora é importante, é necessária – 
nós colocamos recursos no Orçamento e está no PAC. 
É importante que se faça essa outra adutora que vem 
lá da barragem de Santa Cruz em função do que já 
está projetado do crescimento da cidade e para be-

neficiar outras cidades, até chegar, desde Santa Cruz 
até Mossoró. Mas, na realidade, o maior problema, o 
que está trazendo agora essa crise, Senador Jeffer-
son Praia, Sr. Presidente, neste momento, deixando 
milhares de norte-rio-grandenses da cidade de Mossoró 
passando sede, enfrentando as maiores dificuldades, 
é exatamente o fato de a Caern não desobstruir. E ela 
conhece esse problema – não é de agora – há anos. 
Não fez a substituição, a manutenção da rede de ca-
nos, e está aí o problema agora estourando.

Vai ter outra adutora, mas se não mudar os poços 
vai continuar tendo esse mesmo problema.

Era isto o que eu queria registrar, a minha indig-
nação, e dizer ao povo de Mossoró que, no sábado, 
estarei na cidade mais uma vez visitando, conversan-
do e me somando a esse grito do meu povo por um 
direito que é sagrado de cada cidadão ter água para 
bem viver.

Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, 
Srªs Senadoras e Srs. Senadores.

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Praia. PDT – 
AM) – Concedo a palavra ao nobre Senador Eduardo 
Azeredo.

O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – 
Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, hoje, 
aqui, nós estamos com a maioria de Senadoras. Eu 
estou vendo mais Senadoras do que Senadores aqui 
hoje. Muito bem!

Nós estamos celebrando a Semana Nacional do 
Excepcional, com atividades nas Apaes de todo o Brasil, 
sob a coordenação da Federação Nacional das Apaes. 
A Semana, que ocorre de 21 a 28 de agosto, tem o 
objetivo de sensibilizar e conscientizar a sociedade e 
as várias esferas de Governo sobre os direitos funda-
mentais de cidadania das pessoas com deficiência. 

Neste ano, a Semana Nacional do Excepcional 
comemora 45 anos –sempre com mais e mais adep-
tos, graças ao trabalho incansável de seus organiza-
dores.

O slogan escolhido para 2009 chama a nossa 
atenção para uma questão bastante importante ou 
muito importante: a acessibilidade para o deficiente 
intelectual. “Quebre a resistência e tome uma atitude: 
construa acessibilidade para a pessoa com deficiência 
intelectual” – nos diz o lema.

E, aqui, nós temos o material que diz: “Sim. Eles 
se beijam. Sim. Eles namoram. Sim. Eles trabalham. 
Sim. Eles se divertem. Sim. Não tem nada de excep-
cional nisso”, exatamente mostrando a validade e a 
importância de entendermos as pessoas com defici-
ência como pessoas que participam do dia a dia da 
vida de todos nós.
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O Movimento Apaeano quer nos dizer que a aces-
sibilidade para o deficiente não se limita aos meios 
físicos, como a construção de rampas, elevadores, 
banheiros adaptados, barras de apoio. Claro, isso tudo 
é muito importante. Mas a acessibilidade também é, 
como nos alerta a Federação das Apaes, “fazer par-
te, conviver”.

E para isso, nobres colegas, é preciso uma mu-
dança de atitude, conforme nos pede o slogan da Se-
mana Nacional do Excepcional. Mudança de atitude no 
sentido de fazer do deficiente intelectual uma pessoa 
merecedora da nossa amizade, do nosso respeito, da 
nossa confiança.

Sou testemunha muito próxima do trabalho das 
Apaes. O Deputado Eduardo Barbosa, que preside a 
Federação Nacional das Apaes com muita perseveran-
ça e, por que não, com muita ternura, foi, em minha 
gestão no Governo de Minas, Secretário de Assistência 
Social, e continua hoje como representante importante 
de todo o segmento: das Apaes, da família Down, das 
Pestalozzi, enfim, das entidades que trabalham com 
pessoas com deficiência em todo o Brasil. São milha-
res e milhares. Os professores e professoras têm um 
valor inestimável nesse processo.

Quero lembrar, Sr. Presidente, também, do traba-
lho dos nossos colegas aqui: o Senador Flávio Arns, 
que ontem ocupou esta tribuna, um permanente defen-
sor das causas; o Senador Paulo Paim, aqui presente, 
também sempre defendendo as pessoas com deficiên-
cia. De maneira que aqui quero lembrar o trabalho que 
sempre foi realizado pelo Presidente Sarney. Assim, 
é importante que todos nós estejamos unidos neste 
momento, independentemente de partido, de Estado. 
Que nós possamos homenagear aqueles que lutam 
pelas pessoas com deficiência.

Também minha esposa, Heloísa, tem uma histó-
ria dedicada ao Movimento Apaeano, como Presidente 
da Apae de Belo Horizonte e que, mesmo fora desse 
cargo, sempre trabalhou em ações sociais que bene-
ficiassem a instituição.

Assim, também por esses dois elos, conheci e 
aprendi a respeitar o trabalho das Apaes.

Já no Senado, tive a honra de participar da cria-
ção da Subcomissão Permanente de Assuntos Sociais 
da Pessoa com Deficiência, a qual presidi, em par-
ceira com o Senador Flávio Arns, que hoje é o nosso 
Presidente.

Não foram poucas as vezes – e os senhores de-
vem se recordar – em que, nesta tribuna, vim alertar 
sobre a necessidade de garantir a acessibilidade das 
pessoas com deficiência.

Minha concepção sempre foi a de que o Brasil tem 
as leis necessárias para a acessibilidade dos cidadãos 

especiais. Nossas leis são boas. São bem completas. 
Entretanto, como nos pede o slogan na Semana Na-
cional do Excepcional, é preciso mudança de atitude, 
é preciso garantir também as condições para a eficácia 
e a eficiência dessas leis.

Construir meios físicos de acesso aos deficien-
tes é essencial – e o Senado avança sempre nessa 
direção, com a sua Semana, que é realizada mais ao 
fim do ano, em defesa das pessoas com deficiência, 
mas também com as suas instalações sendo adapta-
das. Mas é essencial, além de nós darmos o exemplo, 
como estamos dando do ponto de vista da acessibili-
dade, olharmos sem preconceitos.

A Semana Nacional do Excepcional, nesses 45 
anos, tem conseguido, num esforço coletivo, resgatar 
a dignidade humana e despertar a sociedade para 
essa nova atitude.

Vale contar aqui que, durante esta Semana, são 
realizadas em todo o País ações de caráter inclusivo, de 
fortalecimento do vínculo com as famílias, de formação 
de lideranças, de qualificação profissional, de promoção 
da saúde e da cultura, enfim, de socialização.

Cabe a nós garantir que essas ações continuem 
dando frutos e que ultrapassem a Semana. Essas ações 
devem ser parte do nosso dia a dia. O olhar inclusivo 
precisa ser cotidiano.

E aí quero só dizer também da questão da edu-
cação especial. Nós todos queremos a visão inclusiva, 
a educação inclusiva, mas é evidente que, em algumas 
situações, não há essa possibilidade – são graus mais 
avançados. E aí é fundamental que, de uma vez por 
todas, se entenda essa situação, porque ainda existem 
alguns setores no Ministério da Educação – e felizmen-
te o Ministro não aceitou essa posição – que querem 
simplesmente acabar com as escolas especiais. Nós 
temos, em Minas, 45 mil alunos – só em Minas – nas 
escolas especiais. É evidente que um grande número 
desses não consegue, não tem condição de ser colo-
cado na escola comum, na escola pública.

Por isso, eu não consigo realmente entender essa 
insistência, especialmente da Secretária responsável 
pela área no Ministério da Educação, que realmente 
não quer manter as escolas especiais no Brasil. O Mi-
nistro da Educação entendeu corretamente que não 
pode ser assim e pediu uma reavaliação. Tenho certeza 
de que vai prevalecer a realidade. Vamos fazer uma 
educação inclusiva, sim, mas mantendo as escolas 
especiais onde elas são necessárias.

Eu já caminho para o final, Sr. Presidente, e que-
ro, mais uma vez, parabenizar aqueles que lutam pe-
las pessoas com deficiência; parabenizar o Deputado 
Eduardo Barbosa, do PSDB de Minas, Presidente da 
Federação Nacional das Apaes; parabenizar os diri-
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gentes de todas as Apaes, as federações estaduais, 
as Apaes de cada um das cidades – são mais de duas 
mil em todo o Brasil. O Movimento Apaeano é digno 
de nossos aplausos e agradecimentos.

Por último, gostaria de repetir o texto institucional 
produzido para esta Semana Nacional do Excepcional, 
texto a que pude aqui me referir no princípio. Creio que 
ele resume bem o espírito que deve ser de todos nós 
nesses momentos em que buscamos a conscientização 
da população para uma melhor vida para as pessoas 
com deficiência:

“Sim. Eles estudam.
Sim. Eles brincam.
Sim. Eles são felizes.
Sim. Eles têm amigos.
Sim. Não há nada de excepcional nisso.”

Vamos sempre respeitar e valorizar o trabalho 
que é feito por aqueles que apoiam as pessoas com 
deficiência em todo o Brasil.

Já fizemos muito, sim, mas ainda há muito a fa-
zer nessa caminhada para que todo o Brasil valorize 
as opções de educação, de saúde e de trabalho para 
as pessoas com deficiência.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, Srs. Se-
nadores.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Praia. PDT – AM) 
– Concedo a palavra ao nobre Senador Mão Santa.

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Senador 
Jefferson Praia, Parlamentares na Casa, brasileiras e 
brasileiros aqui no plenário e que nos assistem pelo 
sistema de comunicação do Senado, Senador Mauro 
Fecury, este é o Senado – ali está o Senador Mauro 
Fecury, bote ali; está calado ali, mas simboliza a gran-
deza deste Senado. Nós somos homens que chegamos 
aqui com um passado. Eu cheguei aqui acreditando 
em Deus, no amor, no estudo e no trabalho. Mauro Fe-
cury honra, enriquece e torna este um dos melhores 
Senados na história deste Brasil.

No túmulo de Thomas Jefferson, ô Jefferson Praia, 
que fez a Constituição americana e que foi Presiden-
te dos Estados Unidos, está escrito – Marina Silva, 
atentai bem –: “Aqui jaz Thomas Jefferson, fundador 
da Universidade do Estado de Virgínia”.

Olhem a grandeza: este aqui, ninguém quer que 
ele morra não, quer que ele fique aí, secular. Mas ele 
pode escrever no túmulo dele: “Fundador da hoje gran-
diosa universidade privada do Maranhão”. Por trás dele, 
quanta luz e quanto saber foram proporcionados à mo-
cidade brasileira, principalmente à do Nordeste! 

Ô Zé Nery, preste atenção, não vá na conversa 
do cartão vermelho não. Aqui, eu vou dar cartão bran-
co. Zé Nery, este aqui é – porque nós estamos aqui 
dentro – um dos melhores Senados da República. E 
vou provar por quê.

Olhem, aprendam história! Mauro Fecury, eu fui 
olhar, lá no Gabinete do Sarney, o primeiro Senado do 
Império. Jefferson Praia, havia quarenta e dois – havia 
uns portugueses, mas não vale; estou botando só os 
brasileiros –, vinte e dois eram da Justiça. Atentai bem 
para a grandeza que nós somos. 

Eles fizeram leis boas só para eles mesmos. 
Quanto ganha um da área da Justiça e quanto ganha 
a minha professorinha, quanto ganha a minha enfer-
meirinha, o meu soldado, o médico do Brasil? Então, 
havia 22 da área da Justiça. Havia, Mauro Fecury, dez 
militares.

Duque de Caxias era Senador no Império. Ele era 
gente boa. Ontem mesmo recebi a maior comenda: O 
Pacificador – traduzindo o respeito por esta Casa. 

Eram sete religiosos – a Igreja gostava; Padre 
Feijó. Havia dois ligados à produção, ao campo, e dois 
médicos. Dois! Olhem a diferença para hoje. Vejam 
como melhorou: hoje nós somos seis médicos aqui. 

A saúde, definida pela Organização Mundial de 
Saúde, não é ausência de doença ou enfermidade, 
mas o mais completo bem-estar mental, físico e social. 
Antonio Carlos Valadares, atentai bem: social. Daí o 
médico ter de combater o pauperismo, a miséria e a 
fome; tem de haver esse bem-estar social. Daí termos 
muitos médicos participando da política. Está de acordo 
com o que reza a definição. Temos de combater isso, 
e é com a política. 

Então, neste Senado da República, um dos melho-
res Senadores foi Antonio Carlos Magalhães – está ali 
o filho dele. Não vou analisá-lo como executivo porque 
a Bahia toda sabe: Deus fez lá verdes mares bravios, 
o sol que tosta, o vento que acaricia, a natureza, mas 
quem a estruturou foi Antonio Carlos Magalhães. 

Mas vamos aqui. Vamos analisar o Luiz Inácio. O 
forte dele é o lado social. Essa Bolsa Família aí é uma 
ação caritativa, mas se não fosse uma lei feita aqui por 
Antonio Carlos Magalhães, a do combate à pobreza, 
o País não teria, no Orçamento, possibilidade de agir. 
Então, nasce daqui. E nós continuamos. 

Mas não vamos viver do passado, não: saúde. 
Paim: se não fosse o Paim advertir o Executivo 

para melhorar e valorizar o trabalho... Quando aqui en-
tramos, era menos de US$70, hoje está em US$250. 

E na saúde? Da saúde, eu posso falar. Ô Raupp, 
tecnicamente, o País fez grandes avanços. Sonhou-
se – e foi o Presidente Sarney – com o SUS, que ele 
fosse como o sol: igual para todos. E ninguém melhor 
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do que eu para saber, porque eu trabalhei muito no 
SUS. Que fosse como o sol, que todos a ele tivessem 
direito. Mas aí é que está: as tabelas dos honorários 
não acompanharam... Quando eu fazia... E estou aqui 
por isso. Eduquei minha família através do SUS. As ta-
belas variavam por unidade de serviço. E nunca mais 
variou, de tal maneira que as consultas médicas es-
tão dois reais e cinqüenta centavos; a anestesia, oito 
a dez reais; cirurgia...

Eu fui jantar em um restaurante da minha cidade 
e encontrei um primo: Dr. Corrêa, filho do Vicente Cor-
rêa. Disse-me: “Senador, ninguém aguenta; a tabela 
é irrisória, é insignificante”. Então, o que está aconte-
cendo no Brasil? A saúde é avançada? É, mas a ela 
tem acesso quem tem um plano de saúde, como nós 
do Senado, quem tem planos de saúde, quem tem di-
nheiro. Quem não tem... 

Os médicos não estão trabalhando pelo SUS, os 
cirurgiões estão entrando nesse programa do médico 
de família: tem resolutividade, podem ganhar mais; 
tem enfermeira, tem dentista. Foi o lado social. Mas 
o SUS, que atendia tudo, por não atualizar a tabela, 
que é ridícula... Eles estão buscando outros trabalhos, 
como o programa do médico de família. 

Mas este Senado avança. Antigamente havia 
dois médicos, hoje há seis aqui: Papaléo Paes, Mo-
zarildo, Tião Viana, Rosalba Ciarlini, Augusto Botelho 
e Mão Santa. Então, hoje nós podemos comemorar 
este Senado. 

Este Senado aprovou hoje um projeto de lei im-
portante. Quem preside a Comissão de Assuntos So-
ciais é a médica Rosalba Ciarlini, que há pouco falou. 
Instituímos hoje um piso salarial profissional nacional 
para os agentes comunitários de saúde e para os 
agentes de combate a endemias. Nasceu aqui esse 
PLS da Patrícia Saboya; aqui foi discutido e hoje foi 
aprovado; nós o aprovamos. 

E eu dizia: exige-se, queremos que a Câmara 
acompanhe, que aquele agente de saúde tenha um 
piso salarial. Isso é problema nosso, legisladores. O 
piso salarial é R$930. Atentai bem, quanto ganha o 
povo da Justiça? E nós não estamos pedindo isso, 
Luiz Inácio. Eu entendo que a saúde, Valdir Raupp, 
tem que ser como o sol, igual para todos. Agora, os 
raios do sol da saúde, para entrar na casa do pobre, 
só com os agentes da saúde. Então foi feito isso, e 
avançamos. E o combate a endemia, de autoria da 
Senadora. Novecentos e trinta reais! A vergonha que 
sonhamos aqui e aprovamos também um piso para 
professora. Quanto era Paim, o piso da professora? Ô, 
Paim, desliga o telefone. E houve pessoas do Gover-
no que foram contra. Quanto é o piso da professora? 

Novecentos e cinquenta reais! Isso é uma vergonha! 
E ainda hoje não se paga.

Este Senado dá um avanço e um passo para 
motivar que o piso do agente de saúde, que comba-
te as endemias, que entra na casa do pobre, seja de 
R$930. Nós aprovamos. Esperamos a Câmara e pre-
zamos pela sensibilidade. 

E mais isso... Tive o prazer de ser Relator aqui. 
Esse é um projeto do Deputado Alexandre Silveira. V. 
Exª conhece, Paim? Conhece tudo. Não sei como é 
que o Luiz Inácio não buscou esse Paim para ser can-
didato a Presidente. Aí eu ficaria no PMDB. Ô Raupp, 
ele ganharia a primária lá. O Luiz Inácio errou, tirar a 
candidata de bolso. Errou. Errou. E errou. Ô Barack 
Obama, ele disse que quando lê, não lê história; dá 
uma canseira. É melhor ler! Ele disse que é melhor fazer 
uma hora de esteira do que ler uma lauda... Não viu a 
vida do Barack. Daria o Paim. Eu ganharia as primá-
rias do PMDB. Aí era uma chapa. Aí poderíamos estar 
unidos e o povo teria esperança. Não essas jogadas 
feias que aí fazem. Por que é que foge o teu partido, 
Raupp? Foge do povo! Ô Michel Temer, não termine 
a sua gloriosa... V. Exª é um extraordinário candida-
to! Partido que foge... por que é que o partido não se 
apresenta às primárias? Eu estou de saída, mas ficaria 
para ir lá, enfrentar as primárias.

Está aí o exemplo dos Estados Unidos: Barack 
Obama não era o escolhido, não. Não era a Dilma, não. 
Era a Hillary a candidata da cúpula do partido, da his-
tória, e o povo... o povo empurrou, consolidou aquele 
grande líder hoje do mundo, que é o Barack Obama. 

Aí podia nascer... Aí nasceríamos nós. Nós não 
vamos nascer, mas estão se enterrando todos esses 
partidos que negam, que fogem do povo e ficam na 
negociata.

Mas para provar que nós somos... e este Senado 
é bom, hoje foi um capítulo bonito na CAS. A aprovação 
do piso salarial do agente de saúde, que leva saúde 
à casa do pobre, para que ela seja como o sol, igual 
para todos. E eu aqui, também, nesse projeto de lei, fui 
o Relator, como só não fui o Relator do melhor proje-
to que tem aqui, Luiz Inácio, que é o projeto do Paulo 
Paim, do PT, e eu, do PMDB de vergonha.

Vencemos todos, CAE, Justiça, plenário, para der-
rubar a maior vergonha, uma ignomínia, que é o redutor 
salarial dos nossos aposentados, os velhinhos.

Então, nós somos bons, nós fizemos. Esse ne-
gócio, não... Pode ter joio, mas que temos muito mais 
trigo aqui, nós temos. 

Hoje mesmo consegui aprovar esse que nem co-
nheço pessoalmente, mas vi a intenção. Nas campa-
nhas de vacina, ele inclui além daquelas, e que beleza, 
Jefferson, poliomielite, quantas pessoas vimos... está 
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desaparecendo... varíola, meningite, pneumonia. Mas, 
além disso, associa, nas campanhas, vacinas contra 
hepatite meningocócica, pneumonia conjugada e tal. 
E naquela vacina tradicional que o Governo faz bem, 
do Ministério da Saúde, serão acrescentadas outras 
contra hepatite, contra a meningocócica, conjugada C, 
dando, então, uma possibilidade de afastar os brasilei-
ros de um grande número de doenças.

Com a palavra o Senador Valdir Raupp.
O Sr. Valdir Raupp (PMDB – RO) – Peço a pala-

vra só para dizer, Senador Mão Santa, que, lá no meu 
Estado, o PMDB está fazendo as primárias, um homem 
e uma mulher: Confúcio Moura, ex-Deputado Federal, 
por três mandatos, e agora é prefeito reeleito com 72% 
na terceira cidade do Estado; e Suely Aragão, uma mu-
lher, loira como a Hillary Clinton. Então, temos o nosso 
Obama e a nossa Hillary. Estão disputando as prévias, 
estão crescendo e já estão puxando os outros parti-
dos para fazerem os encontros que estamos fazendo 
em todo o Estado de Rondônia. Então, lá, no início do 
ano, já começamos a fazer essas prévias, com dois 
pré-candidatos – não podemos falar em candidatos 
ainda –, Confúcio Moura e Suely Aragão, disputando 
as prévias do PMDB.

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Os nossos 
parabéns. Por isso, quando V. Exª intencionou ser Lí-
der do PMDB, a primeira assinatura foi a minha, pois 
eu antevi a sua capacidade de liderança. 

Eu quero dizer que teria. O caso é que uns vendi-
lhões estão tomando conta do partido e têm medo do 
povo. Eu faço uma prévia para Presidente – eu ainda 
não saí, não, mas já estou com voo marcado para sair 
deste PMDB... O meu PMDB era Ulysses, que está en-
cantado no fundo do mar; era Tancredo Neves, que se 
imolou pela democracia; era Ramez Tebet; era Teotônio 
Vilela, que, moribundo, dizia que era resistir, falando, 
e falar, resistindo. Não o desses aí que negociaram, 
que passaram a ser rabo do Partido dos Trabalhadores. 
Nós temos que ser é a cabeça. Mas são coisas que 
nós vamos resistir, falando, e falar, resistindo, como 
dizia Teotônio Vilela. Essas idéias ainda florescerão 
no futuro. Esses partidos serão enterrados e entrarão 
numa decadência, porque não têm uma ideologia e 
uma pureza, com raras exceções.

Então, nós queremos dizer – e está aqui – que 
trabalhamos e trabalhamos muito. Olha, passei a ma-
nhã nessa comissão; depois fomos para a do Turismo, 
do Leomar Quintanilha, que defendia os interesses do 
turismo, uma fonte de renda; desde às duas horas es-
tamos aqui, acompanhando... Então, nós nos orgulha-
mos do Senado da República, que teve crise, mas nós 
tivemos a capacidade de superar, produzir e construir 
a Federação. Esta que é... Mas a crise é muito menor 

do que estava sendo prevista. Este País! Este País! 
Este País não é Cuba; não é a Venezuela, do Chávez; 
não é o Equador, do Correa; a Bolívia, do Morales; o 
Paraguai, do Padre reprodutor; a Nicarágua e Hondu-
ras... Não continuaram, porque o Senado não deixou, 
a resistência foi aqui. Nós entendemos que democracia 
é a divisão e a alternância do poder. Nós vamos... O 
Senado da República não vai faltar à Pátria e vai dar 
a oportunidade para que o Brasil possa fazer uma al-
ternância e para que não morra a esperança.

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Praia. PDT – AM) 
– A Presidência comunica às Srªs e aos Srs. Senado-
res que está convocada sessão solene conjunta do 
Congresso Nacional a realizar-se dia 20 de outubro 
do corrente, às dez horas, no Plenário do Senado Fe-
deral, destinada a comemorar os cinquenta anos da 
Revolução Cubana.

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Praia. PDT – 
AM) – Concedo a palavra, pela Liderança do PMDB, 
ao Senador Valdir Raupp.

O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO. Pela Lide-
rança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sena-
dor Jefferson Praia, Srªs e Srs. Senadores, nesta noite, 
nesta tribuna, quero externar minha confiança neste 
País, no nosso querido Brasil, este País que enfrentou, 
no início deste ano, assim como todos os países do 
mundo, uma crise econômica e conseguiu, com uma 
velocidade extraordinária, recuperar-se e já começar 
a crescer, neste segundo semestre, a uma taxa de 4% 
ao ano. E deve crescer, no ano que vem, entre 4% e 
4,5% ao ano, o que os países da Europa, tidos como 
países ricos, estruturados, organizados, não crescerão, 
e muito menos os Estados Unidos da América, tido 
como a superpotência hegemônica do planeta.

Então, este Brasil, um País de dimensões conti-
nentais, que vai quase do Oceano Atlântico ao Oceano 
Pacífico, que logo, logo, vai chegar a 200 milhões de 
habitantes, será em breve uma superpotência.

Dados, estudos feitos por organizações mundiais 
dão conta de que o Brasil, em 20 anos, será uma grande 
superpotência. E eu me orgulho, Sr. Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, de representar um Estado novo da 
Federação, que é Rondônia, com pouco mais de 20 
anos, mas que cresce hoje a uma taxa quase igual à 
taxa de crescimento da China, que tem o maior cresci-
mento do mundo. O Estado de Rondônia deve crescer 
este ano, Srªs e Srs. Senadores, a uma taxa de 7% a 
8% ao ano. Isso é idêntico ao crescimento da China.

E eu quero agradecer ao Governo Federal, que 
tem investido pesadamente, fortemente, no Estado 
de Rondônia. E Rondônia, que no passado sofreu cri-
ses profundas, agudas, de energia elétrica, agora vai 
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transportar energia para outros Estados da Federação 
brasileira, inclusive para São Paulo.

As usinas do rio Madeira, Santo Antônio e Jirau, 
que vão gerar juntas em torno de 7 mil megawatts de 
energia, que está gerando 20 mil empregos diretos e 
talvez mais 20 mil ou 30 mil empregos indiretos, vai 
abastecer São Paulo, o Estado mais rico e mais in-
dustrializado da Federação, porque as duas linhas de 
transmissão que vão sair de Rondônia – uma lá da 
Usina de Jirau e a outra da Usina de Santo Antônio – 
vão desaguar na cidade de Araraquara, em São Paulo, 
para uma subestação distribuir essa energia elétrica.

Outras pequenas hidroelétricas estão sendo inau-
guradas em Rondônia. No mês de novembro, serão 
inauguradas duas pequenas centrais hidroelétricas – 
uma de 74 megawatts, outra de 19 megawatts e mais 
uma de 20 mega de biomassa, com mais de 100 mil 
megawatts de energia. 

