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A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. 
Bloco/PT – MT) – Os Projetos de Decreto Legis-
lativo nºs 697 a 705, de 2009, que acabam de ser 
lidos, tramitarão com prazo determinado de quaren-
ta e cinco dias, de acordo com o art. 223, § 1º, da 
Constituição Federal.

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

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. 
Bloco/PT – MT) – A Presidência comunica ao Ple-
nário que, nos termos do inciso IV, § 1º, do art. 91 
do Regimento Interno, o Projeto de Lei da Câmara 
nº 158, de 2009, que acaba de ser lido será apre-
ciado terminativamente pela Comissão de Assuntos 
Sociais, onde poderá receber emendas pelo prazo 
de cinco dias úteis, nos termos do art. 122, II, c, da 
referida Norma Interna.

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – A Presidência comunica ao Plenário 
que, nos termos do inciso IV, § 1º, do art. 91 do Regi-
mento Interno, o Projeto de Lei da Câmara nº 159, de 
2009, que acaba de ser lido será apreciado termina-

tivamente pela Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania, onde poderá receber emendas pelo prazo 
de cinco dias úteis, nos termos do art. 122, II, c, da 
referida Norma Interna.

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

É lido o seguinte:

AVISO 
 Nº 40, DE 2009 – CN 

(Nº 80/BCB-Presi, na origem, do Presidente 
substituto do Banco Central do Brasil)

– Encaminhando ao Congresso Nacional as Demons-
trações Financeiras Sintéticas Intermediárias da-
quele Banco, referentes ao 1º semestre de 2009, 
conforme determina o art. 112 da Lei nº 11.768, 
de 14 de agosto de 2008 (Lei de Diretrizes Or-
çamentárias para 2009).

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – O expediente que acaba de ser lido vai 
à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e 
Fiscalização.

Será feita comunicação à Câmara dos Deputa-
dos.

Sobre a mesa, pareceres que passo a ler.

São lidos os seguintes:
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A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – Foram lidos anteriormente os Pareceres 
nºs 1.412 e 1.413, de 2009, da Comissão de Assun-
tos Econômicos, concluindo pela apresentação dos 
seguintes Projetos de Resolução:

– Nº 54, de 2009 (MSF 169/2009), que autoriza a União 
a contratar operação de crédito externo, no va-
lor 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 consórcio for-
mado pelos bancos BNP Paribas, Société Gé-
nérale, Calyon, Credit Industriel et Commercial, 
Natixis e Santander, cujos recursos destinam-se 
ao Programa de Desenvolvimento de Submari-
nos – Prosub; e

– Nº 55, de 2009 (MSF 170/2009), que autoriza a União 
a contratar 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, com um consórcio formado pelos 
bancos Société Générale, BNP Paribas S. A., 
Santander S. A. e Calyon S. A., cujos recursos 
destinam-se ao Projeto H-X BR (antigo CH-X).

As proposições ficarão perante a Mesa durante 
cinco dias úteis a fim de receber emendas, nos termos 
do art. 235, II, f, do Regimento Interno.

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

São lidos os seguintes:
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PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 375, DE 2009

Acrescenta parágrafo ao art. 20 da Lei 
nº 8.036, de 11 de maio de 1990, para permitir 
a liberação de recursos das contas vincula-
das do Fundo de Garantia do Tempo de Ser-
viço (FGTS) para pagamento de prestações, 
amortização extraordinária ou liquidação de 
saldo devedor decorrentes de financiamen-
to habitacional de filhos do trabalhador que 
sejam maiores de 21 (vinte e um) anos, te-
nham vínculo matrimonial ou união estável 
e não possuam imóvel próprio. 

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 20 da Lei nº 8.036, de 11 de maio de 

1990, passa a vigorar acrescido do seguinte § 21:

“Art. 20.  ................................................

 ..............................................................
§ 21. O trabalhador poderá movimentar a 

conta vinculada nas modalidades previstas nos 
incisos V, VI e VII para a aquisição de imóvel para 
descendente de primeiro grau, desde que este 
não seja proprietário ou promitente comprador de 
imóvel, que seja maior de 21 (vinte e um) anos 
e que tenha vínculo matrimonial ou comprovada 
união estável, ainda que o titular já tenha usado 
sua conta para a aquisição de imóvel próprio ou 
para outro descendente de primeiro grau.” 

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

Justificação

O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) 
é patrimônio do trabalhador brasileiro. Assim, sua uti-
lização deve ser em prol, acima de tudo, do interesse 
do trabalhador, pois a razão principal para a criação do 
Fundo foi a criação de uma poupança para o trabalha-
dor, a despeito da possibilidade de se usar os recursos 
do Fundo para financiar investimentos.

A atual legislação do FGTS traz alguns dispo-
sitivos que permitem o saque ou movimentação para 
contemplar a liberação dos saldos em contas vincula-
das, sendo que as hipóteses mais comuns são a de-
missão sem justa causa e a aposentadoria. Há, ainda, 
outras hipóteses em que a liberação torna-se possível 
como medida social compensatória, como para aten-
der problema grave de saúde ou mesmo em casos de 
calamidade pública.

A nosso ver, o saldo do FGTS, recurso do traba-
lhador, deveria ter maior possibilidade de utilização, 
daí porque apresentamos o presente projeto de lei, 
com o intuito de permitir a liberação dos recursos do 

trabalhador para o pagamento de parte das presta-
ções, de amortização extraordinária e de liquidação 
de financiamento de filhos maior de idade, desde que 
cumpram os requisitos de possuir vínculo matrimonial 
ou união estável, de modo que fique caracterizada a 
necessidade da aquisição da casa própria e o cumpri-
mento da função social da propriedade. 

Contamos com o apoio de nossos ilustres Pares 
e esperamos o aperfeiçoamento desta proposição no 
curso de sua tramitação nesta Casa, se houver ne-
cessidade.

Sala das Sessões, – Senador Jarbas Vascon-
celos.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 8.036, DE 11 DE MAIO DE 1990

Dispõe sobre o Fundo de Garantia 
do Tempo de Serviço, e dá outras provi-
dências.

....................................................................................
Art. 20. A conta vinculada do trabalhador no FGTS 

poderá ser movimentada nas seguintes situações: 
I – despedida sem justa causa, inclusive a indire-

ta, de culpa recíproca e de força maior; (Redação dada 
pela Medida Provisória nº 2.197-43, de 2001)

II – extinção total da empresa, fechamento de 
quaisquer de seus estabelecimentos, filiais ou agências, 
supressão de parte de suas atividades, declaração de 
nulidade do contrato de trabalho nas condições do art. 
19-A, ou ainda falecimento do empregador individual 
sempre que qualquer dessas ocorrências implique res-
cisão de contrato de trabalho, comprovada por decla-
ração escrita da empresa, suprida, quando for o caso, 
por decisão judicial transitada em julgado; (Redação 
dada pela Medida Provisória nº 2.164-41, de 2001)

III – aposentadoria concedida pela Previdência 
Social; 

IV – falecimento do trabalhador, sendo o saldo 
pago a seus dependentes, para esse fim habilitados 
perante a Previdência Social, segundo o critério ado-
tado para a concessão de pensões por morte. Na falta 
de dependentes, farão jus ao recebimento do saldo da 
conta vinculada os seus sucessores previstos na lei 
civil, indicados em alvará judicial, expedido a requeri-
mento do interessado, independente de inventário ou 
arrolamento; 

V – pagamento de parte das prestações decor-
rentes de financiamento habitacional concedido no 
âmbito do Sistema Financeiro da Habitação (SFH), 
desde que: 
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a) o mutuário conte com o mínimo de 3 (três) 
anos de trabalho sob o regime do FGTS, na mesma 
empresa ou em empresas diferentes; 

b) o valor bloqueado seja utilizado, no mínimo, 
durante o prazo de 12 (doze) meses; 

c) o valor do abatimento atinja, no máximo, 80 
(oitenta) por cento do montante da prestação; 

VI – liquidação ou amortização extraordinária do 
saldo devedor de financiamento imobiliário, observadas 
as condições estabelecidas pelo Conselho Curador, 
dentre elas a de que o financiamento seja concedido 
no âmbito do SFH e haja interstício mínimo de 2 (dois) 
anos para cada movimentação; 

VII – pagamento total ou parcial do preço de 
aquisição de moradia própria, ou lote urbanizado de 
interesse social não construído, observadas as se-
guintes condições: (Redação dada pela Lei nº 11.977, 
de 2009)

a) o mutuário deverá contar com o mínimo de 
3 (três) anos de trabalho sob o regime do FGTS, na 
mesma empresa ou empresas diferentes; 

b) seja a operação financiável nas condições vi-
gentes para o SFH; 

VIII – quando o trabalhador permanecer três anos 
ininterruptos, a partir de 1º de junho de 1990, fora do 
regime do FGTS, podendo o saque, neste caso, ser 
efetuado a partir do mês de aniversário do titular da 
conta. (Redação dada pela Lei nº 8.678, de 1993)

IX – extinção normal do contrato a termo, inclu-
sive o dos trabalhadores temporários regidos pela Lei 
nº 6.019, de 3 de janeiro de 1974; 

X – suspensão total do trabalho avulso por perí-
odo igual ou superior a 90 (noventa) dias, comprovada 
por declaração do sindicato representativo da catego-
ria profissional. 

XI – quando o trabalhador ou qualquer de seus 
dependentes for acometido de neoplasia maligna. (In-
cluído pela Lei nº 8.922, de 1994)

XII – aplicação em quotas de Fundos Mútuos 
de Privatização, regidos pela Lei n° 6.385, de 7 de 
dezembro de 1976, permitida a utilização máxima de 
50 % (cinqüenta por cento) do saldo existente e dis-
ponível em sua conta vinculada do Fundo de Garantia 
do Tempo de Serviço, na data em que exercer a opção. 
(Incluído pela Lei nº 9.491, de 1997) (Vide Decreto nº 
2.430, 1997)

XIII – quando o trabalhador ou qualquer de seus 
dependentes for portador do vírus HIV; (Incluído pela 
Medida Provisória nº 2.164-41, de 2001)

XIV – quando o trabalhador ou qualquer de seus 
dependentes estiver em estágio terminal, em razão de 
doença grave, nos termos do regulamento; (Incluído 
pela Medida Provisória nº 2.164-41, de 2001)

XV – quando o trabalhador tiver idade igual ou 
superior a setenta anos. (Incluído pela Medida Provi-
sória nº 2.164-41, de 2001)

XVI – necessidade pessoal, cuja urgência e gra-
vidade decorra de desastre natural, conforme disposto 
em regulamento, observadas as seguintes condições: 
(Incluído pela Lei nº 10.878, de 2004)

a) o trabalhador deverá ser residente em áreas 
comprovadamente atingidas de Município ou do Dis-
trito Federal em situação de emergência ou em esta-
do de calamidade pública, formalmente reconhecidos 
pelo Governo Federal; (Incluído pela Lei nº 10.878, 
de 2004)

b) a solicitação de movimentação da conta vincu-
lada será admitida até 90 (noventa) dias após a publica-
ção do ato de reconhecimento, pelo Governo Federal, 
da situação de emergência ou de estado de calamidade 
pública; e (Incluído pela Lei nº 10.878, de 2004)

c) o valor máximo do saque da conta vinculada 
será definido na forma do regulamento. (Incluído pela 
Lei nº 10.878, de 2004)

XVII – integralização de cotas do FI-FGTS, res-
peitado o disposto na alínea i do inciso XIII do caput 
do art. 5o desta Lei, permitida a utilização máxima de 
10% (dez por cento) do saldo existente e disponível 
na data em que exercer a opção. (Incluído pela Lei nº 
11.491, de 2007)

§ 1º A regulamentação das situações previstas 
nos incisos I e II assegurar que a retirada a que faz jus 
o trabalhador corresponda aos depósitos efetuados na 
conta vinculada durante o período de vigência do último 
contrato de trabalho, acrescida de juros e atualização 
monetária, deduzidos os saques. 

§ 2º O Conselho Curador disciplinará o disposto no 
inciso V, visando beneficiar os trabalhadores de baixa 
renda e preservar o equilíbrio financeiro do FGTS. 

§ 3º O direito de adquirir moradia com recursos 
do FGTS, pelo trabalhador, só poderá ser exercido 
para um único imóvel. 

§ 4º O imóvel objeto de utilização do FGTS so-
mente poderá ser objeto de outra transação com recur-
sos do fundo, na forma que vier a ser regulamentada 
pelo Conselho Curador. 

§ 5º O pagamento da retirada após o período pre-
visto em regulamento, implicará atualização monetária 
dos valores devidos. 

§ 6o Os recursos aplicados em cotas de fundos 
Mútuos de Privatização, referidos no inciso XII, serão 
destinados, nas condições aprovadas pelo CND, a 
aquisições de valores mobiliários, no âmbito do Pro-
grama Nacional de Desestatização, de que trata a 
Lei no 9.491, de 1997, e de programas estaduais de 
desestatização, desde que, em ambos os casos, tais 
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destinações sejam aprovadas pelo CND. (Redação 
dada pela Lei nº 9.635, de 1998)

§ 7o Ressalvadas as alienações decorrentes das 
hipóteses de que trata o § 8o, os valores mobiliários a 
que se refere o parágrafo anterior só poderão ser in-
tegralmente vendidos, pelos respectivos Fundos, seis 
meses após a sua aquisição, podendo ser alienada em 
prazo inferior parcela equivalente a 10% (dez por cen-
to) do valor adquirido, autorizada a livre aplicação do 
produto dessa alienação, nos termos da Lei no 6.385, 
de 7 de dezembro de 1976. (Redação dada pela Lei 
nº 9.635, de 1998)

§ 8o As aplicações em Fundos Mútuos de Priva-
tização e no FI-FGTS são nominativas, impenhoráveis 
e, salvo as hipóteses previstas nos incisos I a XI e XIII 
a XVI do caput deste artigo, indisponíveis por seus titu-
lares.(Redação dada pela Lei nº 11.491, de 2007)

§ 9° Decorrido o prazo mínimo de doze meses, 
contados da efetiva transferência das quotas para os 
Fundos Mútuos de Privatização, os titulares poderão 
optar pelo retorno para sua conta vinculada no Fundo 
de Garantia do Tempo de Serviço. (Incluído pela Lei 
nº 9.491, de 1997)

§ 10. A cada período de seis meses, os titulares 
das aplicações em Fundos Mútuos de Privatização 
poderão transferi-las para outro fundo de mesma na-
tureza. (Incluído pela Lei nº 9.491, de 1997)

§ 11. O montante das aplicações de que trata o 
§ 6° deste artigo ficará limitado ao valor dos créditos 
contra o Tesouro Nacional de que seja titular o Fundo 
de Garantia do Tempo de Serviço. (Incluído pela Lei 
nº 9.491, de 1997)

§ 12. Desde que preservada a participação indi-
vidual dos quotistas, será permitida a constituição de 
clubes de investimento, visando a aplicação em quotas 
de Fundos Mútuos de Privatização. (Incluído pela Lei 
nº 9.491, de 1997)

§ 13. A garantia a que alude o § 4o do art. 13 desta 
Lei não compreende as aplicações a que se referem 
os incisos XII e XVII do caput deste artigo. (Redação 
dada pela Lei nº 11.491, de 2007)

§ 14. Ficam isentos do imposto de renda: (Reda-
ção dada pela Lei nº 11.491, de 2007)

I – a parcela dos ganhos nos Fundos Mútuos de 
Privatização até o limite da remuneração das contas 
vinculadas de que trata o art. 13 desta Lei, no mesmo 
período; e (Incluído pela Lei nº 11.491, de 2007)

II – os ganhos do FI-FGTS e do Fundo de Inves-
timento em Cotas – FIC, de que trata o § 19 deste ar-
tigo. (Incluído pela Lei nº 11.491, de 2007)

§ 15. A transferência de recursos da conta do ti-
tular no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço em 
razão da aquisição de ações, nos termos do inciso XII 

do caput deste artigo, ou de cotas do FI-FGTS não 
afetará a base de cálculo da multa rescisória de que 
tratam os §§ 1o e 2o do art. 18 desta Lei. (Redação 
dada pela Lei nº 11.491, de 2007)

§ 16. Os clubes de investimento a que se refere o 
§ 12 poderão resgatar, durante os seis primeiros meses 
da sua constituição, parcela equivalente a 5% (cinco por 
cento) das cotas adquiridas, para atendimento de seus 
desembolsos, autorizada a livre aplicação do produto 
dessa venda, nos termos da Lei no 6.385, de 7 de de-
zembro de 1976. (Incluído pela Lei nº 9.635, de 1998)

§ 17. Fica vedada a movimentação da conta vin-
culada do FGTS nas modalidades previstas nos inci-
sos V, VI e VII deste artigo, nas operações firmadas, 
a partir de 25 de junho de 1998, no caso em que o 
adquirente já seja proprietário ou promitente compra-
dor de imóvel localizado no Município onde resida, 
bem como no caso em que o adquirente já detenha, 
em qualquer parte do País, pelo menos um financia-
mento nas condições do SFH. (Incluído pela Medida 
Provisória nº 2.197-43, de 2001)

§ 18. É indispensável o comparecimento pessoal 
do titular da conta vinculada para o pagamento da re-
tirada nas hipóteses previstas nos incisos I, II, III, VIII, 
IX e X deste artigo, salvo em caso de grave moléstia 
comprovada por perícia médica, quando será paga a 
procurador especialmente constituído para esse fim. (In-
cluído pela Medida Provisória nº 2.197-43, de 2001)

§ 19. A integralização das cotas previstas no inciso 
XVII do caput deste artigo será realizada por meio de 
Fundo de Investimento em Cotas – FIC, constituído pela 
Caixa Econômica Federal especificamente para essa 
finalidade. (Incluído pela Lei nº 11.491, de 2007)

§ 20. A Comissão de Valores Mobiliários esta-
belecerá os requisitos para a integralização das cotas 
referidas no § 19 deste artigo, devendo condicioná-la 
pelo menos ao atendimento das seguintes exigências: 
(Incluído pela Lei nº 11.491, de 2007)

I – elaboração e entrega de prospecto ao traba-
lhador; e (Incluído pela Lei nº 11.491, de 2007)

II – declaração por escrito, individual e específi-
ca, pelo trabalhador de sua ciência quanto aos riscos 
do investimento que está realizando. (Incluído pela Lei 
nº 11.491, de 2007)
....................................................................................

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 376, DE 2009

Dá nova redação ao art. 38 da Lei n° 
4.117, de 27 de agosto de 1962, que institui o 
Código Brasileiro de Telecomunicações.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° O art. 38 da Lei n° 4.117, de 27 de agosto 

de 1962, passa a vigorar acrescido do seguinte pa-
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rágrafo, renomeando-se o seu atual parágrafo único 
para § 1°:

“Art. 38 ..................................................
 ..............................................................
§ 2° O programa oficial de informações 

dos poderes da República a que se refere a 
alínea e deverá acolher todos os comunicados 
governamentais, de modo que as eventuais 
convocações de rede obrigatória gratuita de 
radiodifusão sejam restritas aos temas de re-
conhecida gravidade e urgência, tais como 
calamidades públicas, pandemias ou outros 
de semelhante natureza.” (NR)

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

Justificação

Tem sido comum o programa A Voz do Brasil ser 
imediatamente sucedido de convocação de rede de rá-
dio por Ministros de Estado para assuntos que não são 
de interesse geral e não carregam características de 
urgência ou emergência. Tais mensagens, que poderiam 
perfeitamente ter sido veiculadas no programa recém-
encerrado (A Voz do Brasil), importam em acréscimo 
de prejuízo para as emissoras de rádio. 

Ocorre que o programa A Voz do Brasil já ocupa 
espaço de uma hora no horário nobre da radiodifusão, 
o que implica perda comercial importante para as rá-
dios. Apesar disso, tais convocações de rede ainda 
são feitas sem o cuidado com sua real necessidade 
e relevância.

É no sentido de carrear esses comunicados para 
seu leito natural, o programa de informações dos po-
deres da República, que apresentamos o presente 
projeto.

Em obediência à Lei Complementar nº 95, de 26 
de fevereiro de 1998, no lugar de uma lei extravagante, 
ambientamos o dispositivo desejado na lei que insti-
tui o Código Brasileiro de Telecomunicações, a Lei n° 
4.117, de 1962, na forma de um parágrafo adicional 
ao artigo dedicado à radiodifusão. A referência parti-
culariza a alínea e, que institui o programa que ficou 
conhecido como A Voz do Brasil. Ei-lo, na íntegra e em 
sua forma original:

e) as emissôras de radiodifusão, excluí-
das as de televisão, são obrigadas a retrans-
mitir, diàriamente, das 19 (dezenove) às 20 
(vinte) horas, exceto aos sábados, domingos 
e feriados, o programa oficial de informações 
dos Poderes da República, ficando reservados 
30 (trinta) minutos para divulgação de noticiá-

rio preparado pelas duas Casas do Congres-
so Nacional;

Peço, assim, aos meus nobres pares, seu in-
dispensável apoio a esta modesta proposta de ajuste 
dos rumos hoje tomados pelas convocações de rede 
obrigatória de radiodifusão.

Sala das Sessões, – Senador Expedito Júnior.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 4.117, DE 27 DE AGOSTO DE 1962

....................................................................................
Art. 38. Nas concessões, permissões ou autori-

zações para explorar serviços de radiodifusão, serão 
observados, além de outros requisitos, os seguintes 
preceitos e cláusulas: 

a) os administradores ou gerentes que detenham 
poder de gestão e de representação civil e judicial serão 
brasileiros natos ou naturalizados há mais de dez anos. 
Os técnicos encarregados da operação dos equipa-
mentos transmissores serão brasileiros ou estrangeiros 
com residência exclusiva no País, permitida, porém, 
em caráter excepcional e com autorização expressa do 
órgão competente do Poder Executivo, a admissão de 
especialistas estrangeiros, mediante contrato; 

b) as alterações contratuais ou estatutárias que 
não impliquem alteração dos objetivos sociais ou mo-
dificação do quadro diretivo e as cessões de cotas ou 
ações ou aumento de capital social que não resultem 
em alteração de controle societário deverão ser infor-
madas ao órgão do Poder Executivo expressamente 
definido pelo Presidente da República, no prazo de 
sessenta dias a contar da realização do ato; 

c) a alteração dos objetivos sociais, a modifica-
ção do quadro diretivo, a alteração do controle socie-
tário das empresas e a transferência da concessão, 
da permissão ou da autorização dependem, para sua 
validade, de prévia anuência do órgão competente do 
Poder Executivo; 

d) os serviços de informação, divertimento, pro-
paganda e publicidade das emprêsas de radiodifusão 
estão subordinadas às finalidades educativas e cultu-
rais inerentes à radiodifusão, visando aos superiores 
interesses do País;

e) as emissôras de radiodifusão, excluídas as de 
televisão, são obrigadas a retransmitir, diàriamente, das 
19 (dezenove) às 20 (vinte) horas, exceto aos sábados, 
domingos e feriados, o programa oficial de informações 
dos Poderes da República, ficando reservados 30 (trin-
ta) minutos para divulgação de noticiário preparado 
pelas duas Casas do Congresso Nacional;

f) as emprêsas, não só através da seleção de seu 
pessoal, mas também das normas de trabalho observa-
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das nas estações emissôras devem criar as condições 
mais eficazes para que se evite a prática de qualquer 
das infrações previstas na presente lei;

g) a mesma pessoa não poderá participar da ad-
ministração ou da gerência de mais de uma concessio-
nária, permissionária ou autorizada do mesmo tipo de 
serviço de radiodifusão, na mesma localidade 

h) as emissôras de radiodifusão, inclusive televi-
são, deverão cumprir sua finalidade informativa, des-
tinando um mínimo de 5% (cinco por cento) de seu 
tempo para transmissão de serviço noticioso.

i) as concessionárias e permissionárias de ser-
viços de radiodifusão deverão apresentar, até o último 
dia útil de cada ano, ao órgão do Poder Executivo ex-
pressamente definido pelo Presidente da República e 
aos órgãos de registro comercial ou de registro civil de 
pessoas jurídicas, declaração com a composição de 
seu capital social, incluindo a nomeação dos brasileiros 
natos ou naturalizados há mais de dez anos titulares, 
direta ou indiretamente, de pelo menos setenta por 
cento do capital total e do capital votante. 

Parágrafo único. Não poderá exercer a função 
de diretor ou gerente de concessionária, permissio-
nária ou autorizada de serviço de radiodifusão quem 
esteja no gozo de imunidade parlamentar ou de foro 
especial. 
....................................................................................

LEI COMPLEMENTAR  
Nº 95, DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998

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

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

(À Comissão de Ciência, Tecnologia, Ino-
vação, Comunicação e Informática – decisão 
terminativa.)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 377, DE 2009 

Altera a Lei nº 9.250, de 26 de dezem-
bro de 1995, para estabelecer a necessidade 
de notificação ao contribuinte caso detec-
tada pelo fisco qualquer inconsistência na 
declaração de imposto de renda.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 7º da Lei nº 9.250, de 26 de dezem-

bro de 1995, passa a vigorar acrescido do seguinte 
parágrafo:

“Art. 7º  ..................................................
 ..............................................................
§ 6º Caso detectada qualquer inconsis-

tência ou incongruência na declaração apre-
sentada, o contribuinte deverá ser notificado 
para que, no prazo de trinta dias, possa efe-
tuar a devida retificação, antes da abertura de 
processo administrativo fiscal ou imposição de 
qualquer penalidade.” (NR)

Art. 2º Esta Lei entra em vigor no dia primeiro de 
janeiro do ano subseqüente ao de sua publicação.

Justificação

A Lei nº 9.250, de 26 de dezembro de 1995, impõe 
ao contribuinte do imposto de renda da pessoa física a 
obrigação de apresentar, anualmente, declaração dos 
rendimentos obtidos no ano-calendário anterior.

O procedimento de elaboração dessa declaração 
não é singelo. Muitos contribuintes optam por contra-
tar profissionais especializados, normalmente com 
formação em ciências contábeis, para elaboração da 
declaração a ser apresentada.