De forma que Rondônia está saindo da situação 
de um Estado deficitário de energia elétrica para um 
Estado superavitário, mandando energia para outras 
Unidades da Federação. 

Para as obras de infraestrutura na nossa capi-
tal, Porto Velho, são mais de R$750 milhões do PAC 
que estão sendo investidos neste momento, gerando 
emprego e levando melhor qualidade de vida para a 
população. 

Quanto às nossas rodovias, a 429 está sendo 
pavimentada. Há mais de 300 máquinas trabalhando 
em seus 320 quilômetros de extensão, tirando do iso-
lamento uma população de mais de 100 mil habitantes. 
Há construções de pontes, pavimentação asfáltica, 
levando asfalto para Costa Marques, São Domingos, 
São Francisco, Seringueiras, São Miguel e Alvorada 
do Oeste.

As pontes de integração de Guajará-Mirim à Bolí-
via já estão com o projeto executivo praticamente pronto. 
No ano que vem, será licitada uma ponte de integra-
ção de mil metros de extensão, pagando uma dívida 
centenária com a Bolívia – de 1902. Há 107 anos que 
o Brasil deve uma ponte, uma saída da Bolívia para o 
Brasil naquela região, no Estado de Rondônia. 

A BR-319, de que falei na semana passada, ain-
da tem problemas ambientais – está aqui o Senador 
Arthur Virgilio que também defende essa grande obra, 
como V. Exª, que preside neste momento esta sessão, 
Senador Jefferson Praia. Essa obra ainda está no meio, 
são 200 quilômetros de um lado, ligando Porto Velho 
a Humaitá, que já estão prontos; 200 quilômetros de 
Manaus sentido Humaitá, também prontos, e 400 
quilômetros, que é o meio, que estão com problemas 
ambientais. E é mais um eixo de integração do Estado 
de Rondônia para o Estado do Amazonas, o Estado 

de Roraima, e por que não dizer, até a Venezuela, aos 
portos também do Caribe.

São obras desse tipo, Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, que engrandecem o Brasil, que engran-
decem a Região Norte, que engrandecem o Estado 
de Rondônia. 

O Estado de Rondônia, como já falei aqui, é 
novo, mas tem contribuído muito para a economia do 
nosso País.

Encerro este pronunciamento, para não me alon-
gar, porque tem outros Senadores que querem falar e 
V. Exª já me deu dois minutos de acréscimo, dizendo 
mais uma vez da minha crença na economia do Brasil, 
no crescimento do País, que será, em breve, uma su-
perpotência, no crescimento do Estado de Rondônia, 
que, como já falei, vai crescer mais de 7% ao ano, e 
nos investimentos do Governo Federal. 

Agradeço, mais uma vez, ao Presidente Lula; à 
Ministra Dilma; ao Ministro das Minas e Energia, Edi-
son Lobão; ao Ministro dos Transportes, Alfredo Nas-
cimento; ao Ministro da Integração Nacional, Geddel 
Vieira Lima; ao Ministro do Turismo, que tem investi-
do também no Estado; enfim, a todos os Ministros do 
Presidente Lula, que têm investido fortemente no meu 
Estado, o Estado de Rondônia. O povo de Rondônia 
certamente terá uma melhor qualidade de vida daqui 
para a frente.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Praia. PDT – 
AM) – Concedo a palavra ao nobre Senador Augusto 
Botelho.

O SR. EXPEDITO JÚNIOR (Bloco/PR – RO) – Sr. 
Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Praia. PDT – AM) 
– V. Exª tem a palavra.

O SR. EXPEDITO JÚNIOR (Bloco/PR – RO. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, só 
para tirar uma dúvida. 

Primeiro, quero cumprimentar o Senador Raupp 
pelo seu pronunciamento, com o qual concordo em 
parte. Porém, não poderia deixar de ressaltar aqui o 
grande trabalho do Governador Ivo Cassol no Estado 
de Rondônia. Com todo respeito que tenho pelo tra-
balho que o Governo Federal faz na nossa Região, no 
meu Estado, eu não poderia deixar de dizer que esse 
crescimento estrondoso, do qual falei no meu pronun-
ciamento hoje à tarde e de que o Senador Raupp falou 
agora, tem o mérito, que não podemos tirar, do Gover-
nador Ivo Cassol, da equipe do Governador, que faz 
um trabalho decente pelo nosso Estado. 

Não estou contrariando o Senador Raupp, até 
por que não presenciei todo o seu discurso, ouvi so-
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mente parte dele. Mas quero só complementar, e não 
poderia deixar de fazer esse registro. 

Hoje V. Exª, Sr. Presidente, vindo, parece-me, 
da audiência do Ministro Minc, relatava dados sobre a 
BR-319. Parece-me que, no relato que fazia aqui – eu 
também estava fora –, Rondônia não estava fazendo o 
dever de casa na questão da 319. Eu não sei, e V. Exª 
poderia me explicar melhor, se esse dever de casa é 
o Estado ou o Ibama do meu Estado. O Ministério do 
Meio Ambiente teria de dar a licença da construção da 
319, e não o Estado. Não entendi bem a colocação e 
gostaria de questioná-lo. Talvez V. Exª pudesse, não sei, 
de repente da Mesa mesmo, justificar essa questão. 

Se a responsabilidade for do Estado de Rondônia, 
for da equipe do Governador Ivo Cassol, certamente, 
a partir de amanhã, nós já estaremos buscando uma 
solução. Agora, se for por parte do Ibama, se for por 
parte do Ministério do Meio Ambiente, aí perdoe-me 
V. Exª, perdoe-me o Ministro Minc. Eu não acredito no 
Ministro Minc, eu não acredito na equipe dele, eu não 
acredito no Ibama – não no Ibama do meu Estado –, 
mas eu não acredito nos técnicos do Ibama que vivem 
aqui na sala com ar-condicionado e que decidem pelo 
nosso sucesso, decidem pela maioria do povo da Ama-
zônia e, na maioria das vezes, vão na contramão da 
história. Nunca estão falando a verdade.

O Ministro Minc que me perdoe, mas é um ver-
dadeiro mentiroso. É isso que é o Ministro Minc. Se ele 
está responsabilizando o Estado de Rondônia, a não 
ser que seja o órgão ambiental, aí eu vou respeitá-
lo, mas se ele estiver responsabilizando o Estado de 
Rondônia, que me perdoe o Ministro, mais uma vez 
ele está faltando com a verdade.

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Praia. PDT – 
AM) – Senador Expedito, perdoe-me, Senador Au-
gusto Botelho, apenas a título de esclarecimento: eu 
estou fazendo a solicitação de uma audiência pública 
para chamar os Estados de Rondônia, do Amazonas, 
Ministério do Meio Ambiente, Ministério do Transpor-
te para discutirmos essa questão que foi abordada na 
reunião de hoje.

Concedo a palavra ao nobre Senador Augusto 
Botelho.

O SR. AUGUSTO BOTELHO (Bloco/PT – RR. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Exmº Sr. Presidente Jefferson Praia, muito obriga-
do, Srªs e Srs. Senadores, fico muito alegre aqui de 
anunciar que consegui a liberação de mais uma grande 
parcela de recursos que, provavelmente, vai dar para 
concluir a nossa BR-174. 

Foram R$200 milhões que o Ministro Alfredo 
Nascimento alocou para conclusão da recuperação 
da BR-174. A BR-174 é uma estrada federal que sai 

de Manaus, vai até Boa Vista, de Boa Vista até a linha 
de fronteira com a Venezuela. 

Já foi recuperado o trecho de Boa Vista a Cara-
caraí – estão concluindo – e agora serão licitados mais 
três trechos, entre Caracaraí e a nossa linha com a 
divisa com o Amazonas.

O Ministro atendeu a um pedido nosso, a um 
pedido meu para conseguir libertar o meu povo de 
uma estrada ruim, que só vivia sendo maquiada, com 
recuperação de tapa-buraco, que não satisfazia às 
necessidades do Estado de Roraima. Estive reunido 
com ele nesta semana, e ele me garantiu que esse 
recurso será colocado no Orçamento, e eu vou defen-
dê-lo também.

Aproveito a oportunidade para, em nome do meu 
Estado, agradecer ao Ministro Alfredo Nascimento e 
elogiar também a sua ação no Ministério dos Transpor-
tes, porque ele está travando uma luta hercúlea para 
tentar asfaltar a 319 também, que ligará, realmente, 
o Amazonas e Roraima ao Brasil. O povo de Roraima 
presta uma homenagem ao Ministro neste momento.

Antes do início da recuperação da BR-174, Ro-
raima tinha uma das piores estradas do Brasil.

Sr. Presidente, lutei e consegui com o Governo 
Federal, por meio do Ministério dos Transportes, do Mi-
nistro Alfredo Nascimento, que ele autorizasse o Dnit 
– isso foi em 2007 – a fazer um estudo de viabilidade 
econômica nos moldes do programa chamado Crema, 
que é um programa que há no Ministério da Saúde, 
que se chama Contrato de Recuperação e Manutenção 
das Estradas. E esse estudo foi feito, da BR-174, que 
começou a ser recuperada no ano passado.

A obra de recuperação da estrada não terminou, 
isto porque está sendo feita de forma correta, dentro 
da modalidade Crema.

O Crema é um instrumento diferenciado de con-
tratação de obras.

Ao disputar a licitação para fazer a recuperação 
da estrada, a empresa também assume um contrato 
para fazer a manutenção daquela estrada por um pe-
ríodo de cinco anos – pode ser de cinco até dez anos. 
Essa é uma modalidade nova, que vai permitir que 
nossas estradas sejam feitas com mais garantia, com 
mais segurança.

Roraima não aguentava mais a situação cons-
trangedora da BR-174. Aquele processo que vinham 
fazendo, de tapar buraco, era chamado pelo povo de 
“obra sonrisal”: a primeira chuva que caía derretia o 
asfalto, os buracos voltavam, nós continuávamos no 
prejuízo. Os donos dos veículos reclamavam pelo can-
saço que tinham de percorrer pequenos trechos por 
causa dos buracos, aumentando o custo de pneus, de 
peças, aumentando o custo dos produtos que chegam 
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ao meu Estado. Quem pagava isso eram todos os con-
sumidores, do mais endinheirado até o mais pobre.

Felizmente, desde 2008, estamos conseguindo 
mudar esta realidade. O Ministério dos Transportes 
iniciou uma obra consistente, que retira o asfalto an-
tigo, que formava imensos buracos, até a colocação 
do novo asfalto, adaptado ao clima de Roraima. Estão 
usando um processo de asfalto quente, que é mais 
adequado à nossa região, Senador Jefferson Praia, 
onde as chuvas são muito fortes e destroem o asfalto 
rapidamente.

Por isso, estou muito contente por o Ministro Al-
fredo Nascimento ter atendido ao pedido de liberação 
de mais recursos, 200 milhões, para podermos dar 
continuidade e concluir esta obra fundamental para o 
meu Estado, que é a BR-174, como vai ser também a 
BR-319 para o Estado de V. Exª quando estiver con-
cluída. A estrada vai melhorar a vida das pessoas, per-
mitir que os brasileiros com menos recursos possam 
viajar pelo Brasil.

Senador, muito obrigado pela oportunidade.
Era o que eu tinha a dizer.

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Praia. PDT – AM) 
– Concedo a palavra ao nobre Senador Paulo Paim.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pronun-
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Senador Jefferson Praia, tenho de falar, 
embora eu quisesse falar amanhã ou sexta-feira, so-
bre o debate instalado na Câmara dos Deputados em 
relação ao projeto dos aposentados, ao fim do fator, 
ao reajuste acompanhando o crescimento do mínimo 
e àquele que reajusta os benefícios pelo número de 
salários-mínimos.

Sei que os aposentados do Brasil, milhões deles, 
esperavam que eu me posicionasse sobre a proposta 
apresentada, enfim, pelo Governo. O Governo apre-
sentou uma proposta, esta semana, de substituição 
do nosso projeto do fim do fator pela fórmula chama-
da 85/95. Também, Senador Botelho, propõe uma al-
ternativa ao nosso projeto, o PL nº 1, que diz que o 
aposentado tem de receber o mesmo percentual dado 
ao mínimo, que seria a inflação mais o PIB, Senador 
Praia. Ocorre que, no caso, o Governo propõe, até o 
momento, nas negociações entabuladas, um aumento 
real correspondente à metade do PIB.

Mas eu diria que são centenas de rádios – permi-
ta-me que eu diga isso – que me ligam, perguntando: 
“E daí, Senador, qual é a sua posição?”. Eu, primeiro, 
tenho que esclarecer o seguinte: o Senado da Repú-
blica aprovou, por unanimidade, os três projetos: o fim 
do fator, a recuperação das perdas e, também, que o 
aposentado receba o mesmo percentual dado ao mí-
nimo – a inflação mais o PIB.

Agora, a matéria está na Câmara dos Deputa-
dos. Os Deputados estão discutindo, estão negociando 
com as centrais. A Cobap, que não concordou com a 
negociação, retirou-se. Está criado o impasse lá, na 
Câmara do Deputados.

Ora, se perguntarem para mim, eu não tenho ou-
tra forma de responder, senão dizer que, uma vez que 
o Senado aprovou, por unanimidade, os três projetos, 
esses projetos ninguém pode retirar; nem eu posso re-
tirar, e ainda que pudesse não retiraria, naturalmente. 
Agora o debate é lá, na Câmara dos Deputados. 

Mas para mim é gratificante, porque, até pouco 
tempo atrás, diziam que o fim do fator e o reajuste real 
dos aposentados... Eu ouvi falar em 20 bi, em 30 bi, 
em 40 bi. E hoje eu já vi o responsável pelo Ministério 
da Previdência dizendo que o gasto é insignificante. Eu 
não digo que ele tenha usado esses números, mas eu 
vi que o gasto é insignificante para aprovar o reajuste 
do aposentado com aumento real e também o fim do 
fator, o que daria algo em torno de 3 bi. De fato, no 
Orçamento da seguridade, onde está a Previdência, 
3 bi não é nada; é, de fato, insignificante.

Mas me permita, Senador: se é tão insignificante, 
por que é que a gente não pode, em vez de dar 6,27,, 
dar 8,7, que seriam dois pontos a mais? E dizem que 
cada um ponto percentual corresponde a 1 bi, então 
seriam mais 2 bi. Se está se falando em 3 bi, seriam 
5 bi, ou seja, 5 bi resolveria toda essa polêmica dos 
aposentados e pensionistas.

Sinceramente, com os dados que eu vi hoje, eu 
não entendo por que é que a gente não poderia as-
segurar a esses 8 ou 9 milhões de idosos o direito de 
receber, em 2010 e 2011... E todo mundo sabe que o 
PIB de 2011 vai ser o quê? Na faixa de 1% a 2%. Se 
vai ser na faixa de 1% a 2%, significa que vai ser um 
gasto de 1 bi em 2011, pegando esse cálculo a que 
eu assisti.

Por isso, Sr. Presidente, eu queria aqui responder 
aos milhares e milhares de internautas que entraram 
na minha página de ontem para hoje que esta é a mi-
nha posição, com a maior clareza. Não sou contra o 
diálogo; não sou contra a negociação; sou a favor do 
entendimento. Acho sempre que um bom acordo é me-
lhor que o confronto, que pode levar, inclusive, ao veto. 
E aí vêm todas as minhas preocupações com o veto, 
porque o veto é votado secretamente, e nós sabemos 
que, infelizmente, no voto secreto, como diz o outro, 
“todos os gatos são pardos”, você não sabe quem efe-
tivamente votou com os aposentados ou não.

Falei com o Senador Antonio Carlos Valadares, e 
ele me disse que acata, no seu substitutivo a três PECs, 
que o veto não será mais votado secretamente. Eu dis-
se a ele que fiquei contente com essa posição, porque 
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vamos evitar essa história. De 1200 vetos apreciados 
este ano, todos foram mantidos, nenhum derrubado, 
porque o veto é apreciado secretamente.

Quero dizer que sei do esforço que diversos se-
tores estão fazendo nas negociações. Eu não partici-
pei de nenhuma negociação – o Senador Praia está 
entendendo a minha posição –, até porque, se eu sou 
o autor dos projetos, como é que eu vou lá para Câ-
mara aceitar uma proposta que diminua o que o Se-
nado aprovou por unanimidade. Não posso fazer isso, 
e não o faria. Agora respeito que a Câmara discuta os 
três projetos.

É inadmissível... E disso eu não gosto. Sincera-
mente, com a maior boa vontade que eu tenho. Há al-
guns que dizem: “Ah, mas não fala!” Mas não há como 
não falar. É inadmissível o camarada ir para o jornal 
e dizer que o PL nº 58, que não está na negociação 
– porque o PL nº 58, conforme entendimento, ficou 
para um segundo momento, um debate a partir do fim 
de 2010, e o que está na negociação é só o PL nº 1 e 
o fim do fator –, que é aquele que quer recuperar os 
benefícios dos aposentados pelo número de salários-
mínimos, mas em cinco anos – o camarada ganhava 
três, ele vai ter reajuste, ao longo de cinco anos, para 
voltar a ganhar três –, dizer que esse PL pode dar 70, 
80 – aí vem o terrorismo absoluto – 50, 60 bilhões, de 
um PL que não está nem na mesa de negociação; foi 
retirado. Por que não fala do gasto específico do fator? 
Dizem que, em dez anos, economizou 10 bi; então sig-
nifica 1 bi por ano.

Ora, se eu resolvo todo o problema do fator, cain-
do o fator e dizendo que o gasto vai ser de 1 bi a mais 
por ano – os dados são oficiais, não são meus – e que 
o total daria 3 bi, com mais 2% seriam 5 bi!

Então, esse esclarecimento eu tenho que dar. 
Eu tenho dito o seguinte: o Senado votou com a sua 
consciência; a Câmara que vote com a sua consciên-
cia. Aquilo que for votado lá, se for alterado, volta para 
o Senado, e o Senado vai votar, Senador João Pedro, 
Senador Arthur Virgílio. O Senado vai votar. Daí, se 
houve negociação lá, vai haver alteração nos projetos 
originais. Queiramos ou não, este é um tema que está 
na ordem do dia. Volta pra cá. Se não for alterado, vai 
direto para a sanção.

Mas isso é a vida. É a vida. E eu, que estou nessa 
Casa há tantos anos, há 23 anos entre Câmara e Se-
nado, conheço mais ou menos o traquejo da Câmara e 
do Senado. Por isso, eu tinha que dar essa explicação, 
deixando clara a minha posição. O Senado fez o de-
ver de casa. Não adianta os meus amigos internautas 
cometerem o equívoco de pressionar os Senadores. 
É dar tiro no pé. Agora, se tem que haver movimento, 
mobilização na busca de um acordo melhor, ou vo-

tação nominal e aberta, é na Câmara, não é aqui no 
Senado. As matérias não estão, Senador Botelho – a 
quem passo a palavra –, aqui no Senado.

O Sr. Augusto Botelho (Bloco/PT – RR) – Se-
nador Paim, faço o aparte a V. Exª para dizer que a 
sua consciência é a nossa consciência aqui em rela-
ção aos aposentados, ao trabalhador. Tenho certeza 
de que todos os votos que nós fizemos aqui, todas 
as suas reivindicações são a favor dos homens que 
construíram o Brasil e tenho certeza de que, com o 
diálogo e a paciência que V. Exª tem de ir pra lá e pra 
cá e dialogar com um e com outro, temos conseguido 
grandes avanços. V. Exª sabe que tem o meu apoio 
irrestrito em todas essas posições com relação aos 
aposentados. E foi bom dar essa explicação, porque 
começa a confusão na cabeça das pessoas; os pró-
prios aposentados começam a ficar em dúvida. Então, 
o trabalho desenvolvido por V. Exª aqui – e V. Exª é o 
timoneiro desse assunto aqui – merece o nosso res-
peito e o nosso apoio.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Muito 
obrigado, Senador Augusto Botelho.

Quero concluir, pois já deu o meu tempo, dizendo 
que estou um pouco acostumado com essas peleias.

Eu me lembro – permita-me dizer, Senador Arthur 
Virgílio – de que, no Governo Fernando Henrique, eu 
insistia tanto com os 100 dólares, e chegamos também 
aos 100 dólares no Governo Fernando Henrique. Hoje 
está em 250 dólares. Mas foi muita insistência de todos 
nós. Todos nós trabalhamos nesse sentido.

Diziam para mim que eu era o Senador do salário-
mínimo. Como nós agora temos uma política perma-
nente do salário-mínimo, a inflação mais o PIB, sou o 
Senador dos aposentados. Quero dizer que, logo que 
terminar essa peleia e tivermos uma política perma-
nente de recuperação dos aposentados, eu entrarei 
em uma outra seara, com mais contundência e com 
mais firmeza. À medida que vamos avançando, como 
foi com a PEC Paralela, em que todos os Senadores 
ajudaram e se tornou realidade, a gente avança em 
outros campos.

Assim também foi hoje, para mim, uma alegria ver 
o Senado aprovar, por unanimidade, a regulamentação 
dos vigilantes, um projeto que apresentei e que agora 
vai para a Câmara dos Deputados, que garante a pe-
riculosidade e também a aposentadoria especial.

Termino, Sr. Presidente, dizendo que recebi um 
documento aqui da Confederação Nacional dos Mu-
nicípios, demonstrando preocupação com a situação 
de cada Município. Aqui eles dão dados importantes, 
com uma estimativa da situação atual do FPM. É um 
belo estudo que me mandou a Confederação Nacional 
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dos Municípios, fazendo um apelo para que a gente 
fortaleça o Fundo de Participação dos Municípios.

Era isso e obrigado, Sr. Presidente.

SEGUE, NA ÍNTEGRA, DISCURSO DO 
SR. SENADOR PAULO PAIM.

Registro sobre reivindicação da Confederação 
Nacional de Municípios (CNM).

Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Se-
nadores.

A Confederação Nacional de Municípios (CNM) 
enviou um ofício ao Governo Federal solicitando o en-
vio urgente ao Congresso Nacional de suplementação 
de orçamento que subsidie com mais recursos os mu-
nicípios brasileiros.

O pleito da confederação deve-se ao fato de 
que, recentemente, a Secretaria do Tesouro Nacional 
(STN) indicou que a queda do Fundo de Participação 
dos Municípios (FPM) em agosto será de 11,9%.

A estimativa é de que o repasse do FPM para 
este mês será de R$2,98 bilhões, com os valores do 
Fundeb já descontados. Em valores brutos, este mon-
tante chega a R$3,72 bilhões.

Se a previsão se concretizar, em valores brutos 
e nominais, a queda será de R$503,2 milhões.

Segundo a STN, os três repasses de agosto 
serão de R$1,87 bilhões, de R$271,6 milhões e R$ 
840,6 milhões, respectivamente.

O Presidente da Confederação Nacional de 
Municípios, Paulo Ziulkoski, alerta que...

... “se somarmos esta queda com a de julho - 
R$381,2 milhões – chegaremos ao final do mês com 
uma redução de R$884,4 milhões apenas em dois 
meses”.

O documento da CNM destaca que,... 
....ao editar a MP Nº 462 e instituir o Apoio Fi-

nanceiro aos Municípios, o Governo se comprometeu a 
compensar a queda na arrecadação de forma a impe-
dir que os municípios recebessem, este ano, recursos 
inferiores ao FPM repassado em 2008.

Senhor Presidente,
Faço questão de reafirmar aqui na tribuna o 

meu compromisso com o municipalismo e com esta 
reivindicação específica da Confederação Nacional de 
Municípios. Podem contar com o meu apoio.

Peço ainda que seja registrado nos Anais des-
ta Casa o Editorial do Jornal do Comércio, de Porto 
Alegre, publicado no dia 24 de agosto relativamente 
ao assunto.

Era o que tinha a dizer,
Sala das Sessões, 26 de agosto de 2009. – Se-

nador Paulo Paim – PT/RS.

Municípios ainda são os patinhos feios da 
Federação

Sabe-se há muito tempo que tudo acontece nas 
cidades. Nascemos, crescemos, estudamos, traba-
lhamos, nos casamos, temos filhos e morremos em 
uma cidade. A maioria na cidade em que nasceu. Tudo 
acontece nos municípios e são eles que devem res-
ponder em primeiro lugar às demandas dos cidadãos. 
O prefeito e os vereadores estão ali, à mão, fáceis de 
serem encontrados para a reclamação. Transporte 
público, trânsito, iluminação, pavimentação, praças e 
logradouros são usufruídos, ou não, pelas pessoas 
que moram em uma cidade. Ficam com o Estado e a 
União a Justiça, as Forças Armadas, o Sistema Úni-
co de Saúde (SUS) e a Previdência Social. A partir 
dessas constatações óbvias chega-se à elementar 
conclusão de que as prefeituras têm muitos, múltiplos 
e impostergáveis encargos. Ninguém vai ao governo 
do Estado ou a Brasília para reclamar a maioria das 
demandas. O consenso é o de que os municípios pre-
cisam de mais recursos. Não surpreende, por isso, 
que a Confederação Nacional dos Municípios (CNM) 
alertou que o Fundo de Participação de Municípios 
(FPM), devido à sazonalidade, fechou o mês de julho 
com queda de 11%. O valor retornado despencou de 
R$ 3.464.989.234 em 2008 para R$3.083.737.763. A 
Confederação divulgou, igualmente, que estão esgo-
tados os recursos do Apoio Financeiro aos Municípios 
(AFM), incluído na MP Nº 462/09, que ainda não foi 
votada pelo Congresso Nacional.