Elaborada ou não pelo próprio contribuinte, mui-
tas vezes a declaração apresenta erros involuntários 
e o contribuinte é penalizado.

Além disso, a demora no processamento das 
declarações cria uma dúvida para o contribuinte, no 
tocante à correção da declaração apresentada. A de-
mora faz com que o contribuinte possa vir a pensar que 
está na chamada “malha fina”, o que pode lhe gerar 
preocupação e ansiedade.

A presente proposição objetiva resolver esse 
problema, determinando que o fisco deverá notificar o 
contribuinte quando verificar que há algum erro em sua 
declaração, permitindo-lhe, desse modo, retificá-la.

Diante do exposto, contamos com o apoio dos ilus-
tres colegas à aprovação dessa relevante matéria.

Sala das Sessões, – Senador Expedito Júnior.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 9.250, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1995

....................................................................................
Art. 7º A pessoa física deverá apurar o saldo em 

Reais do imposto a pagar ou o valor a ser restituído, 
relativamente aos rendimentos percebidos no ano-
calendário, e apresentar anualmente, até o último dia 
útil do mês de abril do ano-calendário subseqüente, 
declaração de rendimentos em modelo aprovado pela 
Secretaria da Receita Federal.

§ 1º O prazo de que trata este artigo aplica-se 
inclusive à declaração de rendimentos relativa ao exer-
cício de 1996, ano-calendário de 1995.
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§ 2º O Ministro da Fazenda poderá estabelecer 
limites e condições para dispensar pessoas físicas da 
obrigação de apresentar declaração de rendimentos. 

I – as pessoas físicas cujos rendimentos tribu-
táveis, exceto os tributados exclusivamente na fonte 
e os sujeitos à tributação definitiva, sejam iguais ou 
inferiores a R$ 10.800,00 (dez mil e oitocentos reais), 
desde que não enquadradas em outras condições de 
obrigatoriedade de sua apresentação;

II – outras pessoas físicas declaradas em ato do 
Ministro da Fazenda, cuja qualificação fiscal assegure 
a preservação dos controles fiscais pela administra-
ção tributária.

§ 3º Fica o Ministro da Fazenda autorizado a 
prorrogar o prazo para a apresentação da declaração, 
dentro do exercício financeiro.

§ 4º Homologada a partilha ou feita a adjudicação 
dos bens, deverá ser apresentada pelo inventariante, 
dentro de trinta dias contados da data em que transitar 
em julgado a sentença respectiva, declaração dos ren-
dimentos correspondentes ao período de 1º de janeiro 
até a data da homologação ou adjudicação.

§ 5º Se a homologação ou adjudicação ocorrer 
antes do prazo anualmente fixado para a entrega das 
declarações de rendimentos, juntamente com a decla-
ração referida no parágrafo anterior deverá ser entre-
gue a declaração dos rendimentos correspondente ao 
ano-calendário anterior.
....................................................................................

(À Comissão de Assuntos Econômicos 
– decisão terminativa.)

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – Os projetos que acabam de ser lidos 
serão publicados e remetidos às Comissões compe-
tentes.

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – A Presidência comunica abertura de pra-
zo de cinco dias úteis para recebimento de emendas 
aos Projetos de Lei do Senado nºs 375, 376 e 377, de 
2009, lidos anteriormente, perante as Comissões de 
Constituição, Justiça e Cidadania; Ciência, Tecnologia, 
Inovação, Comunicação e Informática; e, de Assuntos 
Econômicos, respectivamente.

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – A Presidência recebeu o Aviso nº 181/
GM/MMA, de 20 de agosto do corrente ano, do Exmº 
Sr. Ministro de Estado do Meio Ambiente, Carlos Minc, 
que encaminha moção do Conselho Nacional do Meio 
Ambiente – CONAMA, em defesa do Código Florestal 
Federal e em repúdio ao risco de retrocesso à legis-
lação ambiental.

À Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Con-
sumidor e Fiscalização e Controle.

É o seguinte o expediente:

Aviso nº 181/GM/MMA

Brasília, 20 de agosto de 2009

A Sua Excelência o Senhor
Senador José Sarney
Presidente do Senado Federal
Assunto: Encaminhamento.

Senhor Senador,
Encaminho a Vossa Excelência, para conhecimen-

to, a anexa cópia da Moção Conama nº 100/2009, de 
26 de junho de 2009, aprovada na 94º Reunião Ordi-
nária realizada em 27 de maio de 2009, que manifesta 
defesa ao Código Florestal Federal e repúdio ao risco 
de retrocesso à legislação ambiental, e recomenda a 
ampliação do debate junto à sociedade, em especial 
às instituições de ensino e pesquisa.

Atenciosamente, – Carlos Minc, Ministro de Es-
tado do Meio Ambiente.

MOÇÃO Nº 100, DE 26 DE JUNHO DE 2009

Manifesta defesa ao Código Florestal 
Federal o repúdio ao risco de retrocesso à 
legislação ambiental.

O Conselho Nacional do Meio Ambiente – CO-
NAMA no uso de suas atribuições e competências que 
lhe são conferidas pela Lei nº 6.938, de 31 de agosto 
de 1981, regulamentada pelo Decreto nº 99.274, de 
6 de junho de 1990, e tendo em vista o disposto em 
seu Regimento Interno, anexo à Portaria nº 168, de 
10 de junho de 2005, e o que consta do Processo nº  
02000.001325/2009-81, e

Considerando que a Lei nº 4.771/1965, represen-
tou um marco na legislação de proteção ambiental do 
País, antecipando tendência que consagrou global-
mente nas décadas posteriores à sua edição;

Considerando que sua contribuição para a ma-
nutenção do equilíbrio ecológico, impondo restrições 
necessárias à desejada compatibilização do desen-
volvimento socioeconômico com a conservação da 
natureza foi e é altamente relevante;

Considerando que é inquestionável a importân-
cia da gestão integrada de recursos hídricos com as 
políticas, planos e projetos de gestão de florestas na-
tivas, uso, defesa e proteção do solo, assentamentos 
humanos e clima para a sustentabilidade econômica, 
social e ambiental;

Considerando que, no momento atual, a despei-
to do agravamento da crise ambiental, setores da so-
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ciedade brasileira tentam promover a desqualificação 
desta importante norma de proteção ambiental, redu-
zindo a eficácia de seus dispositivos – notadamente 
os relativos às Áreas de Preservação Permanente e 
às Reservas Legais; e

Considerando a necessidade de reafirmar a im-
portância do Código Florestal Federal, garantindo-se 
que se discutam dispositivos legais adicionais para 
o seu aperfeiçoamento e que possam agilizar a sua 
efetiva aplicação, de modo a resguardar em todos os 
casos, a função ambiental das áreas protegidas por 
esta lei, resolve:

Aprovar Moção, a ser enviada aos Presidentes 
do Senado Federal e da Câmara dos Deputados re-
comendando a ampliação do debate junto à socieda-
de, em especial às instituições de ensino e pesquisa. 
– Carlos Minc, Presidente do Conselho.

O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Pela or-
dem, Srª Presidente.

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

O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC) – Pela or-
dem. Fui o primeiro a chegar.

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – Pela ordem, o Senador Tião Viana, o 
Senador Flexa Ribeiro e o Senador Mário Couto. 

O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC) – Solicito a 
V. Exª inscrever-me para uma breve comunicação, no 
tempo oportuno.

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – Primeiro colocado.

Senador Flexa Ribeiro.
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Eu so-

licito a V. Exª também a inscrição para uma breve co-
municação.

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – Segundo inscrito.

O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Não, 
não sou o segundo. Eu sou o terceiro, o segundo é o 
Senador Expedito.

O SR. EXPEDITO JÚNIOR (Bloco/PR – RO) – Eu 
sou o segundo, isso. Então, V. Exª é o terceiro.

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – Eu não vi o Senador Expedito. Desculpe, 
eu não ouvi o senhor pedir.

Então, o Senador Mário Couto; depois, o senhor, 
que é o segundo inscrito. Já está garantido.

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Eu quero 
me inscrever para falar pela Liderança da Minoria. Já 
está chegando o comunicado à mesa de V. Exª.

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – Obrigada, Senador Mário Couto. Pela 
Liderança da Minoria, está como primeiro inscrito.

Senador Expedito.
O SR. EXPEDITO JÚNIOR (Bloco/PR – RO) – É 

só para registrar aqui a presença do ilustre ex-Senador 
da República Chico Sartori, morador do Estado de 
Rondônia, mais precisamente da cidade de Vilhena. 
Representa o PSDB do meu Estado também, assim 
como outras tantas lideranças do partido, o PSDB, lá, 
no Estado de Rondônia. Eu não poderia deixar de fa-
zer o registro da presença do ex-Senador da República 
Chico Sartori, que representou tão bem o Estado de 
Rondônia aqui, nesta Casa.

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – Senador Expedito, só para esclareci-
mento da Mesa, o senhor pediu a palavra para...

O SR. EXPEDITO JÚNIOR (Bloco/PR – RO) – 
Não, eu vou ser o segundo inscrito, eu vou fazer...

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – Segundo inscrito para uma comunica-
ção inadiável.

O SR. EXPEDITO JÚNIOR (Bloco/PR – RO) – 
Comunicação inadiável.

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – Está certo, obrigada.

O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Pela or-
dem, Srª Presidente.

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – Pela ordem, Senador Flexa Ribeiro.

O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Venho encaminhar à Mesa, 
com muito pesar, um requerimento, nos termos dos 
arts. 218 e 221 do Regimento Interno, e ouvido o Ple-
nário, para que seja consignado nos Anais do Senado 
voto de pesar pelo falecimento do Ministro do Supremo 
Tribunal Federal Carlos Alberto Menezes Direito. 

Requeiro ainda as seguintes providências:
Inserção em ata de voto de profundo pesar pelo 

falecimento;
Apresentação de condolências à família;
Apresentação de condolências aos Eminentes 

Ministros do colendo Supremo Tribunal Federal. 
Nascido no Pará, o Ministro Carlos Alberto Mene-

zes Direito tornou-se bacharel em Direito pela PUC do 
Rio de Janeiro em 1965, começando uma carreira jurí-
dica exitosa, marcada pela ética e pela competência.

Entrou para a magistratura por meio do quinto 
constitucional da OAB. Seu primeiro cargo no Judici-
ário foi de Desembargador do Tribunal de Justiça do 
Rio. Em 27 de junho de 1996, tomou posse no Su-
perior Tribunal de Justiça e, posteriormente, em 5 de 
setembro de 2007, no Supremo Tribunal Federal, em 
vaga deixada pelo Ministro Sepúlveda Pertence, pela 
compulsória do Ministro.
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Um magistrado tem valor pelo conhecimento ju-
rídico que acumula e pela forma de aplicar esse saber 
na prestação jurisdicional. E seu desafio é considerar 
cada caso um caso, dentro do entendimento do Tri-
bunal ao qual pertence. Esse desafio foi facilmente 
vencido pelo Ministro Carlos Alberto Direito, que sem-
pre teve uma atuação segura, independente, ética, e 
por isso conquistou a admiração de seus pares e dos 
brasileiros. 

Uma grande perda, Srª Presidente, para a Ma-
gistratura brasileira.

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – Será dado o encaminhamento regimental 
ao requerimento do Sr. Senador Flexa Ribeiro.

Com a palavra, pela inscrição, o Sr. Senador 
Geraldo Mesquita Júnior, por dez minutos. Logo após, 
para uma comunicação inadiável, o Senador Tião Via-
na; em terceiro, o Senador Paulo Paim, pela inscrição, 
e, logo após, pela Liderança, o Senador Mário Couto, 
o quarto a falar.

Com a palavra, o Senador Geraldo Mesquita.
O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB 

– AC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) – Exmª Srª Senadora Serys Slhessarenko, Srªs 
e Srs. Senadores presentes, é com pesar também que 
recebemos, Senador Flexa, a notícia do falecimento 
do Ministro Carlos Alberto Direito. Como disse V. Exª, 
o mundo jurídico perde uma grande expressão, um ci-
dadão de bem, um grande jurista. Que Deus o acolha 
e o tenha e que conforte seus familiares!

Senadora Serys, nos tempos de pré-sal, de pers-
pectiva, como disse o Presidente Lula, de um novo des-
cobrimento do Brasil, eu volto os olhos para a nossa 
tão falada Amazônia, mais uma vez. Eu não vejo essa 
discussão, quando se fala em pré-sal, quando se fala 
nos acordos de distribuição de royalties e valores que 
surgirão da exploração de tão importantes reservas 
energéticas do País, eu não vejo uma linha sequer de 
que parte desses recursos poderá financiar, subsidiar 
um grande programa de estudo, pesquisa e desenvol-
vimento tecnológico das riquezas da Amazônia.

Eu lamento muito, lamento profundamente que 
isso esteja acontecendo. Mais uma vez, a Amazônia 
vai ficar para um segundo, terceiro, quarto momento. 
Mais uma vez, a Amazônia será relegada a um papel... 
já nem diria secundário. Mais uma vez, a Amazônia 
e a população que ali vive ficarão à mercê da sorte, 
ficarão à mercê de iniciativas isoladas. E, mais uma 
vez, Senador Paim, falta ao Brasil a sinalização da 
elaboração da construção de um grande projeto para 
aquela tão importante região do País.

As pessoas dizem – esta consciência é cada vez 
maior no nosso País, e até fora dele – que a Floresta 

Amazônica em pé é capaz de produzir mais riquezas 
do que derrubada. A consciência nos cobra um com-
promisso com a não derrubada da floresta por outras 
razões: o aquecimento global que isso poderia ensejar, 
e por aí vai. Mas até hoje não se colocou um pé firme 
nessa estrada para se comprovar isso cientificamente. 
Ou seja, a Floresta Amazônica em pé, de fato, é capaz 
de produzir mais riquezas do que derrubada? Só a ci-
ência pode responder, Senadora Serys. Há palpiteiros 
por todos os cantos. Lá na Vieira Souto, na Avenida 
Copacabana, na Avenida Paulista, palpiteiros há que 
repetem isso incansavelmente. Mas não há, no nosso 
País, movimentação consistente no sentido de pro-
mover amplo, profundo estudo e análise das riquezas 
da Amazônia.

O que isso pode resultar? O que a floresta em pé 
pode produzir? Digo, e já disse isto aqui várias vezes, 
pelo que sei, afora minérios, afora a possibilidade até 
da existência de petróleo, há produtos que secular-
mente são extraídos da floresta – e da floresta em pé, 
logicamente. São produtos que, ao longo das últimas 
décadas, de parte da Amazônia e de parte inclusive 
do meu Estado, do Acre, praticamente vêm saindo do 
mercado por falta de uma política direcionada para o 
fortalecimento, por exemplo, da produção de borra-
cha, da produção de castanha, que secularmente é 
atividade que agrega, congrega milhares de pessoas 
ainda no Acre e nos Estados da Região Amazônica, 
que são produtores. 

Cobrei um dia desses aqui um comprometimen-
to do próprio Presidente da República – hoje com um 
prestígio internacional indiscutível –, que ele inicie 
conversações com dirigentes de outros países, com 
o chamado mundo desenvolvido, que consome ainda 
borracha, gosta muito da nossa castanha, mas com-
pra esses produtos agora de outras regiões do mundo. 
Cobrei, inclusive, aqui também, da própria Senadora 
Marina, grande defensora no nosso País da questão 
do meio ambiente. 

Acho que a gente precisa ir além do discurso, e 
toda vez que discursarmos sobre esse assunto, deve-
mos trazer aos nossos olhos a situação de milhares 
e milhares de pessoas que têm uma vida dura, durís-
sima – eu diria até: muitos, miserável –, uma vida de 
sacrifício, até hoje envolvidos na extração de seringa, 
na coleta da castanha e de outros produtos da floresta, 
que vêm, como eu disse, ao longo dos tempos, per-
dendo mercado, perdendo valor, por falta, tenho cer-
teza absoluta, de uma política consistente voltada, ao 
mesmo tempo, para a preservação da floresta em pé, 
mas, sobretudo, para a valorização das pessoas que 
ainda persistem e continuam nessa atividade chama-
da extrativista. 
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O interessante é que ambientalistas, ecologistas 
enchem a boca sempre para falar da floresta em pé, 
da preservação da floresta, como se não existissem 
pessoas no interior dela! Milhares de pessoas! Fico 
impressionado com a falta de sensibilidade daqueles 
que, aboletados em gabinetes elegantes, governa-
mentais, por não terem qualquer compromisso com a 
região, a não ser o compromisso midiático, na falta do 
que propor, propõem, de peito aberto, a concessão de 
esmolas para os amazônidas, para pessoas extrativis-
tas que continuam trabalhando e dando duro na nos-
sa região. É o caso de técnicos do Ministério do Meio 
Ambiente, que, vira e mexe, voltam com o apelo para 
que o Governo crie a chamada bolsa floresta, como 
se isso fosse a solução para os problemas daqueles 
que ali persistem em uma atividade produtiva, sim, se 
bem que extrativista. 

É uma contradição, é uma coisa que não consigo 
entender! É uma preocupação tão grande, que deve 
existir de fato, com a preservação da nossa floresta e 
o descompromisso total e absoluto com as pessoas 
que ali vivem!

Estou falando é de gente; estou falando é de muita 
gente! Às vezes, a gente fala aqui da tribuna, e quem 
nos escuta talvez não tenha a exata noção, a exata 
percepção de que, quando se fala da Amazônia, não 
se fala só em árvore, em macaco; fala-se, sobretudo, 
em pessoas, gente, famílias, crianças, mulheres, ho-
mens, jovens, adultos, que até hoje vivem entranha-
dos dentro da mata, num sacrifício danado até para 
se deslocarem de um local para outro, num sacrifício 
danado até para se alimentarem. 

O preço da borracha é vil. O preço é vil, Sena-
dor Mário Couto! O preço da castanha é vil. O que é 
vil? É um preço miserável, porque o Brasil, o Governo 
brasileiro não tem uma política de valorização dessas 
atividades. 

Se eu estivesse falando aqui de dez, quinze, 
cem, mil pessoas... “Não! isso aí a gente dá um jeito, 
arranja uma bolsa para esse pessoal e está resolvida 
a questão.” Estou falando é de milhares de pessoas – 
milhares de pessoas – para as quais o Governo bra-
sileiro não tem uma política séria definida.

A sensação que tenho, a impressão que tenho 
é a de que, governo após governo, o pessoal fica es-
perando para ver se esse pessoal morre, se acaba 
dentro da floresta, para acabar com o problema! Não 
consigo enxergar de outra forma, Senador Papaléo! É 
uma insensibilidade inacreditável. 

Está aí: são dois produtos, pelo menos, que po-
deriam vir a ser novamente valorizados no nosso País, 
caso o Presidente Lula, autoridades como a Senadora 
Marina, por exemplo, respeitados no mundo inteiro, 

abrissem uma interlocução com dirigentes de países 
europeus, dos Estados Unidos, seja lá de onde for, 
para que voltem a comprar a borracha e a castanha 
do Brasil.

Se sentássemos com essas nações, se estabe-
lecêssemos um acréscimo mínimo de 10% na pauta 
de importação, Senadora Serys, poderíamos planejar 
uma retomada da produção mais intensa, tanto da bor-
racha quanto da castanha, em dez, quinze anos, ali, na 
Amazônia. É fato, hoje, o mal das folhas, por exemplo, 
que era um mal que acometia os plantios das seringuei-
ras, os seringais de cultivo, como se diz. Esse assunto 
já está equacionado pela ciência, já temos o domínio 
dessa questão, poderíamos planejar novamente. Tem-
pos atrás, nós tínhamos a Sudhevea...

(Interrupção do som.)

O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB 
– AC) – ...Superintendência da Borracha. 

Tempos atrás, Senador Expedito, nós tínhamos a 
Sudhevea. Era uma autarquia que cuidava especifica-
mente da questão da produção da borracha no nosso 
País. A Sudhevea, através de programas de financia-
mento – Probor I, Probor II –, liberou muitos recursos 
para plantio de seringais no nosso País, a ponto de, 
hoje, termos uma situação em que São Paulo talvez 
seja um dos maiores produtores de borracha do País 
– São Paulo, que não tinha um pé de seringueira há 
50 anos. 

Portanto, se tivéssemos a possibilidade de incre-
mentar a pauta de exportação brasileira e de importa-
ção desses grandes países – pouca coisa, pequena 
coisa –, nós estaríamos com a certeza...

(Interrupção do som.)

O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB 
– AC) – ...de poder planejar de novo a retomada da 
criação de seringais de cultivo, o favorecimento da 
produção e da coleta de castanhas. 

Agora, precisamos de preço. Quando eu digo “pre-
cisamos”, são as pessoas que estão dentro da mata, 
trabalhando ainda cortando a seringueira, colhendo 
castanha. Elas precisam de preço, elas não precisam 
de bolsa floresta, Senador Expedito. O dinheiro que se 
pensa gastar em bolsa floresta, que se invista nessas 
iniciativas. Tenho certeza absoluta de que o pessoal 
lá na Amazônia vai ficar muito mais satisfeito, porque 
é um pessoal habituado a trabalhar, que gosta de tra-
balhar, que sabe. Eles nasceram fazendo aquilo. Eles 
não precisam de esmola, eles precisam é que voltemos 
os olhos para a Amazônia.

(Interrupção do som.)
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O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB – 
AC) – Como eu disse, Senadora Serys, nos tempos de 
discussão do pré-sal, de perspectiva de o Brasil auferir 
grandes lucros com a produção de petróleo, uma ínfi-
ma parte desse bolo que se imagina fantástico poderia 
ser destinada à Amazônia, no sentido de se estudar 
aquela região, de se fazer um grande diagnóstico, de 
se apoiarem as pessoas que estão ali, de se ouvirem, 
pelo menos, as pessoas que estão ali, porque, vira e 
mexe, projeto relativo à Amazônia é feito em gabinetes 
e as pessoas que estão lá sequer são ouvidas.

Portanto, Senadora Serys, está aqui o meu apelo, 
mais uma vez, para que se faça pela Amazônia agora, 
a 16 meses do final do Governo Lula, o que não se fez 
durante tanto tempo por aí afora; para que o Presidente 
Lula volte os olhos, de fato, para a Amazônia. No início 
do seu Governo, um dos primeiros temas que ele abor-
dou, indo inclusive ao Acre, foi a preocupação com a 
Amazônia, o que fazer com ela. E a coisa parece que 
morreu na praia. A coisa parece que morreu na praia. 
Precisamos retomar esse assunto com intensidade, 
investindo grandes recursos na Amazônia, em favor 
dos amazônidas.

Senadora Serys, muito obrigado pelo tempo con-
cedido.

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – Obrigada, Senador Geraldo Mesquita.

Com a palavra, para uma comunicação inadiável, 
o Senador Tião Viana.

O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC. Para uma 
comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) – Srª 
Presidente, Srs. Senadores, inicialmente, faço uma 
saudação ao ex-Senador Chico Sartori, do Estado de 
Rondônia, que nos alegra com sua visita ao plenário 
do Senado Federal.

Trago, neste momento, ao conhecimento dos Se-
nadores, dois projetos de lei de minha autoria, apre-
sentados no dia de hoje, que serão lidos daqui a pouco 
pela Mesa, que dizem respeito a compromissos com 
a saúde pública do povo brasileiro.

Um deles é apenas a confirmação de sede legal 
para matérias que já estão sendo tratadas, desde os 
anos 90, como portarias ministeriais, como itens da 
burocracia do Estado e que, de certa forma, com esse 
ativismo legislativo que tem o Executivo, ficaram se-
cundarizadas em termos de importância, de reconhe-
cimento formal e proteção da sociedade brasileira.

Diz o seguinte a primeira matéria legislativa que 
apresento hoje, como projeto de lei do Senado:

Altera a Lei nº 8.080, de 19 de setem-
bro de 1990, que dispõe sobre as condições 
para a promoção, proteção e recuperação da 
saúde, a organização e o funcionamento dos 

serviços correspondentes e dá outras provi-
dências, para definir procedimentos de gestão 
cooperativa do Sistema Único de Saúde pelos 
entes federados.

Ou seja, Srª Presidente, temos algumas estruturas 
fundamentais que suportam toda a funcionalidade do 
Sistema Único de Saúde. O Sistema Único de Saúde 
é um patrimônio imaterial do povo brasileiro, até mes-
mo da humanidade, como nós queremos levar como 
movimento; é o mais completo arcabouço institucional 
e gerencial do mundo sobre saúde pública; e nós te-
mos o dever de dar o suporte efetivo em sua evolução 
histórica e em seus ajustes.

O que marca o Sistema Único de Saú-
de no Brasil é a consolidação do seu veio de-
mocrático, a participação popular, o controle 
social e a intersetorialidade em que ele vive, 
entre a União, o Distrito Federal, os Estados 
e os Municípios.

Para isso, foram criadas estruturas de 
suporte, de gerenciamento, de cooperação 
e corresponsabilidade em termos de gestão 
entre a União, os Estados, o Distrito Federal 
e os Municípios: a chamada Comissão Inter-
gestora Tripartite, que envolve a União, repre-
sentantes dos Estados e representantes dos 
Municípios; a chamada Comissão Intergestora 
Bipartite, que envolve representantes dos Es-
tados – um representante do Estado na área 
da saúde – e representantes dos Municípios; 
as Comissões de Intergestores, localizadas 
dentro das unidades federadas, em termos 
regionais; e, ultimamente, de maneira muito 
consolidada em termos de avanço e já com 
bons resultados, os chamados Colegiados 
de Intergestores Regionais, envolvendo nú-
cleos de Prefeituras e envolvendo as regiões, 
também, do País, de maneira articulada, com 
interface e com bons resultados.

Isso precisava de uma sede legal. Então, 
nada mais eu estou fazendo do que atender a 
uma reclamação, a uma solicitação dos órgãos 
democráticos do Sistema Único de Saúde no 
Brasil, que falam dentro do Conselho Nacio-
nal de Saúde, dos Conselhos Estaduais e dos 
Conselhos Municipais de Saúde no Brasil.

Essa matéria é a confirmação da proteção jurídi-
co-legislativa para o Sistema Único de Saúde do Bra-
sil, no que diz respeito à democratização desse setor 
através das suas instâncias de gestão, cooperação e 
funcionamento.

A outra matéria, Srª Presidente, diz o seguinte: 
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Altera o Decreto-Lei nº 467, de 13 de 
fevereiro de 1969, que dispõe sobre a fiscali-
zação de produtos de uso veterinário, dos es-
tabelecimentos que os fabriquem, e dá outras 
providências; e a Lei nº 9.782, de 26 de janeiro 
de 1999, que define o Sistema Nacional de Vi-
gilância Sanitária, cria a Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária, e dá outras providências, 
para proibir o uso não-terapêutico de antimi-
crobianos em animais, atribuindo à Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária competência 
para determinar os princípios ativos envolvidos 
e registrar os produtos que os contenham.

Essa é uma matéria em que tenho a honra de ter 
sido auxiliado pelo nosso Consultor Legislativo Romero, 
que é um grande patrimônio da visão sanitária nacio-
nal. E o que ela quer dizer? Quer dizer que a indústria 
de produção animal no mundo, hoje, está usando, in-
discriminadamente, produtos que são nocivos também 
à saúde humana quando mal empregados na saúde 
animal. Exemplos são os antimicrobianos, conhecidos 
por muitos como antibióticos. Há um descaso, há uma 
indiferença, há negligência, há irresponsabilidade e 
até ação...

(A Srª Presidente faz soar a campainha.)

O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC) – Eu tenho 
mais dois minutos regimentais, Srª Presidente.

Então, até o uso indiscriminado, tudo subordina-
dos ao lucro por parte dos setores que estão vinculados 
à indústria de produção animal, como, por exemplo, 
uma bactéria chamada Escherichia coli, que está 
vinculada à ingestão de inúmeros alimentos, e outra 
bactéria chamada Salmonella, que também está vin-
culada à ingestão de múltiplos alimentos.

Com o uso, por parte dos produtores industriais 
animais, de antibióticos para melhorar o desempenho 
de peso, para evitar doenças nos animais e melhorar 
a eficiência de desenvolvimentos dos animais, estão 
sendo selecionadas populações de microorganismos, 
como esses a que me referi, fortemente perigosas à 
saúde humana e capazes de gerar graves situações 
em hospitais, na comunidade médica, e até perda 
de vidas em escala preocupante para a humanidade 
como um todo.

Então, a Organização das Nações Unidas para 
Alimentação e Agricultura (FAO), a Organização Mun-
dial da Saúde (OMS) e a Organização Internacional de 
Epizootias, que está vinculada a situações de doenças 
que ocorrem em determinadas populações animais, 
estão muito preocupadas com esse descontrole – e o 
Brasil é vítima disso.

Nos anos 60, a legislação brasileira disse que o 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
seria responsável pelo controle, pela normatização e 
o acompanhamento e eficácia dos produtos veteriná-
rios e também a Agência de Vigilância Sanitária. Com 
essa duplicidade de comandos, de funções, termina-
mos perdendo o controle de resistência bacteriana, de 
resistência dos microorganismos no ambiente animal 
em relação ao uso desses remédios. Com isso, po-
pulações perigosas de microorganismos foram insta-
ladas e ameaçam a saúde humana, como essas que 
eu citei hoje.

Então, o meu projeto separa e assegura que uso 
microbiano para animais deve ser usado apenas em 
casos de situação de doença animal e não para escala 
de produção e de lucro em relação aos grandes pro-
dutores, e tira do Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento essa responsabilidade.

Trata-se, pois, de matéria que, seguramente, 
conta com o apoio de toda a comunidade científica 
responsável com a qualidade de vida humana e que 
entende que a guerra da microecologia, dos chama-
dos agentes microscópicos, é muito séria e está em 
curso, a exemplo do que estamos vivendo hoje com o 
chamado H1N1.

Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-

co/PT – MT) – Obrigada, Senador Tião Viana.
Enquanto aguardamos o Senador Paulo Paim 

dirigir-se à tribuna – S. Exª é o próximo orador inscrito 
–, gostaria de saudar o movimento Salve Vidas, do Sin-
dicato dos Aeronautas Aposentados aqui presentes.

Com a palavra o Senador Paulo Paim.
Após a fala de S. Exª, pela Liderança da Minoria, 

concederei a palavra ao Senador Mário Couto.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pronuncia 

o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Srª Pre-
sidente, Senadora Serys Slhessarenko, meus amigos 
e minhas amigas do Aerus, que estão conosco nessa 
jornada, que, embora longa, é de muita fibra, de muito 
coração, de muito sentimento e de muita esperança na 
expectativa de um grande entendimento.

Srª Presidente, não vou falar em vitória, porque 
quando falamos em vitória dá a impressão de que 
alguém perde, e nessa caminhada, Senador Expedi-
to Júnior, desses homens e mulheres que estão nas 
galerias neste momento, eles querem apenas justiça, 
eles não querem que ninguém tenha prejuízo. O que 
eles têm a ver são R$4,5 bi! Inclusive, a causa esta-
va na última instância do Supremo. Por conta de uma 
proposta de acordo, eles tiveram de voltar a Brasília 
porque o acordo acabou não sendo encaminhado como 
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gostaríamos. Mas, enfim, falarei desse acordo adiante. 
O que sei, e tenho certeza disso, é de que eles es-
tão aqui torcendo por um acordo naturalmente entre 
o sindicato, liderado pela Graziela que aqui está, e os 
membros do Governo, que tratam dessa questão.

Srª Presidente, quero também cumprimentar a 
Federação dos Aposentados e Pensionistas da Bahia. 
Quero cumprimentar a minha amiga Marise Sansão, 
que há 24 anos luta pelos idosos. Pabenizo também 
Gilson Costa – com certeza o Gilson, com mais de 
oitenta anos – , que tem demarcado sua atuação em 
defesa das pessoas em idade avançada. Inclusive 
quero cumprimentá-lo, e naturalmente também à D. 
Marise, pelo movimento que fizeram no aeroporto da 
Bahia nesta semana, junto aos Deputados Federais, 
para que eles se mobilizem pela aprovação dos qua-
tro projetos de minha autoria, que o Senado aprovou: 
o fim do fator; o reajuste dos aposentados acompa-
nhando o crescimento do mínimo; a derrubada do veto 
de 2006, que garante 16,67%; e também o PL nº 58, 
que garante a recuperação das perdas pelo número 
de salários-mínimos.

Srª Presidente, quero registrar que hoje é o Dia 
Nacional do Professor de Educação Física, Senador 
Cristovam. Tenho de resgatar o assunto porque, quan-
do eu era Deputado, fui Relator desse projeto. Daí por 
que rendo minhas homenagens ao já falecido Deputa-
do Eduardo Mascarenhas, do Rio de Janeiro, autor do 
Projeto nº 9.696, de 1998. O Deputado estava doente 
e, infelizmente, tudo apontava para o seu falecimento, 
e ele sabia disso. S. Exª, psicólogo e psicanalista que 
era, disse-me um dia: “Paim, eu queria que você rela-
tasse para mim esse projeto”. Relatamos o projeto e, 
felizmente, ele se transformou em lei. Então, hoje, ao 
fazer essa homenagem ao ex-Deputado Eduardo Mas-
carenhas, consequentemente também homenageio os 
profissionais de Educação Física pelo seu dia.

Srª Presidente, quero me dirigir ao Senador Má-
rio Couto para fazer um registro – não vou ler a maté-
ria, apenas registrá-la –, mas devo dizer – e conheço 
o Deputado José Aníbal e o respeito, Líder que é da 
Oposição –, que fiquei bastante preocupado com a 
posição dele, divulgada pelo Estado de S.Paulo. Na 
matéria, ele diz estar preocupado inclusive com o re-
ajuste do aposentado acompanhar o crescimento do 
salário-mínimo, que é uma mixaria. Fiquei preocupado 
com a matéria e com a forma como ventilaram a ma-
téria, porque dá a impressão de que ele está contra 
em acabar com o fator e contra em dar reajuste para 
os aposentados, inclusive, há certos cálculos, que não 
vou ler, fica apenas o registro, porque acho que houve 
um mal-entendido. Não acredito que lá na Câmara, os 
projetos que o PSDB, o DEM, o PTB, o PRP, o PR, o 

PV, o PT, enfim, todos os partidos, tanto os da oposição 
quanto os da situação aprovaram por unanimidade... 
Aliás, em reunião nesta tarde, eles nos trouxeram essa 
matéria, mostrando-nos as entidades que inclusive não 
estão favoráveis ao acordo apresentado, demonstrando 
preocupação com isso. Disse-lhes que falaria com V. 
Exª, e que tinha a certeza de que V. Exª conversaria 
com o Deputado José Aníbal no sentido de que con-
cordem que os aposentados têm de ter aumento real 
e que temos de acabar com o fator previdenciário.

Por fim, Srª Presidente, quero voltar ao Aerus. Vou 
usar os meus oito minutos para falar da luta desses 
homens e mulheres que estão nas galerias. 

Srª Presidente, quero dizer que a Graziela, pre-
sidente do Sindicato dos Aeronautas, colaborou para 
a montagem deste pronunciamento que faço.

Srª Presidente, mais uma vez venho nos debru-
çamos sobre dois temas desta tribuna: a questão da 
Varig e seus trabalhadores, e a questão relativa ao 
Instituto Aerus.

Há, com certeza, um grande envolvimento desta 
Casa com o tema. Destaco, aqui, a atuação de todos 
os Senadores, já que formamos uma comissão espe-
cial e trabalhamos de forma suprapartidária para que 
avançássemos na busca de um grande acordo, tanto 
os Senadores da oposição quanto os da situação.

Como sabemos – e os senhores que estão nas 
galerias neste momento discorrem com facilidade sobre 
o tema –, há duas ações jurídicas em curso. A primeira 
é a ação de defasagem tarifária, em que a Varig busca 
responsabilizar a União pelo período em que suas ta-
rifas foram congeladas, enquanto os valores relativos 
a leasing de aviões e combustíveis eram indexados ao 
dólar. Esta ação já está no Supremo Tribunal Federal 
sob a relatoria da Ministra Cármen Lúcia. Estivemos 
lá com ela; éramos um grupo de Senadores. Lembro-
me das presenças dos Senadores Alvaro Dias, Flávio 
Arns, o Líder do PSDB, Arthur Virgílio também estava 
lá, enfim, foram oito Senadores que estiveram lá.

A Varig já foi vencedora no STJ. Os recursos dessa 
ação, segundo o plano de recuperação judicial aprova-
do, são garantia de quem? Do Instituto Aerus. Por isso 
nós queremos que haja a definição com rapidez.

A segunda ação, movida pelas entidades sindi-
cais, responsabiliza a União pela quebra do Instituto 
Aerus. Nessa ação foi concedida a “antecipação de 
tutela”. 

Durante vários anos, a União, pelo órgão fisca-
lizador, autorizou tanto a Varig quanto a Transbrasil a 
não pagar aquilo que voluntariamente se comprome-
teram junto ao Aerus. Ou seja, tanto a Varig quanto a 
Transbrasil resolveram patrocinar o Instituto Aerus e se 
comprometeram a verter sua contribuição mensal. 
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A União, no entanto, autorizou uma das partes 
do contrato a descumpri-lo, consequentemente é res-
ponsável. E mais: a União, pelo seu órgão fiscalizador, 
autorizou até mesmo o financiamento da chamada 
“apropriação indébita” – falo aqui, inúmeras vezes, que 
recolhem o dinheiro do trabalhador e não depositam na 
fonte adequada – dos valores que eram descontados 
do salário dos trabalhadores da Varig e da Transbrasil 
e que não eram repassados ao Instituto Aerus.

Foram, Srª Presidente, vinte e uma negociações 
ilegais com a Varig, oito negociações ilegais com a 
Transbrasil. O Instituto Aerus não tinha dinheiro, não 
tinha capital: tinha uma pilha de contratos que nunca 
foram honrados. Daí só pode mesmo acontecer a que-
bra, ou seja, a falência.

No início deste ano, o Ministro-Chefe da Advo-
cacia-Geral da União, devidamente autorizado pelo 
Excelentíssimo Senhor Presidente da República, co-
municou formalmente a disposição do Governo em 
celebrar um acordo que envolvesse as ações judiciais. 
Sua Excelência, inclusive, chegou a fazer referência 
a um acordo celebrado recentemente entre a União e 
o Estado de São Paulo. E frisou o Ministro Toffoli que 
aquela ação foi iniciada quando era Governador do 
Estado de São Paulo o saudoso e inesquecível Mário 
Covas, que foi meu líder na Constituinte. E, Sr. Presi-
dente, lembramos ainda que desse acordo participou, 
inclusive, o Presidente Fernando Henrique Cardoso, e 
que será resolvido agora, quando é Governador José 
Serra e Presidente, Luiz Inácio Lula da Silva.

Enfim, ali foi ratificada a firme intenção da União 
de celebrar o acordo, chegando o Ministro-Chefe a 
exemplificar isso que estou falando, esse acordo que 
reuniu a União e o Estado de São Paulo.

Tive acesso, no dia de ontem, Srª Presidente, 
às propostas levadas pelos sindicatos representati-
vos dos aeronautas e aeroviários à Advocacia-Geral 
da União.

São sete alternativas de custeio. Entendo que es-
sas alternativas deveriam ser consideradas. E digo mais: 
deveriam ter sido indicadas pelo próprio interventor do 
Aerus, já que ele tem todas as informações. Foram os 
sindicatos, no entanto, que, de posse de informações 
precárias, elaboraram para mim sete alternativas de 
custeio muito produtivas.

As propostas, para mim, são fundamentais e têm 
respaldo técnico, com uma assessoria jurídica muito 
bem elaborada. São extremamente detalhadas e re-
solvem três problemas: o dos participantes do Aerus; 
o da recuperação judicial da Varig; e, finalmente, o da 
própria União. 

As propostas, Sr. Presidente, são engenhosas, 
todas acompanhadas de trabalhos técnicos que de-

monstram sua viabilidade. O que pedem os sindica-
tos? A cisão dos planos de benefícios entre ativos e 
aposentados. Em momento imediato, os planos são 
transferidos à BB Previdência, que é instituição vincu-
lada ao Governo. Como passo seguinte, haverá unifi-
cação do plano dos aposentados e pagamento normal 
das aposentadorias, mês a mês. No que se refere aos 
trabalhadores da ativa, teriam direito, a depender do 
montante das suas reservas, a um benefício propor-
cional vitalício ou ao recebimento de suas reservas 
individualizadas.

Duas propostas particularmente me chamaram 
a atenção, Srª Presidente. Uma delas, a União nada 
precisaria pagar neste ano, nem no próximo ano, nem 
mesmo em 2011. Somente em 2012, haveria neces-
sidade, de fato, de recursos repassados pela União. 
Até lá, seria utilizado o patrimônio residual do Aerus 
pertencente a esses planos. E, certamente, em 2012, 
a União faria o repasse adequado, que se daria da 
seguinte forma: apenas com os cupons semestrais 
de títulos da dívida pública. O principal, ou seja, os 
títulos devidamente corrigidos, retornaria à União no 
vencimento dos títulos. 

“Qual o montante desses títulos?”, perguntamos 
via sindicato dos internautas. O montante equivalente 
à ação da Varig, à chamada Ação de Defasagem Ta-
rifária. Ou seja, está muito claro aqui de onde viria o 
dinheiro que resolveria todo o problema.

A segunda proposta que me apresentou a presi-
dente do sindicato e que me chama também a atenção 
é a que simplesmente determina que a União crie uma 
rubrica específica, que seria menor que 1% da atual 
folha de aposentados e pensionistas da União. Como 
a massa de participantes do Aerus é descendente, ou 
seja, é idosa, esses valores vão diminuir ao natural, 
ao longo do tempo.

Srª Presidente, resumindo, nunca vi uma alterna-
tiva tão benéfica oferecida à União: de um lado, salva a 
vida dos idosos, de pessoas trabalhadoras que levaram 
o nome do Brasil ao mundo; de outro, facilita ao extre-
mo o cumprimento das obrigações pela União.

Foi o Ministro Gilmar Mendes, Presidente do 
Supremo Tribunal Federal, que, em sessão do dia 19 
de dezembro do ano passado, afirmou que, em casos 
dessa relevância social, deveria a AGU constituir uma 
câmara de conciliação, buscando alternativas.

É isso que foi feito. A partir daí, foi constituído um 
grupo de trabalho na AGU. Até hoje, no entanto, não 
temos ainda – são 60 dias, mais 60 dias – o resultado 
desse trabalho.

Recebi, recentemente, e creio que a Graziela 
também, telefonema de jornalistas que nos diziam o 
seguinte: “Não estamos acreditando que, depois de 120 
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dias, a ordem do Presidente da República para que se 
construísse o acordo não será cumprida”.

Respondi ao jornalista que não acredito. Acredito, 
sim, que vai haver um entendimento, que a ordem do 
Presidente da República será cumprida e que haverá 
um acordo na questão Aerus.

Saliento, ainda, que os jornais do meu Estado, o 
Rio Grande do Sul, foi divulgado que a Ministra-Chefe 
da Casa Civil, Dilma Rousseff, já expressou seu enten-
dimento e que é a favor também do acordo.

Tenho absoluta convicção, Srª Presidente, de 
que a AGU vai, entre hoje e amanhã – já que temos 
uma audiência com o Ministro Toffoli, no dia de ama-
nhã –, apresentar uma proposta de entendimento que 
atenda a mais ou menos 20 mil homens e mulheres, 
aposentados, pensionistas e trabalhadores, que es-
tão com essa grande expectativa. Acredito também 
que vai prevalecer a visão do Excelentíssimo Senhor 
Presidente da República.

Srª Presidente, esse acordo tem tudo para ser 
cumprido. Quero, neste momento, dizer que, hoje pela 
manhã, houve um encontro da comissão representati-
va dos companheiros e companheiras do Aerus, que 
estão neste momento nas galerias, com o Presidente 
da Casa, Sr. José Sarney, e com um grupo de Sena-
dores, na qual ficou clara, mais uma vez, a vontade 
desta Casa, expressa pelo Presidente, de que a pa-
lavra do Presidente da República seja cumprida e de 
que o acordo seja selado.

Srª Presidente, tenho muita convicção de que o 
Presidente da República, o Ministro-Chefe da AGU, 
a Ministra da Casa Civil, o Presidente desta Casa, 
nós, Senadores e Senadoras, haveremos todos de 
concluir um grande acordo, resolvendo essa questão 
do Aerus. 

Aqui detalhei rapidamente as propostas, que 
com certeza mostram que todas procedem e que os 
sindicatos envolvidos estão dispostos a somar neste 
momento para a busca de um grande acordo: bom para 
o Aerus, bom para o Senado, bom para a União e bom 
também para o Supremo Tribunal Federal.

Vou pedir para vocês, que estão nas galerias – 
permita-me, Senador Efraim Morais, com o qual tive 
a alegria de ter sido Deputado Federal, e V. Exª. hoje, 
como Senador, tem ajudado; permita-me, sei que nem 
sempre a gente recomenda, mas, vou pedir aos se-
nhores das galerias e aqui da tribuna de honra que 
batam uma salva de palmas, porque o acordo vai ser 
cumprido, em nome do Senado e da União, pelo apoio 
de todos os Senadores. (Palmas.)

Muito obrigado.
Sr. Presidente, peço desculpas a V. Exª. É a sim-

bologia. Eles vieram de seus Estados.

Sr. Presidente, queria dizer que eles vieram aqui 
duas vezes, não se manifestaram nenhuma vez, não 
bateram palmas, não disseram parabéns aos Deputa-
dos e Senadores que se manifestaram até o momento 
nas duas Casas. É esse silêncio deles tão bonito, de 
homens e mulheres de cabelos brancos. Tomei a liber-
dade de pedir que não batessem palmas para mim, 
batessem palmas para o Senado, na certeza de que 
o Senado vai contribuir, junto ao Supremo e à União, 
para um grande entendimento.

Muito obrigado a todos vocês. O silêncio de vocês 
é a coisa mais bonita que pode homenagear a todos 
nós que estamos aqui nesse momento. 

Estamos rezando por vocês. Um abraço.

SEGUEM, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIA-
MENTOS DO SR. SENADOR PAULO PAIM

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apa-
nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, cuidar do corpo é uma lição que se aprende 
na escola, mas que a vida também nos impõe. 

Atualmente milhares de pessoas estão voltadas 
para o cuidado físico pois sabem de sua importância 
para uma boa qualidade de vida.

No dia de hoje, que é o Dia do profissional de 
Educação Física, quero prestar minha homenagem a 
esses homens e mulheres que se dedicam à orienta-à orienta- orienta-
ção e ao preparo da sociedade naquilo que diz respeito 
ao próprio corpo.

Nas escolas, nas academias, ou como personal 
trainers, os profissionais de educação física colabo-ção física colabo-o física colabo-ísica colabo-sica colabo-
ram para a prevenção de diversas doenças e geram, 
para seus alunos, a possibilidade de uma vida mais 
saudável.

Quero lembrar aqui, Sr. Presidente, do nosso 
estimado Deputado Eduardo Mascarenhas, do Rio de 
Janeiro, já falecido, que é autor da Lei 9.696/98, que 
dispõe sobre a regulamentação do profi ssional de edu-õe sobre a regulamentação do profi ssional de edu-e sobre a regulamentação do profi ssional de edu-ção do profi ssional de edu-o do profissional de edu-
cação física e que criou seus respectivos Conselhos 
Federal e Regionais.

Tive o privilégio de ser o Relator do Projeto en-égio de ser o Relator do Projeto en-gio de ser o Relator do Projeto en-
quanto Deputado e assim ter participado da transfor-
mação deste importante projeto, em Lei.

Deixo registrados meus cumprimentos aos profis-
sionais de Educação Física, agradecendo pelos impor-ção Física, agradecendo pelos impor-o Física, agradecendo pelos impor-ísica, agradecendo pelos impor-sica, agradecendo pelos impor-
tantes serviços que prestam pelo bem da população. 

Era o que tinha a dizer.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apa-

nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, cumprimento a Federação dos Aposentados 
e Pensionistas da Bahia por meio de sua presidente, 
Marise Sansão, pelos 24 anos de lutas e conquistas 
completados ontem.
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Parabenizo também seu fundador, ex-presidente 
da Cobap e hoje presidente da Asaprev-BA, Gilson 
Costa, pelas inúmeras lutas da entidade. A última delas 
realizada na semana passada na capital baiana.

Sr. Presidente, a entidade tem se mostrado árdua 
defensora dos direitos de aposentados e pensionistas 
na região.

Um dos exemplos de ações desenvolvidas foi 
realizada hoje no aeroporto de Salvador junto aos de-
putados federais.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apa-

nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, quero registrar minhas preocupações no 
que diz respeito às aposentadorias e pensões, mais 
especificamente em relação ao que foi publicado hoje 
no jornal O Estado de São Paulo.

Em matéria intitulada “Projetos criam gastos de 
pelo menos R$ 70 bi”, pude ler a opinião do líder da 
oposição na Câmara, deputado José Aníbal.

Ele se mostra contrário às matérias que apro-ário às matérias que apro-rio às matérias que apro-às matérias que apro-s matérias que apro-érias que apro-rias que apro-
vamos aqui e que beneficiam aposentados e pensio-
nistas.

Sr. Presidente, se com o governo atual não cons-ão cons-o cons-
truirmos uma política ideal para os milhões de apo-ítica ideal para os milhões de apo-tica ideal para os milhões de apo-ões de apo-es de apo-
sentados e pensionistas brasileiros, muito pior ficará 
a situação dessas pessoas se voltarmos ao que tínha-ção dessas pessoas se voltarmos ao que tínha-o dessas pessoas se voltarmos ao que tínha-ínha-nha-
mos no passado.

Aproveito para cumprimentar a senadora Ide-
li Salvatti que fez uma defesa das matérias na ótica 
social.

Por fim, para que no futuro todos saibam como 
cada parlamentar se posicionou em relação ao tema, 
peço que a matéria seja registrada em sua íntegra. 

“PROJETOS CRIAM GASTO  
DE PELO MENOS R$ 70 BI

Autor: Júlia Duialibi

Na esteira da aprovação da proposta de 
emenda à Constituição dos vereadores em co-à Constituição dos vereadores em co- Constituição dos vereadores em co-ção dos vereadores em co-o dos vereadores em co-
missão especial na Câmara, um levantamento 
feito pela oposição mostra que os cofres públi-ção mostra que os cofres públi-o mostra que os cofres públi-úbli-bli-
cos podem sofrer uma sangria de, pelo menos, 
R$ 70 bilhões por ano, caso sejam aprovados 
outros projetos polêmicos que estão tramitan-êmicos que estão tramitan-micos que estão tramitan-ão tramitan-o tramitan-
do no Congresso.

Com base em projeções e estimativas 
econômicas, técnicos da liderança do PSDB 
na Câmara calcularam danos que a aprovação 
de mais de 14 itens – entre os quais projetos 
de lei e propostas de emenda à Constituição 

– podem causar ao ajuste das contas públicas 
da União, dos Estados e dos municípios.

De acordo com o estudo, o projeto mais 
nocivo ao erário é a PEC 210/2007, que resta-ário é a PEC 210/2007, que resta-rio é a PEC 210/2007, que resta-é a PEC 210/2007, que resta- a PEC 210/2007, que resta-
belece o adicional por tempo de serviço para as 
carreiras da magistratura e do Ministério Públi-ério Públi-rio Públi-úbli-bli-
co. Em razão do efeito cascata – se aprovado 
para os servidores da Justiça federal, acaba 
valendo para os da estadual –, a proposta cau-
sa impacto de R$ 1,7 bilhão por ano.

A situação piorou quando, em julho, apro-ção piorou quando, em julho, apro-o piorou quando, em julho, apro-
vou-se substitutivo na comissão especial que 
analisou a matéria, estendendo o benefício a 
todos os servidores públicos organizados em 
carreira remunerada por subsídio e os que 
desenvolvam atividades exclusivas de Estado. 
Como resultado, o rombo pode chegar a R$ 
62 bilhões por ano.