A CNM alertava aos prefeitos e prefeitas que, 
devido à sazonalidade do Fundo de Participação dos 
Municípios (FPM), o mês de julho registraria queda 
no repasse do fundo. O presidente da CNM, Paulo 
Ziulkoski, explica que “julho é um mês em que o FPM 
é bem menor, mas a queda verificada está acima do 
estimado, o que pode indicar que a recuperação da 
economia e o aumento da arrecadação de IPI e IR 
ainda vão demorar um pouco para chegar aos cofres 
municipais”. Ainda segundo Paulo Ziulkoski, essa que-
da deverá fazer com que o governo tenha que buscar 
mais suplementação orçamentária para repor esta per-
da como prometido na Medida Provisória Nº 462/09, 
que instituiu o AFM. “O primeiro crédito de R$1 bilhão 
está se esgotando. É imprescindível que o Presidente 
Lula encaminhe ao Congresso Nacional o pedido de 
mais recursos para os municípios”, afirma o presidente 
da CNM. Até o mês de junho o governo pagou R$962 
milhões como AFM. Restam R$38 milhões em caixa. O 
Ministro Paulo Bernardo não aceita tantas reclamações. 
Para ele, os pagamentos estão em dia e está haven-
do uma suplementação. Disse que dia 29 de julho foi 
creditado nas contas municipais o repasse do terceiro 
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decêndio do mês de julho, total de R$805.651.234 já 
descontada a retenção do Fundo da Educação Bási-
ca (Fundeb), montante de R$ 1.007.064.042. Com o 
repasse o mês de julho de 2009 os municípios rece-
beram R$3.083.737.763 em valores brutos. Isso, para 
a CNM, representa 11% menos que o mesmo mês do 
ano anterior, quando foi de R$3.464.989.234. A dife-
rença a menos foi de R$381.251.471. Ainda segundo 
a Confederação dos Municípios, nos sete primeiros 
meses de 2009 foram entregues às prefeituras R$ 
27.499.710.851, ou R$905.316.778 a menos do que 
no mesmo período do ano anterior. A Secretaria do 

Tesouro Nacional (STN) está estimando que o FPM 
bruto do mês de agosto será 31 % maior que foi em 
julho, em torno de R$4 bilhões. Tudo continua come-
çando, sendo feito e terminando nos municípios. A 
eles, o que lhes é devido, por direito legal e pelas cir-
cunstâncias. Ou continuarão sendo os patinhos feios 
da confederação.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR PAULO PAIM EM SEU PRO-
NUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Jefferson Praia. PDT – AM) 
– Foi lido anteriormente o Requerimento nº 1.083, de 
2009, do Senador Efraim Morais e outros Srs. Senado-
res, solicitando a realização de uma sessão especial 
destinada a comemorar o Dia Internacional da Demo-
cracia, a ser celebrado em 15 de setembro de 2009.

Em votação o requerimento.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam quei-

ram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Concedo a palavra ao nobre Senador José Nery, 

pela Liderança do PSOL.
O SR. JOSÉ NERY (PSOL – PA. Como Líder. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, é muito grave para a estabilidade política 
latino-americana a presença de tropas e assessores 
militares norte-americanos em território colombiano. O 
Presidente colombiano Álvaro Uribe, submisso à po-
lítica do Pentágono, permitiu que os Estados Unidos 
montassem base militar em vários pontos do território, 
em particular na região central e na região amazônica 
daquele país.

A justificativa para tais atos seria a presença da 
guerrilha das Farcs (Forças Armadas Revolucioná-
rias da Colômbia) nessas regiões e a necessidade de 
combater o narcotráfico, que abasteceria o mercado 
norte-americano de cocaína.

O Governo norte-americano, desde a era Bush, 
drenou para o governo colombiano mais de US$10 
bilhões em ajuda militar, que vão desde ajuda para a 
compra de helicópteros, aviões, navios, lanchas, fuzis, 
metralhadoras, treinamento de tropas de elite para o 
combate à guerrilha e ao narcotráfico. O Presidente 
Barack Obama continua a mesma política de apoio 
incondicional ao Sr. Álvaro Uribe.

Existem denúncias graves de violações cotidianas 
aos direitos humanos na Colômbia. Além da violência 
das tropas regulares das Forças Armadas Colombia-
nas no combate à guerrilha das Forças Armadas Re-
volucionárias da Colômbia (Farc), ainda estão ativos 
grupos paramilitares de extrema direita que espalham 
o terror, com assassinatos contra a população civil das 
regiões onde ocorre a guerra civil e contra os ativistas 
que lutam pelos direitos humanos.

Diante da escalada militarista do Sr. Álvaro Uribe, 
o chamado equilíbrio de forças na região foi totalmente 
desfigurado. Com razão, países como Brasil, Venezue-
la, Bolívia, Equador e outros veem com preocupação 
o aumento desproporcional das Forças Armadas da 
Colômbia e, principalmente, a instalação das bases 
militares norte-americanas naquele país, onde foram 
construídos aeroportos militares de grande porte em 

regiões que permitiriam ataques aos demais países 
da região.

Sr. Presidente Senador Jefferson Praia, Srªs e 
Srs. Senadores, diante desse quadro, defendo, com 
a máxima urgência, que o Parlamento brasileiro, em 
especial o Senado Federal, tome a iniciativa de con-
vocar o Sr. Ministro da Defesa de nosso País e outras 
autoridades especialistas para debatermos a gravís-
sima situação da região. Defendo que os Parlamentos 
regionais – o Parlasul, o Parlamento Amazônico, que 
tem a participação tão entusiástica do Senador João 
Pedro, e o Parlamento Andino – articulem-se com os 
demais órgãos de representação parlamentar dos 
países e dos governos latino-americanos, no sentido 
de uma iniciativa conjunta para repudiar e trabalhar, 
fazendo todo o esforço necessário para impedir mais 
esse ataque à soberania do povo colombiano, mas 
também, em especial, em respeito à soberania do povo 
latino-americano.

Concedo, com satisfação, um aparte ao Senador 
João Pedro.

O Sr. João Pedro (Bloco/PT – AM) – Eu quero 
parabenizá-lo pelo pronunciamento. V. Exª toca num 
ponto que diz respeito à soberania não só da Colôm-
bia, mas da América Latina, da nossa Amazônia, dos 
países que compõem, principalmente, as fronteiras da 
Colômbia. Agora, eu gostaria de fazer uma reflexão 
com V. Exª, porque considero que o governo de Barack 
Obama ainda está em uma fase inicial. Não significa 
que os Estados Unidos deixaram de ser um império. 
São um império. Eu espero que a última reunião da 
Unasul, que sinalizou uma conversa com o Presiden-
te Barack Obama, possa redundar num entendimen-
to sobre essa política de Barack Obama. Eu espero 
que o Presidente Barack Obama faça uma revisão da 
continuidade da presença americana na Colômbia. Evi-
dentemente, eu confio em que o governo da Colômbia 
resolverá os seus problemas internos sem a presença 
americana. Acho que a Colômbia tem de assumir a 
sua soberania e nós, da América Latina, não podemos 
aceitar isso. Isso é uma continuidade da postura guer-
reira, de dominação. Nós condenamos a Quarta Frota 
navegando nas águas da América do Sul e temos de 
condenar, com a mesma veemência, a presença de 
aviões aqui na região, do porte da aviação americana, 
que tem autonomia de 12 horas de voo. Para que isso? 
Por que essa presença na Amazônia? Então, quero 
parabenizar o pronunciamento de V. Exª, a vigilância 
sobre a soberania da América Latina. Nós não pode-
mos deixar de fazer essa reflexão, de ter uma postura 
vigilante e de repudiar uma presença armamentista 
aqui, na América Latina, da forma como os Estados 
Unidos continuam fazendo. Aumentaram a tropa ame-
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ricana lá no Afeganistão e essa presença na Colômbia 
V. Exª trata como um Senador, uma autoridade pública 
zelosa dos interesses da América Latina. Então, quero 
parabenizá-lo pelo pronunciamento.

O SR. JOSÉ NERY (PSOL – PA) – Agradeço, 
Senador João Pedro, e reafirmo o nosso compromisso 
conjunto de envidarmos os melhores esforços para im-
pedir que se concretize esse crime contra a soberania 
do povo colombiano e do povo latino-americano. 

Nesse sentido, Senador João Pedro, Srªs e Srs. 
Senadores, apresentarei um requerimento ao plená-
rio do Senado, solicitando que esta Casa Legislativa 
vote uma manifestação de repúdio à instalação de 
bases militares norte-americanas em território colom-
biano, porque é uma ameaça à estabilidade política 
da região.

Defendo que o Brasil deve liderar, como de certa 
maneira já vem fazendo, um movimento diplomático, 
em toda a América Latina, pelo restabelecimento do 
equilíbrio militar na região, com o afastamento total de 
todas as tropas e assessores militares norte-america-
nos do território colombiano, como uma das principais 
iniciativas que levem a uma justa e duradoura paz entre 
o povo colombiano.

O único caminho para a superação da guerra civil 
na Colômbia é a negociação entre as partes envolvi-
das no conflito. Governo e guerrilha devem retomar as 
negociações de paz em território neutro, se possível, 
com a mediação de organismos da ONU e de entida-
des humanitárias que ficariam responsáveis pela ve-
rificação do acordo de cessar fogo.

O governo colombiano deve repatriar imediata-
mente todas as tropas norte-americanas que operam 
em seu território, como demonstração de soberania e 
de busca de uma paz verdadeira e duradoura entre o 
povo daquele país irmão. 

A América Latina vive, hoje, um quadro de norma-
lidade democrática na maioria dos países. A continui-
dade da guerra civil na Colômbia constitui um entrave 
para o avanço da democracia em toda a região. Por 
essa razão é que ocupo esta tribuna no dia de hoje, 
para dizer que basta de tanto sofrimento do povo ir-
mão da Colômbia. Basta de mortes em combate, de 
mortes inocentes entre os povos indígenas e suas 
lideranças, de mortes de soldados adolescentes de 
ambos os lados do conflito. 

Fico chocado, Sr. Presidente, quando vejo pilhas 
de cadáveres de moças e rapazes colombianos, da 
guerrilha e do exército, como saldo dos combates na 
selva e nas regiões de combate. 

Participei, na última semana, de um seminário 
internacional do PSOL em São Paulo, promovido pela 
Fundação Lauro Campos, onde estiveram reunidas 

delegações de dirigentes de partidos e entidades de 
defesa dos Direitos Humanos de toda a América La-
tina, do Caribe, da Europa e da África. As sugestões 
que acabo de apresentar se coadunam com as reso-
luções adotadas naquele evento. Posso dizer que é 
um anseio de todos os povos o restabelecimento de 
uma paz justa em território colombiano, onde todas as 
forças envolvidas no conflito possam sentar à mesa 
de negociações na busca de uma solução duradoura 
para uma das mais sangrentas e cruéis guerras que 
assolam o mundo moderno e a América Latina neste 
momento. 

Por isso, conclamo os Srs. Senadores e Sena-
doras para que tenhamos iniciativas que ajudem a por 
fim a esse conflito, que dura mais de quatro décadas, 
entre as Farc e as Forças Armadas da Colômbia.

Apresentarei o requerimento e solicitarei o apoio 
de todos os Srs. Senadores e Senadoras, de todos 
os Partidos, para que possamos repudiar e, com isso, 
juntarmo-nos à luta de todos aqueles que não acei-
tam a intervenção norte-americana na Colômbia e, por 
consequência, em terras latino-americanas.

Por último, Sr. Presidente, eu gostaria ...

(Interrupção do som.)

O SR. JOSÉ NERY (PSOL – PA) – ... de infor-
mar e solicitar a V. Exª, Senador Jefferson Praia, que 
amanhã, se o senhor puder, juntamente com o grupo 
de Senadores que estão de acordo, e subscreveram, 
o encaminhamento de um mandado de segurança 
ao Supremo Tribunal Federal, recorrendo da deci-
são da Mesa que impediu que o plenário do Senado 
apreciasse decisão do Conselho de Ética quanto às 
representações feitas em relação ao Presidente Sar-
ney, que o senhor amanhã entregue ao Supremo esse 
expediente, esperando uma decisão que permita que 
o plenário do Senado Federal aprecie o recurso que 
pede que o Conselho de Ética instaure os processos 
para a investigação devida em relação aos fatos de 
todos conhecidos.

Com certeza, o País espera uma solução para a 
crise que não seja, simplesmente, silêncio e acomo-
dação, mas seja, principalmente, apuração de todos 
os fatos.

Muito obrigado a V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Praia. PDT – AM) 
– Concedo a palavra ao nobre Senador João Pedro.

O SR. JOÃO PEDRO (Bloco/PT – AM. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Presi-
dente Jefferson Praia, Srªs Senadoras, Srs. Senado-
res, quero expor hoje um tema que interessa a todo 
Brasil, que é a promoção da melhoria da qualidade de 
vida dos povos indígenas por meio da educação su-
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perior, projeto realizado pela Universidade do Estado 
do Amazonas, a nossa querida UEA.

Antes de entrar no tema central, quero traçar bre-
ve perfil da UEA, para que V. Exªs e o povo brasileiro 
tenham ideia da importância dessa instituição e dos 
seus objetivos para o desenvolvimento do Amazonas 
e da Amazônia. 

A UEA é uma jovem Universidade, mas é bom 
que se diga que já está consolidada e bastante madu-
ra. Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ela foi criada 
em 2001 e hoje possui 22 unidades, das quais 16 no 
interior do nosso Estado, todas apoiadas por uma pla-
taforma tecnológica que a faz presente nos 62 Municí-
pios amazonenses. Entre as 16 unidades do interior, 
destacam-se cinco centros de estudos superiores, dois 
deles em funcionamento desde 2001.

Nesses oito anos de existência, a UEA já graduou 
mais de 20 mil alunos, Sr. Presidente – 20 mil alunos! 
–, e formou, por meio de seu sistema presencial me-
diado, mais de 16 mil professores da rede pública de 
ensino, 13 mil deles em Municípios do interior.

Percebe-se que a UEA desenvolve uma política 
de Estado voltada para a inclusão social e para o de-
senvolvimento humano, com foco no atendimento à de-
manda gerada pelo desenvolvimento socioeconômico 
do Amazonas. Por isso, ela adotou um plano que lhe 
permite flexibilidade para adaptar suas ações à reali-
dade amazônica. A oferta cíclica de cursos e turmas 
é um bom exemplo dessa interação.

Os programas de pós-graduação da UEA estão 
beneficiando mais de 3,3 mil alunos em 26 cursos 
stricto sensu e 48 lato sensu, em um total de mais de 
cinco mil vagas criadas desde a implantação de seu 
primeiro curso de pós-graduação.

Sr. Presidente, são 22 novos programas em par-
ceria com as mais renomadas instituições de pesquisa 
no Brasil, mais de três mil projetos de pesquisa e outros 
700 de iniciação científica com foco na compreensão, 
realidade sociocultural e dos biomas amazônicos e sua 
influência sobre os sistemas produtivos. Ressalto ainda 
os projetos de pesquisas avançadas, executadas em 
associação com instituições do Brasil, da França, da 
Alemanha, dos Estados Unidos e de Cuba.

Esses dados demonstram, Srªs e Srs. Senado-
res, que a UEA, ao somar-se às demais instituições 
de ensino, pesquisa e extensão do Brasil, assume 
função estratégica na formação de técnicos, cientistas 
e, sobretudo, em uma massa crítica, que contribuirão 
com o desenvolvimento do Amazonas, da Amazônia 
e do Brasil.

É nesse contexto que enfatizo a política de edu-
cação indígena da instituição, que prevê a realização 
de programas nas áreas de ensino, pesquisa e exten-

são voltados para os povos indígenas da Amazônia. A 
primeira das ações dessa política é a implantação do 
curso de Pedagogia – Licenciatura Intercultural Indí-
gena, para atender professores de escolas indígenas 
na capital e no interior, para pessoas que já atuam na 
educação indígena ou que pretendem ingressar nes-
se sistema, desde que já tenham concluído o ensino 
médio.

O curso almeja formar 2,6 mil professores indí-
genas, no período de 2009 a 2015, por meio de disci-
plinas ministradas em módulos; dispõe-se, também, a 
prover, de forma inclusa na graduação, a qualificação 
de profissionais para o serviço de apoio escolar e, em 
caráter suplementar, de outras áreas específicas, como 
educação ambiental e educação sustentável, necessá-
rias para o desenvolvimento indígena do Amazonas.

O curso terá a duração de cinco anos e se de-
senvolverá em nove períodos, ofertados em seis mó-
dulos durante o recesso escolar. Os profissionais es-
tarão habilitados para atuar na educação infantil e nas 
séries iniciais (1ª a 4ª séries) do Ensino Fundamental 
(formação básica). 

As 2,6 mil vagas no curso de Pedagogia, com 
ênfase na Licenciatura Intercultural Indígena foram 
oferecidas em 52 dos 62 Municípios amazonenses, 
60% das quais destinadas a candidatos índios e não 
índios que exerçam docência em escolas indígenas e 
30% aos demais concorrentes. No concurso vestibu-
lar para o preenchimento dessas vagas, inscreveram-
se mais de 28 mil pessoas, 21 mil fizeram as provas. 
Todas as vagas foram preenchidas: 1.122 vagas por 
indígenas e profissionais que atuam na educação es-
colar, Sr. Presidente. 

Dos 52 Municípios em que foram realizadas as 
provas, 21 atingiram a cota máxima de vagas destina-
das ao grupo dos indígenas e professores que atuam 
na educação indígena. 

Sr. Presidente, o preenchimento de todas as va-
gas no novo curso demonstra o interesse da sociedade 
pela inclusão social dos povos indígenas por meio da 
educação superior. Confirma, também, a sensibilidade 
dos dirigentes da UEA para atender a demandas da 
educação superior em segmentos sociais excluídos 
historicamente. Até a década de 1980, Senador Je-
fferson Praia, o Ensino Superior, no Amazonas, não 
havia criado sequer uma sala de aula fora dos limites 
de Manaus. E lembro que Manaus possui Ensino Su-
perior há mais de 100 anos.

Somente na década de 1980, na gestão do reitor 
eleito pelo voto direto, professor Marcos Barros, é que 
a Universidade Federal do Amazonas, a Ufam, instalou 
as suas primeiras unidades no interior do Amazonas. 
Esse é um dos pontos mais importantes na história do 
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Ensino Superior no Amazonas, que se soma à criação 
da UEA, em 2001, durante o terceiro mandato do ex-
Governador e hoje Prefeito de Manaus, o Sr. Amazonino 
Mendes. A UEA, desde então, vem se aperfeiçoando 
como instituição voltada para a promoção do desen-
volvimento socioeconômico do Amazonas. 

No Governo do Sr. Eduardo Braga, atual Gover-
nador, a UEA empreendeu uma extraordinária política 
de interiorização, cujos resultados já expostos anterior-
mente manifestam uma ação de Estado fundamentada 
na democratização da educação superior e na produção 
de novos conhecimentos e saberes que beneficiam a 
melhoria da qualidade de vida dos povos amazônicos. 
Esse formidável projeto é comandado desde 2007 pela 
Professora Doutora Marilene da Silva Freitas, magnífi-
ca reitora da UEA. A professora Marilene é socióloga 
e pesquisadora de notoriedade e reconhecimento na 
comunidade científica mundial. 

Estou certo de que o curso de Pedagogia volta-
do para a Licenciatura Intercultural Indígena marcará 
uma nova etapa na história do Ensino Superior no 
Amazonas. A formação intercultural, Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, dos professores indígenas e dos não 
indígenas que lecionam em escolas indígenas é o me-
lhor caminho e o melhor meio de inclusão social de 
comunidades que, atualmente, sobrevivem nos limites 
das suas forças e das suas referências étnicas. Inter-
cultural implica, nesse ambiente, troca de experiências 
e convivência na diversidade cultural. 

A jovem UEA reconhece bem esse caminho. 
Antes mesmo de oferecer o curso que é objeto dessa 
minha abordagem, já beneficiava mais 1,3 mil repre-
sentantes de 38 etnias indígenas com educação su-
perior. Considerando-se os alunos de projetos espe-
ciais, chega-se a mais de 3,8 mil alunos. Outros 400 
professores indígenas de 22 etnias foram graduados 
por meio do Proformar.

Sr. Presidente, a UEA beneficia ainda represen-
tantes de etnias indígenas por meio de seus projetos 
especiais, como o Aprovar, pré-vestibular gratuito, 
que oferece aulas por rádio e televisão, em apostilas 
impressas e na internet, e o Reescrevendo o Futuro, 
projeto de alfabetização que registra cerca de 2,5 mil 
indígenas beneficiados.

As ações da UEA, a nossa universidade, e das 
demais instituições do ensino superior são modestas 
quando comparadas aos 180 mil indígenas da Amazô-
nia. No Amazonas vivem mais 120 mil índios, perten-
centes a 66 etnias. A maioria não possui escolas em 
suas comunidades. Estudar, para o indígena, sempre 
foi um desafio sobre-humano, por conta do descola-
mento que lhe é imposto por falta de escolas na sua 
aldeia ou próximo dela. 

De outro lado, a escola e a universidade tradicio-
nais não flexibilizam seus métodos e conteúdos e, ao 
agir assim, dificultam o diálogo intercultural, emperram 
o aperfeiçoamento das relações humanas e dificultam 
a produção de conhecimento e saberes enraizados na 
diversidade cultural.

Sr. Presidente, eu quero finalizar dizendo que fico 
contente com a atuação da Universidade Estadual do 
Amazonas. Trata-se de uma instituição jovem que tem 
uma visão arrojada na forma de ensinar, de pesquisar 
e de realizar extensão universitária. Não dá para não 
reconhecer esse ousado empenho da UEA em abrir 
novas formas de acessos dos índios ao ensino supe-
rior e, por consequência, a ampliação da educação do 
ensino fundamental e médio entre esses povos. Des-
sa forma, a instituição volta-se ao atendimento das 
necessidades de formação de técnicos, professores 
e pesquisadores que contribuirão com o melhor apro-
veitamento dos recursos naturais do Amazonas e da 
Amazônia em benefício das suas populações.

Eu quero abraçar, eu quero registrar o meu con-
tentamento não só à nossa magnífica reitora, mas a 
todos os professores, aos servidores dessa jovem uni-
versidade, por estarem realizando uma ação que eu 
considero para a Amazônia fundamental.

Nós só vamos dominar a Amazônia se conhecer-
mos a Amazônia. Não tem outro caminho, Senador Je-
fferson Praia, Srs. Senadores, senão estudá-la. Quero 
dizer da minha alegria em fazer esse pronunciamento, 
reconhecendo o empenho, a ousadia dessa jovem uni-
versidade no Estado do Amazonas.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Praia. PDT – AM) 
– Senador Magno Malta.

O SR. MAGNO MALTA (PR – ES) – Eu sei que 
os três são do mesmo Estado, sem corporativismo... 
Mas como antiguidade é posto na caserna, e aqui 
também... Mesmo assim, o Senador Arthur Virgílio, 
por ser um grande líder, e um grande líder se forma 
com liderados, embora reconhecendo que o nome 
dele estava na frente do meu e que teria o direito por 
ser líder, já que o líder fala na hora que quer – aliás, 
os líderes desta Casa aprenderam com ele a falar na 
hora que querem –, ele vai me ceder a vez para que 
eu possa falar.

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Praia. PDT – AM) 
– Depois desse argumento, não podemos deixar de 
chamar o Senador Magno Malta. 

V. Exª tem a palavra.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 

Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Jefferson Praia. PDT – AM) 

– Pela ordem, tem a palavra o Senador Suplicy.
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O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) –Sr. Presidente, faleceu 
hoje, aos 77 anos, o Senado Ted Kennedy. 

Nós todos, Senadores aqui presentes, estáva-
mos conversando sobre a nossa avaliação de como 
o Senador Ted Kennedy, irmão do Presidente John 
Kennedy, irmão do Senador Robert Kennedy, que foi 
assassinado quando candidato à Presidência da Re-
pública, constituiu-se em um dos mais importantes 
Senadores da história dos Estados Unidos. Ele que 
foi um crítico das ações bélicas dos Estados Unidos 
no Iraque; que foi um dos que propugnaram para que 
houvesse logo o fim da Guerra do Vietnã; que foi um 
dos batalhadores para que houvesse um sistema de 
saúde na linha daquilo que tem proposto e quer instituir 
o Presidente Barack Obama; e que foi um dos princi-
pais responsáveis pela vitória do Presidente Barack 
Obama, porque muito se empenhou por essa vitória, 
que tem um sentido extraordinário; enfim, ele honrou 
o Senado norte-americano. 

Então, eu gostaria de transmitir ao povo dos Es-
tados Unidos, ao Governo dos Estados Unidos, aos 
familiares de Ted Kennedy e ao Senado norte-ameri-
cano o nosso sentimento de pesar pelo falecimento do 
Senador Ted Kennedy.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Praia. PDT – AM) 
– Senador Arthur Virgílio.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Na verdade, lamento 
muito o falecimento do Senador Edward Kennedy e 
tenho alguns registros a fazer.

Em primeiro lugar, a sina trágica dessa família 
e o fato de que, de todos os três irmãos, tendo sido 
Senadores, Edward Kennedy, que teve tudo para che-
gar à Presidência – não chegou em função daquele 
acidente terrível em sua vida, aquele Chappaquiddick 
–, foi o melhor Senador dos três. Ele foi mais Senador 
que John Kennedy, mais Senador que Bob Kennedy, 
porque ele era o mais completo, o mais experiente, o 
que mais tempo ficou no Senado, o mais ouvido.

Tive ocasião de visitá-lo uma vez. Ele me recebeu 
junto com um assessor polonês que sabia tudo sobre a 
Guerra de Canudos. E a visitação pública no gabinete 
dele era muito grande. Era história de entra e sai de 
gente para tirar foto como se fosse um monumento, 
como se fosse um outdoor ambulante.

Eu entendo que os três irmãos eram afinados 
com a ideia da democracia, da paz. Bob Kennedy, que 
foi assassinado brutalmente, tanto quanto seu irmão 
John, chegou a estar em Manaus e se recusou a visi-
tar o Governador indireto, que representava a ditadura 
àquela altura, Arthur Cezar Ferreira Reis, professor de 

História, um amazonólogo. Mas Bob se recusou a falar 
com ele porque, naquele momento, ele havia fechado a 
Assembleia. Ele disse: “Eu não cumprimento nem visito 
governante que fecha uma casa legislativa”. E visitou 
a Assembleia fechada, além de ter dado declarações 
de apoio ao Poder Judiciário e à interdependência dos 
três Poderes.

Mas Ted Kennedy era um democrata. Era o lí-
der, o patriarca da família Kennedy. Eu quero ressal-
tar, como já o fez o Senador Suplicy, o grande peso 
que ele demonstrou na eleição do Presidente Barack 
Obama. A filha de Kennedy também: Caroline. Mas ele 
foi um grande articulador, um grande coordenador, e 
sua presença conferia autoridade moral a qualquer 
candidatura.