Outra proposta bombardeada pela opo-
sição é o Projeto de Lei 1/2007, do senador 
Paulo Paim (PT-RS), que estabelece que os 
benefícios previdenciários terão os mesmos 
reajustes porcentuais do salário mínimo. O 
tema já foi aprovado no Senado. Se passar, 
a medida poderia custar, pelo menos, R$ 5,8 
bilhões por ano. 

O fim do fator previdenciário, já aprova-ário, já aprova-rio, já aprova-á aprova- aprova-
do no plenário do Senado, é outro ponto que 
causa arrepios na bancada da oposição. A pro-ção. A pro-o. A pro-
posta, também de Paim, pode causar impacto 
de, pelo menos, R$ 4 bilhões.

“O governo coloca sinais contraditórios. 
Quando tem de se posicionar para alguma 
decisão, afi na”, disse o líder do PSDB na Câ-ão, afi na”, disse o líder do PSDB na Câ-o, afina”, disse o líder do PSDB na Câ-íder do PSDB na Câ-der do PSDB na Câ-â-
mara, José Aníbal (SP). “Deixa esses projetos 
andarem para depois ver o que faz. O impacto 
disso é a queda no nível de investimento. Esse 
governo é bom de colher e ruim de plantar.”

ATAQUES

A crítica ao crescimento dos gastos pú-ítica ao crescimento dos gastos pú-tica ao crescimento dos gastos pú-ú-
blicos é um tema que passou a dominar a 
agenda da oposição. O Estado publicou estu-ção. O Estado publicou estu-o. O Estado publicou estu-
do indicando que, de janeiro a julho de 2009, 
quando diversos países expandiram os inves-íses expandiram os inves-ses expandiram os inves-
timentos públicos para aplicar a receita clássi-úblicos para aplicar a receita clássi-blicos para aplicar a receita clássi-ássi-ssi-
ca de política anticíclica, os gastos de “custeio 
restrito” no Brasil cresceram mais que o do-
bro dos investimentos. Esses gastos excluem 
o que é destinado à saúde, educação, área 
social e repartição de receitas com Estados 
e municípios. 
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O governo afirma que nem todos os pro-
jetos devem ser aprovados. “Temos de analisar 
caso a caso. Há propostas em que não pode-á propostas em que não pode- propostas em que não pode-ão pode-o pode-
mos levar em consideração só o custo, mas 
a repercussão social relevante”, declarou a lí-ão social relevante”, declarou a lí-o social relevante”, declarou a lí-í-
der do governo no Congresso, senadora Ideli 
Salvatti (PT-SC). A parlamentar citou como 
exemplo a alteração do fator previdenciário, 
que, segundo ela, punia as pessoas que co-
meçavam a trabalhar mais cedo. “Mas há de-çavam a trabalhar mais cedo. “Mas há de-avam a trabalhar mais cedo. “Mas há de-á de- de-
terminadas situações que são insustentáveis”, 
ponderou.

A senadora disse que o governo vê com 
preocupação a Proposta de Emenda à Cons-ção a Proposta de Emenda à Cons-o a Proposta de Emenda à Cons-à Cons- Cons-
tituição 3.000/2008, que estabelece que a 
remuneração dos policiais militares dos Esta-ção dos policiais militares dos Esta-o dos policiais militares dos Esta-
dos não poderá ser inferior à da PM do Dis-ão poderá ser inferior à da PM do Dis-o poderá ser inferior à da PM do Dis-á ser inferior à da PM do Dis- ser inferior à da PM do Dis-à da PM do Dis- da PM do Dis-
trito Federal.

No estudo, foram contabilizadas outras 
propostas relacionadas à criação de cargos no 
Executivo e no Judiciário, que podem deixar 
R$ 2,4 bilhões de gastos.”

Era o que tinha a dizer.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apa-

nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, mais uma vez nos debruçamos sobre dois 
temas: a questão da Varig e seus trabalhadores e a 
questão relativa ao Instituto Aerus. 

Há um envolvimento desta Casa no tema, e desta-á um envolvimento desta Casa no tema, e desta- um envolvimento desta Casa no tema, e desta-
co, aqui, a atuação do Senador Álvaro Dias, do PSDB, 
para evidenciar que se trata de um tema suprapartidá-á-
rio, que não diz respeito a situação ou oposição. Está 
acima dessas diferenças. 

Como sabemos, há duas ações jurídicas em cur-á duas ações jurídicas em cur- duas ações jurídicas em cur-ções jurídicas em cur-es jurídicas em cur-ídicas em cur-dicas em cur-
so: a primeira, a ação de defasagem tarifária, onde a 
Varig busca responsabilizar a União pelo período em 
que suas tarifas foram congeladas enquanto os valo-
res relativos a “leasing” de aviões e combustível eram 
indexados ao dólar. 

Essa ação já está no STF, sob a relatoria da Mi-ção já está no STF, sob a relatoria da Mi-o já está no STF, sob a relatoria da Mi-á está no STF, sob a relatoria da Mi- está no STF, sob a relatoria da Mi-á no STF, sob a relatoria da Mi- no STF, sob a relatoria da Mi-
nistra Cármen Lúcia. 

A Varig já foi vencedora no STJ. Os recursos des-á foi vencedora no STJ. Os recursos des- foi vencedora no STJ. Os recursos des-
sa ação, segundo o Plano de Recuperação Judicial 
aprovado, são garantia do Instituto Aerus. 

A segunda ação é a movida pelas entidades 
sindicais, e que responsabiliza a União pela quebra 
do Instituto Aerus. Nessa ação foi concedida a “ante-ção foi concedida a “ante-o foi concedida a “ante-
cipação de tutela”. 

Durante vários anos a União, pelo órgão fi scali-ários anos a União, pelo órgão fi scali-rios anos a União, pelo órgão fi scali-ão, pelo órgão fi scali-o, pelo órgão fi scali-órgão fi scali-rgão fi scali-ão fi scali-o fiscali-
zador, autorizou tanto a Varig quanto a Transbrasil a 
não pagar aquilo a que voluntariamente se compro-ão pagar aquilo a que voluntariamente se compro-o pagar aquilo a que voluntariamente se compro-
meteram junto ao Aerus. 

Ou seja, tanto a Varig quanto a Transbrasil volun-
tariamente resolveram patrocinar o Instituto Aerus e se 
comprometeram a verter sua contribuição mensal. 

A União, no entanto, autorizou uma das partes 
do contrato a descumpri-lo. 

E mais: a União, pelo seu órgão fi scalizador, au-ão, pelo seu órgão fi scalizador, au-o, pelo seu órgão fi scalizador, au-órgão fi scalizador, au-rgão fi scalizador, au-ão fi scalizador, au-o fiscalizador, au-
torizou até mesmo o financiamento da “apropriação 
indébita”, os valores que eram descontados dos sa-ébita”, os valores que eram descontados dos sa-bita”, os valores que eram descontados dos sa-
lários dos trabalhadores da Varig e Transbrasil e não 
eram repassados ao Instituto Aerus.

Foram 21 renegociações ilegais com a Varig, 8 
renegociações ilegais com a Transbrasil. O Instituto 
Aerus não tinha dinheiro, não tinha capital: tinha uma 
pilha de contratos que nunca foram honrados. Daí 
ocorreu a quebra. 

No início deste ano, o Ministro Chefe da Advo-ício deste ano, o Ministro Chefe da Advo-cio deste ano, o Ministro Chefe da Advo-
cacia Geral da União, devidamente autorizado pelo 
Presidente da República, comunicou formalmente a 
disposição do governo em celebrar um acordo envol-ção do governo em celebrar um acordo envol-o do governo em celebrar um acordo envol-
vendo essas ações judiciais. 

Sua Exa, inclusive, chegou a fazer referência a 
um acordo celebrado recentemente entre a União e o 
Estado de São Paulo. 

E frisou o Ministro Toffoli que aquela ação foi in-ção foi in-o foi in-
ciada quando era Governador do Estado de São Pau-ão Pau-o Pau-
lo o saudoso Mário Covas, e Presidente da República 
Fernando Henrique Cardoso. E que era resolvida ago-
ra quando Governador José Serra e Presidente Luís 
Inácio Lula da Silva. 

Ali foi ratificada a firme intenção da União de ce-ção da União de ce-o da União de ce-ão de ce-o de ce-
lebrar o acordo, chegando o Ministro Chefe da AGU a 
exemplificar com esse acordo da União com o Estado 
de São Paulo. 

Tive acesso, no dia de ontem, às propostas leva-às propostas leva-s propostas leva-
das pelos sindicatos representativos dos aeronautas e 
aeroviários à Advocacia Geral da União. 

São 7 alternativas de custeio. Entendo, particu-ão 7 alternativas de custeio. Entendo, particu-o 7 alternativas de custeio. Entendo, particu-
larmente, que essas alternativas deveriam ter sido de 
iniciativa do próprio Interventor do Aerus, que dispõe 
de todas as informações. 

Foram os sindicatos, no entanto, que, de posse 
das informações, elaboraram 7 alternativas de cus-ções, elaboraram 7 alternativas de cus-es, elaboraram 7 alternativas de cus-
teio. 

As propostas são extraordinárias, Senhor Pre-ão extraordinárias, Senhor Pre-o extraordinárias, Senhor Pre-árias, Senhor Pre-rias, Senhor Pre-
sidente. São extremamente detalhadas e resolvem 3 
problemas: o dos participantes do Aerus; o da Recu-
peração Judicial da Varig; e, finalmente, o problema 
da própria União. 

As propostas são extremamente engenhosas, to-ão extremamente engenhosas, to-o extremamente engenhosas, to-
das elas acompanhadas de trabalhos técnicos exaus-écnicos exaus-cnicos exaus-
tivos que demonstram sua viabilidade. 

O que pedem os sindicatos é a CISÃO dos Planos 
de Benefícios entre ativos e aposentados. Em momento 
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imediato, os planos são transferidos à BB Previdência, 
que é instituição vinculada ao governo. 

Passo seguinte, haverá unificação do Plano dos 
Aposentados e pagamento normal das aposentado-
rias, mês a mês. 

No que se refere aos trabalhadores da ativa, te-
riam direito, a depender do montante de suas reservas, 
a um Benefício Proporcional vitalício, ou ao recebimento 
das suas reservas individualizadas. 

Duas propostas, particularmente, me chamaram 
a atenção. Em uma delas, a União NADA precisaria 
pagar neste ano, e nem no próximo, e nem mesmo 
em 2011. 

Somente em 2012 é que haveria necessidade 
de repasse de recursos. Seria utilizado o patrimônio 
residual do Aerus pertencente a esses planos. E so-
mente em 2012 a União faria repasses. E como seriam 
esses repasses? 

Apenas com os cupons semestrais de títulos da 
dívida pública. 

O principal, ou seja, os títulos devidamente corrigi-ítulos devidamente corrigi-tulos devidamente corrigi-
dos, retornariam à União no vencimento dos títulos. 

E qual o montante desses títulos? O montante 
equivalente à Ação da Varig, a chamada Ação de De-à Ação da Varig, a chamada Ação de De- Ação da Varig, a chamada Ação de De-ção da Varig, a chamada Ação de De-o da Varig, a chamada Ação de De-ção de De-o de De-
fasagem Tarifária. 

A segunda proposta que me chamou a atenção 
foi a que simplesmente determina que a União crie 
uma rubrica específica, e que seria MENOR do que 
1% da atual Folha de Aposentados e Pensionistas da 
União. 

Como a massa de participantes do Aerus é des-é des- des-
cendente, ou seja, é idosa, esses valores diminuiriam 
no decorrer do tempo. 

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, nunca 
vi alternativa tão benéfica oferecida à União. De um 
lado, salva vidas de idosos, de pessoas trabalhadoras 
que levaram o nome do Brasil ao mundo. De outro, 
facilita ao extremo o cumprimento das obrigações 
pela União.

Foi o Ministro Gilmar Mendes, Presidente do Su-
premo Tribunal Federal, quem, em sessão do dia 19 
de dezembro do ano passado, afirmou que em casos 
dessa relevância social, deveria a AGU constituir uma 
Câmara de Conciliação, buscar alternativas. 

E a partir daí foi constituído um Grupo de Traba-í foi constituído um Grupo de Traba- foi constituído um Grupo de Traba-ído um Grupo de Traba-do um Grupo de Traba-
lho pela AGU. Até hoje, no entanto, não temos notícia 
das conclusões desse grupo. 

Recebi, a propósito, telefonema de jornalista 
indagando se era verdade que “o Grupo de Trabalho 
gastou 120 dias tentando desautorizar a ordem do Pre-
sidente da República, e que esgotado o prazo nada 
tem a apresentar”. 

Não acredito nisso, afirmei ao jornalista que isso 
é impossível, que uma ordem do Presidente da Repú- impossível, que uma ordem do Presidente da Repú-ível, que uma ordem do Presidente da Repú-vel, que uma ordem do Presidente da Repú-ú-
blica, que um compromisso formal do Ministro Chefe 
da AGU são definitivos, e que estamos, apenas, em 
uma fase final de tramitação burocrática. 

Saliento, ainda, que a Ministra Chefe da Casa 
Civil também expressou sua simpatia pela solução do 
tema pela via negociada. 

Tenho a absoluta convicção de que a AGU optará 
por uma das 7 propostas apresentadas pelas entida-
des sindicais. 

É que o contrário, senhor Presidente, significaria 
tanto a desautorização do Presidente da República, o 
descumprimento de uma ordem sua, como significaria, 
também, lesão ao erário. 

A União corre o sério risco de ser condenada 
a pagar a íntegra desses valores, de uma só vez, e 
perderia a oportunidade de diluir esse pagamento no 
tempo, de forma pouquíssimo onerosa ao caixa do 
Tesouro Nacional. 

Uma situação dessas, de expor a União a esse 
tipo de risco, traria sérias conseqüências: seria o de-érias conseqüências: seria o de-rias conseqüências: seria o de-üências: seria o de-ncias: seria o de-
vedor que, tendo uma excelente oportunidade de par-
celar sua dívida, de pagá-la apenas com juros de títu-ívida, de pagá-la apenas com juros de títu-vida, de pagá-la apenas com juros de títu-á-la apenas com juros de títu--la apenas com juros de títu-ítu-tu-
los públicos, optaria pelo risco de pagar tudo de uma 
só vez, pelo risco de onerar projetos governamentais 
voltados ao desenvolvimento. 

Uma situação assim seria de difícil explicação 
ao Senado, seria praticamente impossível evitar que 
uma investigação sobre os motivos dessa temeridade 
fossem investigados. 

É por isso que mantemos a nossa fi rme convic- por isso que mantemos a nossa firme convic-
ção na postura do Governo Federal, na palavra do 
Ministro Toffoli. Tenho a absoluta convicção de que o 
tema será resolvido. 

Saliento, por último, que o Presidente do Sena-último, que o Presidente do Sena-ltimo, que o Presidente do Sena-
do, S.Exa José Sarney, expressamente manifestou a 
sua solidariedade, manifestou a opinião Institucional 
do Senado de que o tema, de que o drama humano, 
deve ser resolvido imediatamente. 

Temos a grande oportunidade, Senhor Presiden-
te, Senhores Senadores. 

A AGU tem em suas mãos um elenco de pro-ãos um elenco de pro-os um elenco de pro-
postas que resolvem definitivamente o problema, que 
salva vidas, que se adequa ao Plano de Recuperação 
Judicial da Varig, que facilita o pagamento pela União 
de uma forma que nunca vimos anteriormente. 

Tenho a firme convicção de que o Presidente da 
República, de que o Ministro Chefe da AGU, tão so-ública, de que o Ministro Chefe da AGU, tão so-blica, de que o Ministro Chefe da AGU, tão so-ão so-o so-
mente aguardam o momento oportuno de anunciar a 
aceitação de uma das sete propostas apresentadas. 

Era o que tinha a dizer.
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Durante o discurso do Sr. Paulo Paim, a 
Sra. Serys Slhessarenko, 2ª Vice-Presidente, 
deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada 
pelo Sr. Efraim Morais.

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais. DEM – PB) 
– Parabéns, Senador Paulo Paim. Na realidade, V. Exª 
merece esses aplausos, não somente pelo acordo, 
mas V. Exª tem sido um símbolo da resistência, eviden-
temente ao lado da maioria dos seus companheiros 
nesta Casa, em defesa dos aposentados.

Parabéns a V. Exª pelo pronunciamento. Que 
Deus possa ajudar a todos e que possamos ter esse 
acordo, na realidade confirmado, e, pela palavra do 
Senador Paulo Paim, todos saem ganhando, inclusive 
o nosso Senado.

O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – Pela ordem, 
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais. DEM – PB) 
– Com a palavra o nobre Senador Osmar Dias, pela 
ordem.

V. Exª. pode se dirigir à tribuna, Senador Mário 
Couto, que falará pela liderança da minoria.

O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – Presidente, 
é só para pedir a minha inscrição para falar em nome 
da Liderança do PDT.

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais. DEM – PB) 
– V. Exª fica inscrito após o Senador Efraim Morais, que 
falará pelo Democratas.

O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – E para dizer 
que este microfone aqui está muito baixinho.

O SR. EXPEDITO JÚNIOR (Bloco/PR – RO) – Sr. 
Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais. DEM – PB) 
– Peço ao som da Casa que tome as providências.

O SR. EXPEDITO JÚNIOR (Bloco/PR – RO. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Só para saber, Sr. 
Presidente, sobre a minha inscrição. Sou o segundo 
inscrito para uma comunicação inadiável. Eu falaria, 
então, logo após quem?

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais. DEM – PB) 
– O próximo orador inscrito é o Senador Cristovam 
Buarque.

O SR. EXPEDITO JÚNIOR (Bloco/PR – RO) – 
Então, eu falaria logo após o Senador Cristovam Bu-
arque.

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais. DEM – PB) 
– Após o Senador Cristovam. 

O SR. EXPEDITO JÚNIOR (Bloco/PR – RO) – 
Mas eu queria aproveitar, Sr. Presidente, com a per-
missão do Senador Mário Couto, para registrar aqui a 
presença do Prefeito de Colorado, Anedino, do Estado 
de Rondônia, e também do Vice-Presidente da Câmara, 

Natálio. Está aqui o Vereador e eu gostaria de registrar. 
Daqui a pouco, farei uso da palavra.

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais. DEM – PB) 
– Eu pediria a V. Exª., se possível, após a palavra do 
Senador Cristovam Buarque, que fizesse uma permuta 
com este Presidente.

Agradeço a V. Exª pelo silêncio, já que o silêncio 
hoje está comandando.

O SR. EXPEDITO JÚNIOR (Bloco/PR – RO) – 
Falei “com certeza”.

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais. DEM – PB) 
– Muito obrigado. 

Senador Mário Couto, V. Exª. tem a palavra por 
cinco minutos com a costumeira tolerância desta Pre-
sidência. 

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA. Pela Lide-
rança. Sem revisão do orador.) – Muito obrigado, prin-
cipalmente pela última frase.

Sr. Presidente, Srs. Senadores, quero também eu 
saudar o ex-Senador Chico Sartori, que se encontra, 
hoje, dando a honra da visita.

Sr. Presidente, eu venho também falar dos apo-
sentados, eu venho também externar os meus senti-
mentos, Senador Paulo Paim. Eu venho dizer à Nação 
aquilo que penso em relação a toda uma luta que se 
construiu neste Senado. 

Este Senado foi implacável na defesa dos apo-
sentados deste País. Este Senado merece os aplau-
sos de todos os brasileiros que respeitam os aposen-
tados deste País. Mas eu chego ao mês de agosto de 
2009 – estou aqui há dois anos e meio – e a minha 
luta em relação a esta classe é intensa. Mas posso lhe 
dizer hoje da minha decepção. Queria eu poder, daqui 
desta tribuna hoje dizer da minha alegria, mas ainda 
não consegui subir a esta tribuna para mostrar aos 
aposentados do Brasil alguma coisa papável, que os 
fizessem dar um sorriso. E faz tempo, e quantas pro-
messas e quantas vezes nós sentamos à mesa com 
o Governo para negociar, e quantas vezes o Governo 
disse que ia fazer! 

Sr. Presidente, o Governo trata os aposentados 
como se eles não fossem seres humanos. O Governo 
brinca com a situação deprimente em que se encon-
tram os aposentados deste País. Oxalá! Tomara que 
o Aerus tenha a felicidade de ter resolvido um caso. 
Que não enganem também um direito adquirido de 
quantos anos. Não precisavam estar fazendo tudo isso 
que estão fazendo, humilhando essa classe! Para que 
fazer isso? 

Sentei com aquele Ministro cujo nome não gosto 
nem de dizer. Já até sonho com ele, vejo o bigodinho do 
Hitler na cara dele – bárbaro, perverso, incompetente. 
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Não tenho receio nenhum, Ministro. Nenhum. Ninguém 
para esta voz. O Presidente Lula foi aos palanques. 

Outro dia, passei pelo corredor do Senado e me 
perguntaram: “Por que o Senhor ataca tanto?” Não 
ataco ninguém, estou aqui defendendo uma classe, 
estou aqui defendendo uma classe que o Presidente 
Lula massacra. A cada dia se mostra um País melhor. 
Ontem, eu vi o pré-sal, o petróleo, e ele dizendo: “Cal-
ma! Vamos gastar devagar. É muito dinheiro.” 

Agora me digam por que os aposentados são 
massacrados? O que o Lula tem contra essa classe 
social, meu Deus do céu? Ele mesmo foi ao palanque, 
nas campanhas eleitorais, dizendo que essa classe ia 
ser respeitada. Ele disse que ia acabar com o fator pre-
videnciário; ele disse que ia respeitar os aposentados. 
Deu agora uma migalha. Sabe o que vão fazer com o 
projeto? Anote: vão fazer um substitutivo na Câmara e 
vão aprovar com esse aumento miserável que deram. 
Todo mundo já sabe disso. 

Eu não arredo, sabe, Senador Paulo Paim. Sem 
demagogia, Senador – o senhor sabe que eu não sou. 
O senhor já teve conversas particulares comigo, segre-
dos nossos, invioláveis; o senhor sabe quem eu sou e 
eu sei quem o senhor é. Eu não vou desistir, não. Não 
vou. Eu acho que a gente resolve agora sendo mais 
radical, Senador, subindo a rampa do Planalto e ficando 
lá, ficando lá, até que o Presidente resolva o problema 
dos aposentados. Morrer em casa? Vamos morrer na 
rampa, na frente dele. Vamos morrer na rampa, para 
que ele pise os cadáveres! É o que ele deseja.

Presidente Lula, eu não estou contra o senhor. Eu 
sei que o senhor tem um coração desse tamanho para 
todo o mundo, mas, quando chega aos aposentados, 
seu coração diminui, Presidente. Eu peguei uma fala 
do Presidente. O Presidente mudou em tudo. O Presi-
dente, quando assumiu o poder, mudou em tudo. Ele 
viu que o poder não é aquilo que se fala; é complicado. 
Olha como ele mudou. Pode registrar, viu, Presidente, 
nas notas taquigráficas o que eu vou falar aqui, sob a 
minha responsabilidade, Presidente.

(Interrupção do som.)

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – A respon-
sabilidade é minha, integral, do que eu vou ler agora 
aqui – integral. A responsabilidade é integral minha.

Agora, uma fala do Presidente agora, recente:

Em recente cerimônia realizada este ano 
em Belo Horizonte [acho que o Brasil inteiro 
viu isso], o Presidente Lula condenou veemen-
temente todos os que criticam o Bolsa Famí-
lia. [Eu também critico aqueles que criticam, 
eu sou a favor do Bolsa Família], chamando-
os de ignorantes [eu também chamo] todos 

aqueles que afirmam que o Bolsa Família é 
uma esmola [mas mata a fome; mata a fome, 
Expedito], é demagogia, é assistencialismo e 
que transforma as pessoas que recebem em 
preguiçosas.

Não concordo com isso. Acho que o Bolsa Fa-
mília ajuda muito. 

Agora, vamos ver o que o Presidente Lula dizia 
no ano de 2000. Volto a falar à Mesa: a responsabili-
dade é minha; eu assumo.

Vamos ver o que dizia o Presidente Lula, senho-
res aposentados do Brasil. A mesma coisa que ele 
prometeu para vocês ele fez aqui, ó, com o povo bra-
sileiro. Dizia ele no ano 2000, quando ele queria voto... 
O problema é que ele sabe que a maioria de vocês já 
não tem mais resistência para chegar a uma urna. E 
ele não melhora a condição de vida, parece-me, pro-
positadamente – parece-me que propositadamente –, 
para acabar de uma vez com cada um de vocês.

(Interrupção do som.)

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Mas vamos 
ver o que dizia o Presidente no ano 2000. Olha como 
as pessoas mudam, olha como as pessoas, quando 
assumem o poder, mudam, e mudam de uma maneira 
radical. Mudam.

Quando era Presidente de Honra do PT, 
no ano de 2000, Lula gravou entrevista [eu 
tenho gravada a entrevista], afirmando que, 
lamentavelmente, no Brasil, as pessoas não 
votam partidariamente e que uma parte da 
sociedade, devido ao alto grau de empobre-
cimento, é conduzida a pensar e votar pelo 
estômago [Não é, meu ex-Senador? Viu como 
são as coisas? Ele dizia isso...] em razão de o 
Governo dar-lhes cesta básica, leite e outras 
ajudas assistencialistas.

Se era assim, por que ele criou o Bolsa-Família? 
Para garantir a sua popularidade a peso da dor do es-
tômago de cada cidadão brasileiro. 

Por isso, Senador Paulo Paim, a cada dia que 
passa, eu fico mais descrente. A tropa do Governo 
está preparada na Câmara para mudar o seu proje-
to. E vão mudar. Não passa mais dessa migalha que 
prometeram.