O Senador Obama era visto como alguém de 
pouca experiência administrativa, até porque não a 
tinha. Havia sido senador estadual por seis anos e 
estava há dois anos e pouco como senador federal. 
Era um senador de posições muito progressistas, mas 
abria-se uma interrogação. Que tinha carisma, ninguém 
duvidava, todo mundo via. Mas o que faria ao dirigir 
a principal economia do mundo, a principal potência 
bélica do mundo, a única grande potência bélica do 
mundo hoje, na verdade? 

O que faria Barack Obama? Ele precisava de 
alguns avalistas. Um deles, sem dúvida alguma, foi – 
talvez o principal, certamente o principal – o Senador 
Ted Kennedy, que dizia: “Podem confiar, porque este 
jovem tem o que oferecer ao mundo”. E eu, pessoal-
mente, faço muita fé que o governo do ex-Senador 
Obama e atual Presidente Obama será muito vitorioso, 
muito exitoso, porque é aberto. Uma figura que, com 
toda sua mistura familiar, com o fato de ter nascido no 
Havaí, ter morado na África, ter morado em diversos 
países, ele se formou um americano diferente, muito 
mais aberto para o mundo, muito mais capaz de enten-
der a América Latina, muito mais capaz de entender a 
África, de entender, enfim, os povos todos.

Em outras palavras, para encerrar, Senador Je-
fferson Praia, e agradecendo ao Senador Magno Mal-
ta, é com muito pesar que eu registro o falecimento 
do Senador Edward Kennedy, porque se fecha uma 
era, uma era muito brilhante, de uma família chefiada 
por um pai obstinado, Joseph Kennedy, mas que tinha 
uma matriarca – sua esposa, Rose Kennedy – mais 
obstinada ainda. E o casal entendeu que tinha que 
ter um filho Presidente dos Estados Unidos. O mais 
velho se encaminhou e conseguiu ser Presidente dos 
Estados Unidos, e nós sabemos o desfecho trágico; o 
segundo ia também; e o terceiro ia na mesma trilha. 
Ou seja, educaram os filhos para os negócios de Es-
tado, eles que eram industriais muito fortes naquela 
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região de Massachusetts, industriais muito fortes, fi-
guras muito ricas.

Mas, enfim, o Brasil perde um amigo e o mun-
do perde um democrata, ficando sempre o exemplo 
de que espírito público vale em qualquer latitude. E o 
que se pressentia naquele Senador tão experiente, tão 
experimentado, era que ele soube trocar muito bem o 
arroubo da juventude pela segurança de conhecer os 
problemas do seu país. Era uma fonte obrigatória de 
consulta e era, de fato, um grande Senador da Repú-
blica. Eu diria assim: Kennedy foi um excelente Presi-
dente, Bob Kennedy foi um grande americano e Ted 
Kennedy foi, eminentemente, um grande Senador, um 
notável Senador, um dos maiores que já passou pelo 
parlamento norte-americano.

Obrigado, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Praia. PDT – AM) 
– Senador Magno Malta, V. Exª tem a palavra.

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Srs. Senadores, quando o sujeito é 
especialista em apartes, ninguém segura. E vejo, com 
muita alegria, a combinação feita pelos dois: Senador 
Suplicy e Senador Arthur Virgílio. O requerimento era 
muito grande. O Senador Suplicy registrou e combinou 
para o outro comentar – e o outro comentou. E eu que 
achei que vinha para a tribuna com o tempo cedido, fiz 
uma palavra a respeito de que “antiguidade é posto”, 
“o grande líder tem os seus liderados”. Quando ele 
desceu, rindo para mim, eu achei que ele tinha gosta-
do da minha palavra. Ele desceu rindo porque sabia 
que ia fazer um aparte e iria falar na minha frente. E, 
depois, nunca ia concordar quando eu digo que ele 
tem a mente arguta, que ele tem a mente brilhante, e, 
por essa razão, tem a minha admiração. O Senador 
Suplicy me atendeu. Eu disse: “Suplicy, não leia isso 
tudo”, porque tem umas dez páginas esse negócio do 
Kennedy. Ele anunciou e o outro comentou.

Mas essa felicidade de nos juntarmos aqui e 
convivermos como família... E o Senador Suplicy, por 
quem nutro grande admiração, antes de estar na vida 
pública, quando ainda dormia na rodoviária de São 
Paulo, ele já tinha mandato em São Paulo. E sempre 
o admirei pelas suas posições em favor dos pobres, 
e é uma das coisas mais admiráveis. Normalmente, 
quem não tem esse berço não tem essa vocação para 
os mais sofridos. E V. Exª inverteu a lógica. E, tendo 
berço, focou nos mais sofridos. E a sua luta pela ren-
da mínima é a maior tradução do sentimento da sua 
alma com relação ao seu semelhante. Por essa e por 
outras coisas, eu o admiro muito.

Já tive a oportunidade de trabalhar muito perto de 
V. Exª, em casos emblemáticos e difíceis, como a morte 

de Celso Daniel. Tive a oportunidade de conviver com 
V. Exª. E por isso falo com propriedade, com autoridade 
e sem qualquer tipo de “rasgação de seda”, porque não 
tenho necessidade disso nem V. Exª tem necessidade 
de ouvir isso de mim. Falo com a sinceridade, quem 
sabe, falando em nome de nove de cada dez paulistas, 
que acreditam no sentimento de V. Exª.

Eu ser focado na causa dos pobres é ser focado 
na minha própria causa. A minha origem é essa, eu 
sou filho de uma faxineira. Mas V. Exª mudou a lógica. 
Normalmente não é assim. Quem não tem uma história 
como a minha, como a do Presidente Lula, normalmen-
te não tem o foco aí. E V. Exª chamou esse foco para 
si de uma forma tão contundente, tão contundente, a 
ponto de elaborar um discurso e fazer desse discurso 
a página principal da sua vida, que é a renda mínima. 
Por isso tenho muito apreço por V. Exª e muito respei-
to por V. Exª.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Ape-
nas para agradecer esse seu sentimento. E quero dizer 
também que tenho tido muito respeito e admiração pela 
dedicação com que V. Exª abraça as causas, sejam as 
causas principais da sua terra, o Estado do Espírito 
Santo, seja a preocupação com a questão da pedofilia, 
que, por agora, por mais de ano, pois V. Exª estendeu 
o que normalmente seria um prazo para a CPI sobre 
esse tema porque avaliou que necessário se faz, daí 
a sua dedicação, até que possa concluir um trabalho 
que já tem frutos significativos. Certamente, pessoas 
no Brasil reconhecem em V. Exª alguém que chamou a 
atenção para esse problema e, sobretudo, para que não 
haja impunidade de um lado, mas, sobretudo, para que 
haja informação no sentido de prevenir o problema, e 
que esse problema possa ser, na medida do possível, 
extinto. E as conclusões da CPI, nessa direção, serão 
de extraordinária valia. Meus cumprimentos.

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Muito 
obrigado, Senador Suplicy.

Sr. Presidente, quero fazer o registro de que teve 
início ontem, em Cachoeiro de Itapemirim, a Feira In-
ternacional do Mármore e do Granito, que já há mui-
tos anos se dá. São duas feiras: uma que acontece 
em Vitória e outra, em Cachoeiro do Itapemirim, mas 
a mais importante é a de Cachoeiro, a capital do már-
more. Cachoeiro, quem sabe, é a mãe da tecnologia 
para serragem de mármore e de granito. Lá, de forma 
muito artesanal, as coisas nasceram.

Quero cumprimentar a cidade, que está em fes-
ta, com empreendedores do mundo inteiro, com os 
empresários do Município, mostrando não somente 
o produto que sai da terra, mas mostrando também a 
tecnologia que hoje se faz em Cachoeiro de Itapemi-
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rim e que se exporta para o mundo, para poder fazer 
beneficiamento de mármore e de granito.

Eu não tive a oportunidade de estar lá ontem, até 
porque vinha de uma atividade na Bahia, mas cum-
primento Cachoeiro de Itapemirim, onde comecei a 
minha vida pública, onde tive todas as oportunidades, 
onde comecei na Câmara Municipal, onde ganhei de 
presente a família que tenho hoje: minha esposa é de 
Cachoeiro de Itapemirim, lá criei minhas filhas. Então, 
cumprimento e abraço a população de Cachoeiro.

Sr. Presidente, quando o recesso começou, nós 
tínhamos treze dias. Nesses treze dias, eu fiz quaren-
ta municípios, falando de manhã, de tarde e de noite 
em audiência públicas. E registrei a sede das pessoas 
num tema que pautou a sociedade brasileira, o tema 
do abuso de crianças.

Há um ano e meio, Senador João Claudino, a 
sociedade mal sabia o que era o termo pedofilia. Ao 
longo desse ano e meio, a CPI da Pedofilia teve ou 
tem uma virtude, se alguém quiser dar: a virtude de 
ter acordado a sociedade brasileira e ter pautado a 
sociedade, em todos os seus âmbitos, no sentido de 
que nós discutamos, não somente uma legislação e 
instrumentos de lei para poder punir o abusador, mas 
para produzir informação no sentido de que nós não 
tenhamos mais crianças abusadas neste País.

Para se ter uma idéia, eu fui a Alto Rio Novo, uma 
pequena cidade no interior do meu Estado, e sei que 
muita gente está me vendo lá.

Falando em Alto Rio Novo, formou-se a Mesa na 
Câmara Municipal, porque era uma audiência pública. 
Lá estavam os Vereadores, as autoridades religiosas, 
políticas, autoridades militares, e levaram duas escolas 
de crianças de 11, 12 e 13 anos de idade. E aquelas 
crianças estavam ali. Quando eu comecei a falar sobre 
prevenção e a ensinar quem é o pedófilo, qual é o seu 
modus operandi, quer dizer, qual é a operação para 
fazer a conquista, percebi algumas daquelas crianças 
chorando. E, ao final da minha fala, uma assessora 
me disse: “Tem algumas crianças lá atrás chorando, 
querendo falar com você”. E eu fui lá. Quando chego 
lá, as crianças que naquele momento entenderam o 
que era “bolinamento” e entenderam que tinham sido 
bolinadas, ou seja, haviam sido manipuladas nos seus 
órgãos genitais, meninas, elas denunciaram uma figu-
ra acima de qualquer suspeita que, inclusive, estava 
na audiência pública. A figura, um religioso da cidade, 
Senador João Claudino, estava na audiência como um 
cidadão de bem.

O pedófilo é um indivíduo acima de qualquer sus-
peita. Qualquer um põe a mão no fogo por ele, porque 
ele é uma sombra, ele é um conquistador. Ele não tem 
a truculência do estuprador normal.

Pois bem: esse sujeito já está preso. Parabéns 
ao Ministério Público de Alto Rio Novo, parabéns ao 
Juiz de Alto Rio Novo, parabéns às crianças corajosas 
que fizeram a denúncia. E quero encorajar as outras 
crianças. Uma cidade pequenininha, Senador. Para se 
ter uma ideia, guardando-se as devidas proporções, o 
Brasil abusa igual em todos os lugares.

Na quinta-feira próxima passada, Senador Arthur 
Virgílio, fiz uma palestra na OAB de São Paulo. Quero 
cumprimentar o Presidente da OAB, o D’Urso, advoga-
do e professor brilhante de Direito. Tive a oportunidade 
de falar a uns 300 advogados.

É importante falar da nova legislação, dos instru-
mentos produzidos por esta Casa, votados por nós, 
Senador Jefferson. Muito mais importante é falar de 
prevenção. Por quê? Há que se entender que o papel 
da polícia é prender e fazer o inquérito; e o papel do 
Ministério Público, agir quando provocado, fazer a de-
núncia; e o papel do Judiciário, julgar com base na lei 
que nós fazemos aqui. Mas isso acontece com a porta 
arrombada. O abuso já aconteceu! E tudo o que nós 
queremos é que não haja abuso! E vivemos um drama 
nefasto no País, onde já se abusa mais de crianças do 
que se usa droga. O narcotráfico vai ficando secundá-
rio no País diante do abuso de crianças.

O seu Estado não é diferente de São Paulo.
E veja a miséria: quando eu comecei esta CPI, 

Senador Jefferson – não sei se V. Exª já estava aqui 
–, no meu primeiro pronunciamento, eu dizia que a 
pedofilia, no Brasil, é doutora, é analfabeta, está na 
faculdade, bebe uísque, bebe cachaça, tem dentes de 
porcelana, é banguela, mora em condomínio, mora em 
cobertura, está nas colunas sociais, reza missa, dirige 
culto, anda de gravata, tem mandato!, disputa eleição! 
Veja a desgraça lá em Coari, Município do seu Estado. 
Veja as outras autoridades. Tem um Deputado lá na sua 
Assembleia Legislativa que é uma brincadeira...

O País todo está assim, de ponta a ponta. Vive-
mos hoje uma situação absolutamente triste e que nos 
envergonha, Senador Arthur Virgílio: somos o maior 
consumidor de pedofilia na Internet. Entramos, agora, 
para que o Brasil saiba que esta Casa produz coisas 
boas para o País também, na coalizão financeira. São 
só dois países no mundo: Estados Unidos e Rússia. 
E agora o Brasil.

Que coalizão financeira é essa? Ninguém compra 
pedofilia na Internet com duplicada, nem com cheque, 
nem com dinheiro; compra-se com cartão de crédito. 
Assinamos, Senador Arthur Virgílio – e a sociedade 
não tomou conhecimento por causa do fogo que in-
cendeia esta Casa – um termo de ajuste de conduta, 
Senador Jefferson, com as operadoras de cartão de 
crédito. A partir de agora, as autoridades terão um car-
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tão chamado rastreador e poderão adentrar nos sites 
criminosos, salas de bate-papo, seja o que for. E o in-
divíduo que adentra com o seu cartão de crédito para 
comprar pornografia infantil ficará registrado, Senador 
Arthur Virgílio. Em seguida, o seu registro, de forma 
automática, cairá na Polícia Federal. Dessa coalizão 
financeira nós hoje fazemos parte. Aliás, só três países 
do mundo: Brasil, Estados Unidos e Rússia.

E, aí, com essa palavra, eu agradeço ao D’Urso 
por ter me convidado para falar na Ordem. 

Na segunda-feira, eu estive em Guanambi, na 
Bahia – quero saudar as pessoas que estão me ouvin-
do –, uma cidade de 85 mil habitantes. Mas a região 
toda estava lá, na segunda-feira, porque esses eventos 
todos contra a pedofilia acontecem na segunda-feira. 
Eu falei à tarde para umas 600 pessoas: vereadores 
de toda a região, prefeitos – eu quero abraçar a todos 
–, conselhos tutelares, secretários, juízes, promoto-
res de toda a região. Há sede das pessoas de tomar 
conhecimento, de como prevenir, de como enfrentar 
o abuso. 

É preciso que nós passemos uma informação de 
que a sociedade foi enganada quando debita na conta 
da Polícia e da classe política a solução dos seus pro-
blemas. A solução não está na classe política, nem na 
polícia, porque a polícia não foi constituída para criar 
filho de ninguém, e nem a classe política. 

A demanda do problema se dá de zero a dez. 
De zero a cinco é o papel da família; e de cinco a dez 
é o papel das autoridades. Porque filho é dádiva de 
Deus. Filho foi dado, e é privilégio criar filho. E vida 
de pai... 

A minha mãe era analfabeta profissional, Senador 
Arthur Virgílio; analfabeta profissional, Dona Dadá. E 
dizia, Senador, que casa de pai, escola de filho. Aliás, 
a Bíblia diz que filho sem correção é a vergonha do 
seu pai e a decepção da sua mãe. A Bíblia diz isso, 
a Escritura. 

Então, as primeiras informações a serem da-
das... A formação do caráter de uma criança se dá 
com a informação que ela recebe, se dá com o que 
ela vê no procedimento em casa. E, na questão da 
pedofilia, não tínhamos conhecimento dessa brabei-
ra, da avalanche que se tornou esse drama, esse 
crime na sociedade brasileira. Hoje, diante do crime, 
é preciso informar. 

E eu dizia, pelo menos, quatro coisas básicas: 
primeiro, saber quem é o pedófilo; segundo, o modus 
operandi dele; terceiro, como identificar uma criança 
abusada; quarto lugar, imunizar as crianças.

Imunizar com o quê? É passar um zarcão para 
que a ferrugem da prostituição, para que a ferrugem 
da decadência, da imoralidade, não tome a alma e o 

coração das nossas crianças. É passar um verniz no 
sentido de que elas sejam imunizadas e, infelizmente, 
na tenra idade – com um ano, dois anos, três anos –, 
elas aprendam a se defender.

Por isso, Senador, eu estive em Guanambi e, à 
noite, nós tivemos um show, um evento do povo na rua, 
mostrando a sua solidariedade à criança, à infância, 
e mostrando aos pedófilos, a esse crime, a revolta de 
uma sociedade que decidiu não mais conviver, Sena-
dor Leomar Quintanilha... O número exacerbado de 
casos está todos os dias nos jornais não por que eles 
aconteceram agora; eles foram revelados agora por 
uma sociedade que resolveu não se calar e resolveu 
falar, resolveu tomar providências, fazer parte deste 
momento histórico de mudança da vida da Nação bra-
sileira. Tinha mais de 40 mil pessoas na praça numa 
segunda-feira à noite. 

Eu agradeço muito à Cristina Mel, agradeço a 
Rayssa e Ravel, agradeço ao KLB, agradeço a Ataíde 
e Alexandre. Eu estava lá com minha banda, com mi-
nhas filhas, e terminamos mais de uma hora da manhã, 
quase às duas horas de uma segunda-feira, com mais 
de 40 mil pessoas na praça – a prova mais contundente 
de que a sociedade brasileira resolveu tomar posição 
por aquilo que lhe é mais caro: a criança, a vida.

Eu quero fazer um registro aqui, Senador Leomar, 
de algumas coisas que chegaram à minha mão – mas 
é muito, todo dia: professor condenado a 107 anos de 
prisão no Pará – bem feito! 

O juiz Heyder Tavares, titular da comarca de Sali-
nópolis, a 222 quilômetros de Belém, condenou a 107 
anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado, o 
professor Claudiomir Andrade Santos pela prática do 
crime de pedofilia com crianças de cinco a nove anos 
de idade. Esse desgraçado nunca foi professor! Ele se 
meteu nessa atividade porque sabia que podia estar 
próximo das crianças.

É igual a um padre pedófilo. Eu tenho imagem de 
padre abusando de criança no altar! E me respondam: 
esse desgraçado já foi padre algum dia? Nunca foi. Ele 
se meteu na atividade porque sabia que podia estar 
perto de crianças para delas abusar. Eu tenho imagem 
de pastor abusando de criança em cima da mesa em 
que celebrou a ceia. Esse desgraçado é pastor? 

Quando falei nessa cidade de Alto Rio Novo, 
eu estava me referindo a um presbítero que estava 
sentando lá dentro da audiência pública ouvindo a 
palestra. As crianças foram e o denunciaram. Nunca 
foi pastor! Nunca foi! Meteu-se nessa atividade por-
que sabia que podia estar próximo das crianças para 
cometer abusos. 

Parabéns ao juiz, Dr. Heyder.
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“Padre que abusou de garoto no Recife 
tem HIV. 

O abuso tornou-se público no dia 3 de 
abril de 2008 [...]. A mãe de uma das alunas 
vítimas de Claudiomir afirmou achar estranho 
sua filha chegar em casa com dinheiro dado 
pelo professor [...]”.

Vejam bem, essa é uma maneira de se desco-
brir que a criança está sofrendo abusos e é um mo-
dus operandi do pedófilo: dar dinheiro, dar brinquedo, 
dar roupa. Quando a criança é pobre, ele ajuda com 
cesta básica a família, ele conquista a família, ele é 
um conquistador tanto da família quanto da criança. 
Criança pobre chegava em casa com dinheiro. O ho-
mem tinha doença venérea. Porém, a defesa diz que 
o padre é inocente – é, mas o cara é contratado para 
falar isso mesmo.

“Senado adia convocação de Renna para CPI da 
Pedofilia”. Na verdade, fui eu que adiei para a próxima 
semana a convocação do ex-Secretário de Adminis-
tração de Sorocaba, envolvido em caso que ganhou 
repercussão nacional. 

Ex-Secretário do Município de Sorocaba, um 
grande município do Estado de São Paulo, de uma 
população maravilhosa, de gente de bem.

Tudo isso acontecendo, a mídia falando, CPI tra-
balhando, a sociedade falando... 

O pedófilo é compulsivo, Senador Leomar Quin-
tanilha. Ele é compulsivo. Ele tem duas taras: uma é 
saciar sua lascívia de qualquer maneira, não importa o 
que esteja acontecendo. É por isso que nós precisáva-
mos ter prisão perpétua para esse tipo de gente. Não 
dá para colocar na rua um indivíduo que é compulsivo. 
Eles são compulsivos. O sujeito está vendo tudo acon-
tecer e vai para dentro do motel com criança. 

E quem entregou esse cara? Foi gente muito 
próxima do motel. Porque o 244 foi alterado, o Código 
do Estatuto da Criança e do Adolescente... Será dado 
perdimento a bens móveis e imóveis onde uma crian-
ça de 0 a 14 anos for encontrada para abuso. Se for 
encontrada no motel, perdem o motel. Se for encon-
trada num posto de gasolina, num caminhão, num táxi, 
numa igreja, vão perder em favor de um fundo para 
crianças abusadas. 

E eu estarei trazendo o Sr. Renna, esse ex-Se-
cretário que foi demitido, abusador de criança, para vir 
depor aqui na CPI, em Brasília.

Lamento: “TJ concede liberdade a radialista acu-
sado de pedofilia”. Há um inquérito bem feito pela de-
legada, uma investigação bem feita pela delegada. O 
computador desse radialista foi preso e foram encon-
tradas imagens dele e das crianças que ele fotogra-
fou. É falta de conhecimento do TJ! Perdoe-me o TJ... 

Quer dizer, não vou pedir perdão coisa nenhuma: de-
via estar sabendo.

Nós já votamos a lei que criminaliza a posse 
com pena máxima de oito anos. Ora, se tem imagem 
de pornografia feita no computador dele, já são oito 
anos, é flagrante. Em seguida, aumentamos as tipifica-
ções de conduta; a pena, para oito anos, no máximo, 
para quem filma, para quem fotografa e quem leva. As 
imagens encontradas no computador caracterizam a 
posse e foram filmadas e fotografadas por ele.Só aí, 
já são dezesseis anos!

É muito ruim, porque a gente não está dizendo 
que está falando nem para pai nem para mãe quan-
do chama a atenção para isso. Mas a gente chama 
a atenção para quem tem sentimento, para quem 
tem alma. 

O sujeito, de posse de uma prova como essa... 
Olhem só. Silva, esse radialista que é conhecido como 
BJ, que foi acusado de crime de pedofilia, foi coloca-
do na rua pelo Tribunal de Justiça do Mato Grosso do 
Sul. Eu vou convocá-lo. Decidi agora, na tribuna, que 
vou convocá-lo.

Já encerro, Sr. Presidente, agradecido, dizendo 
o seguinte. 

A CPI da Pedofilia, que se instalou também no 
Amapá, fez um convite, e nós estaremos lá no Amapá, 
na terra do Senador Papaléo. Existem testemunhas 
que querem falar à nossa CPI – serão depoimentos 
absolutamente fortes – para que tomemos uma pro-
vidência. 

O Olhar Direto diz o seguinte: 

“Dezoito adolescentes podem ter sido ví-
timas de um pedófilo no município de Poxoréu, 
distante 251 Km de Cuiabá. Um enfermeiro foi 
preso pela polícia, suspeito de aliciar adoles-
centes para a prática do crime (...)”.

É todo dia. É muito, é muito, é muito, em todos 
os lugares. Muito em todos os lugares!

Eu fico pensando: CPIs que já estão funcionando 
há três anos nunca foram a lugar nenhum e nem irão. 
Temos um ano e cinco meses. Imagino que, se tivermos 
necessidade, precisaremos ir um pouco mais além. 

Na próxima semana, vamos voltar a Belém, va-
mos voltar a Marajó. 

Na terça-feira, vou ouvir o DJ Marlboro – foi feita 
uma denúncia de abuso de uma criança de quatro anos 
de idade em Belo Horizonte. Ouvirei o DJ Marlboro e 
a sua namorada.

Senador Arthur Virgílio, eu continuo o meu tra-
balho.

Senador Jefferson, muito obrigado pela bene-
volência. 
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Reafirmo ao Brasil que ninguém vai parar. Recebi 
uma terceira ameaça de morte muito contundente. Eu 
quero avisar a esse desgraçado que me faz a terceira 
ameaça: eu não tenho medo de você. Medo, eu conheço 
de ouvir falar; a ele eu nunca fui apresentado. 

Agora, quero dizer à Polícia Federal que, se uma 
providência não for tomada nos próximos dois dias... 
Hoje eu fiz um depoimento para a Delegada, o inquéri-
to já vai para mais de três meses. É a terceira ameaça 
da mesma pessoa, que a Polícia Federal já identificou, 
sabe quem é. Se não colocarem a mão nele, eu irei 
usar a minha prerrogativa como Presidente da CPI e 
vou convocá-lo a vir aqui. E vou fazer isso coercitiva-
mente, serão obrigados a trazê-lo para mim, para nós 
aqui da CPI, Senador Arthur Virgílio. 

Ele assume, fala de telefone descaracterizado: 
“sou pedófilo” – achava que não seria pego por cau-
sa do telefone descaracterizado –, “vou assassinar o 
Magno Malta. Conheço a família. Vai amanhecer com 
a boca cheia de formiga”. Eu já esperei noventa dias, 
não vou esperar mais. Não é que eu tenha medo. Se 
o Apóstolo Paulo, que era muito melhor do que eu, in-
térprete da mente de Cristo, dizia “Para mim, viver é 
Cristo, morrer é lucro”, quem sou eu para ter medo? 
Aliás, não posso me acovardar diante de um covarde 
que abusa de crianças. Jamais! Jamais! Ninguém vai 
me calar. Agora, se, nas próximas horas, não for to-
mada uma providência, eu certamente tomarei, com a 
própria CPI, porque sei que um louco desses, no meio 
da rua, autoafirmando-se pedófilo, não é risco para 
mim, é risco para as crianças que estão na rua, para 
as crianças que estão indefesas e sujeitas às garras 
de um profissional do sexo que pode agir da forma 
mais violenta e mais vil de que já se ouviu falar, que é 
a prática do crime de pedofilia.

Obrigado, Senador Jefferson.

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Praia. PDT – 
AM) – Concedo a palavra ao nobre Senador Arthur 
Virgílio.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, proponho-me 
aqui a fazer uma análise crítica da nota do IPEA so-
bre produtividade do Governo versus produtividade do 
setor privado. Fiquei aqui até esta hora precisamente 
porque me pareceu muito disparatado o comunicado 
do Presidente do IPEA, Comunicado nº 27, cujo título 
é “Produtividade na Administração Pública Brasileira: 
Trajetória Recente”, que saiu em 19 de agosto último. 
Achei tão disparatado isso que não resisti a comentá-
lo ponto por ponto.

O trabalho, em resumo, calcula a produtividade 
da administração pública pelo conceito valor agrega-

do (extraído das contas nacionais elaboradas pelo 
IBGE) dividido pelo número de pessoas ocupadas 
no mesmo setor (pela PNAD – Pesquisa Nacional de 
Amostra Domiciliar). De acordo com esses cálculos, 
o texto conclui que:

(i) ao longo do período de estabilidade 
monetária considerado, a produtividade da ad-
ministração pública manteve-se superior à do 
setor privado, em média, acima de 35%;

(ii) a produtividade da administração pú-
blica entre 1995 e 2004 foi puxada pelo cres-
cimento de 39,8% no Nordeste e de 49,3% 
no Centro-Oeste (nas outras regiões, o cres-
cimento foi negativo); 

3º) os Estados da Federação que terminaram 
focando nas medidas de ajuste da Administração 
Pública, como os chamados choque de gestão ou 
administrativo, não foram aqueles, por exemplo, que 
terminaram registrando aceleração dos ganhos de 
produtividade. Ou seja, os Estados que esbanjaram, 
segundo esse desbaratado documento, foram con-
siderados os mais produtivos pelo expansionismo 
mesmo dos seus gastos. Aqueles que trabalharam 
rigorosamente o ajuste fiscal, esses foram conside-
rados de pouca produtividade.

Pois muito bem, apesar da boa vontade do Insti-
tuto em contribuir para o debate, todas as conclusões 
acima estão viciadas, para não dizer grosseiramente 
equivocadas, porque o conceito de valor agregado das 
administrações públicas pela contabilidade das contas 
nacionais não permite que se calcule a produtividade 
das administrações públicas, como provaremos em 
seguida.

Essa crítica não deveria ser novidade. O Manual 
das Contas Nacionais do IBGE que segue a metodolo-
gia do system of national account, de 1993, da ONU, 
deixa claro o problema aqui visualizado.

O cálculo do valor adicionado na metodologia das 
contas nacionais resulta do cálculo do valor da produ-
ção menos o valor gasto com a compra de insumos. 
Outra forma de dizer o mesmo é que o valor adicio-
nado corresponde à remuneração líquida dos fatores 
de produção, tais como pagamento de salários, juros, 
aluguel, lucro, etc. Acontece que a forma de cálculo do 
valor adicionado do setor privado e das administrações 
públicas é diferente.

No caso do setor privado, pode-se mensurar de 
fato o valor das transações com bens e serviços finais 
e, a partir daí, retirar os valores gastos com as compras 
de insumos, o chamado consumo intermediário, para 
se chegar ao valor adicionado. Por exemplo, o IBGE 
sabe quanto as empresas compram de insumos, sabe 
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o valor final da produção a preços de mercado e sabe 
o valor da folha salarial. É assim que o valor adicional é 
calculado. Apenas para tornar a análise mais simples, 
vamos desconsiderar impostos e subsídios. 

Faço, aqui, enfim – sei que a linguagem é um 
pouco hermética, mas: Valor Adicionado (VA) é igual 
ao valor da produção final dos bens e serviços menos 
consumo intermediário menos consumo do capital fixo 
que é igual a salários mais superávit operacional líqui-
do, ou seja, dividendos, aluguéis, etc.

Normalmente, o superávit operacional líquido é 
calculado por resíduo, ou seja, valor adicionado me-
nos salários.

Dito isso, o que acontece se vários empresários 
decidirem contratar dez mil trabalhadores, pagando 
R$500 a cada um, sem que esses trabalhadores pre-
cisassem trabalhar, ou seja, se eles ficassem em casa, 
em suas residências? Como não aumentou a produção 
final e nem o consumo intermediário, a variação do 
valor adicionado seria zero. Creio que isso fica muito 
claro para todos. Mas como o valor adicionado é igual 
a salário e igual a superávit operacional líquido, o su-
perávit operacional líquido das empresas seria redu-
zido em 10 mil multiplicados por R$500 (10 mil con-
tratados multiplicado por R$500) – se porventura essa 
mão-de-obra não fosse utilizada na produção – que é 
igual a R$5 milhões em cada mês. Isso significa que 
o PIB não aumentaria e haveria uma distribuição do 
lucro da empresa para trabalhadores ociosos. A pro-
dutividade do setor privado calculada (valor adicionado 
por pessoas ocupadas no setor privado) iria diminuir, 
já que teríamos mais pessoas empregadas, mas sem 
produzir efetivamente.

O que aconteceria, então, se o mesmo valesse 
para os governos?

No caso das administrações públicas, há contra-
tação expletiva, desnecessária, de funcionários, que 
termina fazendo com que paguem pouco aos que já 
estavam na máquina, até porque a volúpia deste Go-
verno de contratar é muito grande. Muito bem, essa 
contratação expletiva, desnecessária, não ocasiona 
queda de produtividade, pois a produção aumenta ne-
cessariamente no mesmo valor. 

Ao contrário do setor privado, a produção de 
serviços não-mercantis das administrações públicas 
é calculada pelo somatório do consumo intermediá-
rio, pela remuneração dos empregados, por outros 
impostos (líquidos de subsídios) sobre a produção e 
o consumo de capital fixo. Isso é feito porque não é 
possível mensurar diretamente as transações feitas 
pela administração pública como se faz com os pro-
dutos das empresas.

Então, Senador Jefferson Praia, o Dr. Pochmann 
misturou literalmente alhos com bugalhos, comparando 
produtividade do setor público com o setor privado. Ele 
foi profundamente infeliz, se é que isso não esconde 
uma ideologia de justificar os gastos correntes crescen-
tes e que começam a ficar insuportáveis, produzidos 
pelo atual Governo, em detrimento do investimento. Se 
for isso, é algo doloso, algo quase que criminoso. Se for 
mero erro intelectual já é lamentável, porque estamos 
vendo agora então, depois de vermos o aparelhamento 
da Receita, o aparelhamento do Ipea.

Muito bem. Retomando nossas identidades acima, 
no caso das administrações públicas, por hipótese, o 
superávit operacional líquido é sempre zero. E assim, 
Valor Adicionado (VA) igual a valor da produção final 
dos bens e serviços menos consumo intermediário 
menos consumo do capital fixo igual a pagamento de 
salários (ativos e inativos).

Assim, ao contrário do setor privado, sempre que 
a folha de salário aumenta, o valor adicionado cres-
ce, independente de os trabalhadores estarem ou não 
em exercício de fato. No nosso exemplo acima, com a 
contratação de dez mil funcionários por R$500 ao mês 
para, eventualmente, ficarem parados, o valor adicional 
do Governo cresceria em R$5 milhões ao mês. 

São cálculos completamente diferentes. Se levar-
mos esse cálculo para o setor público, dá a impressão 
de expansão; se levarmos para o setor privado, vamos 
ver que o PIB brasileiro estagnaria. 

Suponhamos, portanto, que o Governo resolva 
aumentar os salários dos funcionários públicos, reduzir 
a jornada de trabalho desses servidores e aumentar 
as aposentadorias. Dada a metodologia de cálculo do 
valor adicionado das administrações públicas, o valor 
adicionado e, logo, a produtividade da administração 
pública aumentariam automaticamente, pois a folha 
de salários iria igualmente crescer, aumentando ne-
cessariamente o valor adicionado. E como o número 
de funcionários públicos é o mesmo, aumentaria a 
produtividade, ou seja, o valor adicional por pessoal 
ocupado. 

Em resumo, é impossível e sem sentido calcu-
lar produtividade das administrações públicas pelo 
dado do valor agregado das contas nacionais. Na hi-
pótese absurda de se mandar todos os funcionários 
públicos para casa, tornar desnecessária a presença 
deles nas repartições, mesmo assim a produção e 
o valor adicionado das administrações públicas não 
diminuiriam. 

No sentido inverso, os governos que promovem 
o ajuste fiscal são automaticamente tachados de me-
nos produtivos e ineficientes porque diminuíram o va-
lor adicionado.
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Nem é preciso estudar ou lecionar Economia para 
concluir que esse raciocínio não faz mesmo o menor 
sentido. Não se trata de uma divergência de opinião 
nem de leituras diferentes de uma evidência estatísti-
ca, o que seria natural numa democracia e diante de 
diferentes visões da economia. Trata-se aqui de ignorar 
o mínimo significado de uma variável e tentar inferir 
dela algo que ela própria não informa.

Resta a questão de saber o que move dirigente 
de instituição tão séria e respeitada, inclusive inter-
nacionalmente respeitada, como é o Ipea, a cometer 
equívocos tão rudimentares, tão precários. A intenção 
seria tentar justificar que se pode gastar mais sem se 
preocupar com a receita, com as consequências para 
o futuro, desde que seja possível eleger sucessores e 
se perenizar no poder?

O comunicado da Presidência do Ipea não ob-
serva o mínimo critério econômico e nem o bom senso 
mais elementar. 

Por isso, registro aqui este protesto e o comen-
tário de que, do ponto de vista intelectual, foi uma 
lástima. Se há malícia política por trás disso, é uma 
lástima triplicada.

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
Era o que tinha a dizer.

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Praia. PDT – AM) 
– Encerrou-se ontem o prazo para apresentação de 
emendas às seguintes matérias: 

– Projeto de Lei da Câmara nº 192, de 2008 (nº 
2.412/2003, na Casa de origem, do Deputa-
do Carlito Merss), que confere ao Município 
de Joinville, no Estado de Santa Catarina, o 
título de Capital Nacional dos Bombeiros Vo-
luntários; e 

– Projeto de Lei da Câmara nº 196, de 2008 (nº 
34/2007, na Casa de origem, do Deputado Cas-
sio Taniguchi), que altera os arts. 32 e 33 da Lei 
nº 10.257, de 10 de julho de 2001, que dispõe 
sobre o Estatuto da Cidade (incentivos para cons-
truções ecologicamente sustentáveis).

Aos Projetos não foram oferecidas emendas.
As matérias serão incluídas em Ordem do Dia 

oportunamente.
O SR. PRESIDENTE (Jefferson Praia. PDT – AM) 

– 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 da Câmara nº 29, de 2009 (nº 
2.301/2000, na Casa de origem, do Deputado 
Lincoln Portela), que determina a obrigatorieda-

de da execução semanal do Hino Nacional nos 
estabelecimentos de ensino fundamental; 

– Projeto de Lei da Câmara nº 63, de 2009 (nº 
5.516/2005, na Casa de origem, do Deputado 
Marco Maia), que inscreve o nome de Sepé Tia-
raju no Livro dos Heróis da Pátria; e

– Projeto de Lei do Senado nº 108, de 2008, de au-
toria do Senador Marconi Perillo, que inscreve o 
nome de Rui Barbosa de Oliveira no Livro dos 
Heróis da Pátria. 

Tendo sido aprovados terminativamente pela Co-
missão de Educação, Cultura e Esporte, os Projetos 
de Lei da Câmara nºs 29 e 36, de 2009, vão à sanção; 
e o Projeto de Lei do Senado nº 108, de 2008, vai à 
Câmara dos Deputados.

Com referência aos Projetos de Lei da Câmara 
será feita a devida comunicação à Câmara dos De-
putados.

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Praia. PDT – AM) 
– A Presidência recebeu nos termos do art. 52, incisos 
V, VII e VIII, as seguintes matérias:

– Mensagem nº 169, de 2009 (nº 676/2009, na ori-
gem), de 26 do corrente, pela qual o Presidente 
da República solicita seja autorizada a contra-
tação de operação de crédito externo, no valor 
equivalente a até quatro bilhões, trezentos e vinte 
e quatro milhões, quatrocentos e quarenta e dois 
mil, cento e oitenta e um euros, entre a República 
Federativa do Brasil e um consórcio formado pe-
los bancos BNP Paripas S.A., Société Générale, 
Santander S.A, Calyon S.A., Credit Industriel et 
Commercial, Natixis e Santander, cujos recursos 
destinam-se ao Programa de Desenvolvimento 
de Submarinos – PROSUB; e

– Mensagem nº 170, de 2009 (nº 677/2009, na ori-
gem), de 26 do corrente, pela qual o Presidente 
da República solicita seja autorizada a contra-
tação de operação de crédito externo, no valor 
total de até um bilhão, setecentos e sessenta e 
quatro milhões, vinte mil, setecentos e oitenta 
e quatro euros, entre a República Federativa 
do Brasil e um consórcio formado pelos bancos 
Société Générale, BNP Paripas S.A., Santander 
S.A., e Calyon S.A., cujos recursos destinam-se 
ao Projeto H-X BR (antigo CH-X).

As matérias vão à Comissão de Assuntos Eco-
nômicos.

São as seguintes as Mensagens rece-
bidas:
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O SR. PRESIDENTE (Jefferson Praia. PDT – AM) 
– Sobre a mesa, ofício que passo a ler.

É lido o seguinte:

Of. nº 470

Brasília, 25 de agosto de 2009

Senhor Presidente,
Indico o Deputado Nelson Meurer (PP/PR) como 

Titular na Comissão Mista de Planos, Orçamentos Pú-
blicos e Fiscalização – CMO em substituição ao De-
putado João Leão (PP/BA).

Atenciosamente, – Deputado Mário Negromon-
te, Líder do PP.

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Praia. PDT – AM) 
– Será feita a substituição solicitada.

Sobre a mesa, projetos que passo a ler.

São lidos os seguintes:

PROJETO DE RESOLUÇÃO DO SENADO  
Nº 52, DE 2009

Altera a Resolução nº 20, de 17 de mar-
ço de 1993, que institui o Código de Ética 
e Decoro Parlamentar, para dar nova disci-
plina à escolha dos membros do Conselho 
de Ética e Decoro Parlamentar, e dá outras 
providências.

O Senado Federal resolve:
Art. 1º A Resolução nº 20, de 17 de março de 

1993, passa a vigorar com as seguintes alterações:

“Art. 14. A representação contra Senador 
por fato sujeito à pena de perda do mandato 
ou à pena de perda temporária do exercício do 
mandato, aplicáveis pelo Plenário do Senado, 
na qual, se for o caso, sob pena de preclusão, 
deverá constar o rol de testemunhas, em nú-
mero máximo de 5 (cinco) e os documentos 
que a instruem, será oferecida diretamente ao 
Conselho de Ética e Decoro Parlamentar pela 
Mesa ou por partido político com representa-
ção no Congresso Nacional.” (NR)

“Art. 15. Apresentada a representação, 
o presidente do Conselho de Ética e Decoro 
Parlamentar determinará as seguintes provi-
dências:

 .....................................................” (NR)
“Art. 23. O Conselho de Ética e Deco-

ro Parlamentar será constituído por quinze 
membros titulares e quinze suplentes. Para a 
sua composição serão eleitos dois Senadores 
de cada partido, devendo ser um titular e um 

suplente, exceto quando a representação par-
tidária dispuser de um Senador, o qual será 
necessariamente titular, que decidirão sempre 
em votação ostensiva. Quando se esgotarem 
o número de partidos da Casa, as vagas re-
manescentes serão preenchidas pelas repre-
sentações partidárias seguindo a ordem de-
crescente do quantitativo total de Senadores, 
até que se esgotem todas as vagas.

§ 1º Os líderes partidários comunicarão à 
Mesa os nomes dos Senadores para integrar 
o Conselho para as vagas que couberem ao 
partido, sendo vedada a indicação de Senador 
que responda judicialmente a processo por ato 
de improbidade administrativa que importe em 
enriquecimento ilícito, recebimento de qual-
quer vantagem econômica direta ou indireta, 
superfaturamento, lesão aos cofres públicos 
ou decorrente da prática de qualquer ação 
ou omissão, dolosa ou culposa, que viole os 
deveres de honestidade, imparcialidade, lega-
lidade e lealdade às instituições.

 ..............................................................
§ 4º Não haverá sessão deliberativa no 

Senado Federal enquanto a Mesa não provi-
denciar, durante os meses de fevereiro e mar-
ço da primeira e da terceira sessão legislativa 
de cada legislatura, a eleição dos membros do 
Conselho.” (NR)

Art. 2º É vedado ao Presidente do Conselho de 
Ética e Decoro Parlamentar a nomeação de servidores 
para os cargos da Secretaria de Apoio a Conselhos e 
Órgãos do Parlamento de que tratam os arts. 14 a 19 
do Regulamento Administrativo do Senado Federal.

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

Art. 4º Ficam revogados o § 1º, e os seus incisos 
I, II, III, todos do art. 14, da Resolução nº 20, de 17 de 
março de 1993.

Justificação

Não há, prima facie, no ordenamento jurídico pá-
trio, qualquer regra que autorize ou proíba, sem que 
seja considerado um posicionamento discriminatório, 
a participação de pessoas integrantes de determi-
nada classe, profissão, associação ou similares, na 
composição de corpo diretivo ou em conselhos dis-
ciplinadores, responsáveis pela investigação de fatos 
que atentem contra a ética e a quebra de decoro de 
seus membros.

O Conselho de Ética e Decoro Parlamentar desta 
Casa, criado pela Resolução nº 20, de 17 de março de 
1993, hoje sofre críticas pesadas em razão de suas 
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últimas decisões contrariarem o objetivo a que se des-
tina, ou, de alguma forma, por abarcar em seu quadro, 
membro que, bem sabemos, não merece nele figurar 
como integrante, justamente por estar respondendo a 
processos judiciais atinentes a atos de improbidade ad-
ministrativa, em que pese nossa Constituição Federal 
contemplar o princípio da presunção de inocência, o 
qual, de uma forma laica, significa dizer que determi-
nada pessoa só poderá ser considerada culpada, se 
transitada em julgado sentença condenatória.

Diante de fatos e distorções hoje vividas pelo Se-
nado Federal, em especial o seu Conselho de Ética e 
Decoro Parlamentar, que foi infeliz ao tomar decisões, 
que, bem sabemos, mais serviram a interesses parti-
culares do que procuraram a moralização e a justiça, 
é que pretendemos introduzir modificações nas regras 
de composição desse Conselho, de modo que haja par-
ticipação igualitária de todos os partidos desta Casa, 
pois entendemos que todas as correntes políticas de-
vem ser ouvidas nessa parte inicial de instrução pro-
cessual, cujo julgamento final de perda de mandato, 
se for o caso, caberá ao Plenário da Casa.

Excluímos do texto da Resolução o dispositivo que 
previa a possibilidade de um juízo de admissibilidade, 
pelo Presidente do Conselho, diante do oferecimento 
das representações pela Mesa ou por partido político. 
Em nosso entendimento esse dispositivo era incons-
titucional, tendo em vista a previsão contida no §2º, 
do art. 55, da Constituição Federal. O Presidente do 
Conselho de Ética e Decoro Parlamentar não poderia, 
de maneira discricionária e monocrática, afastar ava-
liação dos membros do colegiado nos casos em que 
há uma representação apresentada pela Mesa ou por 
partido político, pois esses legitimados têm o amparo 
constitucional para fazê-lo. Note-se que, em casos de 
denúncia, este juízo de admissibilidade permanece, 
pois a Constituição Federal não faz menção sobre os 
casos em que as irregularidades são apresentadas por 
qualquer cidadão, pessoa jurídica ou parlamentar. 

Também incluímos novas regras quanto à eleição 
dos membros do Conselho de Ética e Decoro Parla-
mentar, de modo a coibir o continuísmo no exercício 
do cargo ou sua vacância por longo período.

Pretendemos, ainda, impor vedação ao Presidente 
do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar para que 
nomeiem servidores para os cargos da Secretaria de 
Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento de que 
tratam os arts. 14 a 19 do Regulamento Administrativo 
do Senado Federal, de modo a evitar que os servidores 
do Senador que presida o Conselho tenham o poder de 
controlar os atos processuais do órgão que dirige.

Assim, acreditamos que as alterações aqui pro-
postas podem dar credibilidade ao Conselho de Ética 

e Decoro Parlamentar do Senado Federal que têm a 
atribuição de zelar pelo império da moralidade nesta 
Casa, preservando, assim, a sua imagem diante da 
sociedade.

Sala das Sessões, 26 de agosto de 2009. – Se-
nadora Marisa Serrano.

RESOLUÇÃO Nº 20, DE 1993 

Institui o Código de Ética e Decoro 
Parlamentar. 

O Senado Federal resolve: 

CAPÍTULO I  
Dos Deveres Fundamentais do Senador 

Art. 1º No exercício do mandato, o Senador aten-
derá à prescrições constitucionais e regimentais e às 
contidas neste Código, sujeitando-se aos procedimen-
tos disciplinares nele previstos.
....................................................................................
....................................................................................

PROJETO DE RESOLUÇÃO DO SENADO  
Nº 53, DE 2009 

Altera a Resolução nº 17, de 17 de 
março de 1993, que Dispõe sobre a Corre-
gedoria Parlamentar, para dar nova disci-
plina à escolha do Corregedor, e dá outras 
providências.

O Senado Federal resolve:
Art. 1º A Resolução nº 17, de 17 de março de 

1993, passa a vigorar com as seguintes alterações:

“Art. 1º  .................................................
Parágrafo único. Não será permitida a re-

condução do Corregedor e dos Corregedores 
Substitutos na mesma Legislatura.” (NR)

“Art. 4º  .................................................
Parágrafo único. Não poderá permane-

cer vago o cargo de Corregedor Substituto 
por mais de cinco dias úteis após a data da 
ocorrência da vacância ou da eleição do Cor-
regedor titular.” (NR)

Art. 2º É vedada ao Corregedor a nomeação de 
servidores para os cargos da Secretaria de Apoio a 
Conselhos e Órgãos do Parlamento de que tratam os 
arts. 14 a 19 do Regulamento Administrativo do Se-
nado Federal.

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

Justificação

O nosso objetivo é dar maior efetividade à atuação 
da Corregedoria Parlamentar mediante o estabeleci-
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mento de algumas normas para que a Corregedoria 
possa exercer suas atribuições, mediante a alteração 
da Resolução nº 17, de 17 de março de 1993, que 
Dispõe sobre a Corregedoria Parlamentar.

Propomos, assim, novas regras quanto à eleição 
do Corregedor e de seus substitutos, de modo a coibir 
o continuísmo no exercício do cargo ou sua vacância 
por longo período.

Pretendemos, ainda, impor vedação ao Correge-
dor para que nomeiem servidores para os cargos da 
Secretaria de Apoio a Conselhos e Órgãos do Parla-
mento de que tratam os arts. 14 a 19 do Regulamento 
Administrativo do Senado Federal, de modo a evitar 
que Corregedor tenha o poder de controlar os atos 
processuais da Corregedoria Parlamentar por inter-
médio dos servidores comissionados de seu gabinete 
parlamentar.

Assim, acreditamos que as alterações aqui pro-
postas podem dar credibilidade à Corregedoria Parla-
mentar do Senado Federal que tem a atribuição de zelar 
pelo império da moralidade nesta Casa, preservando, 
assim, a sua imagem diante da sociedade.

Sala das Sessões, 26 de agosto de 2009. – Se-
nadora Marisa Serrano.

LEGISLAÇÃO CITADA

RESOLUÇÃO Nº 17, DE 1993 

Dispõe sobre a Corregedoria Parla-
mentar.

O Senado Federal resolve: 
Art. 1º É criada a Corregedoria do Senado Fede-

ral constituída de um Corregedor e três Corregedores 
substitutos, os quais serão eleitos na forma pelo qual 
o são os demais membros da Comissão Diretora. 
....................................................................................

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 364, DE 2009

Altera o art. 11 da Lei no 8.723, de 28 de 
outubro de 1993, que “dispõe sobre a redu-
ção de emissão de poluentes por veículos 
automotores e dá outras providências”, para 
determinar que os veículos leves híbridos 
utilizem, além da energia elétrica, apenas 
biocombustíveis.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 11 da Lei no 8.723, de 28 de outu-

bro de 1993, passa a vigorar acrescido do seguinte 
parágrafo único:

“Art. 11.  ................................................

Parágrafo único. Os veículos leves híbri-
dos, que empregam simultânea ou alternada-
mente motores de combustão interna e elétri-
co, deverão utilizar além da energia elétrica, 
apenas biocombustíveis.” (NR)

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

Justificação

Os veículos híbridos, que utilizam energia elétri-
ca e combustíveis líquidos para se moverem, são uma 
importante opção para a diminuição das emissões de 
gases geradores do efeito estufa para a atmosfera. Eles 
também permitirão maior economia para o consumidor, 
devido à diminuição do gasto com combustível.

Entretanto, devemos assegurar que no Brasil, um 
dos países mais avançados no uso de combustíveis 
limpos, a colocação desses novos modelos de veícu-
los no mercado possibilite, efetivamente, uma maior 
diminuição das emissões de gases.

Portanto, é necessário estabelecer que esses 
veículos empreguem como combustível líquido álcool 
etílico ou biodiesel, produzidos em nosso país e reco-
nhecidos como menos maléficos ao meio ambiente.

Pelas razões expostas, consideramos de elevada 
importância a participação dos nobres parlamentares no 
esforço para a aprovação da presente proposição. 

Sala das Sessões, . – Senador João Tenório.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 8.723, DE 28 DE OUTUBRO DE 1993

Art. 11. O uso de combustíveis automotivos clas-
sificados pelo lnstituto Brasileiro do Meio Ambiente e 
dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) como de 
baixo potencial poluidor será incentivado e priorizado, 
especialmente nas regiões metropolitanas.