Tomara que Nossa Senhora de Nazaré, Senador 
Paim, a minha padroeira, da minha terra, do Estado 
do Pará, proteja esses trabalhadores que deram o seu 
suor para criar seus filhos com dignidade. Estão so-
frendo sem necessidade porque eles têm um direito 
garantido. Tomara que não enganem mais. 
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Só com esse Ministro nós sentamos quatro ve-
zes, mais três com o Líder do Governo na Câmara. 
E, sobre o problema do Aerus, eu sentei duas, com o 
Senador Alvaro Dias, duas vezes.

A conclusão a que chego, Senador Paim, é de 
que o Lula é o carrasco dos aposentados do País.

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – AP) 
– Senador Mário Couto, vou conceder a V. Exª dois mi-
nutos para concluir o seu pronunciamento. 

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – O que eu 
quero dizer, Brasil, Senadores, é que eu chego a uma 
conclusão de que o Lula é o carrasco dos aposenta-
dos deste País. E, como hoje ele faz o que quer na 
Nação, como hoje ele manda nesta Nação, ampara-
do pela sua popularidade, dada a popularidade pelo 
Bolsa-Família, ele impõe às duas Casas... Ele implanta 
uma ditadura política.

Ninguém me diga que o Brasil não está numa di-
tadura política. Ninguém. Provem-me o contrário.

Se ele quiser me cassar aqui, ele me cassa. Ele 
me cassa se ele quiser me cassar, porque aqui ele 
manda. Aqui tem gente que não pode perder os car-
gos públicos que tem, senão não se elege mais. Aqui 
tem gente que se ajoelha no pé do rei. E lá a quanti-
dade é maior, Senador Paulo Paim! Ele faz o que quer 
desta Nação.

Poucos são aqueles que têm o caráter de, quando 
ao deitar, rezar a Deus e dizer que respeitam a socie-
dade e o cidadão brasileiro.

Muito obrigado, Senador Papaléo.

Durante o discurso do Sr. Mário Couto, o 
Sr. Efraim Morais deixa a cadeira da Presidên-
cia, que é ocupada pelo Sr. Papaléo Paes, 

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – AP) 
– Muito obrigado, Senador Mário Couto.

Concedo a palavra ao próximo orador inscrito, o 
Senador Cristovam Buarque. V. Exª terá regimental-
mente dez minutos para o seu pronunciamento.

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador) 
– Sr. Presidente, Senador Papaléo, Srs. Senadores, 
ontem o Brasil assistiu a um evento que pode ficar na 
história deste País, quando o Presidente Lula lançou o 
chamado programa do pré-sal. Mas ele disse, naquele 
momento, que o pré-sal, ou seja, essa imensa reserva 
que – supõe-se – há no fundo do mar, pode ser uma 
dádiva ou uma maldição.

Eu felicito o Presidente da República por ter es-
clarecido à opinião pública que essas coisas podem 
ser boas ou podem ser más, dependendo de como nós 
as usamos. Na verdade, não houve no passado, mas 

poderia ter havido, um encontro como esse, Senador 
Paim: no lugar do Presidente Lula, o Duarte Coelho 
Pereira falando do açúcar lá em Pernambuco, prome-
tendo, Senador Flávio, que, graças ao açúcar, o Brasil 
seria um país muito rico.

Poderia ter acontecido uma solenidade como 
aquela, liderada pelo Primeiro-Ministro de Portugal na 
época, Pombal, dizendo que, graças ao ouro de Minas 
Gerais, o Brasil seria o país mais próspero e rico do 
mundo inteiro.

Poderia ter havido, em algum momento lá no 
Pará, Senador Flexa, algum barão da borracha dizendo: 
“Graças a essas maravilhas que nós temos na Ama-
zônia, nós poderemos ser um dos países com maior 
bem-estar, riqueza e prosperidade do mundo”. Pode-
ríamos, mais recentemente, ter ouvido de um Presi-
dente – aliás, de certa maneira, ouvimos de Juscelino 
Kubitschek – a promessa de que, graças à industriali-
zação, o Brasil seria um país sem pobreza, educado, 
sem violência, civilizado. 

Mas esses, que não fizeram essas promessas, 
se as tivessem feito, hoje poderíamos dizer que eles 
fracassaram. Fracassaram, porque nós tivemos o açú-
car, tivemos o ouro, tivemos o café, tivemos a borracha, 
tivemos a industrialização, fomos bem sucedidos em 
todos esses, Senador Eurípedes, mas os resultados 
não deixaram a nossa nação na ponta do mundo das 
nações civilizadas. Continuamos um país onde há 
uma desigualdade assustadora, onde há um nível de 
educação dos mais baixos do mundo, onde há uma 
dependência científica e tecnológica quase absoluta, 
onde há um sistema político, e privado também, cheio 
de corrupção, um país do qual não se pode dizer que 
atingiu os graus de civilização que os nossos recursos 
teriam permitido se tivessem sido bem utilizados.

Nesse sentido, concordo com o Presidente quan-
do ele fala que ali pode estar uma dádiva ou uma mal-
dição, dependendo de como for usado. E ele propôs 
quatro grandes linhas. Primeiro, um sistema de parti-
lha, que creio ser um sistema eficiente, na medida em 
que combina o setor público e o setor privado. Depois, 
a criação de uma fundação, a Petrosal, sobre a qual 
não quero emitir juízo ainda porque ainda não me con-
venci de que a Petrobras não pode, ela própria, fazer 
o trabalho. Posteriormente, ele prometeu um aporte 
de capital para a Petrobras. Aí, a gente precisa saber 
de onde vai sair esse dinheiro, de onde virá o dinheiro 
para dar esse aporte, que se calcula em R$100 bilhões 
ou US$100 bilhões, para a Petrobras. E, finalmente, 
onde quero me concentrar e que para mim é um ponto 
alto do projeto: a ideia da criação de um fundo social 
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formado pelos recursos do pré-sal para ser usado em 
educação, em ciência, em tecnologia, na cultura e na 
luta contra a pobreza. 

Aqui quero emitir minha posição sobre essa ideia. 
Em primeiro lugar, a ideia do fundo é positiva, mas 

a maneira como vem sendo pensado, a meu ver, pode 
levar a um fracasso total, pode levar a uma maldição. A 
ideia que está no documento do Presidente é a de que 
esse dinheiro vá para um fundo e, aí, as pessoas entrem 
com pedidos de projetos – Governos e Estados – e cada 
um abocanha um pedaço. Se for assim, o risco que a 
gente tem é o de um imenso desperdício de recursos 
sem consequência para o que nos propusemos. 

A meu ver, as diretrizes mais adequadas para a 
utilização desses recursos já estão à disposição do 
Presidente nesta Casa sob a forma de um projeto as-
sinado pelo Senador Tasso Jereissati e por mim, pro-
jeto que propõe a vinculação dos recursos do pré-sal, 
quando eles chegarem, à educação. Esse fundo não 
deveria funcionar a partir de projetos soltos e isola-
dos; deveria ser um fundo casado, Senador Heráclito, 
com a ideia de aplicação direta na educação através 
de um processo em que casaríamos a federalização 
da educação com os recursos do pré-sal. O Governo 
Federal, ele próprio, diria: “Nós assumimos o patrocínio 
da educação de base neste País, e os recursos para 
isso virão do chamado pré-sal”. 

Aí, não haverá desperdício de recursos; aí, o 
recurso vai sair transformando o petróleo, que é uma 
lama, em cérebros, que são a grande energia do futu-
ro. O petróleo acaba, mas a competência de um povo 
aumenta a cada ano. Cada barril de petróleo que quei-
mamos é um barril de petróleo a menos; para cada 
criança que educamos, podemos contar como mais 
quatro educadas, que serão os seus filhos. A educação 
se espalha; o petróleo se queima. É uma diferença tão 
óbvia, tão brutal, que é difícil entender como os países 
árabes tiveram de esperar tantos anos, queimar tanto 
dos seus recursos para, agora, de fato, transformar 
petróleo em cérebros, a energia da lama do petróleo 
na energia da inteligência de um povo.

A maneira, eu não a vejo em um fundo, mas no 
compromisso do Governo Federal de que, em seu Or-
çamento, entrem os recursos que sairão desse petró-
leo para, diretamente, pagar o salário dos professores, 
equipar as escolas, manter as crianças estudando. Esse 
é o caminho; devemos evitar a velha, batida e surrada 
experiência de fundos que terminam sendo apropriados, 
abocanhados por projetos soltos que não têm coerên-
cia entre si, que não têm metas em comum.

O Presidente, com a ideia do fundo, apresenta 
uma sugestão positiva, que é orientar os recursos que 
dali virão, mas está trazendo uma posição equivocada, 
que é tratar isso como mais um dos fundos que foram 
criados neste País ao longo de nossa história, fundos 
que não dão resultados por falta de coerência, por falta 
de harmonia entre os recursos que virão dessa lama e 
os recursos que chegarão aos cérebros das pessoas.

Por isso, creio ser um equívoco a análise do pro-
jeto em regime de urgência aqui. Esse projeto, mais do 
que quase todos os outros, vai exigir reflexões, debates, 
audiências, cuidados e até mesmo, eu diria, um rede-
senho, porque não se pode esperar que o que sai da 
cabeça dos gênios do Palácio do Planalto e da Espla-
nada dos Ministérios esteja pronto. A gente vai precisar 
se debruçar sobre isso aqui. Digo tudo isso, supondo, 
em primeiro lugar, que existam os recursos lá embaixo 
da terra – ninguém tem uma prova concreta de suas 
dimensões, porque por mais científica que seja, ainda 
é uma questão probabilística a dimensão das reservas 
de petróleo – e, em segundo lugar, supondo que o preço 
do petróleo vá permitir a rentabilidade que se imagina. E 
aí há uma contradição muito forte: se esse petróleo for 
em grande quantidade, o preço do petróleo cairá e as 
rendas serão pequenas; se ele for em pequena quanti-
dade, o preço poderá até continuar alto e subindo, mas 
aí a soma da renda não será tão grande.

Por isso, ao mesmo tempo em que defendo aqui 
ideia do uso dos recursos para o social, como o Pre-
sidente falou, trago o alerta que ele fez...

O Sr. Heráclito Fortes (DEM – PI) – V. Exª me 
permite um aparte?

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) – 
Sim, um minuto. 

Trago o alerta que ele fez de que pode ser uma 
dádiva ou uma maldição. A nossa responsabilidade é 
impedir que seja uma maldição, inclusive a maldição do 
efeito do delírio e do sonho propagandístico, é ajustar 
esse projeto à realidade e fazer com que seus resul-
tados sejam definitivos para a sociedade brasileira, 
para que não seja um discurso como o que teria feito 
Duarte Coelho Pereira com o açúcar ou Pombal com 
o ouro, um barão da borracha ou um dos industriais 
de São Paulo.

Finalmente, antes de dar o aparte, vendo a recusa 
dos Governadores em aceitarem a chamada centraliza-
ção desses recursos, quero dizer que, conforme a ideia 
que estou trazendo, Senador Expedito, esses Estados 
que hoje são os donos do petróleo podem ganhar mais. 
Não cheguei preparado, ainda não fiz as contas, mas, 
se imaginarmos que temos vinte milhões de crianças 
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nas escolas nesses Estados e imaginarmos R$4 mil, 
que é o mínimo para se ter uma boa educação, esse 
projeto estaria levando para esses Estados o equiva-
lente a R$80 bilhões por ano. O dinheiro volta! Agora, 
não volta para o Governador fazer o que ele quiser: 
volta para possibilitar ao Governador ver suas crianças 
crescerem em boas escolas, escolas federalizadas sob 
o ponto de vista da responsabilidade, embora muni-
cipais sob o ponto de vista da administração – e até 
mesmo particulares, se for o caso, do ponto de vista 
da administração.

Por isso, insisto que esse assunto deve dominar 
nossas discussões nos próximos meses, que não de-
vemos ter pressa. A pressa significa caminhar para 
a maldição, alerta feito pelo o próprio Presidente. A 
pressa pode significar um erro.

Vamos trazer esse tema aqui para dentro e vamos 
ver como transformar a riqueza provisória do presente, 
que é o petróleo, numa riqueza permanente do futuro, 
que é a inteligência. Esse é o desafio que está diante 
de nós e que temos, sim, como levar adiante.

Peço permissão ao Presidente para passar aos 
três que querem um aparte. Em primeiro lugar, ao Se-
nador Jarbas Vasconcelos, depois, à Senadora Marisa 
e, depois, ao Senador Heráclito.

Senador Jarbas.
O Sr. Jarbas Vasconcelos (PMDB – PE) – Se-

nador Cristovam, V. Exª, com a seriedade costumeira, 
trata de um tema muito importante.

(Interrupção do som)

O Sr. Jarbas Vasconcelos (PMDB – PE. Com 
revisão do aparteante.) – V. Exª que tem sido um de-
fensor intransigente da aplicação de recursos públicos 
na educação. E agora demonstra uma postura corre-
ta, e não poderia ser de outra forma, com relação ao 
pré-sal. Esta Casa, Senador Cristovam, tem que se 
conscientizar, independentemente de quem é Governo 
e Oposição, de que este projeto não pode ser votado 
de forma açodada. O Governo levou dois anos debru-
çado sobre esse tema, e obteve todas as informações 
necessárias, contudo, esta matéria chegou apenas 
ontem ao Senado, às pressas, para ser apresentado 
à nação. Imagine o Congresso ter a obrigação de vo-
tar esse projeto em noventa dias. Aliás, o Presidente 
Lula já tinha concordado com a retirada do regime de 
urgência da tramitação desse projeto.

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) – É 
verdade.

O Sr. Jarbas Vasconcelos (PMDB – PE. Com 
revisão do aparteante.) – Foi o Líder do PMDB, o se-
nador Renan Calheiros, que convenceu o Senado a 

votar, porque, o ano que vem não se vota nada, por-
que é ano eleitoral. O ano eleitoral é este em curso. 
Pois o Presidente Lula o transformou em eleitoral. O 
ato de ontem foi um ato eleitoral. Basta uma leitura rá-
pida nos principais jornais do País, do Rio ou de São 
Paulo, para constatar o que nós estamos dizendo. Foi 
um ato para inflar a candidatura da Srª Dilma Rousse-
ff. De forma que nós temos de ter plena consciência 
disso. Precisamos abrir um debate e fazer tantas audi-
ências públicas quantas forem necessárias, percorrer 
este País e não ter nenhum açodamento para votar 
um projeto dessa grandeza. O Presidente da Repú-
blica quer apenas fazer da exploração do pré-sal, um 
ato eleitoral, como fez do PAC, como fez do projeto da 
casa própria. Agora quer usar o petróleo para fazer 
isso. Nós não vamos deixar. Eu, pelo menos, utilizarei 
todos os recursos regimentais para que essa matéria 
não seja discutida e votada no prazo de noventa dias. 
Meus parabéns a V. Exª.

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) – Eu 
agradeço o aparte de V. Exª e creio que o povo brasileiro 
está esperando isto: que o Senado faça com que o pe-
tróleo não seja mais um dos recursos do passado que 
nós desperdiçamos e dos quais pouco ficou no País.

Senadora Marisa.
A Srª Marisa Serrano (PSDB – MS) – Obrigada, 

Senador Cristovam. Eu concordo com tudo aquilo que 
V. Exª colocou a respeito dessa pressa, desta dificulda-
de que teremos aqui: em 45 dias, analisar um projeto 
que os técnicos levaram quase dois anos discutindo. 
Nós, que não somos técnicos, vamos ter só 45 dias? 
Para nós, é completamente abstrato que nós possa-
mos ter uma...

(Interrupção do som.)

A Srª Marisa Serrano (PSDB – MS) – E aí, Se-
nador Cristovam, eu quero dizer o seguinte quanto ao 
fundo. Se ele é para a educação, para a ciência e a 
tecnologia, para fazer crescer a inteligência, melhorar a 
proficiência do nosso povo, excelente. O que me preo-
cupa, Senador Cristovam, não é o fato dele ser para a 
educação, para a ciência e a tecnologia, mas a possi-
bilidade de entrar a questão da fome, outras questões 
– hoje já ouvi falar muito em saúde. Quer dizer, daqui a 
pouco, o fundo será para tudo e para nada. Ou o con-
centramos na educação e na ciência e tecnologia ou 
esse fundo vai virar nada também. Era esse o reparo 
que queria fazer. Temos de ter muito cuidado com o 
que vamos votar aqui. Acho que a nossa preocupação 
tem de ser redobrada. Obrigada.

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) – 
Agradeço, Senadora Marisa. A senhora traz um proble-
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ma fundamental: onde é que a gente vai investir para 
mudar este País? Mesmo ciência e tecnologia, que são 
fundamentais, não haverá se não investirmos na educa-
ção. Enquanto estivermos jogando para fora sessenta 
crianças por minuto – minutos, digamos, letivos, um ano 
de duzentos dias e quatro horas por dia –, não teremos 
uma grande ciência. Então, é preciso focar isso. 

Segundo, se houver dispersão, se os projetos 
forem soltos, não vamos ter resultados. 

Terceiro: temos de olhar para o futuro mais do que 
para o presente, porque essa é a grande falha de todos 
os nossos projetos. Quero dizer até aos aposentados aqui 
que, ontem, conversando com o Senador Paim, eu dis-
se: “Paim, gostaria de trazê-lo para a luta em defesa dos 
aposentados do ano de 2040”. É claro que, os de hoje, 
nós também temos de resolver seus problemas – estou 
com vocês –, mas se não tomarmos algumas medidas, 
Senador Couto – que é também outro grande defensor 
dessa causa –, que permitam colocar as crianças na 
escola para que amanhã tenham um emprego, produtivi-
dade e gerem renda, daqui a trinta anos vão estar outra 
vez sofrendo com a falta de atenção dos governos aos 
aposentados do momento. E eu disse: “Senador Paim, 
vamos trabalhar com os aposentados de hoje e com os 
do futuro”. Para isso, o pré-sal pode ajudar. 

Além disso, eu quero dizer que não dá para es-
perar esse pré-sal para começar as mudanças na edu-
cação. É um equívoco esperar dez, quinze, vinte anos, 
sem saber quanto é que tem ali, qual vai ser o preço no 
futuro e qual vai ser a demanda por esse petróleo.

Senador Heráclito.
O Sr. Heráclito Fortes (DEM – PI) – Senador 

Cristovam, o que nós vimos ontem foi, nada mais nada 
menos, do que um palanque eleitoral. Ninguém tem dú-
vida disso. O pré-sal é uma perspectiva para o País a 
médio prazo, a longo prazo, mas o pré-sal não tem nada 
de concreto para ser resolvido no atual Governo.

(Interrupção do som.)

O Sr. Heráclito Fortes (DEM – PI) – O atual Go-
verno finda no próximo ano. De forma que o que se fez 
ontem foi um palanque, e é lamentável que assuntos 
dessa natureza sejam tratados como o de ontem. E 
veja como este País é um país fadado às injustiças 
sociais. O que nós vimos? Estados ricos brigando 
pela primazia do pré-sal, pelos royalties do pré-sal, 
e Estados pobres, sem nenhuma perspectiva, a olhar 
a festa dos ricos, uma aliança de São Paulo, Rio de 
Janeiro e Espírito Santo. Se o Presidente Lula tives-
se um projeto de governo e não um projeto eleitoral... 
É preciso que as pessoas comecem a separar o que 
pensa Sua Excelência. Sua Excelência, desde a sua 

primeira eleição, vem demonstrando que não tem um 
projeto de governo, mas um projeto eleitoral. A primeira 
parte desse projeto foi a reeleição, que teve sucesso; 
agora, a segundo parte desse projeto eleitoral, é fazer 
uma sucessora. Se o Presidente Lula tivesse um pro-
jeto de governo e não um projeto eleitoral, a primeira 
coisa que faria era convencer a Nação e, por consequ-
ência, esses Estados, de que nós deveríamos inverter 
os percentuais de distribuição dos royalties. Vamos até 
admitir que os Estados próximos à costa, de onde o pré-
sal será extraído, mereçam uma fatia, mas o restante 
do bolo arrecadatório deveria ser distribuído para os 
Estados mais pobres conforme os índices do IDH. Os 
Estados mais pobres, os Estados mais necessitados, 
receberiam, dessa outra fatia, a melhor parte. E, aí, 
concordo exatamente com V. Exª: haveria a obrigação 
de aplicação na saúde, na educação – eu considero a 
educação e a saúde quase que siamesas, uma puxa 
a outra – e também na segurança pública. Um projeto 
de governo – não um projeto eleitoral – levará qualquer 
Presidente de bom senso nessa direção. 

(Interrupção do som.)

O Sr. Heráclito Fortes (DEM – PI) – ...levará 
qualquer presidente de bom senso a caminhar nessa 
direção. Daí porque me congratulo com V. Exª por essa 
preocupação. V. Exª está coberto de razões. Nós temos 
de sair do palanque e temos de administrar, com justiça 
social, este País cheio de contrastes, este País cheio 
de bolsões de riquezas e de bolsões, bem maiores, de 
miséria. O equilíbrio só poderá ser feito com políticas 
diferenciadas. E quem comanda política diferenciada 
é Governo. Ninguém mais! Muito obrigado.

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) – 
Eu que agradeço, Senador Heráclito, e quero dizer 
que o senhor trouxe uma dimensão importante, que 
é o problema do palanque. Eu creio que é aqui, no 
Senado, que a gente pode transformar uma proposta 
de palanque em uma plataforma para o futuro. Este é 
o desafio da gente: transformar o palanque em uma 
plataforma para fazer o Brasil prosperar. E, embora 
saúde e segurança sejam fundamentais, são coisas 
do presente. Eu acho que a gente deveria investir esse 
dinheiro, olhando o futuro.

Por isso, eu acho que deveria ser proporcional ao 
número de crianças na escola. Pode até fazer um fator 
de correção pelo IDH, dando um pouco mais ainda às 
crianças dos Municípios e Estados mais pobres, mas 
tem de concentrar e não por projetos soltos, que cada 
um apresenta lá e leva para casa, como se faz hoje 
com a cultura, por meio da Lei Rouanet. Tem de ser 
por meio de um programa federal casado e deve estar 
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claro para onde esse dinheiro virá, se ele vier. Quero 
deixar claro que eu não defendo aqui a ideia de esperar 
por esse dinheiro para começar esses projetos. Esses 
projetos têm de começar já, imediatamente.

Senador Mozarildo.
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Se-

nador Cristovam, fica a minha cabeça de médico sem 
entender a lógica do Presidente Lula. Ele está pedindo 
urgência para algo que nem nasceu, para algo que nem 
se sabe quando vai começar a acontecer. Essa mania 
de tudo resolver por medida provisória faz com que ele 
peça que um projeto que deveria, como V. Exª defende, 
ser altamente debatido na Câmara e no Senado, passe 
como um rolo compressor, como, aliás, foi a lei de aluguel 
das florestas na Amazônia. Ninguém teve tempo aqui de 
discuti-lo – e ainda tivemos aqui no Senado treze votos 
contrários. Na Câmara, praticamente nenhum. Então, 
não consigo entender. Urgência para mim é quando se 
tem um problema inadiável a ser resolvido logo. Nesse 
caso do pré-sal, a galinha acabou de chegar e já estão 
querendo urgência para o ovo que não veio ainda.

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) – 
Muito obrigado, Senador Mozarildo. Termino dizendo 
– e o Senador Mão Santa vai gostar disso porque ele 
costuma dizer que este é o melhor Senado da histó-
ria do Brasil – que o Presidente, com isso, pode estar 
ressuscitando o Senado. Se deixar para a Câmara 
resolver esse problema da partilha, sua formação é 
proporcional à população. Basta São Paulo, Rio de 
Janeiro e mais dois Estados e vão resolver em favor 
deles. Aqui, não. Aqui é o lugar onde a República sen-
te, com três Senadores por Estado, com igualdade de 
voz e voto para todos os Estados. 

Por isso, de repente, a gente está mostrando o 
papel do Senado ao povo brasileiro. Para isso, o pri-
meiro passo, Senador Mozarildo, é dizer que não acei-
tamos a urgência, porque, com a urgência, o Senado, 
mais uma vez, ficará sem uma função definitiva para 
encontrar o caminho de que o Brasil precisa. 

Aproveitando a fala do Senador Heráclito, vamos 
transformar o palanque em uma plataforma para o fu-
turo. Um palanque do presente em uma plataforma do 
futuro. E isso só se tivermos tempo para analisar.

Eu dou por concluído, Senador. Gostaria muito 
de dar o aparte ao Senador Papaléo, mas, pelo visto, 
há uma ansiedade aqui, o que é muito bom. E eu dou 
por concluído o meu discurso.

Vamos aproveitar a chance que o Senado está 
tendo de mostrar para que nós existimos: para dar 
equilíbrio à Nação brasileira. 

Durante o discurso do Sr. Cristovam Bu-
arque, o Sr. Papaléo Paes deixa a cadeira da 
Presidência, que é ocupada pelo Sr. Mão San-
ta, 3º Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
Pela ordem, Senador Jarbas Vasconcelos. 

O SR. JARBAS VASCONCELOS (PMDB – PE. 
Pela ordem. Com revisão do orador.) – Presidente Mão 
Santa, requeiro a transcrição nos Anais do Senado 
Federal, da entrevista com o cientista político e jor-
nalista César Benjamin, intitulada “Lula desmobilizou 
a sociedade”, publicada no sábado próximo passado, 
dia 29 de agosto de 2009, na editoria de política do 
Diário de Pernambuco, de autoria do repórter Josué 
Nogueira. 

Trata-se de uma análise objetiva e direta sobre 
a política no Brasil, em especial nesses sete anos do 
Governo do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O 
quadro político brasileiro precisa urgentemente de re-
formas, pois a prática política nunca teve num nível tão 
baixo de apoio por parte da população – em especial 
no que toca o Congresso Nacional. 

César Benjamin analisa esse contexto e faz um 
alerta para todos nós, abre aspas:

“O sistema degenerou. Como se constrói 
a governabilidade no Brasil? Lula levou isso ao 
extremo, distribuindo 20 mil cargos do Estado 
com os partidos. De um lado, o Executivo emi-
te um grande número de medidas provisórias 
que trancam a pauta do Congresso e do ou-
tro constitui uma maioria distribuindo cargos. 
Então, o Congresso deixa de existir enquanto 
fórum de debates das questões nacionais e 
como legislador. Os militares fecharam o Con-
gresso fisicamente, o Lula fechou o Congresso 
moral e fisiologicamente.”