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Praia. PDT – AM) 
– O Projeto de Lei do Senado nº 364, de 2009, será 
publicado e remetido à Comissão de Meio Ambiente, 
Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle, em 
decisão terminativa.

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Praia. PDT – AM) 
– A Presidência comunica ao Plenário a abertura de 
prazo de cinco dias úteis para recebimento de emen-
das, perante a Mesa, aos Projetos de Resolução nºs 
52 e 53, de 2009, lidos anteriormente.

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Praia. PDT – AM) 
– Os Srs. Senadores Gerson Camata e Romero Jucá 
enviaram discursos à Mesa para serem publicados na 
forma do disposto no art. 203, combinado com o inciso 
I, § 2º do art. 210, do Regimento Interno. 

S. Exªs serão atendidos.
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O SR. GERSON CAMATA (PMDB – ES. Sem 
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, solicito a transcrição nos Anais da 
Casa, da reportagem publicada no jornal O Estado de 
S. Paulo, dia 25 de agosto de 2009, sob o título “As 
bondades do compañero Lula”, em anexo.

Era o que tinha a dizer.

Muito obrigado.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR GERSON CAMATA EM SEU 
PRONUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Sem apa-
nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Se-
nadores, todo sistema de administração prevê uma fase 
de controle, ou seja, de verificação da execução.

Durante muito tempo, a avaliação de programas 
do governo verificava que apenas os aspectos formais 
haviam sido cumpridos, ou seja, se determinados trâ-
mites exigidos pela lei haviam sido realizados. 

Isso, evidentemente tem sua importância, mas 
não esgota o que se pede de um programa de fiscali-
zação e acompanhamento. Isso porque avaliar não é 
apenas uma tarefa punitiva. Na verdade, trata-se de 
meio para se aprender com os acertos e erros, man-
tendo-se aquilo que é bem-sucedido e corrigindo-se 
os equívocos.

Hoje, parece bastante claro que Poder Legislativo, 
por meio de seu órgão auxiliar – o Tribunal de Contas 
da União – tem produzido avanços notáveis na fisca-
lização dos gastos do Estado brasileiro.

Hoje, além da avaliação do próprio processo 
burocrático, são levadas em conta duas variáveis: efi-
ciência e eficácia.

Eficiência se refere à capacidade de se produzir 
mais com o menor custo possível, ou seja, levando-
se em conta que os recursos do Estado são limitados, 
é preciso saber se cada centavo obtido por meio dos 
impostos está sendo utilizado de maneira a diminuir, 
sempre que possível, os tributos cobrados do cidadão 
sem que a qualidade dos serviços diminua. 

Eficácia, por sua vez é a capacidade de o Estado 
conseguir realizar as tarefas a que se propõe, ou seja, 
não adianta propagandear que se fará algo se, no final 
das contas, isso não acontecer. 

O Tribunal de Contas, pois, tem realizado a conten-
to essas novas tarefas que lhe têm sido atribuídas pelas 
concepções modernas de administração pública.

De tal sorte, ao observar o art. 71, §4º da Cons-
tituição Federal e enviar ao Congresso Nacional Re-
latório Trimestral de avaliação de suas atividades, o 
TCU está atendendo de maneira inequivocamente 
correta aos princípios constitucionais da administra-
ção pública relacionados no art. 37 da nossa Carta 
Constitucional.

E o relatório tem exatamente aquilo que se exige 
modernamente: é enxuto e escrito em linguagem cla-
ra, evitando os exageros e as informações desneces-
sárias. O fato de conter apenas 51 páginas de texto e 
mais 33 de anexos atende àquilo de mais óbvio: temos 
pouco tempo para avaliar os fatos e necessitamos do 
máximo de objetividade possível.

Após ler o relatório, pude constatar que ele não 
foi feito apenas para técnicos. Foi feito para todos os 
brasileiros, haja vista que as informações são expostas 

de maneira clara e objetiva, sem que haja excesso de 
linguagem técnica, que tanto prejudicaria a compre-
ensão do texto.

Em relação ao Congresso Nacional, parece-me 
bastante salutar que além do preceito constitucional 
de fiscalizar os gastos públicos, o TCU tem sido mui-
to importante para auxíliar o Poder Legislativo no que 
tange a suas competências.

É verdade que o Congresso Nacional, em suas 
duas Casas, possui um dos mais qualificados corpos 
técnicos do Brasil. Mesmo assim, o TCU tem sido 
relevante ao participar de audiências no Congresso 
Nacional e promover acordos de cooperação técnica 
tanto com setores do Legislativo, quanto com setores 
do Executivo e Judiciário.

Por fim, deixo registrado que, a cada real gasto 
com o Tribunal de Contas da União, o Estado Brasileiro 
recebe em troca dez reais e 81 centavos. 

Era o que tinha a dizer. 
Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Praia. PDT – 
AM) – Como não há mais oradores inscritos, a Presi-
dência vai encerrar os trabalhos, lembrando às Srªs e 
aos Srs. Senadores que constará da próxima sessão 
deliberativa ordinária, a realizar-se amanhã, às 14 ho-
ras, a seguinte

ORDEM DO DIA

1  
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO Nº 13, DE 2009  
(Proveniente da Medida Provisória nº 462, de 2009) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei de Conversão nº 13, de 2009, que dispõe 
sobre a prestação de apoio financeiro pela 
União aos entes federados que recebem recur-
sos do Fundo de Participação dos Municípios 
-FPM, no exercício de 2009, com o objetivo de 
superar dificuldades financeiras emergenciais; 
altera as Leis nºs 11.786, de 25 de setembro 
de 2008, 9.503, de 23 de setembro de 1997, 
11.882, de 23 de dezembro de 2008, 10.836, 
de 9 de janeiro de 2004, 11.314, de 3 de ju-
lho de 2006, 11.941, de 27 de maio de 2009, 
10.925, de 23 de julho de 2004, 9.636, de 15 
de maio de 1998, 8.036, de 11 de maio de 
1990, 8.212, de 24 de julho de 1991, 10.893, 
de 13 de julho de 2004, 9.454, de 7 de abril 
de 1997, e 11.945, de 4 de junho de 2009; e 
dá outras providências (proveniente da Medida 
Provisória nº 462, de 2009). 

Relator revisor: Senador Romero Jucá 

    589ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2009



Agosto de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 27 39319 

(Sobrestando a pauta a partir de: 29-6-
09) Prazo final prorrogado: 27-9-09 

2  
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 Lú-
cia Vânia, que dá nova redação ao art. 193 da 
Constituição Federal (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. 

3 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 7, DE 2008 

Votação, em segundo turno, da Proposta 
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. 

4  
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. 

5 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 42, DE 2008

Votação, em primeiro turno, da Proposta 
de Emenda à Constituição nº 42, de 2008 (nº 
138/2003, na Câmara dos Deputados, tendo como 
primeiro signatário o Deputado Sandes Júnior), 
que altera a denominação do Capítulo VII do Título 
VIII da Constituição Federal e modifica o seu art. 

227 (dispõe sobre a proteção dos direitos econô-
micos, 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. 

6  
SUBSTITUTIVO DA CÂMARA AO  

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 187, DE 1995 

Discussão, em turno único, do Substitu-
tivo da Câmara ao Projeto de Lei do Senado 
nº 187, de 1995 (nº 3.171/97, naquela Casa), 
do Senador Júlio Campos, que dispõe sobre 
a identificação criminal do civilmente identifi-
cado, regulamentando o art. 5º, inciso LVIII, 
da Constituição Federal. 

Parecer favorável, sob nº 1.215, de 2009, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Ci-
dadania, Relatora ad hoc: Senadora Serys 
Slhessarenko. 

7  
SUBSTITUTIVO DA CÂMARA AO  

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 255, DE 2004 

Discussão, em turno único, do Substituti-
vo da Câmara ao Projeto de Lei do Senado nº 
255, de 2004 (nº 4.852/2005, naquela Casa), 
de iniciativa da Comissão Parlamentar Mista de 
Inquérito sobre Exploração Sexual, que altera 
o art. 250 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 
1990 -Estatuto da Criança e do Adolescente 
(prevê o fechamento definitivo de hotel, pen-
são, motel ou congênere que reiteradamente 
hospede criança ou adolescente desacompa-
nhados ou sem autorização). 

Pareceres sob nºs 479 e 480, de 2009, 
das Comissões 

– de Constituição, Justiça e Cidada-
nia, Relatora: Senadora Serys Slhessarenko, 
favorável,com adequações, que apresenta; e

– de Direitos Humanos e Legislação Par-
ticipativa, Relatora: Senadora Fátima Cleide, 
favorável, acatando as adequações da Comis-
são de Constituição, Justiça e Cidadania, con-
solidadas em texto final que encaminha. 

8  
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 41, DE 2000 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei da Câmara nº 41, de 2000 (nº 121/99, 
na Casa de origem, do Deputado Cunha Bue-

AGOSTO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL590



39320 Quinta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2009

no), que estabelece a disciplina legal para a 
propriedade, a posse, o transporte e a guarda 
responsável de cães. 

Parecer sob nº 1.089, de 2009, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator ad hoc: Senador Jayme Campos, fa-
vorável, com as Emendas nºs 1 a 3-CCJ, que 
apresenta. 

9 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 34, DE 2001 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 34, de 2001 (nº 3.388/97, na 
Casa de origem, do Deputado Jaques Wag-
ner), que dispõe sobre a construção de muro 
de proteção contínuo nas pontes, viadutos e 
curvas perigosas em rodovias federais. 

Pareceres sob nºs 162 e 1.146, de 2003; 
e 694, de 2009, das Comissões 

– de Serviços de Infra-Estrutura, Rela-
tora: Senadora Heloisa Helena, favorável, nos 
termos da Emenda nº 1-CI, que apresenta, 
com voto contrário vencido do Senador Leo-
mar Quintanilha; e 

– de Assuntos Econômicos (em audiên-
cia, nos termos do Requerimento nº 269, de 
2003), 1º pronunciamento: Relatora: Senadora 
Serys Slhessarenko, solicitando informações 
ao Ministério dos Transportes para instruir a 
matéria; 2º pronunciamento: Relator: Senador 
Osmar Dias, favorável, nos termos das Emen-
das nºs 2 e 3-CAE, que apresenta. 

 
10 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 35, DE 2003 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 35, de 2003 (nº 3.055/2000, 
na Casa de origem, do Deputado Bispo Wan-
derval), que altera a Lei nº 9.610, de 19 de fe-
vereiro de 1998, para incluir, na categoria de 
intérpretes ou executantes, os dubladores. 

Pareceres sob nºs 776 e 777, de 2009, 
das Comissões 

– de Educação, Cultura e Esporte (em 
audiência, nos termos do Requerimento nº 1, 
de 2007), Relator: Senador Antônio Carlos 
Valadares, favorável; e 

– de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator ad hoc: Senador Valter Pereira, favorá-
vel, com Emenda nº 1-CCJ, que apresenta. 

11  
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 46, DE 2003 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 46, de 2003 (nº 1.550/96, na 
Casa de origem, do Deputado Celso Russo-
manno), que faculta o registro, nos documen-
tos pessoais de identificação, das informações 
que especifica. 

Parecer favorável, sob nº 1.055, de 2009, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Ci-
dadania, Relator ad hoc: Senador Francisco 
Dornelles. 

12  
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 110, DE 2005 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 110, de 2005 (nº 3.685/2004, 
na Casa de origem, do Deputado Gustavo 
Fruet), que altera os arts. 11 e 62 da Lei nº 
10.406, de 10 de janeiro de 2002, que institui 
o Código Civil (altera dispositivos referentes 
aos direitos da personalidade e à constituição 
de uma fundação). 

Parecer nº 1.085, de 2009, da Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator 
ad hoc: Senador Lobão Filho, favorável, nos 
termos da Emenda nº 1-CCJ (Substitutivo), 
que oferece. 

13 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 74, DE 2006

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 74, de 2006 (nº 4.681/2004, 
na Casa de origem, do Deputado Fernando 
Coruja), que altera o Decreto-Lei nº 4.657, 
de 4 de setembro de 1942 -Lei de Introdução 
ao Código Civil Brasileiro, para adequá-lo à 
Constituição Federal em vigor (dispõe sobre 
a vigência das leis estaduais, a homologação 
das sentenças estrangeiras declaratórias do 
estado das pessoas e o divórcio realizado no 
estrangeiro). 

Parecer favorável, sob nº 698, de 2009, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Renato Casagrande. 

14  
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 116, DE 2006 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 116, de 2006 (nº 557/2003, 
na Casa de origem, do Deputado João Herr-
mann Neto), que determina a publicidade dos 
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valores das multas decorrentes da aplicação 
do Código de Defesa do Consumidor revertidos 
para o Fundo Nacional de que a trata a Lei nº 
7.347, de 24 de julho de 1985; e altera Lei nº 
8.078, de 11 de setembro de 1990. 

Parecer sob nº 1.352, de 2007, da Comis-
são de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor 
e Fiscalização e Controle, Relator: Senador 
Flávio Arns, favorável, nos termos da Emenda 
nº 1-CMA (Substitutivo), que oferece. 

15  
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 38, DE 2007 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 38, de 2007 (nº 6.672/2006, 
na Casa de origem), de iniciativa do Presiden-
te da República, que altera o art. 1.526 da Lei 
nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 -Código 
Civil, determinando que a habilitação para o 
casamento seja feita pessoalmente perante o 
oficial do Registro Civil. 

Parecer sob nº 1.088, de 2009, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator ad hoc: Senador Inácio Arruda, favo-
rável, com a Emenda n° 1-CCJ, de redação, 
que apresenta. 

16 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 48, DE 2007 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 48, de 2007 (nº 6.048/2002, 
na Casa de origem, do Deputado Alberto Fra-
ga), que acrescenta o § 3º ao art. 83 da Lei nº 
7.210, de 11 de julho de 1984 -Lei de Execução 
Penal, determinando que os estabelecimentos 
penais destinados às mulheres tenham por 
efetivo de segurança interna somente agentes 
do sexo feminino. 

Parecer favorável, sob nº 1.212, de 2009, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia, Relatora: Senadora Serys Slhessarenko. 

17 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 60, DE 2007 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 60, de 2007 (nº 3.688/2000, 
na Casa de origem, do Deputado José Carlos 
Elias), que dispõe sobre a prestação de servi-
ços de psicologia e de assistência social nas 
escolas públicas de educação básica. 

Pareceres sob nºs 298 e 299, de 2009, 
das Comissões 

– de Educação, Cultura e Esporte, Rela-
tor: Senador Cícero Lucena, favorável ao Proje-
to, com a Emenda nº 1-CE, que apresenta; e 

– de Assuntos Sociais, Relator: Sena-
dor Mozarildo Cavalcanti, favorável, nos ter-
mos da Emenda nº 2-CAS (Substitutivo), que 
oferece. 

18  
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 104, DE 2007 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 104, de 2007 (nº 5.522/2005, 
na Casa de origem, do Deputado André de 
Paula), que dispõe sobre a obrigatoriedade 
da implementação de protocolo terapêutico 
para a prevenção vertical do HIV, em hospitais 
e maternidades. 

Parecer nº 1.087, de 2009, da Comissão 
de Assuntos Sociais, Relatora: Senadora Ro-
salba Ciarlini, favorável, nos termos da Emenda 
nº 1-CAS (Substitutivo), que oferece. 

 
19 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 126, DE 2007

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 126, de 2007 (nº 7.252/2006, 
na Casa de origem), de iniciativa do Presidente 
da República, que dá nova redação à alínea 
“o” do inciso VII do caput do art. 27 da Lei nº 
10.683, de 28 de maio de 2003, que dispõe 
sobre a organização da Presidência da Repú-
blica e dos Ministérios (altera competências do 
Ministério da Defesa). 

Parecer favorável, sob nº 525, de 2008, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, Relator: Senador Romero Jucá. 

 
20 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 5, DE 2008 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 5, de 2008 (nº 3.246/2004, 
na Casa de origem, do Deputado Dr. Rosi-
nha), que altera o art. 13 da Lei n° 5.700, de 
1° de setembro de 1971 (inclui a bandeira do 
Mercosul nos casos de hasteamento diário da 
Bandeira Nacional). 

Parecer favorável, sob nº 526, de 2008, 
da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, 
Relator: Senador Sérgio Zambiasi. 
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21 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 28, DE 2008 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 28, de 2008 (nº 5.702/2005, 
na Casa de origem), de iniciativa do Presiden-
te da República, que altera o art. 37 da Lei n° 
10.522, de 19 de julho de 2002, que dispõe 
sobre o Cadastro Informativo dos créditos não 
quitados de órgão e entidades federais e dá 
outras providências. 

Parecer favorável, sob nº 1.148, de 2008, 
da Comissão de Assuntos Econômicos, Rela-
tor ad hoc: Senador Inácio Arruda. 

22 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 47, DE 2008 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 47, de 2008 (nº 5.139/2001, 
na Casa de origem, do Deputado Osmar Ser-
raglio), que altera os arts. 12 e 21 da Lei nº 
8.429, de 2 de junho de 1992 -Lei de Impro-
bidade Administrativa (permite a aplicação de 
sanções, isolada ou cumulativamente, ao res-
ponsável por ato de improbidade, e restringe 
a aplicação da pena de ressarcimento). 

Parecer favorável, sob nº 1.056, de 2009, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Ci-
dadania, Relator “ad hoc”: Senador Neuto de 
Conto. 

23  
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 87, DE 2008 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 87, de 2008 (nº 1.871/2007, 
na Casa de origem, do Deputado Edinho Bez), 
que inclui no Anexo da Lei nº 5.917, de 10 de 
setembro de 1973, que dispõe sobre o Plano 
Nacional de Viação, o trecho rodoviário que 
especifica. 

Parecer sob nº 1.229, de 2008, da Comis-
são de Serviços de Infraestrutura, Relator: Se-
nador Cícero Lucena, favorável nos termos da 
Emenda nº 1-CI (Substitutivo), que oferece. 

24  
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 136, DE 2008 

COMPLEMENTAR 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei da Câmara nº 136, de 2008 -Comple-
mentar (nº 375/2006-Complementar, na Casa 
de origem), de iniciativa do Presidente da Re-
pública, que dispõe sobre a composição do 

Conselho de Administração da Superintendên-
cia da Zona Franca de Manaus; revoga a Lei 
Complementar nº 68, 13 de junho de 1991; e 
dá outras providências. 

Pareceres favoráveis, sob nºs 953 e 954, 
das Comissões 

– de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relatora ad hoc: Senadora Serys Shessa-
renko; e 

– de Desenvolvimento Regional e Turis-
mo, Relator: Senador Jefferson Praia. 

25 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 143, DE 2008 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 143, de 2008 (nº 388/2003, 
na Casa de origem, do Deputado Maurício 
Rabelo), que altera a redação do art. 70 da 
Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, que 
dispõe sobre a proteção do consumidor (inclui 
a substituição ou retirada de peças e compo-
nentes, sem autorização do consumidor no 
fornecimento de serviços). 

Pareceres sob nºs 1.269 e 1.270, de 
2009, das Comissões 

– de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relatora: Senadora Serys Slhessarenko, favo-
rável, nos termos das Emendas nºs 1 e 2-CCJ, 
que apresenta; e 

– da Comissão de Meio Ambiente, Defe-
sa do Consumidor e Fiscalização e Controle, 
Relator: Senador Flexa Ribeiro, favorável ao 
Projeto e as emendas oferecidas pela CCJ. 

26  
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 13, DE 2009 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 13, de 2009 (nº 6.244/2005, 
na Casa de origem, da Deputada Sandra Ro-
sado), que fixa critério para instituição de da-
tas comemorativas. 

Parecer favorável, sob nº 1.057, de 2009, 
da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, 
Relator: Senador Cristovam Buarque. 

27  
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 226, DE 2006 

(Tramita nos termos dos arts. 142 e 143 
 do Regimento Comum) 

Segunda sessão de discussão, em pri-
meiro turno, do Projeto de Lei do Senado nº 
226, de 2006, de iniciativa da Comissão Par-
lamentar Mista de Inquérito dos Correios, 
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que acrescenta dispositivos ao Decreto-Lei 
nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Códi-
go Penal, e à Lei nº 1.579, de 18 de março de 
1952, que dispõe sobre as Comissões Parla-
mentares de Inquérito (tipifica as condutas de 
fazer afirmação falsa ou negar a verdade, na 
condição de indiciado ou acusado, em inqué-
ritos, processos ou Comissões Parlamentares 
de Inquérito). 

Parecer favorável, sob nº 1.064, de 2008 
(em audiência, nos termos do Requerimento nº 
29, de 2007), Relator: Senador Alvaro Dias.

28  
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 382, DE 2003 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos  
do Recurso nº 7, de 2008)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 382, de 2003, de autoria do 
Senador Rodolpho Tourinho, que dispõe sobre 
o percentual dos cargos e empregos públicos 
para as pessoas portadoras de necessidades 
especiais e os critérios de sua admissão, nos 
termos do inciso VIII do artigo 37 da Consti-
tuição Federal. 

Pareceres sob nºs 964 a 966, de 2008, 
das Comissões 

– de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator “ad hoc”: Senador Mozarildo Cavalcan-
ti, favorável, com as Emendas nºs 1 e 2-CCJ, 
que apresenta; 

– de Assuntos Sociais (em audiência nos 
termos do Requerimento nº 510, de 2007), Re-
lator “ad hoc”: Senador Jayme Campos, favo-
rável, com as Emendas 3 e 4-CAS; e 

– de Direitos Humanos e Legislação Par-
ticipativa, Relator: Senador Flávio Arns, favorá-
vel, nos termos da Emenda nº 5-CDH (Subs-
titutivo), que oferece. 

29  
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 185, DE 2004 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 185, de 2004, de autoria do 
Senador Demóstenes Torres, que regulamenta 
o emprego de algemas em todo 

o território nacional. 
Pareceres sob nºs 920 e 921, de 2008, da 

Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia, Relator “ad hoc”: Senador Antonio Carlos 
Valadares, 1º pronunciamento (sobre o Projeto, 
em turno único, perante a Comissão): favorá-

vel, nos termos de emenda substitutiva, que 
oferece; 2º pronunciamento (sobre as emen-
das, apresentadas ao Substitutivo, no turno 
suplementar, perante a Comissão): favorável, 
nos termos da Emenda nº 1-CCJ (Substituti-
vo), que apresenta. 

30 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 140, DE 2007 

COMPLEMENTAR 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 140, de 2007-Complementar, 
de autoria do Senador Demóstenes Torres, que 
altera o art. 1º da Lei Complementar nº 105, 
de 10 de janeiro de 2001, para especificar os 
dados financeiros não sigilosos, para fins de 
investigação de ilícito penal. 

Pareceres sob nºs 281 e 706, de 2007, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Jarbas Vasconcelos, 1º pro-
nunciamento (sobre o Projeto): favorável, com 
a Emenda nº 1-CCJ, que apresenta; 2º pronun-
ciamento (sobre a Emenda nº 2-Plen): favorável, 
nos termos de Subemenda, que oferece. 

31 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 320, DE 2009 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 320, de 2009, de iniciativa 
da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, 
que altera a Lei nº 10.891, de 2004, que institui 
a Bolsa-Atleta, para permitir a concessão do 
benefício aos atletas-guias dos para-atletas 
das categorias T11 e T12. 

32 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 331, DE 2009 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 331, de 2009 (apresentado 
como conclusão do Parecer nº 1.230, de 2009, 
da Comissão de Direitos Humanos e Legis-
lação Participativa, Relator ad hoc: Senador 
Jose Nery), que altera o § 1º do art. 8º da Lei 
nº 9.099, de 26 de setembro de 1995, e o inci-
so I do art. 6º da Lei nº 10.259, de 12 de julho 
de 2001, para atribuir legitimidade às pessoas 
jurídicas sem fins lucrativos para ajuizarem 
ações nos juizados especiais cíveis. 

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Praia. PDT – AM) 
– Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 21 horas e 39 
minutos.)

AGOSTO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL594
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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 - Flávio Torres* (S)

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*
S/PARTIDO - 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*
- vago**

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) (15)

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) (14,17,26)

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 Jeferson Praia é designado membro titular do PDT na Comissão (Of. Nº 17/08-GLPDT).
15. Em 05.08.2008, o Senador Heráclito Fortes foi eleito Presidente da Comissão (Ofício nº 050/08 - SSCEPI).
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).
26. A Senadora Patrícia Saboya encontra-se licenciada, nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, conforme o Requerimento nº 878, de 2009,
aprovado no dia 15/07/2009, na Sessão Deliberativa Extraordinária iniciada em 14/07/2009.

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 prorrogado: 13/03/2008
Prazo final: 04/08/2008

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 - 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) (1,4)

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:

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).
4. O Senador Jayme Campos licenciou-se nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 130 dias, a partir de 26.08.09 (Requerimento nº
1.041/2009, aprovado na sessão de 25.08.09).
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4) 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: Senador João Pedro   (PT-AM) (2)

VICE-PRESIDENTE: Senador Marcelo Crivella   (PRB-RJ) (2)

RELATOR: Senador Romero Jucá   (PMDB-RR) (3)

Leitura: 15/05/2009
Instalação: 14/07/2009

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).
2. Eleito em 14.07.2009.
3. Designado em 14.07.2009.
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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 prorrogado: 30/06/2009

Prazo final: 31/08/2009
Prazo final prorrogado: 22/12/2009

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.
***. Em 30.06.2009, lido e aprovado o Requerimento nº 794, de 2009, que prorroga os trabalhos da Comissão até 31.08.2009.
****. Em 19.08.2009, lido e aprovado o Requerimento nº 1.032, de 2009, que prorroga os trabalhos da Comissão até 22.12.2009.