Por fim, Sr. Presidente, esta entrevista concedida 
por César Benjamin ao jornalista Josué Nogueira mos-
tra que nem todos os intelectuais silenciaram diante 
das práticas equivocadas adotadas pelo Governo do 
PT. Existem aqueles que souberam preservar seus 
princípios e seus sonhos por um Brasil mais justo e 
com práticas políticas mais éticas.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR JARBAS VASCONCELOS 
EM SEU PRONUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– V. Exª será atendido de acordo com o Regimento, 
para transcrevermos a entrevista do cientista político 
César Benjamin, ex-petista.

Pela ordem, o Senador Sérgio Guerra, que pre-
side o PSDB do Brasil. 

O SR. EXPEDITO JÚNIOR (Bloco/PR – RO) – Sr. 
Presidente, enquanto ele vai se dirigindo...

O SR. EFRAIM MORAIS (DEM – PB) – Pela or-
dem, não. Eu acho que tem oradores inscritos. Pela 
ordem, para fazer pronunciamento, Sr. Presidente? 

O SR. EXPEDITO JÚNIOR (Bloco/PR – RO) – En-
quanto ele vai se dirigindo à tribuna, Sr. Presidente...

O SR. EFRAIM MORAIS (DEM – PB) – Então, V. 
Exª tem de cumprir o Regimento. Pela ordem é desta 
forma, não fazer um pronunciamento pela ordem.

O SR. EXPEDITO JÚNIOR (Bloco/PR – RO) – 
Ele já te deu a palavra.

O SR. EFRAIM MORAIS (DEM – PB) – Não, mas 
eu estou inscrito pela Liderança. Eu vou falar pela Li-
derança do meu partido.

O SR. SÉRGIO GUERRA (PSDB – PE) – Então, 
Sr. Presidente, pela Liderança do PSDB, eu gostaria 
de me inscrever. 

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– Está bem, a Secretária Cláudia Lyra está fazendo 
a inscrição. Então, vamos seguir a bandeira: Ordem e 
Progresso. Foi o Cristovam Buarque. Senador Expedito 
Júnior, para uma comunicação inadiável.

O SR. EXPEDITO JÚNIOR (Bloco/PR – RO) – 
Sr. Presidente, eu gostaria de fazer uma inversão. Vou 
ceder meu horário, agora, ao Senador Efraim, e eu vou 
usar o tempo do Senador Efraim.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
V. Exª vai ceder para quem?

O SR. EXPEDITO JÚNIOR (Bloco/PR – RO) – 
Senador Efraim. Vou fazer uma permuta. 

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– Está bem.

O SR. EXPEDITO JÚNIOR (Bloco/PR – RO) – 
Porque, depois, tem orador inscrito e, em seguida, 
seria o Senador Efraim.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
Com a palavra, o Senador Efraim.

Já está na tribuna.
O SR. EFRAIM MORAIS (DEM – PB. Pela Lide-

rança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente desta 
sessão, Senador Mão Santa, Srªs e Srs. Senadores, 
quero, inicialmente, fazer um registro, Senador Mão 
Santa, da importância quando se fala da liberação 
das nossas emendas. Tive oportunidade, neste final 
de semana, de visitar, lá na cidade de Picuí, no Curi-
mataú paraibano, uma dessas obras: a construção de 

um açude na Serra dos Brandões, mais precisamen-
te na comunidade chamada Narciso, que leva o nome 
desse açude. 

Lá tive a oportunidade de sentir a felicidade de 
dezenas, centenas de moradores que já, nesta época, 
no meu Estado, têm dificuldade com abastecimento. E 
lá visitei algumas pessoas, e queria fazer o registro aqui 
de duas ou três pessoas. Às margens desse açude, 
está lá a senhora chamada Dona Lola, que disse que, 
durante anos e mais anos, esperou este momento; seu 
esposo, Sr. Joel, que já faleceu, tinha uma esperança 
enorme de que fosse construído e que vai abastecer 
toda aquela região, um açude com uma capacidade 
enorme e com poucos recursos, daí a importância. Ti-
vemos Dona Lourdes, que estava presente, Nego de 
Tachico, entre tantos outros, e o Prefeito Buba, ao lado 
de sua esposa. Uma prova de que aquela comunidade 
está feliz em receber essa situação. 

Depois, eu queria registrar aqui uma grande vitória 
para o meu Estado da Paraíba, porque os conceitos de 
avaliação dos cursos da Universidade Federal da Pa-
raíba e da Universidade Federal de Campina Grande 
foram bons, o que mostra a boa qualidade do ensino 
superior no meu Estado, como também nenhum rebai-
xamento, nenhuma crítica às universidades privadas. 
Logo, parabenizo toda a comunidade universitária da 
minha querida Paraíba, tanto a Universidade Fede-
ral da Paraíba e a Universidade Federal de Campina 
Grande, como as comunidades privadas.

Mas, Sr. Presidente, as minhas palavras serão 
hoje dirigidas a um projeto que está em tramitação na 
Câmara dos Deputados. É uma proposta de emenda 
à Constituição que julgo de enorme relevância para a 
sociedade brasileira. Em minha opinião, é uma proposta 
que deveria ser aprovada e promulgada pelo Congres-
so Nacional no mais curto prazo possível. 

Refiro-me à PEC nº 300, de 2008, de autoria do 
Deputado Arnaldo Faria de Sá, que dá nova redação 
ao §9º do art. 144 da nossa Carta Magna. 

Hoje, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o 
referido parágrafo dispõe, tão somente, que os ser-
vidores integrantes da Polícia Federal, das Polícias 
Rodoviária e Ferroviária Federais, das Polícias Civis 
e das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Mili-
tares serão remunerados exclusivamente por subsídio 
fixado em parcela única, subsídio ao qual é vedado o 
acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, 
prêmio, verba de representação ou outra espécie re-
muneratória.

Pois bem, Sr. Presidente, o que se pretende, afi-
nal, com a PEC nº 300, de 2008? Evidentemente, não 
se quer alterar a forma de remuneração – o subsídio – 
que traz à Administração Pública e ao próprio servidor 
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uma série de vantagens, entre as quais o aumento da 
transparência nos gastos públicos.

Na verdade, essa proposta inova, por acrescentar 
ao texto original um pequeno adendo, determinando que 
a remuneração das Polícias Militares dos Estados não 
poderá ser inferior à da Polícia Militar do Distrito Fede-
ral, aplicando-se também esse critério aos integrantes 
do Corpo de Bombeiros Militar e aos inativos.

É esse detalhe, Sr. Presidente, que faz toda a 
diferença. É esse detalhe que pode trazer uma contri-
buição importantíssima para o aumento da segurança 
pública em nosso País.

É claro que hoje em dia existe praticamente um 
consenso de que a criminalidade é um dos principais 
problemas do Brasil.

(Interrupção do som.)

O SR. EFRAIM MORAIS (DEM – PB) – E eu po-
deria exibir, para confirmar a extensão desse fenôme-
no, um amontoado de estatísticas, um amontoado de 
números, todos a mostrar o nível insuportável a que 
chegaram, em nosso País, os homicídios, os assaltos, 
os estupros, todas essas violências, enfim, contra o 
ser humano.

Mas, Sr. Presidente, o tempo não me deixa mar-
gem para divagações, de modo que ilustro minha obser-
vação com um único dado, que dispensa comentários 
adicionais. De acordo com o Mapa da Violência, um 
relatório divulgado em novembro de 2008 pelo Instituto 
Sangari, o Brasil, com uma taxa anual de 51,6 homicí-
dios para cada 100 mil habitantes, é o sexto país mais 
violento do mundo. Repito: o sexto país mais violento 
do mundo! Uma colocação na qual não gostaríamos 
de estar e que nos causa vergonha e frustração.

São índices como esse, seguramente, que expli-
cam o resultado de uma pesquisa realizada pelo Ibo-
pe a pedido da Confederação Nacional da Indústria, 
divulgada há cerca de dois meses. Diz o seguinte, Sr. 
Presidente, a pesquisa: 59% dos brasileiros, ou seja, 
praticamente seis em cada dez brasileiros, desapro-
vam o trabalho feito pelo Governo Federal na área de 
segurança pública.

É óbvio, Srªs e Srs Senadores, que a segurança 
pública é uma questão que também remete diretamente 
aos governos estaduais e, no limite, ao menos sob cer-
tos aspectos, até mesmo aos governos municipais.

Mas a população, com toda a sua sabedoria, olha 
para a situação atual, constata que alguma coisa está 
errada na forma como o problema vem sendo enfren-
tado e chega à conclusão de que muitas iniciativas 
carecem de ser tomadas pelas instâncias federais da 
administração pública.

Estou absolutamente convencido, Senador Mão 
Santa, de que a Proposta de Emenda à Constituição 
nº 300, de 2008, é uma dessas iniciativas destinadas 
a barrar a onda de violência em nosso País.

E tenho absoluta certeza de que, conforme enfa-
tiza, com muita propriedade, a justificativa da referida 
proposta, um combate efetivo à criminalidade exige 
que as forças auxiliares do Exército brasileiro sejam 
provisionadas com viaturas, armamento, sistema de 
comunicação e equipamentos de informática modernos 
e sofisticados, além do sempre necessário aumento 
do efetivo.

Mas a justificativa foi além, Srs. Senadores. Diz 
que essa ampliação de efetivo há de ser conduzida 
pari passu com duas providências imprescindíveis e 
inseparáveis, duas providências que, se não atendidas, 
fragilizam os astronômicos gastos com a moderniza-
ção dos equipamentos e com o aumento do número 
de servidores.

A primeira dessas providências, Sr. Presidente, 
é a instrução e treinamento dos integrantes das Polí-
cias Militares das unidades da federação. E a segun-
da vem a ser exatamente o objeto da PEC nº 300: é a 
garantia de que a remuneração dos oficiais e praças 
seja compatível com o elevado risco de vida a que se 
submetem dia e noite, um risco que os alcança até na 
inatividade, em função das atividades que desenvol-
veram em serviço e que também se estende a seus 
familiares.

Por isso, Sr. Presidente, vou pedir que dê como 
lido o nosso pronunciamento, porque é bem verdade 
que há de se dizer que são extremamente justas e me-
recidas essas conquistas que vêm sendo alcançadas 
pelos Policiais Militares do Distrito Federal. Entendemos 
que tem que existir a igualdade, e levar isso para todo 
o País, para que possamos ter policiais bem remunera-
dos, policiais bem treinados, policia bem equipada para 
combatermos exatamente a violência que, hoje...

(Interrupção do som.)

O SR. EFRAIM MORAIS (DEM – PB) – ... ator-
menta toda a nossa comunidade.

Devo dizer, Sr. Presidente, a propósito dessa ma-
téria, que, no dia de amanhã, dia 2 de setembro, estará 
sendo instalada a Comissão Especial para que seja 
eleito o Presidente e escolhido o Relator. E tenho uma 
boa notícia: o Relator a ser indicado será o Deputado 
Federal do meu Estado da Paraíba, Major Fábio, que 
é um homem conhecedor dessa questão, que sabe 
exatamente o que é necessário e importante para que 
se aprove essa matéria.

Deixo, portanto, Sr. Presidente, aqui os meus 
cumprimentos ao Major Fábio, Deputado Federal do 
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Democratas da Paraíba, que será Relator dessa ma-
téria, mas, ao mesmo tempo, passo a torcer...

(Interrupção do som.)

O SR. EFRAIM MORAIS (DEM – PB) – ... para 
que a PEC nº 300, de 2008, seja rapidamente aprovada 
na Câmara dos Deputados e, ao recebê-la no Senado 
Federal, que trabalhemos com afinco para que, aqui 
também, não sofra maiores delongas.

Afinal, Sr. Presidente, a garantia de que a remu-
neração das Polícias Militares dos Estados não seja 
inferior à da Polícia Militar do Distrito Federal, aplican-
do-se tal critério também aos integrantes do Corpo de 
Bombeiros Militar e aos inativos, além de medida eficaz 
no combate à criminalidade, é também um ato de justiça 
social e de fortalecimento do pacto federativo.

Senador Expedito, com muito prazer, ouço V. 
Exª.

O Sr. Expedito Júnior (Bloco/PR – RO) – Sena-
dor Efraim, é só para parabenizá-lo e dizer que tam-
bém nós, todos os Senadores desta Casa, indepen-
dentemente de Partido, deveríamos encampar esta 
luta para que a Câmara dos Deputados votasse, com 
certa rapidez, a PEC nº 300. 

(Interrupção do som.)

O Sr. Expedito Júnior (Bloco/PR – RO) – Acho 
que essa questão de segurança não é só responsa-
bilidade dos Estados; é de responsabilidade também 
do Governo Federal, questão de segurança nacional. 
O Governo tem que contribuir, e iríamos contribuir so-
bremaneira se fizéssemos a paridade dos salários dos 
nossos Policiais Militares dos Estados com os salários 
que recebem, hoje, aqui, os Policiais Militares do Dis-
trito Federal. Portanto, eu gostaria de parabenizá-lo e 
de somar meu pronunciamento ao de V. Exª em defesa 
da PEC nº 300, para que, na Câmara dos Deputados, 
eles possam votar a matéria com certa celeridade. 

O SR. EFRAIM MORAIS (DEM – PB) – Eu que 
agradeço a V. Exª e agradeço ao Senador Mão San-
ta pela tolerância. Eu pediria apenas um minuto para 
concluir. 

Quero dizer, Senador Expedito, que essa PEC 
é fundamental, porque não posso acreditar que um 
cidadão mal remunerado possa ir às ruas para garan-
tir a nossa segurança, garantir a segurança da nossa 
sociedade. 

Não vejo nenhuma política voltada para esses 
homens da Polícia Militar, da Polícia Civil, do Corpo 
de Bombeiros e dos inativos dessa congregação. Por 
quê? Porque não vejo oferta de plano de saúde, não 
vejo garantia de educação para seus filhos, não vejo 
garantia da moradia e não vejo, principalmente, boa 
remuneração. 

Por isso, meu apelo aos 513 Deputados Federais 
da Câmara dos Deputados para que agilizem essa 
matéria, pois aqui estamos prontos, todos nós, inde-
pendentemente de cor partidária, para aprovar e fazer 
um ato de justiça com esses homens e mulheres que 
lutam todos os dias, que vão às ruas todos os dias, 
deixando suas próprias casas para garantir a seguran-
ça da nossa sociedade. 

E não venham culpar a Polícia Militar e a Polícia 
Civil pela insegurança. A insegurança ocorre exata-
mente pela falta de... 

(Interrupção do som.)

O SR. EFRAIM MORAIS (DEM – PB) – ...condi-
ções; seja essa falta de condição por causa de equipa-
mentos, de treinamentos, mas ela ocorre, principalmen-
te, pela falta de boa remuneração a esses homens.

Muito obrigado, Senador Mão Santa. Agradeço 
ao Senador Expedito pela permuta. Tenho certeza de 
que, mais adiante, voltaremos a esta tribuna para de-
fender a PEC n° 300. 

O Major Fábio, Deputado Federal do Democratas 
da Paraíba, será o Relator dessa matéria. Tenho certeza 
de que haverá uma ação relâmpago no sentido de que 
a matéria demore o menos possível na nossa Casa do 
Congresso Nacional. É esse o nosso desejo.

Obrigado, Senador Mão Santa, pela generosidade. 
Tenho certeza de que V. Exª será um dos que estarão 
ao nosso lado, defendendo os homens e as mulheres 
que garantem a segurança das nossas famílias.

SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMEN-
TO DO SR. SENADOR EFRAIM MORAIS.

Do Senador Efraim Morais (DEM-PB) – Senhor 
Presidente, Senhoras Senadoras e Senhores Senado-
res, está em tramitação, na Câmara dos Deputados, 
uma Proposta de Emenda à Constituição que julgo de 
enorme relevância para a sociedade brasileira. Uma 
proposta que, em minha opinião, deveria ser aprovada 
e promulgada pelo Congresso Nacional no mais curto 
prazo possível.

Refiro-me, Senhor Presidente, à PEC Nº 300, de 
2008, de autoria do Deputado Arnaldo Faria de Sá, 
que dá nova redação ao parágrafo 9º do artigo 144 de 
nossa Carta Magna.

Hoje, Senhora e Senhores Senadores, o referi-
do parágrafo dispõe, tão-somente, que os servidores 
integrantes da polícia federal, das polícias rodoviária 
e ferroviária federais, das polícias civis e das polícias 
militares e corpos de bombeiros militares serão remu-
nerados exclusivamente por subsídio fixado em par-
cela única. Subsídio ao qual é vedado o acréscimo de 
qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba 
de representação ou outra espécie remuneratória.
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Pois bem. O que se pretende, afinal, com a PEC 
Nº 300, de 2008? Evidentemente, não se quer alterar 
a forma de remuneração – o subsídio –, que traz à ad-
ministração pública e ao próprio servidor uma série de 
vantagens, entre as quais o aumento da transparência 
nos gastos públicos.

Na verdade, a proposta do Deputado Arnaldo fa-
ria de Sá inova é por acrescentar ao texto original um 
pequeno adendo, determinado que a remuneração das 
Polícias Militares dos Estados não poderá ser inferior 
à da Polícia militar do Distrito Federal, aplicando-se tal 
critério também aos integrantes do corpo de bombeiros 
militar e aos inativos.

É esse detalhe, Senhor Presidente, que faz toda 
a diferença. É esse detalhe que pode trazer uma contri-
buição importantíssima para o aumento da segurança 
pública do nosso País.

Hoje em dia, Senhoras Senadoras, senhores Se-
nadores, existe praticamente um consenso de que a 
criminalidade é um dos principais problemas do Brasil. 
E eu poderia exibir, para confirmar a extensão desse 
fenômeno, um amontoado de estatísticas, um amonto-
ado de números, todos a mostras o nível insuportável 
a que chegaram, em nosso país, os homicídios, os 
assaltos, os estupros, todas essas violências, enfim, 
contra o ser humano. 

Mas o tempo não deixa margem para divagação, 
de modo que ilustro minha observação com um único 
dado, que dispensa comentários adicionais. De acor-
do com o Mapa da Violência, um relatório divulgado 
em novembro de 2008 pelo instituto Sangari, o Brasil, 
com uma taxa anual de 51,8 homicídios para cada 100 
mil habitantes, é o sexto país mais violento do mundo. 
Repito: o sexto país mais violento do mundo! Uma co-
locação na qual não gostaríamos de estar, e que nos 
causa vergonha e frustração.

São índices como esse, seguramente, que expli-
cam o resultado de uma pesquisa realizada pelo Ibo-
pe a pedido da Confederação Nacional da Indústria, 
e divulgada há cerca de dois meses. Diz a pesquisa, 
Senhor Presidente, que 59% dos brasileiros – ou seja, 
praticamente 6 em cada 10 – desaprovam o trabalho 
feito pelo Governo Federal na área da segurança pú-
blica.

É óbvio, Senhoras e Senhores Senadores, que 
a segurança pública é uma questão que também re-
mete diretamente aos governos estaduais e, no limite, 
ao menos sob certos aspectos, ate mesmo aos gover-
nos municipais.

Mas a população, com toda a sua sabedoria, olha 
para a situação atual, constata que alguma coisa está 
errada na forma como o problema vem sendo enfren-
tado e chega à conclusão de que muitas iniciativas 

carecem de ser tomadas pelas instancias federais da 
administração pública. 

Estou absolutamente convencido, Senador MÃO 
SANTA de que a Proposta de Emenda à Constituição 
Nº 300, de 2008 é uma dessas iniciativas destinadas 
a barrar a onda de violência em nosso País.

Conforme enfatiza, com muita propriedade, a 
justificativa da referida Proposta, um combate efeti-
vo à criminalidade exige que as forças auxiliares do 
Exército Brasileiro sejam provisionadas com viaturas, 
armamento, sistema de comunicação e equipamentos 
de informática modernos e sofisticados, além do sem-
pre necessário aumento do efetivo.

Mas a justificativa vai além, Senhoras e Senho-
res Senadores. Diz que essa ampliação de efetivo há 
de ser conduzida pari passu com duas providências 
imprescindíveis e inseparáveis. Duas providências que, 
se não atendidas, fragilizam os astronômicos gastos 
com a modernização dos equipamentos e com o au-
mento do número de servidores.

A primeira dessas providências, Senhor Presi-
dente, é a instrução e treinamento dos integrantes 
das Polícias Militares das Unidades da Federação. E 
a segunda, que vem a ser o objeto da PEC Nº 300, 
de 2008, é a garantia de que a remuneração dos ofi-
ciais e praças seja compatível com o elevado risco de 
vida a que se submetem dia e noite; um risco que os 
alcança até na inatividade, em função das atividades 
que desenvolveram em serviço, e que também se es-
tende a seus familiares.

No âmbito específico do Distrito Federal, vêm 
sendo adotadas, nos últimos anos, várias medidas 
que mostram a preocupação do setor público com a 
questão.

Tivemos, por exemplo, a Lei nº 11.361, de 19 de 
outubro de 2006, que fixou o subsídio dos cargos das 
Carreiras de Delegado de Polícia e de Polícia Civil do 
Distrito Federal em patamares bastante razoáveis.

Posteriormente, a Lei nº 11.663, de 24 de abril de 
2008, além de incrementar um pouco mais os ganhos 
dos policiais civis, também alterou para melhor a re-
muneração devida aos militares da Polícia Militar e do 
Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal.

Por fim, com a Lei nº 11.757, de 28 de julho de 
2008, aumentou-se o valor da Vantagem Pecuniária 
Especial devida aos militares dessas duas últimas 
corporações.

A bem da verdade, Senhoras e Senhores Sena-
dores, há de se dizer que são extremamente justas e 
merecidas essas conquistas que vêm sendo alcança-
das pelos policiais militares do Distrito Federal, que, 
volto a enfatizar, trabalham diuturnamente em bene-
fício da sociedade.
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Tão justas e merecidas, por sinal, que o espírito 
da PEC nº 300, de 2008, é exatamente o de estendê-
las aos policiais militares das demais Unidades da 
Federação.

Ora Senhor Presidente! As estatísticas mostram 
que diversos Estados apresentam índices de crimina-
lidade ainda mais preocupantes que aqueles exibidos 
pelo Distrito Federal.

Nada mais natural, portanto, que garantir aos 
responsáveis pelo combate ao crime de todo o Brasil 
aqueles benefícios que, tão boa hora, foram concedi-
dos pelas citadas Leis de 2006 e 2008. 

Principalmente porque, na media em que lhes 
são oferecidas condições de viver com dignidade, os 
policiais militares podem desempenhar suas funções 
com muito mais eficácia.

Na Câmara dos Deputados, Senhoras e Senho-
res Senadores, a PEC Nº 300, de 2008, tramitou ini-
cialmente na Comissão de Constituição e Justiça e 
de Cidadania. Lá, o parecer do Relator, pela admissi-
bilidade, foi aprovado por unanimidade no último dia 
7 de abril.

Após receber a matéria em Plenário, o Presidente 
daquela Casa, com base no Regimento Interno, criou 
Comissão Especial destinada a proferir parecer.

A Comissão Especial foi criada no dia 13 de maio, 
e no momento aguarda-se a indicação da totalidade de 
seus membros, para que se tenha uma posição sobre 
a matéria com a brevidade que se faz necessária.

Resta-nos, portanto, Senhor Presidente, Senho-
ras e Senhores Senadores, torcer para que a PEC Nº 
300, de 2008, seja rapidamente aprovada na Câmara 
dos Deputados e, ao recebê-la no Senado Federal, 
trabalhar com afinco para que, aqui também, não so-
fra maiores delongas.

Afinal, a garantia de que a remuneração das Po-
lícias Militares dos Estados não seja inferior à da Polí-
cia Militar do Distrito Federal, aplicando-se tal critério 
também aos integrantes do Corpo de Bombeiros Militar 
e aos inativos, além de medida eficaz no combate à 
criminalidade, é também um ato de justiça social e de 
fortalecimento do pacto federativo.

Era o que eu tinha a dizer, Senhor Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 

– Recebemos um e-mail do Líder Marcelo Bona. Ele 
representa o Sindicato Nacional dos Aeronautas, Di-
retor do Departamento Jurídico.

Estão aqui os aposentados e pensionistas da 
Varig e da Transbrasil. Lutam por um acordo com a 
União para garantir suas aposentadorias.

Este Governo parece que não gosta de aposen-
tado, não. Vejo o aposentado sofrendo, lamentando!

A caravana é organizada por comissões de apo-
sentados, vários sindicatos. Há três anos, mais de dez 
mil aposentados, pensionistas da Varig e da Transbrasil, 
que contribuíram durante décadas para garantir suas 
aposentadorias no Aerus, aguardam por uma solução 
para seus planos de Previdência. Eles contribuíram e 
querem a aposentadoria.

A solução: as negociações do Governo têm sido 
coordenadas pela Advocacia-Geral da União. A ex-
pectativa dos aposentados era de que o acordo fosse 
anunciado até o final de agosto, o que não ocorreu. 
As negociações para o encontro de contas já duram 
mais de quatro meses e têm sido acompanhadas pela 
direção das entidades sindicais.

Os sindicatos propõem que a União pague a dívi-
da de forma parcelada, para não impactar o orçamento 
federal, dando uma solução definitiva para os aposen-
tados, pensionistas e o passivo trabalhista.

Diversos Senadores, Deputados Federais e Es-
taduais apoiam o acordo entre a União, a Aerus e a 
antiga Varig, em prol das milhares de vidas que estão 
em jogo neste momento.

A situação dos aposentados e pensionistas é crí-
tica e precisa de um desfecho positivo rápido.

Já usou da palavra, representado todos nós e 
nos liderando nessa campanha em favor dos aposen-
tados, não só os que estão aqui presentes, da Varig 
e da Transbrasil, mas todos os aposentados, o Paulo 
Paim, que usou 20 minutos. Ele traduz o pensamento 
do nosso Senado da República.

Continuando a lista de oradores inscritos, convi-
damos para usar da palavra a Senadora Marisa Ser-
rano, que representa o Mato Grosso do Sul, o PSDB 
e as lindas professoras do meu Brasil.

A SRA. MARISA SERRANO (PSDB – MS. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) 
– Obrigada, Sr. Presidente.

É um prazer enorme, é bom ver esta Casa cheia, é 
bom quando a população brasileira sente que o Senado 
Federal é a Casa da população e que ela é necessá-
ria para que possamos debater as grandes questões 
nacionais, como esta que trago, Sr. Presidente – tenho 
certeza de que todos os que estão aqui, a população 
que está nos vendo e ouvindo tomou conhecimento do 
assunto, pelo menos a maioria da população brasileira 
–, para discutir: a questão do pré-sal. 

A população não sabe muito bem o que é pré-sal, 
mas sabe que existe petróleo abaixo de uma camada 
lá no fundo do oceano. E o que o Governo faz? Faz 
uma festa, propaganda, a imprensa toda junta, os ana-
listas, repórteres, todo mundo, e nós aqui, discutindo 
a questão do pré-sal.
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A preocupação maior nossa é dizer: isso é novo? 
Começou agora? O pré-sal está começando agora? 
Nada disso. Em 1963, houve a primeira prospecção 
do Brasil no pré-sal. Foi lá em Carmópolis, Sergipe. E, 
depois, na Bacia de Campos, em Badejo, em 1975, já 
se extraía no pré-sal – não com a quantidade e a exu-
berância que vemos agora na Bacia de Campos, mas 
já tirávamos o petróleo no pré-sal de lá. 

O Brasil tem tradição em trabalhar em águas pro-
fundas, e a Petrobras chegou a isso, a essa excelên-
cia, por meio das mãos de muitos homens e mulheres 
que vêm trabalhando desde 1950. Portanto, há mais 
de cinquenta anos a Petrobras está aí, garantindo ao 
País recursos e garantindo ao País condições de se 
colocar no mercado mundial como uma das maiores 
empresas nessa área – aliás, a sétima empresa mun-
dial na área de tecnologia de petróleo.

Para nós é uma alegria. Quem é que pode ficar 
triste se conseguimos conquistar e reconhecer que 
temos mais poços nas profundezas do mar dos quais 
podemos extrair petróleo? Todo mundo está contente 
com isso. 

É a primeira vez? Não.
O que me dá tristeza, Senador Mão Santa, é 

quando vejo o Governo colocar como se estivesse 
começando algo, estivesse reinventando o País. E 
não está reinventando nada, porque a Petrobras não 
é de hoje, e a luta não é deste Governo que está aí. 
A luta, como eu disse, tem mais de cinquenta anos, 
com homens lutando para fazer com que a Petrobras 
chegasse aonde chegou.

Se conquistamos, se temos condições, hoje, 
técnicas de chegar a mais de sete mil metros de pro-
fundidade, é porque vimos trabalhando nisso há mui-
to tempo para chegar aonde chegamos. E isso é a 
alegria e o orgulho que temos. Mas aí eu queria fazer 
algo mais.

Ontem, na festa de inauguração da Petrobras, 
depois de cinquenta anos, vimos o Governo propor 
ao Congresso Nacional a criação de uma nova estatal. 
Temos a Petrobras e, agora, vamos ter uma nova es-
tatal. Com que interesse vamos criar outra empresa? 
Para ter mais funcionário? Para dar mais emprego? 
Para cuidar de uma parte de que a Petrobras não está 
cuidando? Essa empresa é para fiscalizar e acompa-
nhar o que a outra está fazendo? Não está bem claro 
isso. Ninguém sabe direito por que estamos criando 
uma outra Petrobrás – só que o nome é diferente, Pe-
trosal, mas é outra. Não sei se vem mais um cabide 
de empregos por aí. 

Aí, vão criar um fundo. Os Governadores, pelo 
menos os dos três maiores Estados por onde passa 
o poço da Bacia de Santos – São Paulo, Minas e Es-

pírito Santo –, estão brigando. Por quê? Porque eles 
querem ter uma maior possibilidade de recursos des-
se fundo. 

Eu tenho minhas dúvidas quanto a isso. São 
Paulo, Minas e Rio Grande do Sul não são donos do 
mar, não são donos de sete mil metros abaixo da li-
nha de água, não são donos além das 200 milhas 
marítimas que nós temos. Então, por que eles têm de 
ser diferentes? A riqueza não é de um. A riqueza é do 
Brasil, de todos os Estados brasileiros. Eu quero que 
o meu Mato Grosso do Sul possa, também, usufruir 
dos royalties do petróleo.

Os Governadores estão brigando? Claro. Eles 
estão lutando pelos Estados deles. Eu quero que os 
outros Governadores lutem também, para que nós te-
nhamos um percentual diferenciado quando o petró-
leo for extraído – quando. Eu não sei se a população 
brasileira sabe, mas não vai ser agora. Vai ser daqui 
a, pelo menos, oito, dez, quinze anos, dependendo de 
termos recursos suficientes para podermos prospec-
tar o petróleo.

Quero dizer ainda que, além do fundo, estão pro-
pondo para nós, aqui, uma mudança de regime, mu-
dança de contrato. Hoje, é concessão. As empresas 
pagam em dinheiro. O que o Governo quer fazer? Ele 
quer mudar o regime. Não vai ser mais por concessão, 
vai ser por partilha. O que significa isso? Significa que 
as empresas vão pagar para a gente em óleo. Se pa-
garem em óleo, nós temos de vender. Agora, vocês 
imaginem a negociação que vai ter aí – meu Deus do 
céu – e a falta de transparência que nós podemos ter 
numa negociação como essa!

Então, eu fico perguntando: será que a Petrobras 
está dando certo? Não está dando certo. Não pode 
estar dando certo a Petrobras. Como é que vai dar 
certo se nós queremos mudar tudo: mudar o regime 
de concessão para partilha, o modelo nós estamos 
mudando; estamos criando uma nova estatal; esta-
mos criando um fundo... Então, não está dando certo. 
Como é que não está dando certo se a Petrobras é a 
empresa brasileira que mais recursos dá ao País? Se 
ela é considerada uma das maiores do mundo? Se ela 
mais do que quadruplicou os recursos que coloca no 
País? Se ela é o orgulho brasileiro e se ela está dando 
certo, por que trocar?

Aí, eu fico me perguntando: gente, há duas se-
manas, há um mês atrás, eu estava ouvindo gente do 
PT aqui, desta tribuna, dizer que nós, da oposição, 
é que queríamos acabar com a Petrobras. Eu estou 
vendo que aquilo foi – sabe, Senadora Rosalba – uma 
forma de colocar isso e blindar já para o que iria acon-
tecer agora.
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Já lhe dou um aparte. Só um minutinho, para falar 
duas coisinhas que eu acho que são importantes. 

Eu quero deixar bem claro que a preocupação 
é tanta que não dá para ninguém votar em 45 dias – 
aquilo que o Senador Cristovam disse aqui. Os téc-
nicos da Petrobras e gente de fora ficaram dois anos 
estudando para ver o que iriam fazer. E são técnicos, 
são especialistas na área. E não é uma área fácil, não; 
é uma área difícil. Agora, querem que nós, que não 
somos especialistas, resolvamos o problema em 45 
dias. Eu sou professora. Eu não sou engenheira de 
nenhum tipo, nem química, nem física, nem nada. Eu 
sou professora de Língua Portuguesa. Então, eu tenho 
de estudar muito. Em 45 dias, é impossível que quem 
não entenda do riscado possa votar com segurança. 
Não há condições de se votar em 45 dias esse projeto 
aqui, nesta Casa. 

Eu quero dizer mais: vocês já imaginaram... Pen-
sem um pouquinho no mundo de hoje. No mundo de 
hoje, todo mundo pede energia limpa, energia renovável. 
Energia fóssil, ninguém mais quer no mundo. Energia 
que polui, ninguém mais quer no mundo. Quando co-
meçarmos a extrair esse petróleo lá debaixo do mar, 
imaginem se o mundo não vai ser outro, se o mundo 
vai permitir ainda que a gente use essa energia fós-
sil! Muito provavelmente, não. É por isso que o Brasil 
está brigando por energia eólica, construindo hidrelé-
tricas, energia hidráulica. Nós queremos outro tipo de 
energia, limpa. O mundo exige isso. O mundo exige 
e o aquecimento global está aí. Nós vamos a Cope-
nhague – não sei, o Brasil deve ir a Copenhague –, 
neste final de ano, para discutir como fazer, e um item 
se levanta: cortar energia fóssil. E nós estamos, aqui, 
brigando para mudar uma Petrobras, para começar do 
zero algo que, para nós, é tão importante. 

Depois, quero dizer o seguinte: eu não sei o que 
vai acontecer em 2050. Eu acho que o mundo vai estar 
mudado e essa questão de energia, completamente 
mudada – e vai ser mudada para energia limpa e não 
energia fóssil.

Mas, aí, tem uma outra coisa que eu queria deixar 
muito clara aqui: as consequências disso são muitos 
graves. Primeiro, vocês viram os papéis da Petrobras 
na Bolsa? Nesta semana, caíram oito pontos.

(Interrupção do som.)

A SRA. MARISA SERRANO (PSDB – MS) – Es-
tou, aqui, com uma relação de como foi visto isso no 
mundo todo, em todos os jornais do mundo todo.

O El País, da Espanha, diz assim: “Lula anunciou 
um novo dia da independência com as novas regras 
para a exploração do petróleo, com o olhar voltado 

para as eleições presidenciais que acontecerão em 
outubro do ano que vem”.

Ora, minha gente, vamos jogar o País numa 
eleição por causa do poder? Para continuar dono do 
poder, o PT vai querer jogar o País? Isso não é brin-
cadeira! São a nossa geração e as futuras gerações. 
E esta Casa, aqui, tem a obrigação de acompanhar o 
que nós fazemos para agora e para o futuro.

Senadora Rosalba.
A Srª Rosalba Ciarlini (DEM – RN) – Senado-

ra, quero me associar às muitas interrogações que a 
senhora demonstra com o seu pronunciamento. Na 
realidade, quanto ao que foi colocado por algum dos 
nossos pares, que a oposição estava querendo acabar 
com a Petrobras, quero dizer com toda a honestidade: 
conheço a Petrobras, o trabalho, porque moro numa 
terra em que a Petrobras está há 30 anos. Eu tenho 
certeza absoluta de que nenhum brasileiro e de que 
nenhum de nós, que estamos aqui, representando o 
povo brasileiro do nosso Estado, quer, de forma ne-
nhuma, que a Petrobras tenha qualquer dificuldade, 
quanto mais que ela deixe de existir, pelo valor, pelo 
que ela representa, pelo tanto que a Petrobras já con-
tribuiu para o nosso País. É uma empresa... Agora, 
querer que essa empresa realmente trabalhe cada vez 
com mais eficiência, com transparência, com equilíbrio, 
isso nós queremos. Isso é, exatamente, para valorizar 
cada vez mais o trabalho dos que estão na Petrobras, 
o trabalho que a Petrobras faz. Agora, realmente, com 
relação a essa pressa, 45 dias para que possamos 
analisar projetos da mais alta importância e com re-
flexos no futuro, concordo com a senhora. Precisamos 
estudar, nos debruçar. Precisamos fazer uma avaliação 
pensando no que vai acontecer quando, realmente, o 
pré-sal estiver dando para o Brasil a riqueza, os divi-
dendos que esperamos. 

A SRA. MARISA SERRANO (PSDB – MS) – É 
verdade.

A Srª Rosalba Ciarlini (DEM – RN) – Agora, vou 
defender o meu Estado, sim. Vou defender o meu Rio 
Grande do Norte, porque acho que ele tem direito. Não 
tivemos a refinaria que deveríamos ter porque o Pre-
sidente decidiu, o Governo decidiu por Pernambuco, 
que não produz petróleo. O Rio Grande do Norte, que, 
tecnicamente, tinha todas as características, ficou a ver 
navios. Então, temos de ter, de alguma forma...

(Interrupção do som.)

A Srª Rosalba Ciarlini (DEM – RN) – ...uma com-
pensação. O petróleo não é um bem permanente. Ele 
vai, um dia, se exaurir. Graças a Deus, agora, apareceu 
essa nova oportunidade de termos mais e mais petróleo, 
através do pré-sal, no fundo do mar! Mas muita coisa 
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ainda falta, em termos até de avançarmos para poder-
mos fazer a prospecção num custo que seja mais viável. 
São muitas e muitas e muitas questões que, tenho a 
certeza... Concordo com a senhora, precisamos fazer 
com muita calma uma avaliação profunda, com muito 
equilíbrio, para que possamos, sim, favorecer o nosso 
País, e para que cada Estado possa ter o resultado 
que seja benéfico com essa riqueza, que é do Brasil, 
para que possamos reduzir as desigualdades sociais. 
E este é o momento de conseguirmos isso...

A SRA. MARISA SERRANO (PSDB – MS) – 
Obrigada.

A Srª Rosalba Ciarlini (DEM – RN) – ...exata-
mente porque temos pessoas como a senhora, que 
está preocupada, assim como eu e muitos de nossos 
colegas, em melhor analisar a questão, para que o 
Brasil possa caminhar com mais segurança e tran-
quilidade esse tema, que é fundamental para o nosso 
futuro. Muito obrigada

A SRA. MARISA SERRANO (PSDB – MS) – 
Obrigada, Senadora.

Para concluir, então, eu queria deixar uma per-
gunta: se o petróleo não vai ser extraído agora, se vai 
chegar ao total de sua prospecção daqui a 10, 15 anos, 
vamos criar uma expectativa na sociedade? Porque ouvi 
gente do meu Estado, gente humilde, dizer que “agora 
tem o pré-sal”. Sequer sabem o que é o pré-sal, mas 
que “o pré-sal está vindo aí, vai resolver o problema 
da miséria no País, da pobreza no País”. Quer dizer, 
já estão achando que vai acabar agora; que neste ano 
mudamos o País. E essa é uma expectativa que não 
podemos criar na sociedade. 

Quero dizer que fico preocupada, porque deve 
haver um motivo para quererem tanta pressa.

(Interrupção do som.)

A SRA. MARISA SERRANO (PSDB – MS) – É 
impossível, Presidente Sarney, nosso Presidente, que 
em 45 dias, quem não é da área, quem não tem, tal-
vez, a experiência que V. Exª teve e outros aqui têm, 
possam votar com tranquilidade, com seriedade, com 
compromisso, essa questão.

O Sr. Flexa Ribeiro (PSDB – PA) – V. Exª me 
permite um aparte, Senadora? 

A SRA. MARISA SERRANO (PSDB – MS) – Não 
sei se o Senador José Sarney pode me conceder mais 
dois minutinhos. (Pausa.)

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

– V. Exª já está há 17 minutos na tribuna.
O Sr. Flexa Ribeiro (PSDB – PA) – Senadora 

Marisa Serrano, V. Exª, como sempre, quando vem à 
tribuna, e o faz com frequência, mostra a sua inteligên-

cia, a sua competência e o seu cuidado e amor pelo 
Brasil. V. Exª concluiu o seu pronunciamento dizendo 
exatamente aquilo que toda a Nação já sabe o que é: é 
mais uma ação midiática do Presidente. Tão midiática 
que ele coloca, como V. Exª leu, e isso...

(Interrupção do som.)

O Sr. Flexa Ribeiro (PSDB – PA) – ...repercutiu 
internacionalmente, dizendo que é o novo dia da Inde-
pendência do Brasil. Só faltou dizer que ele foi quem 
descobriu o petróleo, ou quem o inventou. Só faltou 
dizer isso. V. Exª tem toda razão. Isso é uma política de 
Estado. Não podemos e não devemos fazer qualquer 
alteração ou a criação de uma nova estatal de forma 
açodada. Isso tem de ser discutido no próximo governo, 
não agora no final deste. Isso tem de ser discutido no 
próximo governo, porque sabemos que somente da-
qui a 10 anos teremos tecnologia, teremos condições 
para que possamos extrair esse petróleo. Ou seja: não 
vamos fazer palanque agora com um assunto de tal 
relevância para todo o Brasil, para toda a sociedade 
brasileira. V. Exª tem toda razão. E mais: tenho certe-
za absoluta de que os brasileiros pensam como V. Exª 
colocou na tribuna nesse momento.

A SRA. MARISA SERRANO (PSDB – MS) – 
Obrigada, Senador Flexa Ribeiro.

Portanto, deixo aqui, para finalizar, a minha preo-
cupação, a preocupação com aquilo que a gente está 
vendo, porque se a Petrobras não estivesse dando 
certo, se a Petrobras fosse uma empresa que des-
merecesse...

O Sr. Garibaldi Alves Filho (PMDB – RN) – Se-
nadora Marisa Serrano...

A SRA. MARISA SERRANO (PSDB – MS) – 
Concedo o aparte ao Senador Garibaldi Alves.

O Sr. Garibaldi Alves Filho (PSDB – MS) – Isso 
não é mais nem um pedido de aparte, é de socorro. 

A SRA. MARISA SERRANO (PSDB – MS) – 
Como não!

O Sr. Garibaldi Alves Filho (PSDB – MS) – Se-
nadora, quero parabenizar V. Exª, que está fazendo um 
pronunciamento muito lúcido sobre a possibilidade de 
termos um debate mais aprofundado em torno do pré-
sal. E queria dizer da minha solidariedade a V. Exª no 
sentido de que o Governo pudesse concordar em não 
pedir uma urgência de 45 dias. Acho um prazo, Sena-
dora Marisa Serrano, muito pequeno para discutir um 
assunto dessa ordem, dessa magnitude. Daí por que 
me associo, nesse aspecto, ao discurso de V. Exª.

A SRA. MARISA SERRANO (PSDB – MS) – 
Obrigada, Senador Garibaldi. 

Deixo aqui, então, minhas considerações, Sr. 
Presidente.

SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL156



Setembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 2 40211 

Muito obrigada.

Durante o discurso da Sra. Marisa Ser-
rano, 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) 
– Passa-se à

ORDEM DO DIA

Item 1:

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO Nº 13  
(Proveniente da Medida Provisória nº 462, de 2009)

O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Pela or-
dem, Sr. Presidente. (Pausa.) 

Sr. Presidente, eu queria solicitar a V. Exª que, 
como não houve reunião do Colégio de Líderes, os Lí-
deres estão reunidos com o Senador Marco Maciel e 
o Senador Eduardo Azeredo, tratando de chegar a um 
consenso com relação à mudança do Código Eleitoral, 
para que possamos votá-la amanhã, na sessão conjun-
ta de CCJ e da CCT. Também a CPI da Petrobras está 
em funcionamento, com o Líder Romero Jucá partici-
pando como Relator da Comissão. Então, a posição 
do PSDB é para que não haja votação na Ordem do 
Dia de hoje, porque, em não havendo consenso nas 
matérias a serem votadas, poderíamos deixá-las para 
a sessão de amanhã, quarta-feira.

É a solicitação que faço a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 

– A Mesa vem procedendo assim, sempre que há 
consenso entre os Líderes. De maneira que só esta-
mos votando requerimentos de V. Exªs e os acordos 
internacionais.

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

(Lido no Senado Federal no dia 26-8-
2009)

Relator revisor: Senador Romero Jucá
(Sobrestando a pauta a partir de: 29-

6-20

Transcorre, hoje, a segunda sessão, acordada 
entre as Lideranças para ser votada a matéria, que 
será incluída na Ordem do Dia de amanhã.

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

Nós, Democratas, também queremos nos associar 
ao pedido feito pelo Senador Flexa Ribeiro, no sentido 
de que possamos, hoje, em função do encontro que 
ainda está se processando de alguns dos nossos Lí-
deres, possamos aguardar para votarmos.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– É assim que a Mesa tem procedido nesses dias to-
dos.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Item 37:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 112, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 112, de 2008 (nº 
320/2007, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o texto do Acordo de Cooperação entre 
o Governo da República Federativa do Brasil 
e o Governo da República do Paraguai para 
o Desenvolvimento Sustentável e a Gestão 
Integrada da Bacia Hidrográfica do Rio Apa, 
celebrado em Brasília, em 11 de setembro 
de 2006.

Pareceres favoráveis, sob nºs 23-CN e 
1.379, de 2009, respectivamente, da Repre-
sentação Brasileira no Parlamento do Merco-
sul, Relator: Deputado José Paulo Tóffano; e 
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional, Relator: Senador Pedro Simon.

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

discussão.
Em votação. 
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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 112, DE 2008 

(Nº 320/2007, na Câmara dos Deputados)

Aprova o texto do Acordo de Coopera-
ção entre o Governo da República Federa-
tiva do Brasil e o Governo da República do 
Paraguai para o Desenvolvimento Susten-
tável e a Gestão Integrada da Bacia Hidro-
gráfica do Rio Apa, celebrada em Brasília, 
em 11 de setembro de 2006.

O Congresso nacional decreta: 
Art. 1º Fica aprovado o texto do Acordo de Coo-

peração entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo da República de Portugal para o 
Desenvolvimento Sustentável e a Gestão Integrada da 
Bacia Hidrográfica do Rio Apa, celebrado em Brasília, 
em 11 de setembro de 2006.

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

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

(*) A íntegra do Acordo encontra-se publicada no DSF de 1º-7-
2009.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB-AP) 
– Item 38:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 483, DE 2009

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 483, de 2009 (nº 
400/2007, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o texto do Acordo de Assistência Mútua 
Administrativa entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo do Estado 
de Israel para a Correta Aplicação da Legis-
lação Aduaneira e a Prevenção, Investigação 
e Combate a Infrações Aduaneiras, celebrado 
em Jerusalém, em 19 de junho de 2006.

Parecer favorável, sob nº 1.380, de 2009, 
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional, Relator: Senador Romeu Tuma.

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 483, DE 2009 

(Nº 400/2007, na Câmara dos Deputados)

Aprova o texto do Acordo de Assistên-
cia Mútua Administrativa entre o Governo 
da República Federativa do Brasil e o Go-
verno do Estado de Israel para a Correta 
Aplicação da Legislação Aduaneira e a Pre-
venção, Investigação e Combate a Infrações 
Aduaneiras, celebrado em Jerusalém, 19 de 
junho de 2006.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o texto do Acordo de As-

sistência Mútua Administrativa entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo do Esta-
do de Israel para a Correta Aplicação da Legislação 
Aduaneira e a Prevenção, Investigação e Combate a 
Infrações Aduaneiras, celebrado em Jerusalém, em 
19 de junho 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 do Acordo encontra-se publicado no DSF de 
24-6-2009.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Item 39:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 487, DE 2009

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 487, de 2009 (nº 
497/2008, na Câmara dos Deputados), que 
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aprova o texto da Decisão nº 33/04 do Con-
selho do Mercado Comum (CMC), que criou o 
Fundo de Financiamento do Setor Educacional 
do Mercosul (FEM), adotada em Belo Horizon-
te, em 16 de dezembro de 2004.

Parecer favorável, sob nº 1.381, de 2009, 
da Comissão de Relações Exteriores e Defe-
sa Nacional, Relator ad hoc: Senador Pedro 
Simon.

Em discussão o Projeto. (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 487, DE 2009 

(Nº 497/2008, na Câmara dos Deputados)

Aprova o texto da Decisão nº 33/2004, 
do Conselho do Mercado Comum (CMC), 
que criou o Fundo de Financiamento do 
Setor Educacional do MERCOSUL (FEM), 
adotada em Belo Horizonte, em 16 de de-
zembro de 2004.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o texto da Decisão nº 

33/2004, do Conselho do Mercado Comum (CMC), 
que criou o Fundo de Financiamento do Setor Educa-
cional do Mercosul (FEM), adotada em Belo Horizonte, 
em 16 de dezembro de 2004.

Parágrafo único. Fica, sujeitos à aprovação do 
Congresso Nacional quaisquer atos que possam resul-
tar em revisão da referida Decisão, 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 publicado no DSF de 24-6-2009.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Item 40:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 493, DE 2009

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 493, de 2009 (nº 

667/2008, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o texto do Acordo por Troca de Notas, en-
tre o Governo da República Federativa do Brasil 
e o Governo do Reino Unido da Grã-Bretanha 
e Irlanda do Norte sobre o Exercício de Ativida-
des Remuneradas por Parte de Dependentes 
de Pessoal Diplomático e Consular, celebrado 
em Brasília, em 27 de março de 2007.

Parecer favorável, sob nº 1.382, de 2009, 
da Comissão de Relações Exteriores e Defe-
sa Nacional, Relator ad hoc: Senador Geraldo 
Mesquita Júnior.

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 493, DE 2009 

(Nº 667/2008, na Câmara dos Deputados)

Aprova o texto do Acordo por Troca 
de Notas, entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo do Reino 
Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte 
sobre o Exercício de Atividades Remunera-
das por Parte de Dependentes de Pessoal 
Diplomático e Consular, celebrado em Bra-
sília, em 27 de março de 2007.

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

de Notas, entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo do Reino Unido da Grã-Bretanha 
e Irlanda do Norte sobre o Exercício de Atividades 
Remuneradas por Parte de Dependentes de Pessoal 
Diplomático e Consular, celebrado em Brasília, em 27 
de março de 2007.

Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do 
Congresso Nacional quaisquer atos que possam resul-
tar em revisão de 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 do Acordo encontra-se publicado no DSF de 
24-6-2009.
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB-AP) 
– Item 41:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 494, DE 2009

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 494, de 2009 (nº 
791/2008, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o texto do Acordo entre a República 
Federativa do Brasil e o Reino da Espanha 
sobre o Livre Exercício de Atividades Econô-
micas Remuneradas por Parte de Familiares 
Dependentes do Pessoal Diplomático Consular, 
Administrativo e Técnico de Missões Diplomá-
ticas e Repartições Consulares, assinado em 
Madri, em 17 de setembro de 2007.

Parecer favorável, sob nº 1.383, de 2009, 
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional, Relator: Senador Flexa Ribeiro.