Secretário(a): Ednaldo Magalhães Siqueira
Telefone(s): 3303-3511

Fax: 3303-1176
E-mail: ems@senado.gov.br
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2) 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 ( PSDB, DEM )

Deputado Jayme Campos   () (1)

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 

Notas:
1. O Senador Jayme Campos licenciou-se nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 130 dias, a partir de 26.08.09 (Requerimento nº
1.041/2009, aprovado na sessão de 25.08.09).
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3) 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 ( PSDB, DEM )

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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4) 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 ( PSDB, DEM )

Senador Demóstenes Torres   (DEM)

Senador Marco Maciel   (DEM)

Senador Cícero Lucena   (PSDB)

1. Senador Eliseu Resende   (DEM)

2. Deputado Jayme Campos   () (2)

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   (S/PARTIDO) (1)

Maioria ( PMDB, PP )
1.

2.

3.

PTB
Senador Mozarildo Cavalcanti 1. Senador Romeu Tuma 

PDT
1.

Notas:
1. A Senadora Marina Silva desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme comunicação lida na sessão de 19.08.2009.
2. O Senador Jayme Campos licenciou-se nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 130 dias, a partir de 26.08.09 (Requerimento nº
1.041/2009, aprovado na sessão de 25.08.09).
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5) 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 ( PSDB, DEM )

Senadora Kátia Abreu   (DEM)

Senadora Marisa Serrano   (PSDB)

1. Senadora Rosalba Ciarlini   (DEM) (2)

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).
2. Em 13.07.2009, a Senadora Rosalba Ciarlini é designada membro suplente do Bloco Parlamentar da Minoria (DEM) na Comissão (OF. Nº
104/09-GLDEM).
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6) 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 ( PSDB, DEM )

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 )
Senador Geraldo Mesquita Júnior   (PMDB) (1,2)

PTB
Senador Gim Argello 

Notas:
1. Em 23/06/2009, o Senador Mauro Fecury é designado Titular do Bloco da Maioria, na Comissão (Of. GLPMDB nº 008-A-2009).
2. Em 24.06.2009, o Senador Geraldo Mesquita Junior é designado membro do Bloco da Maioria na Comissão, em substituição ao Senador Mauro Fecury
(OF. GLPMDB Nº 019-A-2009).
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7) 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 ( PSDB, DEM )

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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8) 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 ( PSDB, DEM )

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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9) 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 ( PSDB, DEM )

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 ( PSDB, DEM )

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
Senador Flávio Torres (1,2)

Notas:
1. A Senadora Patrícia Saboya encontra-se licenciada, nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, conforme o Requerimento nº 878, de 2009,
aprovado no dia 15/07/2009, na Sessão Deliberativa Extraordinária iniciada em 14/07/2009.
2. Em 04.08.2009, o Senador Flávio Torres é designado membro do PDT na Comissão, em substituição à Senadora Patrícia Saboya (Of. nº 62/09-LPDT).

NOVO CALENDÁRIO DE TRAMITAÇÃO DO 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 156, DE 2009, 

QUE REFORMA O CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
PRAZOS1

RELATÓRIOS PARCIAIS: 19.06.2009 a 16.07.2009 (art. 374, IV) 
RELATÓRIO DO RELATOR-GERAL: 17.07.2009 a 27.08.2009 (art. 374, V)2

PARECER FINAL: 28.08.2009 a 25.09.2009 (art. 374, VI)2

1 Prazos duplicados pela aprovação do Requerimento nº 777, de 2009, em 24.06.2009.
2 Prazos quadruplicados pela aprovação do Requerimento nº 1.020, de 2009, em 13.08.2009.
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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) (62,68)

Garibaldi Alves Filho   (PMDB) (58,66)

Gerson Camata   (PMDB) (69,70)

Valdir Raupp   (PMDB) (55)

Neuto De Conto   (PMDB) (8,15,56,61)

Pedro Simon   (PMDB) (57,59)

VAGO (60)

 1.  Romero Jucá   (PMDB) (64,67)

 2.  Gilvam Borges   (PMDB) (53,63)

 3.  Wellington Salgado de Oliveira   (PMDB) (3,65)

 4.  Leomar Quintanilha   (PMDB) (1,65)

 5.  Lobão Filho   (PMDB) (9,54,71)

 6.  Paulo Duque   (PMDB) (2,65)

 7.  VAGO (60)

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) (13,47,76)

Cícero Lucena   (PSDB) (23)

João Tenório   (PSDB) (24)

Arthur Virgílio   (PSDB) (23,73)

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) (19,22,74)

 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 Gilvam Borges é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição à Senadora Roseana Sarney (OF.
GLPMDB nº 022/2009).
54. 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).
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 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).
59. 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).
60. Em 02.03.20090, vago em virtude do remanejamento de vagas indicado pela Liderança do PMDB (OF. GLPMDB nº 022/2009).
61. 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).
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62. 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).
63. 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).
64. 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).
65. 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).
66. 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).
67. 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).
68. 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).
69. 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).
70. Em 04/03/2009, o Senador Gerson Camata é designado Titular do PMDB na Comissão (Of. 47/2009 - GLPMDB).
71. 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).
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 Arthur Virgílio é designado Titular do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Sérgio Guerra, que passa à
suplência (Of. 55/09-GLPSDB).
74. 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).
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).
76. O Senador Jayme Campos licenciou-se nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 130 dias, a partir de 26.08.09 (Requerimento nº
1.041/2009, aprovado na sessão de 25.08.09).

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 ( PSDB, DEM )
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) (3,17,26)

Augusto Botelho   (PT) (27)

Paulo Paim   (PT) (30)

Marcelo Crivella   (PRB) (36)

Expedito Júnior   (PR) (31)

Roberto Cavalcanti   (PRB) (28,58,62)

Renato Casagrande   (PSB) (28,59,65)

 1.  Fátima Cleide   (PT) (33)

 2.  César Borges   (PR) (34)

 3.  Eduardo Suplicy   (PT) (35)

 4.  Inácio Arruda   (PC DO B) (1,2,13)

 5.  Ideli Salvatti   (PT) (29,32)

 6.  VAGO (28)

 7.  José Nery   (PSOL) (28,63,64)

Maioria ( PMDB, PP )
VAGO (49,68)

Gilvam Borges   (PMDB) (9,48)

Paulo Duque   (PMDB) (6,57)

Garibaldi Alves Filho   (PMDB) (52)

Mão Santa   (PMDB) (53)

 1.  Lobão Filho   (PMDB) (55)

 2.  Romero Jucá   (PMDB) (56)

 3.  Valdir Raupp   (PMDB) (51)

 4.  Leomar Quintanilha   (PMDB) (50)

 5.  Wellington Salgado de Oliveira   (PMDB) (54)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Adelmir Santana   (DEM) (41)

Rosalba Ciarlini   (DEM) (38)

Efraim Morais   (DEM) (12,15,42)

Raimundo Colombo   (DEM) (46)

Lúcia Vânia   (PSDB) (24,44)

Eduardo Azeredo   (PSDB) (23,67)

Papaléo Paes   (PSDB) (21)

 1.  Heráclito Fortes   (DEM) (37)

 2.  Jayme Campos   (DEM) (40,70)

 3.  Maria do Carmo Alves   (DEM) (10,39)

 4.  José Agripino   (DEM) (4,43)

 5.  Marisa Serrano   (PSDB) (20,66)

 6.  João Tenório   (PSDB) (25)

 7.  Sérgio Guerra   (PSDB) (22,45)

PTB (8)

Mozarildo Cavalcanti (7,11,60)  1.  Gim Argello (14,16,61)

PDT
João Durval (19,47)  1.  Cristovam Buarque (18,69)

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. Vago em virtude de a Senadora Patrícia Saboya ter sido indicada na Comissão pelo PDT, em 11.02.2009, como membro titular.
18. 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.
19. 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.
20. 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.
21. 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).
22. 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.
23. 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.
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 João Tenório é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 022/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Sérgio Guerra.
26. 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.
27. 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.
28. Vago em virtude do remanejamento de vagas indicado pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/2009 - GLDBAG).
29. 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.
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. 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.
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, 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).
34. 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.
35. 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.
36. 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.
37. 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.
38. 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.
39. 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.
40. 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.
41. 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.
42. 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.



agosto de 2009 ORDEM DO DIA segunda-feira 31 153

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

43. 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.
44. 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.
45. 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.
46. 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.
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 Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão(OF. GLPMDB nº 34/2009).
49. 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).
50. 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).
51. 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).
52. 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).
53. 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).
54. Em 02.03.2009, o Senador Wellington Salgado é designado membro suplente 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 Paulo Duque é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 34/2009).
58. 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).
59. 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).
60. 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).
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 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).
64. 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).
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, a Senadora Marisa Serrano é designada membro suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Eduardo Azeredo (Of.
nº 062/09-GLPSDB).
67. 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).
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).
70. O Senador Jayme Campos licenciou-se nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 130 dias, a partir de 26.08.09 (Requerimento nº
1.041/2009, aprovado na sessão de 25.08.09).

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 ( PSDB, DEM )

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:  Senador Augusto Botelho  (PT-RR) (13)

VICE-PRESIDENTE:  Senador Papaléo Paes  (PSDB-AP) (13)

TITULARES SUPLENTES
Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )

Adelmir Santana   (DEM) (6)

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) (12)  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 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.
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 Mozarildo Cavalcanti é designado membro titular do PTB na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS).
13. Em 02.07.2009, foi lido o Ofício nº 02/2009-PRES/CASSAÚDE, comunicando eleição.

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 ( PSDB, DEM )

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   (S/PARTIDO) (32,74,81)

Aloizio Mercadante   (PT) (10,39)

Eduardo Suplicy   (PT) (32)

Antonio Carlos Valadares   (PSB) (34)

Ideli Salvatti   (PT) (32)

Expedito Júnior   (PR) (30,52)

 1.  Renato Casagrande   (PSB) (17,33)

 2.  Augusto Botelho   (PT) (1,15,17,35)

 3.  Marcelo Crivella   (PRB) (38)

 4.  Inácio Arruda   (PC DO B) (16,17,37,71)

 5.  César Borges   (PR) (31,52)

 6.  Serys Slhessarenko   (PT) (19,36,77)

Maioria ( PMDB, PP )
Pedro Simon   (PMDB) (60,69)

Almeida Lima   (PMDB) (56,69)

Gilvam Borges   (PMDB) (57,69)

Francisco Dornelles   (PP) (58,69)

Valter Pereira   (PMDB) (2,69)

Wellington Salgado de Oliveira   (PMDB) (9,18,54,66)

 1.  Romero Jucá   (PMDB) (55,68)

 2.  Leomar Quintanilha   (PMDB) (61,64)

 3.  Geraldo Mesquita Júnior   (PMDB) (62,67,78)

 4.  Lobão Filho   (PMDB) (5,65,76)

 5.  Valdir Raupp   (PMDB) (40,59,63)

 6.  Neuto De Conto   (PMDB) (3,69)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Kátia Abreu   (DEM) (46)

Demóstenes Torres   (DEM) (42)

Jayme Campos   (DEM) (51,82)

Marco Maciel   (DEM) (14,20)

Antonio Carlos Júnior   (DEM) (44)

Alvaro Dias   (PSDB) (29,73)

Sérgio Guerra   (PSDB) (24,75)

Lúcia Vânia   (PSDB) (29)

Tasso Jereissati   (PSDB) (29)

 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) (8,21,45)

 6.  Eduardo Azeredo   (PSDB) (28)

 7.  Marconi Perillo   (PSDB) (25)

 8.  Arthur Virgílio   (PSDB) (26,70)

 9.  Flexa Ribeiro   (PSDB) (27,72)

PTB (7)

Romeu Tuma (48)  1.  Gim Argello (41)

PDT
Osmar Dias (12,13,23)  1.  Flávio Torres (11,22,53,79,80)

Notas:
1. Em 07/08/2007, o Senador Marcelo Crivella é designado quarto suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador
Inácio Arruda (Of 131/2007-GLDBAG).
2. O Senador Valter Pereira teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do Bloco da Maioria (Of. 23/2009-GLPMDB).
3. O Senador Neuto De Conto teve a sua indicação como suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 23/2009-GLPMDB).
4. Vaga cedida pelo DEM ao PSDB.
5. O Senador Valdir Raupp teve a sua indicação como suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 23/2009-GLPMDB).
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6. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
7. Nos termos da decisão do Presidente do Senado, publicada no DSF de 14.02.2008.
8. Em 01/04/2008, o Senador Virgínio de Carvalho é designado Suplente em vaga antes ocupada pela Senadora Maria do Carmo Alves, que se encontra
licenciada, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 20.03.2008 a 3.02.2009 (Of. 30/08-GLDEM e Req. nº 1.135/2009).
9. Em 17/04/2008, o Senador Geovani Borges é designado titular em vaga antes ocupada pelo Senador Gilvam Borges, que se encontra licenciado, nos
termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 17.04.2008 a 24.08.2008 (Of. 112/08-GLPMDB).
10. Em 03/06/2008, a Senadora Marina Silva é designada Titular do Bloco de Apoio ao Governo, na Comissão (Of. 59/2008 - GLDBAG).
11. Em 04.06.2008, o Senador Cristovam Buarque é designado suplente do PDT na Comissão (Of. nº 05/08-LPDT), em substituição ao Senador Osmar
Dias.
12. Em 04.06.2008, o Senador Osmar Dias é designado titular do PDT na Comissão (Of. nº 05/08-LPDT).
13. Em 19/02/2009, o Senador Osmar Dias teve a sua indicação como Titular na Comissão ratificada pela Liderança do PDT (Of. 15/09-GLPDT).
14. Em 4/7/2008, o Senador Marco Antônio Costa é designado titular em vaga antes ocupada pela Senadora Kátia Abreu, que se licenciou, nos termos do
art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 30.6.2008 a 28.10.2008. (Of. nº 62/08-GLDEM)
15. Em 06.08.2008, o Senador Francisco Dornelles é designado suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador
Marcelo Crivella (Ofício nº 081/2008-GLDBAR).
16. Em 13.08.2008, o Senador Expedito Júnior é designado suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador João
Ribeiro (Ofício nº 083/2008-GLDBAG).
17. Em 13.08.2008, a Liderança do Bloco de Apoio ao Governo solicitou alteração na ordem de seus membros na suplência da Comissão (Ofício nº
083/2008-GLDBAG).
18. Em 26.08.2008, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 354/2008).
19. Em 28.10.2008, o Senador Marcelo Crivella é designado suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador José Nery
(Ofício nº 096/2008-GLDBAG).
20. Em 29.10.2008, a Senadora Kátia Abreu é designada membro titular do Partido Democratas na Comissão, em substituição ao Senador Marco Antônio
Costa (Of. nº 103/2008-GLDEM).
21. Vago em virtude do fim do exercício do Senador Virgínio de Carvalho, devido ao retorno da Titular.
22. Em 11.02.2009, o Senador Jefferson Praia é designado membro suplente do PDT na Comissão (Of. nº 04/2009-GLPDT), em substituição ao Senador
Cristovam Buarque.
23. Em 11.02.2009, o Senador Osmar Dias teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PDT (Of. nº 04/09-GLPDT).
24. Em 12.02.2009, o Senador Flexa Ribeiro é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 024/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Eduardo Azeredo.
25. 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.
26. 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.
27. 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.
28. 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.
29. 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).
30. 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.
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 Magno Malta.
32. 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).
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 ao Senador Inácio Arruda.
34. 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.
35. 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.
36. 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.
37. 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.
38. 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.
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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, o Senador Eliseu Resende é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM).
46. 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.
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 Romero Jucá é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (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 Almeida Lima é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Pedro Simon (Of.
23/2009-GLPMDB).
57. 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).
58. 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).
59. Em 02/03/2009, o Senador Wellington Salgado de Oliveira é designado membro suplente do PMDB na Comissão (Of. 23/2009-GLPMDB).
60. 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).
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 Geraldo Mesquita Júnior é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Leomar
Quintanilha (Of. 23/2009-GLPMDB).
63. 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).
64. 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).
65. 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).
66. 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).
67. 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).
68. 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).
69. 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).
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70. Em 10/03/2009, o Senador Arthur Virgílio é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Mário Couto (Of.
53/09-GLPSDB).
71. Em 10.03.2009, o Senador Inácio Arruda é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição à Senadora
Marina Silva (Of. nº 053/2009-GLDBAG).
72. Em 10/03/2009, o Senador Flexa Ribeiro é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Sérgio Guerra, que passa à
titularidade (Of. 51/09-GLPSDB).
73. Em 10/03/2009, o Senador Alvaro Dias é designado Titular do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Arthur Virgílio (Of. 52/09-GLPSDB).
74. Em 10.03.2009, a Senadora Marina Silva é designada membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição à Senadora Serys
Slhessarenko (Of. nº 052/2009-GLDBAG).
75. Em 10/03/2009, o Senador Sérgio Guerra é designado Titular do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Flexa Ribeiro, que passa à suplência
(Of. 51/09-GLPSDB).
76. Em 04.03.2009, o Senador Lobão Filho é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Geraldo Mesquita Júnior
(Of. nº 68/2009-GLPMDB).
77. Em 16.03.2009, a Senadora Serys Slhessarenko é designada membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao
Senador Paulo Paim (Of. nº 056/2009-GLDBAG).
78. Em 19/03/2009, o Senador Geraldo Mesquita Júnior é designado Suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Renan Calheiros (Of.
GLPMDB 075/2009).
79. A Senadora Patrícia Saboya encontra-se licenciada, nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, conforme o Requerimento nº 878, de 2009,
aprovado no dia 15/07/2009, na Sessão Deliberativa Extraordinária iniciada em 14/07/2009.
80. Em 04.08.2009, o Senador Flávio Torres é designado membro suplente do PDT na Comissão, em substituição à Senadora Patrícia Saboya (Of. nº
60/09-LPDT).
81. A Senadora Marina Silva desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme comunicação lida na sessão de 19.08.2009.
82. O Senador Jayme Campos licenciou-se nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 130 dias, a partir de 26.08.09 (Requerimento nº
1.041/2009, aprovado na sessão de 25.08.09).

Secretário(a): Gildete Leite de Melo
Reuniões: QUARTAS-FEIRAS - 10:00HS - Plenário n.º 3 - ALA ALEXANDRE COSTA

Telefone(s): 3311-3972
Fax: 3311-4315

E-mail: scomccj@senado.gov.br

3.1) SUBCOMISSÃO - IMAGEM E PRERROGATIVAS PARLAMENTARES
Finalidade: Assessorar a Presidência do Senado em casos que envolvam a imagem e as prerrogativas dos
parlamentares e da própria instituição parlamentar. 

Número de membros: 5 titulares

Secretário(a): Gildete Leite de Melo
Telefone(s): 3311-3972

Fax: 3311-4315
E-mail: scomccj@senado.gov.br

3.2) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE SEGURANÇA PÚBLICA
Número de membros: 7 titulares  e 7 suplentes

Secretário(a): Gildete Leite de Melo
Telefone(s): 3311-3972

Fax: 3311-4315
E-mail: scomccj@senado.gov.br
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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) (32)

Augusto Botelho   (PT) (32)

Fátima Cleide   (PT) (32)

Paulo Paim   (PT) (32,49,66)

Inácio Arruda   (PC DO B) (34)

Marina Silva   (S/PARTIDO) (30,76)

Expedito Júnior   (PR) (37)

 1.  João Pedro   (PT) (1,35)

 2.  Ideli Salvatti   (PT) (33)

 3.  Eduardo Suplicy   (PT) (12,38)

 4.  José Nery   (PSOL) (36)

 5.  Roberto Cavalcanti   (PRB) (31,67)

 6.  João Ribeiro   (PR) (31,71)

 7.  VAGO (31)

Maioria ( PMDB, PP )
Valter Pereira   (PMDB) (57)

Mauro Fecury   (PMDB) (8,16,58,70,72)

Gilvam Borges   (PMDB) (55)

Wellington Salgado de Oliveira   (PMDB) (53)

Gerson Camata   (PMDB) (61)

Francisco Dornelles   (PP) (5,9,62)

VAGO (54,65)

 1.  Romero Jucá   (PMDB) (63)

 2.  Leomar Quintanilha   (PMDB) (63)

 3.  Pedro Simon   (PMDB) (63)

 4.  Neuto De Conto   (PMDB) (59)

 5.  Valdir Raupp   (PMDB) (56)

 6.  Garibaldi Alves Filho   (PMDB) (15,17,64)

 7.  Lobão Filho   (PMDB) (60)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Raimundo Colombo   (DEM) (4,52)

Marco Maciel   (DEM) (47)

Rosalba Ciarlini   (DEM) (6,19,48)

Heráclito Fortes   (DEM) (43)

José Agripino   (DEM) (13,46)

Adelmir Santana   (DEM) (45)

Alvaro Dias   (PSDB) (29)

Cícero Lucena   (PSDB) (27)

Eduardo Azeredo   (PSDB) (22,68,73,74,75)

Marisa Serrano   (PSDB) (28)

 1.  Gilberto Goellner   (DEM) (44)

 2.  Kátia Abreu   (DEM) (11,42)

 3.  Jayme Campos   (DEM) (40,77)

 4.  Efraim Morais   (DEM) (41)

 5.  Eliseu Resende   (DEM) (14,18,39)

 6.  Maria do Carmo Alves   (DEM) (2,50)

 7.  VAGO (23,69,75)

 8.  Marconi Perillo   (PSDB) (25)

 9.  Papaléo Paes   (PSDB) (26)

 10.  Sérgio Guerra   (PSDB) (24)

PTB
Sérgio Zambiasi (7,51)

Romeu Tuma (51)

 1.  João Vicente Claudino (51)

 2.  Mozarildo Cavalcanti (51)

PDT
Cristovam Buarque (21)  1.  Jefferson Praia (10,20)

Notas:



164 segunda-feira 31 ORDEM DO DIA agosto de 2009

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

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 Jefferson Praia é designado membro suplente do PDT na Comissão (Of. nº 05/2009-GLPDT).
21. 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).
22. 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.
23. 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.
24. 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.
25. 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.
26. 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.
27. 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.
28. 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.
29. 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.
30. 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.
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, 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).
33. 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.
34. 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.
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 Patrícia Saboya.
36. 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.
37. 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.
38. 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.
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39. 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.
40. 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.
41. 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.
42. Em 17.02.2009, a Senadora Kátia Abreu é designada membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM).
43. 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.
44. 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.
45. 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.
46. 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.
47. 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.
48. Em 17.02.2009, a Senadora Rosalba Ciarlini é designada membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM).
49. 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).
50. 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.
51. 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).
52. Em 17.02.2009, o Senador Raimundo Colombo é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM).
53. 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).
54. 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).
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, o Senador Valdir Raupp é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Jarbas Vasconcelos (OF.
GLPMDB nº 28/2009).
57. 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).
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 Lobão Filho é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Neuto De Conto (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 Francisco Dornelles é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Lobão Filho (OF.
GLPMDB nº 28/2009).
63. 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).
64. Em 02.03.2009, o Senador Garibaldi Alves é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 28/2009).
65. Vago, conforme comunicação do Senador Jarbas Vasconcelos, lido na sessão de 3 de março de 2009.
66. Em 04.03.2009, o Senador Paulo Paim é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 028/2009-GLDBAG).
67. Em 05/03/2009, o Senador Roberto Cavalcanti é designado Suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. 41/2009 - GLDBAG).
68. Em 10.03.2009, a Senadora Lúcia Vânia é designada Titular do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Eduardo Azeredo, que passa à
suplência (Of. 49/09 - GLPSDB).
69. Em 10.03.2009, o Senador Eduardo Azeredo é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição à Senadora Lúcia Vânia, que passa à
titularidade (Of. 49/09 - GLPSDB).
70. Em 25.03.2009, vago em virtude da solicitação contida no OF. GLPMDB nº 083/2009.
71. Em 29.04.2009, o Senador João Ribeiro é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 084/2009-GLDBAG).
72. Em 10.06.2009, o Senador Mauro Fecury é designado membro titular do Bloco da Maioria na Comissão (OF. GLPMDB nº 017-A/2009).
73. Em 16/06/2009, a Senadora Lúcia Vânia deixa de compor a Comissão como Titular do PSDB (Of. nº 108/09-GLPSDB).
74. Em 16/06/2009, a Senadora Lúcia Vânia deixa de compor a Comissão como Titular do PSDB (Of. nº 108/09-GLPSDB).
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75. Em 06.08.2009, o Senador Eduardo Azeredo é designado membro titular do PSDB na Comissão, deixando de ocupar a suplência (Of. 132/09 -
GLPSDB).
76. A Senadora Marina Silva desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme comunicação lida na sessão de 19.08.2009.
77. O Senador Jayme Campos licenciou-se nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 130 dias, a partir de 26.08.09 (Requerimento nº
1.041/2009, aprovado na sessão de 25.08.09).

Secretário(a): Júlio Ricardo Borges Linhares
Reuniões: TERÇAS-FEIRAS - 11:00HS - Plenário nº 15 - ALA ALEXANDRE COSTA

Telefone(s): 3311-3498
Fax: 3311-3121

E-mail: julioric@senado.gov.br
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4.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE CINEMA, TEATRO, MÚSICA E COMUNICAÇÃO
SOCIAL

Número de membros: 12 titulares  e 12 suplentes

PRESIDENTE:  VAGO
VICE-PRESIDENTE:  VAGO

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B ) (2)

VAGO (7)

Flávio Arns   (PT)

Sérgio Zambiasi   (PTB)

 1.  VAGO (7)

 2.  Ideli Salvatti   (PT)

 3.  VAGO (7)

Maioria ( PMDB, PP )
VAGO (3)

Wellington Salgado de Oliveira   (PMDB)

Paulo Duque   (PMDB)

 1.  VAGO (7)

 2.  Valdir Raupp   (PMDB)

 3.  Valter Pereira   (PMDB)

Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
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   (S/PARTIDO) (7,26,43)

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) (31)

Kátia Abreu   (DEM) (27)

Heráclito Fortes   (DEM) (35)

Eliseu Resende   (DEM) (33)

Arthur Virgílio   (PSDB) (10,19)

Cícero Lucena   (PSDB) (15)

Marisa Serrano   (PSDB) (16)

 1.  Adelmir Santana   (DEM) (30)

 2.  Raimundo Colombo   (DEM) (1,32)

 3.  Maria do Carmo Alves   (DEM) (3,34)

 4.  Jayme Campos   (DEM) (9,29,44)

 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 Kátia Abreu é designada membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Heráclito Fortes.
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 Jayme Campos é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Raimundo Colombo.
30. 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).
31. 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.
32. Em 17.02.2009, o Senador Raimundo Colombo é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM).
33. 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.
34. Em 17.02.2009, a Senadora Maria do Carmo Alves é designada membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM).
35. 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.
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).
43. A Senadora Marina Silva desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme comunicação lida na sessão de 19.08.2009.
44. O Senador Jayme Campos licenciou-se nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 130 dias, a partir de 26.08.09 (Requerimento nº
1.041/2009, aprovado na sessão de 25.08.09).

5.1) 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 ( PSDB, DEM )
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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5.2) 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 ( PSDB, DEM )
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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5.3) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DA ÁGUA
Finalidade: Encaminhamento de soluções legislativas sobre os problemas ainda existentes da gestão e
distribuição dos recursos hídricos no Brasil. 

Número de membros: 7 titulares  e 7 suplentes

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B )

Marina Silva   (S/PARTIDO) (1)

João Pedro   (PT)

 1.  Fátima Cleide   (PT)

 2.  Renato Casagrande   (PSB)

Maioria ( PMDB, PP )
Leomar Quintanilha   (PMDB)

Valter Pereira   (PMDB)

 1.  Valdir Raupp   (PMDB)

 2.  Wellington Salgado de Oliveira   (PMDB)

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

Gilberto Goellner   (DEM)

 1.  Flexa Ribeiro   (PSDB)

 2.  Adelmir Santana   (DEM)

PTB
Gim Argello  1.  Sérgio Zambiasi 

Notas:
1. A Senadora Marina Silva desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme comunicação lida na sessão de 19.08.2009.
*. Em 19.08.2009, lido o Ofício nº 57/2009-CMA, que informa a criação da Subcomissão, nos termos do RMA nº 38/2009-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 PERMANENTE DE ACOMPANHAMENTO DA COPA DO MUNDO DE
2014

Finalidade: Acompanhamento, fiscalização e controle das obras financiadas com dinheiro público para
a Copa de 2014. 

Número de membros: 7 titulares  e 7 suplentes

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B )

Renato Casagrande   (PSB)

João Pedro   (PT)

 1.  João Ribeiro   (PR)

 2.  César Borges   (PR)

Maioria ( PMDB, PP )
Leomar Quintanilha   (PMDB)

Wellington Salgado de Oliveira   (PMDB)

 1.  Valdir Raupp   (PMDB)

 2.  Almeida Lima   (PMDB)

Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
Cícero Lucena   (PSDB)

Gilberto Goellner   (DEM)

 1.  Flexa Ribeiro   (PSDB)

 2.  Heráclito Fortes   (DEM)

PTB
Gim Argello  1.  Sérgio Zambiasi 

Notas:
*. Em 19.08.2009, lido o Ofício nº 57/2009-CMA, que informa a criação da Subcomissão, nos termos do RMA nº 48/2009-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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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) (19)

Fátima Cleide   (PT) (19)

Paulo Paim   (PT) (19)

Aloizio Mercadante   (PT) (2,23,48,49)

José Nery   (PSOL) (24)

 1.  João Pedro   (PT) (22)

 2.  Serys Slhessarenko   (PT) (21)

 3.  Marcelo Crivella   (PRB) (11,20,30)

 4.  Marina Silva   (S/PARTIDO) (20,45,50)

 5.  Magno Malta   (PR) (20,48)

Maioria ( PMDB, PP )
VAGO (36,44)

Gerson Camata   (PMDB) (42)

VAGO (39,43)

Gilvam Borges   (PMDB) (41)

Paulo Duque   (PMDB) (10,12,37)

 1.  Wellington Salgado de Oliveira   (PMDB) (34)

 2.  Romero Jucá   (PMDB) (35)

 3.  Valter Pereira   (PMDB) (33)

 4.  Mão Santa   (PMDB) (40)

 5.  Leomar Quintanilha   (PMDB) (38)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
José Agripino   (DEM) (3,29)

Rosalba Ciarlini   (DEM) (25)

Eliseu Resende   (DEM) (4,28)

VAGO (8,46)

Arthur Virgílio   (PSDB) (16)

Cícero Lucena   (PSDB) (16)

VAGO (1,5)

 1.  Heráclito Fortes   (DEM) (27)

 2.  Jayme Campos   (DEM) (32,51)

 3.  Maria do Carmo Alves   (DEM) (31)

 4.  Adelmir Santana   (DEM) (9,13,26)

 5.  VAGO (18,47)

 6.  Mário Couto   (PSDB) (17)

 7.  Papaléo Paes   (PSDB) (16)

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, 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).
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, a Senadora Lúcia Vânia é designada membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 027/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Mário Couto.
19. 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).
20. Vago em virtude do remanejamento de vagas indicado pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/2009 - GLDBAG).
21. 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.
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 à Senadora Serys Slhessarenko.
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. 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.
25. 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.
26. Em 17.02.2009, o Senador Adelmir Santana é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
27. Em 17.02.2009, o Senador Heráclito Fortes é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
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 José Agripino é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
César Borges.
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, 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.
32. 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.
33. 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).
34. 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).
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 Geraldo Mesquita é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Leomar Quintanilha
(OF. GLPMDB nº 29/2009).
37. 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).
38. 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).
39. 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).
40. 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).
41. 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).
42. 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).
43. Vago, conforme comunicação do Senador Jarbas Vasconcelos, lido na sessão de 3 de março de 2009.
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44. Em 25.03.2009, vago em virtude da solicitação contida no OF. GLPMDB nº 083/2009.
45. Em 31.03.2009, a Senadora Marina Silva é designada membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 072/2009-GLDBAG).
46. Em 14/04/2009, o Senador Gilberto Goellner deixa de compor a Comissão, como membro Titular do DEM (Of. 61/09-GLDEM).
47. Em 16.04.2009, a Senadora Lúcia Vânia deixa de integrar a Comissão em virtude da comunicação contida no Of. nº 74/09-GLPSDB.
48. Em 29.04.2009, o Senador Magno Malta deixa de compor a Comissão como membro titular e é designado suplente do Bloco de Apoio ao Governo na
Comissão (Of. nº 082/2009-GLDBAG).
49. Em 09/07/2009, o Senador Aloizio Mercadante é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. 119/2009 - GLDBAG).
50. A Senadora Marina Silva desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme comunicação lida na sessão de 19.08.2009.
51. O Senador Jayme Campos licenciou-se nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 130 dias, a partir de 26.08.09 (Requerimento nº
1.041/2009, aprovado na sessão de 25.08.09).

Secretário(a): Altair Gonçalves Soares
Reuniões: TERÇAS-FEIRAS - 12:00HS - Plenário nº 2 - ALA NILO COELHO

Telefone(s): 3311-4251/2005
Fax: 3311-4646

E-mail: scomcdh@senado.gov.br
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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 ( PSDB, DEM )
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 ( PSDB, DEM )
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 ( PSDB, DEM )

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) (43,74)

João Ribeiro   (PR) (45,69)

João Pedro   (PT) (47)

Tião Viana   (PT) (44,54,70)

 1.  Flávio Arns   (PT) (38,67)

 2.  Marina Silva   (S/PARTIDO) (46,83)

 3.  Renato Casagrande   (PSB) (42,73)

 4.  Magno Malta   (PR) (39)

 5.  Augusto Botelho   (PT) (22,40,49,66)

Maioria ( PMDB, PP )
Pedro Simon   (PMDB) (1)

Francisco Dornelles   (PP) (62)

Geraldo Mesquita Júnior   (PMDB) (63)

Romero Jucá   (PMDB) (3,71,75)

Paulo Duque   (PMDB) (4)

 1.  Almeida Lima   (PMDB) (5,61)

 2.  Inácio Arruda   (PC DO B) (6,76,77)

 3.  Wellington Salgado de Oliveira   (PMDB) (2)

 4.  Valdir Raupp   (PMDB) (19,24,65)

 5.  Gilvam Borges   (PMDB) (10,21,64)

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) (37,68)

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) (17,36,72)

 7.  Tasso Jereissati   (PSDB) (34)

PTB (12)

Fernando Collor (13,14,15,16,25,26,28,30,48)  1.  Mozarildo Cavalcanti (48)

PDT
Flávio Torres (32,59,81,82)  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 Almeida Lima é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Geraldo Mesquita Júnior
(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 Geraldo Mesquita Júnior é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Almeida Lima
(Of. 24/2009-GLPMDB).
64. 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).
65. 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).
66. 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).
67. 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).
68. 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).
69. 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).
70. 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).
71. Vago, conforme comunicação do Senador Jarbas Vasconcelos, lido na sessão de 3 de março de 2009.
72. 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).
73. 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).
74. 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).
75. Em 10.03.2009, o Senador Romero Jucá é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 063/2009).
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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78. Em 02/06/2009, a Senadora Kátia Abreu deixa de compor a Comissão (Of. 93/09-GLDEM).
79. Em 02/06/2009, a Liderança do Democratas cede, temporariamente, vaga de suplente ao Partido Trabalhista Brasileiro - PTB (OF. Nº
094/09-GLDEM).
80. Em 02/06/2009, o Senador Romeu Tuma é designado membro suplente em vaga cedida pelo DEM na Comissão (OF. Nº 165/2009/GLPTB).
81. A Senadora Patrícia Saboya encontra-se licenciada, nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, conforme o Requerimento nº 878, de 2009,
aprovado no dia 15/07/2009, na Sessão Deliberativa Extraordinária iniciada em 14/07/2009.
82. Em 04.08.2009, o Senador Flávio Torres é designado membro titular do PDT na Comissão, em substituição à Senadora Patrícia Saboya (Of. nº
59/09-LPDT).
83. A Senadora Marina Silva desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme comunicação lida na sessão de 19.08.2009.

Secretário(a): José Alexandre Girão M. da Silva
Reuniões: QUINTAS-FEIRAS - 10:00HS - Plenário nº 7 - ALA ALEXANDRE COSTA

Telefone(s): 3311-3496
Fax: 3311-3546

E-mail: scomcre@senado.gov.br

7.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE PROTEÇÃO DOS CIDADÃOS BRASILEIROS NO
EXTERIOR

Número de membros: 7 titulares  e 7 suplentes

Secretário(a): José Alexandre Girão M. da Silva
Telefone(s): 3311-3496

Fax: 3311-3546
E-mail: scomcre@senado.gov.br
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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 ( PSDB, DEM )
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 ( PSDB, DEM )
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 ( PSDB, DEM )

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) (16)

Delcídio Amaral   (PT) (16,33,57)

Ideli Salvatti   (PT) (16)

Inácio Arruda   (PC DO B) (17)

Fátima Cleide   (PT) (25)

João Ribeiro   (PR) (24)

 1.  Marina Silva   (S/PARTIDO) (20,66)

 2.  Paulo Paim   (PT) (23,33,58)

 3.  Antonio Carlos Valadares   (PSB) (19)

 4.  Expedito Júnior   (PR) (21)

 5.  Eduardo Suplicy   (PT) (18)

 6.  João Pedro   (PT) (22)

Maioria ( PMDB, PP )
Francisco Dornelles   (PP) (52,63,64)

Gilvam Borges   (PMDB) (54)

Paulo Duque   (PMDB) (47)

Mão Santa   (PMDB) (5,9,44)

Valdir Raupp   (PMDB) (43,60)

Wellington Salgado de Oliveira   (PMDB) (45)

 1.  Neuto De Conto   (PMDB) (3,6,48)

 2.  Lobão Filho   (PMDB) (26,50)

 3.  Pedro Simon   (PMDB) (8,10,11,51)

 4.  Valter Pereira   (PMDB) (53)

 5.  VAGO (49,63)

 6.  Almeida Lima   (PMDB) (46,59,64)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Gilberto Goellner   (DEM) (27)

Eliseu Resende   (DEM) (35)

Heráclito Fortes   (DEM) (31)

Jayme Campos   (DEM) (29,67)

Kátia Abreu   (DEM) (7,32)

Arthur Virgílio   (PSDB) (40,62,65)

João Tenório   (PSDB) (42,56)

Flexa Ribeiro   (PSDB) (15)

Marconi Perillo   (PSDB) (41)

 1.  Antonio Carlos Júnior   (DEM) (38)

 2.  Efraim Morais   (DEM) (37)

 3.  Adelmir Santana   (DEM) (28)

 4.  Rosalba Ciarlini   (DEM) (34)

 5.  Demóstenes Torres   (DEM) (1,36)

 6.  Cícero Lucena   (PSDB) (15)

 7.  Mário Couto   (PSDB) (13,55,65)

 8.  Alvaro Dias   (PSDB) (15,61)

 9.  Sérgio Guerra   (PSDB) (14)

PTB (4)

Fernando Collor (30)  1.  Gim Argello (30)

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, o Senador João Tenório é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. 29/2009-GLPSDB), em substituição ao Senador
Eduardo Azeredo.
14. 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.
15. 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).
16. 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).
17. 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.
18. 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.
19. 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.
20. 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.
21. 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.
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 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.
24. 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.
25. 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.
26. Vago, em virtude de o Senador José Maranhão ter tomado posse no cargo de Governador de Estado, renunciando ao mandato de Senador.
27. Em 17.02.2009, o Senador Gilberto Goellner é confirmado como membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
28. Em 17.02.2009, o Senador Adelmir Santana é confirmado como membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
29. 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.
30. 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.
31. 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.
32. Em 17.02.2009, a Senadora Kátia Abreu é designada membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
33. 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.
34. Em 17.02.2009, a Senadora Rosalba Ciarlini é confirmada como membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
35. Em 17.02.2009, o Senador Eliseu Resende é confirmado como membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
36. 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.
37. 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.
38. 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.
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 Alvaro Dias é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. 29/2009-GLPSDB), em substituição ao Senador João
Tenório.
41. 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.
42. Em 12.02.2009, o Senador Arthur Virgílio é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. 29/2009-GLPSDB), em substituição ao Senador
Marconi Perillo.
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43. Em 02.03.2009, o Senador Geraldo Mesquita é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valter Pereira (OF.
GLPMDB nº 25/2009).
44. 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).
45. 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).
46. 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).
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 Neuto De Conto é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Lobão Filho (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 Lobão Fiho é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 25/2009).
51. 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).
52. 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).
53. 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).
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 Arthur Virgílio é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador João Tenório, que passa à
titularidade (Of. 50/09 - GLPSDB).
56. 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).
57. 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).
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, vago em razão de o Senador Valdir Raupp ter sido designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 061/2009).
60. 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).
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 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).
64. 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).
65. Em 12.08.2009, o Senador Arthur Virgílio deixa a suplência e é designado titular do PSDB, em substituição ao Senador Mário Couto, que passa a
integrar a Comissão como suplente (Of. 136/09-GLPSDB).
66. A Senadora Marina Silva desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme comunicação lida na sessão de 19.08.2009.
67. O Senador Jayme Campos licenciou-se nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 130 dias, a partir de 26.08.09 (Requerimento nº
1.041/2009, aprovado na sessão de 25.08.09).

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) (35,45)

Valter Pereira   (PMDB) (1,44)

Romero Jucá   (PMDB) (4,11,47)

Almeida Lima   (PMDB) (48)

 1.  Wellington Salgado de Oliveira   (PMDB) (46)

 2.  Pedro Simon   (PMDB) (43)

 3.  Valdir Raupp   (PMDB) (41)

 4.  Gerson Camata   (PMDB) (42,49,51)

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) (38,52)

 3.  Demóstenes Torres   (DEM) (9,12,33)

 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 (34)  1.  Mozarildo Cavalcanti (34)

PDT
Jefferson Praia (8,15,39)  1.  João Durval (16,40)

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. 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.
34. 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.
35. Vago, em virtude de o Senador José Maranhão ter tomado posse no cargo de Governador de Estado, renunciando ao mandato de Senador.
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 Jefferson Praia é designado Titular do PDT na Comissão, em substituição ao Senador Cristovam Buarque (Of.
21/09-GLPDT).
40. Em 19/02/2009, o Senador João Durval é designado Suplente do PDT na Comissão (Of. 21/09-GLPDT).
41. 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).
42. Em 02.03.2009, o Senador Jarbas Vasconcelos é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valdir Raupp (OF.
GLPMDB nº 33/2009).
43. Em 02.03.2009, o Senador Pedro Simon é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Wellington Salgado (OF.
GLPMDB nº 33/2009).
44. Em 02.03.2009, o Senador Valter Pereira é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 33/2009).
45. Em 02.03.2009, o Senador Leomar Quintanilha é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 33/2009).
46. 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).
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47. 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).
48. 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).
49. Vago, conforme comunicação do Senador Jarbas Vasconcelos, lido na sessão de 3 de março de 2009.
50. Em 05/03/2009, o Senador Roberto Cavalcanti é designado Suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. 43/2009 - GLDBAG).
51. Em 10.03.2009, o Senador Gerson Camata é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 064/2009).
52. O Senador Jayme Campos licenciou-se nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 130 dias, a partir de 26.08.09 (Requerimento nº
1.041/2009, aprovado na sessão de 25.08.09).

Secretário(a): Selma Míriam Perpétuo Martins
Reuniões: QUARTAS-FEIRAS - 14:00HS -

Telefone(s): 3311-4282
Fax: 3311-1627

E-mail: scomcdr@senado.gov.br
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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) (21)

Augusto Botelho   (PT) (20,31,49)

César Borges   (PR) (17,54)

 1.  Paulo Paim   (PT) (22)

 2.  Fátima Cleide   (PT) (4,6,18)

 3.  Expedito Júnior   (PR) (19)

 4.  Serys Slhessarenko   (PT) (23,52)

Maioria ( PMDB, PP )
Leomar Quintanilha   (PMDB) (2,11,34,48)

Neuto De Conto   (PMDB) (40,44)

Gerson Camata   (PMDB) (36,47)

Valter Pereira   (PMDB) (41,50)

 1.  Romero Jucá   (PMDB) (45,46)

 2.  Valdir Raupp   (PMDB) (35,42)

 3.  Renan Calheiros   (PMDB) (38,43)

 4.  Paulo Duque   (PMDB) (37,39)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Gilberto Goellner   (DEM) (27)

Raimundo Colombo   (DEM) (26)

Kátia Abreu   (DEM) (25)

Jayme Campos   (DEM) (8,10,33,57)

Arthur Virgílio   (PSDB) (16,53,56)

Flexa Ribeiro   (PSDB) (12,55)

Marisa Serrano   (PSDB) (13)

 1.  Demóstenes Torres   (DEM) (3,30)

 2.  Heráclito Fortes   (DEM) (32)

 3.  Rosalba Ciarlini   (DEM) (7,28)

 4.  José Agripino   (DEM) (29)

 5.  Mário Couto   (PSDB) (15,55)

 6.  João Tenório   (PSDB) (13)

 7.  Marconi Perillo   (PSDB) (14)

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, o Senador Mário Couto é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 031/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Flexa Ribeiro.
13. 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).
14. 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.
15. 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.
16. 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.
17. 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.
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 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.
20. 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.
21. 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.
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 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).
35. 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).
36. 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).
37. 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).
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 02.03.2009, o Senador Neuto De Conto é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Leomar Quintanilha (OF.
GLPMDB nº 31/2009).
41. Em 02.03.2009, o Senador Mão Santa é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Neuto De Conto (OF.
GLPMDB nº 31/2009).
42. Em 02.03.2009, o Senador Valdir Raupp é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Romero Jucá (OF.
GLPMDB nº 31/2009).
43. Em 02.03.2009, o Senador Renan Calheiros é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valter Pereira (OF.
GLPMDB nº 31/2009).
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44. 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).
45. 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).
46. 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).
47. 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).
48. Em 04/03/2009, o Senador Leomar Quintanilha teve a sua indicação como Titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 46/2009 -
GLPMDB).
49. Em 03.03.2009, o Senador Augusto Botelho é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 024/09-GLDBAG).
50. Em 04/03/2009, o Senador Valter Pereira é designado Titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Mão Santa (Of. 46/2009 -
GLPMDB).
51. Em 05/03/2009, o Senador Sérgio Zambiasi é designado Suplente do PTB na Comissão, em substituição ao Senador Gim Argello (Of. 86/2009 -
GLPTB).
52. Em 31.03.2009, a Senadora Serys Slhessarenko é designada membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
072/2009-GLDBAG).
53. Em 16.04.2009, a Senadora Lúcia Vânia deixa de integrar a Comissão em virtude da comunicação contida no Of. nº 75/09-GLPSDB.
54. Em 29.04.2009, o Senador César Borges é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador Magno
Malta (Of. nº 016/09-GLDBAG).
55. Em 12.08.2009, o Senador Flexa Ribeiro deixa a suplência e é designado titular do PSDB, em substituição ao Senador Mário Couto, que passa a
integrar a Comissão como suplente (Of. 138/09-GLPSDB).
56. Em 12.08.2009, o Senador Arthur Virgílio é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. 137/09-GLPSDB).
57. O Senador Jayme Campos licenciou-se nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 130 dias, a partir de 26.08.09 (Requerimento nº
1.041/2009, aprovado na sessão de 25.08.09).

Secretário(a): Marcello Varella
Reuniões: QUINTAS-FEIRAS - 12:00HS -

Telefone(s): 3311-3506
E-mail: marcello@senado.gov.br
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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 ( PSDB, DEM )
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) (19)

Renato Casagrande   (PSB) (21)

Magno Malta   (PR) (20)

Roberto Cavalcanti   (PRB) (18,41,47)

 1.  Delcídio Amaral   (PT) (22)

 2.  Flávio Arns   (PT) (19)

 3.  Antonio Carlos Valadares   (PSB) (18,45)

 4.  João Ribeiro   (PR) (18,43)

Maioria ( PMDB, PP )
Wellington Salgado de Oliveira   (PMDB) (39)

Lobão Filho   (PMDB) (36)

Gerson Camata   (PMDB) (7,10,37)

Valdir Raupp   (PMDB) (34,44)

 1.  Valter Pereira   (PMDB) (38)

 2.  Romero Jucá   (PMDB) (35)

 3.  Gilvam Borges   (PMDB) (8,9,40,46,48)

 4.  Leomar Quintanilha   (PMDB) (2)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Antonio Carlos Júnior   (DEM) (29)

Demóstenes Torres   (DEM) (3,24)

José Agripino   (DEM) (6,12,31)

Efraim Morais   (DEM) (26)

Cícero Lucena   (PSDB) (16)

Flexa Ribeiro   (PSDB) (17,28)

Papaléo Paes   (PSDB) (15)

 1.  Gilberto Goellner   (DEM) (27)

 2.  Eliseu Resende   (DEM) (25)

 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) (11,17,42)

PTB (5)

Sérgio Zambiasi (23)  1.  Fernando Collor (23)

PDT
Flávio Torres (13,33,50,51)  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. Vago em virtude do remanejamento de vagas indicado pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/2009 - GLDBAG).
19. 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).
20. 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.
21. 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.
22. 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.
23. 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).
24. 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).
25. 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).
26. 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).
27. 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).
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 José Agripino é designado Titular do DEM na Comissão (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 Geraldo Mesquita Júnior é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valter Pereira
(Of. 32/2009-GLPMDB).
35. 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).
36. 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).
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 Valter Pereira é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Romero Jucá (Of.
32/2009-GLPMDB).
39. 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).
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 Arthur Virgílio é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Sérgio Guerra (Of.
54/09-GLPSDB).
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43. Em 10.03.2009, o Senador João Ribeiro é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 039/2009-GLDBAG).
44. 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).
45. 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).
46. 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).
47. Em 10.03.2009, o Senador Roberto Cavalcanti é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador
Antonio Carlos Valadares (Of. nº 046/09-GLDBAG).
48. Em 11.03.2009, o Senador Gilvam Borges é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 065/2009).
49. Em 12.03.2009, o Senador Sérgio Guerra é designado membro suplente do PSDB na Comissão, em substituição à Senadora Marisa Serrano (Of. nº
054/09-GLPSDB).
50. A Senadora Patrícia Saboya encontra-se licenciada, nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, conforme o Requerimento nº 878, de 2009,
aprovado no dia 15/07/2009, na Sessão Deliberativa Extraordinária iniciada em 14/07/2009.
51. Em 04.08.2009, o Senador Flávio Torres é designado membro titular do PDT na Comissão, em substituição à Senadora Patrícia Saboya (Of. nº
58/09-LPDT).

Secretário(a): Égli Lucena Heusi Moreira
Reuniões: QUARTAS-FEIRAS - 08:45HS -

Telefone(s): 3311-1120
Fax: 3311-2025

E-mail: scomcct@senado.gov.br
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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 ( PSDB, DEM )
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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4) CONSELHO DO DIPLOMA MULHER-CIDADÃ BERTHA LUTZ
Número de membros: 12 titulares

PRESIDENTE: Senador Marco Maciel   (DEM-PE) (2)

VICE-PRESIDENTE: Senadora Lúcia Vânia   (PSDB-GO) (2)

1ª Designação:  03/12/2001
2ª Designação:  26/02/2003
3ª Designação:  03/04/2007
4ª Designação:  12/02/2009

MEMBROS
PMDB

Wellington Salgado de Oliveira   (MG) (3)

DEM
Marco Maciel   (PE)

PSDB
Lúcia Vânia   (GO)

PT
Fátima Cleide   (RO)

PTB
VAGO (1)

PDT
Flávio Torres   (CE) (4)

PR
Expedito Júnior   (RO)

PSB
Renato Casagrande   (ES)

PRB
Marcelo Crivella   (RJ)

PC DO B
Inácio Arruda   (CE)

PP

PSOL
José Nery   (PA)

Atualização:  07/08/2009
Notas:
1. Vago tendo em vista a comunicação de desligamento do Senador Mozarildo Calvacante, conforme Of.nº088/2009/GLPTB.
2. Eleitos na 1ª Reunião do Conselho, realizada em 17.06.2009.
3. Indicado para ocupar a vaga destinada ao PMDB, conforme Of.GLPMDF nº 020-A-2009, lido na sessão do dia 24.06.2009.
4. Em 04.08.2009, o Senador Flávio Torres (PDT-CE)foi designado titular do Conselho do Diploma Mulher-Cidadã Bertha Lutz, em substituição à
Senadora Patrícia Saboya, que se encontra licenciada, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, a partir de 17.07.2009 (Of. nº61/09-LPDT).
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