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

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

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

É a seguinte a matéria aprovada:

(*) PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 494, DE 2009 

(Nº 791/2008, na Câmara dos Deputados)

Aprova o texto do Acordo entre a Re-
pública Federativa do Brasil e o Reino da 
Espanha sobre o Livre Exercício de Ativi-
dades Econômicas Remuneradas por Par-
te de Familiares Dependentes do Pessoal 
Diplomático, Consular, Administrativo e 
Técnico de Missões Diplomáticas e Repar-
tições Consulares, 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 Espanha 
sobre o Livre Exercício de Atividades Econômicas Re-
muneradas por Parte de Familiares Dependentes do 
Pessoal Diplomático, Consular, Administrativo e Técnico 
de Missões Diplomáticas e Repartições Consulares, 
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 do Acordo encontra-se publicada no DSF de 
24-6-2009.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB-AP) 
– Item 42:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 505, DE 2009

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 505, de 2009 (nº 
799/2008, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o texto do Tratado de Cooperação Ju-
rídica Internacional em Matéria Penal entre a 
República Federativa do Brasil e os Estados 
Unidos Mexicanos, assinado na Cidade do 
México, em 6 de agosto de 2007.

Parecer favorável, sob nº 1.384, de 2009, 
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional, Relator: Senador Romeu Tuma.

Em discussão a matéria. (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 505, DE 2009 

(Nº 799/2008, na Câmara dos Deputados)

Aprova o texto do Tratado de Coopera-
ção Jurídica Internacional em matéria Penal 
entre a República Federativa do Brasil e os 
Estados Unidos Mexicanos, assinado na Ci-
dade do México, em 6 de agosto de 2007.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o texto do Tratado da Coo-

peração Jurídica Internacional em Matéria Penal entre 
a República Federativa do Brasil e os Estados Unidos 
Mexicanos, assinado na cidade do México, em 6 de 
agosto de 2007.

Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do 
Congresso Nacional quaisquer atos que possam resul-

SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL160



Setembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 2 40215 

tar em revisão do referido Tratado, 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 do Tratado encontra-se publicada no DSF de 
24-6-2009.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Item 43:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 507, DE 2009

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 507, de 2009 (nº 
856/2008, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o texto das Resoluções MSC.180(79), 
MSC.203(81), MSC.209(81), STCW.6/Circ.3, 
STCW.6/Circ.4, STCW.6/Circ.5, STCW.6/Circ.6, 
STCW.6/Circ.7, STCW.6/Circ.8, STCW.6/Circ.9, 
STCW.6/Circ.10, adotadas nas Sessões do 
Subcomitê de Treinamento e Serviço de Quarto 
de Marítimos (STW) da Organização Marítima 
Internacional, que resultaram em emendas à 
Convenção Internacional sobre normas de Trei-
namento, Expedição de Certificados e Serviço 
de Quarto de Marítimos (STCW-1978).

Parecer favorável, sob nº 1.385, de 2009, 
da Comissão de Relações Exteriores e Defe-
sa Nacional, Relator: Senador Renato Casa-
grande.

Em discussão a matéria. (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 507, DE 2009 

(Nº 856/2008, na Câmara dos Deputados)

Aprova o texto das Resoluções MSC 
180 (79), MSC.203(81), MSC.209(81), STCW. 
6/Circ.3, STCW.6/Circ.4, STCW.6/Circ.5, 
STCW.6/Circ.6, STCW.6/Circ.7, STCW.6/Circ.8, 
STCW.6/Circ.9, STCW.6/Circ.10, adotadas 
nas Sessões do Subcomitê de Treinamen-
to e Serviço de Quarto de Marítimos (STW) 

da Organização Marítima Internacional, que 
resultaram em emendas à Convenção In-
ternacional sobre normas de Treinamento, 
Expedição de Certificados e Serviços de 
Quarto de Marítimos (STCW-1978).

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o texto das Resoluções 

MSC.180(79), MSC.203(81), MSC.209(81), STCW.6/
Circ.3, STCW.6/Circ.4, STCW.6/Circ.5, STCW.6/
Circ.6, STCW.6/Circ.7, STCW.6/Circ.8, STCW.6/Circ.9, 
STCW.6/Circ.10, adotados nas Sessões do Subcomi-
tê de Treinamento e Serviços de Quarto de Marítimos 
(STW) da Organização Marítima Internacional, que re-
sultaram em emendas à Convenção Internacional, sobre 
normas de Treinamento, Expedição de Certificados e 
Serviço de Quarto de Marítimos (STCW-1978).

Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do 
Congresso Nacional quaisquer atos que possam resultar 
em revisão das referidas Resoluções, bem como quais-
quer ajustes complementares que, nos termos do inciso 
I do art. 49 da Constituição Federal, acarretem encargos 
os 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) 
– O último decreto é o que aprova o texto do Protocolo 
de Emendas à Convenção e Organização Hidrográfica 
Internacional. 

Item 44:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 509, DE 2009

Discussão, em turno único, do Proje-
to de Decreto Legislativo nº 509, de 2009 
(nº1.352/2008, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o texto do Protocolo de Emendas 
à Convenção da Organização Hidrográfica 
Internacional.

Parecer favorável, sob nº 1.386, de 2009, 
da Comissão de Relações Exteriores e Defe-
sa Nacional, Relator: Senador Antonio Carlos 
Valadares.

Em discussão a matéria. (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.
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É a seguinte a matéria aprovada:

(*) PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 509, DE 2009 

(Nº 1.352/2008, na Câmara dos Deputados)

Aprova o texto do Protocolo de Emen-
das à Convenção da Organização Hidrográ-
fica Internacional.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o texto do protocolo de 

Emendas à Convenção da Organização Hidrográfica 
Internacional.

Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do 
Congresso Nacional quaisquer atos que possam resultar 
em revisão do referido Protocolo, 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 do Protocolo encontra-se publicado no DSF, 
de 24-6-2009.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Item 53:

REQUERIMENTO Nº 1.055, DE 2009

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 1.055, de 2009, da Senadora Kátia 
Abreu, solicitando que, sobre o Projeto de Lei 
do Senado nº 248, de 2006, além da Comis-
são constante do despacho inicial de distribui-
ção, seja ouvida, também, a de Constituição, 
Justiça e Cidadania (altera a CLT para dispor 
sobre a Contribuição Assistencial).

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Sr. Pre-
sidente, pela ordem.

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

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, esse projeto 
já aprovei em todas as Comissões. Veio ao plenário 
legitimamente, dez Senadores fizeram recurso, voltou 
para três Comissões, aprovei de novo nas três Comis-
sões. Agora, está pronto para ser deliberado no Plená-
rio. Então, quero mostrar a minha discordância desse 
requerimento e pedir que a matéria seja votada em 
plenário, já que passou por seis Comissões.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Não havendo concordância, retiro de pauta, para 
submeter na próxima sessão.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Item 54: 

REQUERIMENTO Nº 1.062, DE 2009

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 1.062, de 2009, do Senador Romero Jucá, 
solicitando a tramitação conjunta dos Projetos 
de Lei do Senado nºs 264, de 2006, e 132, de 
2009, por regularem a mesma matéria (enqua-
dra o esbulho possessório com fins políticos 
no rol de crimes hediondos).

Votação do Requerimento.
As Srªs e os Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.)
Declaro aprovado.
O Projeto de Lei do Senado nº 132, de 2009, perde 

o caráter terminativo, passa a tramitar em conjunto com o 
Projeto de Lei do Senado nº 264, de 2006, e vão ao exa-
me das Comissões de Constituição, Justiça e Cidadania 
e de Direitos Humanos e Legislação Participativa.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Item 55:

REQUERIMENTO Nº 1.063, DE 2009

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 1.063, de 2009, do Senador Romero 
Jucá, solicitando que, sobre o Projeto de Lei 
da Câmara nº 49, de 2006, além da Comissão 
constante do despacho inicial de distribuição, 
seja ouvida, também, a de Constituição, Jus-
tiça e Cidadania (gratuidade na apresentação 
da Declaração Anual de Isento).

Votação do Requerimento.
As Srªs e os Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.)
Declaro aprovado.
A matéria vai à Comissão de Constituição, Jus-

tiça e Cidadania e, posteriormente, à Comissão de 
Assuntos Econômicos, para reexame, nos termos do 
Requerimento nº 1.417, de 2007.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Item 56:

REQUERIMENTO Nº 1.065, DE 2009 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 222, § 

2º, do Regimento Interno)

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 1.065, de 2009, da Comissão de Relações 
Exteriores e Defesa Nacional, solicitando Voto 
de Censura ao Governo da Venezuela.

Votação do Requerimento.
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As Srªs e os Senadores que o aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa.)

Declaro aprovado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 

– Item 57:

REQUERIMENTO Nº 1.067, DE 2009

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 1.067, de 2009, do Senador Romero 
Jucá, solicitando que, sobre o Projeto de Lei 
do Senado nº 305, de 2007, que tramita em 
conjunto com os Projetos de Lei do Senado 
nºs 443 e 568, de 2007, além da Comissão 
constante do despacho inicial de distribuição, 
seja ouvida, também, a de Serviços de Infra-
estrutura (isenta da contribuição para o PIS, 
Pasep e Cofins as células fotovoltaicas).

Votação do Requerimento.
As Srªs e os Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.)
Declaro aprovado
Os Projetos vão à Comissão de Serviços de In-

fra-Estrutura e, nos termos do art. 49, I, do Regimento 
Interno, à de Assuntos Econômicos.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Item 58:

REQUERIMENTO Nº 1.068, DE 2009

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 1.068, de 2009, do Senador Romero 
Jucá, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do 
Senado nº 520, de 2007, além da Comissão 
constante do despacho inicial de distribuição, 
seja ouvida, também, a de Serviços de Infra-
estrutura (estende a CID sobre a importação e 
a comercialização de bebidas alcoólicas).

Votação do Requerimento.
As Srªs e os Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.)
A matéria vai à Comissão de Serviços de Infra-

estrutura e, nos termos do art. 49, I, do Regimento 
Interno, à de Assuntos Econômicos.

O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC) – Pela or-
dem, Sr. Presidente.

O SR. EXPEDITO JÚNIOR (Bloco/PR – RO) – 
Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – AC) – 
Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Pela ordem, Senador Tião Viana.

O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Pela or-
dem, Sr. Presidente.

O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Presidente Sarney, solici-
to a V. Exª que seja feita a leitura de dois projetos de 
lei de minha autoria, que foram apresentados no dia 
de hoje – que seja feita na primeira oportunidade da 
Ordem do Dia ou não, conforme o Regimento possa 
acolher. São dois projetos de lei de minha autoria, que 
defendi da tribuna hoje e que foram protocolados no 
dia de hoje também.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Que sejam votados hoje?

O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC) – Não, que 
só sejam lidos, para poderem tramitar na Casa.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– V. Exª será atendido na forma do Regimento.

Senador Expedito.
O SR. EXPEDITO JÚNIOR (Bloco/PR – RO) – 

Sr. Presidente, seguindo a ordem de inscrição, seria 
agora o Partido Democratas.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– V. Exª é o próximo orador inscrito.

O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Pela or-
dem, Sr. Presidente.

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

São as seguintes as matérias não apre-
ciadas e transferidas para a próxima sessão 
deliberativa ordinária:

1 
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO  

Nº 13, 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).
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2 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 29, DE 2003 

Votação, em segundo turno, da Pro-
posta de Emenda à Constituição nº 29, de 
2003, tendo como primeira signatária a Se-
nadora Lúcia Vânia, que dá nova redação 
ao art. 193 da Constituição Federal (trata da 
ordem social). 

Parecer sob nº 187, de 2009, da Co-
missão Diretora, Relator: Senador Mão San-
ta, oferecendo a redação para o segundo 
turno. 

3 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 7, DE 2008 

Votação, em segundo turno, da Propos-
ta de Emenda à Constituição nº 7, de 2008, 
tendo como primeiro signatário o Senador 
Gim Argello, que altera os arts. 21, 22 e 48 
da Constituição Federal, para transferir da 
União para o Distrito Federal as atribuições 
de organizar e manter a Defensoria Pública 
do Distrito Federal. 

Parecer favorável, sob nº 727, de 2008, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Demóstenes Torres. 

4 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 48, DE 2003

Votação, em primeiro turno, da Proposta 
de Emenda à Constituição nº 48, de 2003, ten-
do como primeiro signatário o Senador Antonio 
Carlos Magalhães, que dispõe sobre aplicação 
de recursos destinados à irrigação.

Pareceres sob nºs 1.199, de 2003; e 15, 
de 2007, da Comissão de Constituição, Jus-
tiça e Cidadania: 1º pronunciamento: Relator: 
Senador João Alberto Souza, favorável, com 
a Emenda nº 1-CCJ, que apresenta; 2º pro-
nunciamento: (sobre a Emenda nº 2, de Ple-
nário), Relator ad hoc: Senador João Batista 
Motta, favorável, nos termos de Subemenda 
que apresenta.

5 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 51, DE 2003

Votação, em primeiro turno, da Propos-
ta de Emenda à Constituição nº 51, de 2003, 

tendo como primeiro signatário o Senador 
Demóstenes Torres, que dá nova redação ao 
§ 4º do art. 225 da Constituição Federal, para 
incluir o Cerrado e a Caatinga entre os biomas 
considerados patrimônio nacional.

Parecer favorável, sob nº 269, de 2004, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, Relator: Senador Eduardo Azeredo.

6 
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. 

7 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 100, DE 2007

Votação, em primeiro turno, da Proposta 
de Emenda à Constituição nº 100, de 2007, 
tendo como primeiro signatário o Senador Al-
varo Dias, que dá nova redação às alíneas b 
e c do inciso XXIII do art. 21 da Constituição 
Federal, para autorizar a produção, a comer-
cialização e a utilização de radioisótopos para 
a pesquisa e uso médicos.

Parecer favorável, sob nº 1.105, de 2008, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, Relator: Senador César Borges.

8 
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, 
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Relator: Senador Expedito Júnior, favorável, 
com as Emendas nºs 1 a 3-CCJ, de redação, 
que apresenta. 

9 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 32, DE 2008

Primeira sessão de discussão, em primei-
ro turno, da Proposta de Emenda à Constituição 
nº 32, de 2008, tendo como primeira signatá-
ria a Senadora Patrícia Saboya, que altera o 
§ 4º do art. 225 da Constituição Federal para 
incluir a caatinga entre os ecossistemas que 
constituem patrimônio nacional.

Parecer favorável, sob nº 1.217, de 2009, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia, Relatora: Senadora Serys Slhessarenko.

10 
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. 

11 
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 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. 

12 
EMENDAS DA CÂMARA AO PROJETO DE LEI DO 

SENADO Nº 314, DE 2006

Discussão, em turno único, das Emendas 
da Câmara ao Projeto de Lei do Senado nº 314, 
de 2006 (nº 1.477/2007, naquela Casa), de au-
toria do Senador Gerson Camata, que inclui 
dispositivo na Lei nº 8.078, de 11 de setembro 
de 1990 – Código de Defesa do Consumidor, 
para determinar que conste, nos documentos 
de cobrança de dívida encaminhados ao con-
sumidor, o nome e o endereço do fornecedor 
do produto ou serviço.

Parecer favorável, sob nº 692, de 2009, 
da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do 
Consumidor e Fiscalização e Controle, Relator 
ad hoc: Senador Flexa Ribeiro.

13 
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 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.

14 
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 
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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. 

15 
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. 

16 
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. 

17 
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. 

18 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 15, DE 2006

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 15, de 2006 (nº 4.924/2005, 
na Casa de origem, do Deputado Bernardo 
Ariston), que altera o § 4º do art. 9º da Lei nº 
9.099, de 26 de setembro de 1995, que dispõe 
sobre os Juizados Especiais Cíveis e Crimi-
nais e dá outras providências (dispõe sobre a 
representação nas causas de valor até vinte 
salários mínimos).

Parecer favorável, sob nº 576, de 2009, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relatora: Senadora Serys Slhessarenko.

19 
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. 

20 
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. 
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21 
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. 

22 
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 esta-
belecimentos penais destinados às mulheres 
tenham por efetivo de segurança interna so-
mente agentes do sexo feminino.

Parecer favorável, sob nº 1.212, de 2009, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia, Relatora: Senadora Serys Slhessarenko.

23 
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: Senador 
Mozarildo Cavalcanti, favorável, nos termos da 
Emenda nº 2-CAS (Substitutivo), que oferece. 

24 
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. 

25 
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.

26 
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. 

27 
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. 
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28 
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 Cidadania, 
Relator “ad hoc”: Senador Neuto de Conto. 

29 
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. 

30 
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. 

31 
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.

32 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 152, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 152, de 2008 (nº 1.890/2007, 
na Casa de origem, do Deputado Mauro Nazif), 
que acrescenta dispositivo à Lei nº 8.662, de 7 
de junho de 1993, para dispor sobre a duração 
do trabalho do Assistente Social.

Parecer favorável, sob nº 582, de 2009, 
da Comissão de Assuntos Sociais, Relator ad 
hoc: Senador Flávio Arns.

33 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 154, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 154, de 2008 (nº 1.246/2007, 
na Casa de origem, do Deputado Márcio Fran-
ça), que altera a Lei nº 9.784, de 29 de janeiro 
de 1999, que regula o processo administrativo 
no âmbito da administração pública federal.

Parecer sob nº 691, de 2009, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator ad hoc: Senador Antonio Carlos Vala-
dares, favorável, com a Emenda n° 1-CCJ, de 
redação, que apresenta.

34 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 182, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei da Câmara nº 182, de 2008 (nº 371/99, 
na Casa de origem, do Deputado Enio Bacci), 
que altera o art. 49 da Lei nº 8.078, de 11 de 
setembro de 199 (dispõe sobre o direito de 
arrependimento do consumidor).

SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL168



Setembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 2 40223 

Parecer favorável, sob nº 706, de 2009, 
da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do 
Consumidor e Fiscalização e Controle, Rela-
tor: Senador Leomar Quintanilha.

35 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 12, DE 2009

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 12, de 2009 (nº 6.171/2005, na 
Casa de origem, do Deputado Celso Russoman-
no), que acrescenta parágrafos ao art. 31 da Lei 
nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 – Código 
de Defesa do Consumidor, para garantir ao con-
sumidor o exame dos produtos adquiridos.

Parecer favorável, sob nº 707, de 2009, 
da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do 
Consumidor, Fiscalização e Controle, Relator 
ad hoc: Senador Flexa Ribeiro.

36 
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. 

45 
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 Requerimen-
to nº 29, de 2007), Relator: Senador Alvaro 
Dias.

46 
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 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.

47 
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. 

48 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 124, DE 2005 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do  
Recurso nº 8, de 2006)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei do Senado nº 124, de 2005, de autoria 
da Senador Papaléo Paes, que altera o art. 2º 
da Lei nº 9.965, de 27 de abril de 2000, que 
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restringe a venda de esteróides ou peptídeos 
anabolizantes e dá outras providências, para 
tipificar a venda desses produtos como crime 
punível com penas equivalentes às do tráfico 
ilícito de substância entorpecente.

Pareceres sob nºs 418, de 2006, e 795, 
de 2009, das Comissões 

– de Assuntos Sociais, Relator: Senador 
Augusto Botelho, favorável, com a Emenda nº 
1-CAS (Substitutivo), que oferece; e 

– de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator ad hoc: Senador Valter Pereira, favorá-
vel, nos termos do Substitutivo, oferecido pela 
Comissão de Assuntos Sociais.

49 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 140, DE 2007 – COMPLEMENTAR

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 140, de 2007-Complementar, 
de autoria do Senador Demóstenes Torres, que 
altera o art. 1º da Lei Complementar nº 105, 
de 10 de janeiro de 2001, para especificar os 
dados financeiros não sigilosos, para fins de 
investigação de ilícito penal.

Pareceres sob nºs 281 e 706, de 2007, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, Relator: Senador Jarbas Vasconcelos, 
1º pronunciamento (sobre o Projeto): favorável, 
com a Emenda nº 1-CCJ, que apresenta; 2º 
pronunciamento (sobre a Emenda nº 2-Plen): 
favorável, nos termos de Subemenda, que 
oferece.

50 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 441, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei do Senado nº 441, de 2008 (apresen-
tado como conclusão do Parecer nº 1.135, de 
2008, da Comissão de Direitos Humanos e 
Legislação Participativa, Relator ad hoc: Se-
nador Flávio Arns), que altera o art. 30 da Lei 
no 8.935, de 18 de novembro de 1994 (Lei dos 
Cartórios), para incluir, entre os deveres dos 
notários e oficiais de registro, o encaminha-
mento de relatório pertinente ao quantitativo 
de emolumentos recebidos no exercício ante-
rior à corregedoria do tribunal.

Parecer favorável, sob nº 729, de 2009, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, Relator ad hoc: Senador Renato Ca-
sagrande.

51 
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.

52 
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. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Pela or-
dem, Sr. Presidente.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Sr. Pre-
sidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Já vou dar.

O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Não, an-
tes de encerrar a Ordem do Dia, por favor.

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

O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Eu pediria a V. Exª que pu-
déssemos também colocar em votação o Requerimento 
nº 1.050, de 2009.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Sr. Pre-
sidente, antes de encerrar a Ordem do Dia.

O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Está na 
pauta.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Sr. Presi-
dente, solicito também, antes de encerrar a Ordem do 
Dia, que esse PL nº 248, que foi aprovado nas Comis-
sões com requerimento de urgência... Eu pediria – o 
requerimento está na Mesa... se poderíamos deliberar 
sobre o PL nº 248 e sobre o requerimento de urgência 
da Comissão, que se encontra na Mesa.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Infelizmente, diante da manifestação das lideranças, 
feita no plenário, de que só concordariam com a vo-
tação das matérias que acabamos de votar, eu não 
posso submeter a voto.

SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL170



Setembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 2 40225 

O SR. ROMEU TUMA (PTB – SP) – Sr. Presi-
dente, pela ordem.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Falarei 
com as lideranças, Sr. Presidente.

O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Sr. Presi-
dente, o atendimento à solicitação que fiz a V. Exª, para 
que votemos o Requerimento nº 1.050, de 2009.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – 
AP) – Em sessão anterior foi lido o Requerimento nº 
1.050, de 2009, da Comissão de Constituição, Jus-
tiça e Cidadania, solicitando ao Tribunal de Contas 
informações relativas às despesas dos convênios do 
Fundo de Amparo ao Trabalhador – FAT, dos recursos 
não constitucionais no período de agosto de 2007 a 
2009, bem como relação detalhada das entidades ob-
jeto dos valores.

Em votação o Requerimento.
As Srªs e os Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Agrade-

ço a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 

– Com a palavra, o Senador Expedito Júnior, primeiro 
orador inscrito.

O SR. ROMEU TUMA (PTB – SP) – Eu só queria 
fazer uma consulta, Senador.

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

O SR. ROMEU TUMA (PTB – SP) – Eu apre-
sentei um requerimento, com todas as assinaturas 
necessárias, sobre um caso grave que ultimamente 
vem ocorrendo no Brasil, que tem ligação até com as 
áreas de fronteira, que é o tráfico de medicamentos, 
a falsificação de medicamentos e uma série de outros 
procedimentos dentro dessa área de saúde. 

Acredito que uma CPI poderia ajudar as autori-
dades, que estão tendo muita dificuldade em controlar 
essa venda indiscriminada de remédios falsos, que está 
trazendo, sem dúvida nenhuma, tentativas de homicí-
dio ou mesmo alguns homicídios.

Está sobre a mesa. Fica a critério de V. Exª de-
terminar a leitura ou não.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Pela ordem, Sr. Presidente.

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

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, gos-
taria também de externar meu sentimento de pesar à 
família e aos membros do Supremo Tribunal Federal 
pelo falecimento do Ministro Carlos Alberto Menezes 
Direito. Gostaria de assinar, inclusive, o requerimento 
de iniciativa do Senador Flexa Ribeiro.

Muito obrigado.

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

O SR. EXPEDITO JÚNIOR (Bloco/PR – RO. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-
dor.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, gos-
taria, mais uma vez, de usar a tribuna desta Casa 
para trazer um assunto do meu Estado: a PEC da 
transposição dos servidores públicos do Estado de 
Rondônia.

Trago hoje aqui, Sr. Presidente, Manifesto Popu-
lar dos Servidores Públicos da Educação do Município 
de Ji-Paraná. A Professora Sineide, representante de 
ensino daquele município do Estado de Rondônia, fez 
chegar às minhas mãos algo em torno de 500 assina-
turas, reivindicando à Câmara dos Deputados, prin-
cipalmente ao Presidente Michel Temer, que honre o 
compromisso e realmente vote a PEC da transposição 
dos servidores públicos no dia 16.

Ocorrerá uma manifestação muito grande no dia 
16, meu nobre Presidente Sérgio Guerra, na Câmara 
dos Deputados. Estarão presentes os 24 Deputados 
Estaduais que representam a população do Estado 
de Rondônia, a Presidente do Tribunal de Justiça, 
o Presidente do Tribunal de Contas, o Procurador-
Geral do Ministério Público, enfim, Procuradores e 
Conselheiros do Tribunal de Contas e também al-
guns Desembargadores. E vêm, junto com a classe 
operária, os servidores públicos do meu Estado, rei-
vindicar que realmente aconteça a votação da PEC 
da transposição dos servidores públicos do meu 
Estado, que já foi aprovada por esta Casa e que, 
infelizmente, encontra-se adormecida nas gavetas 
da Câmara dos Deputados – assim como a dos apo-
sentados brasileiros.

Senador Mário Couto, nós tivemos a coragem, 
a determinação de votar aqui o projeto que beneficia 
os aposentados brasileiros, inclusive, passamos noite 
adentro aqui, amanhecemos o dia, não em protesto, 
mas fazendo a nossa manifestação de apoio aos apo-
sentados brasileiros. Infelizmente, até hoje isso está 
adormecido na Câmara dos Deputados.

Concordo com o discurso de V. Exª. Não o apar-
teei na hora em que fazia uso da palavra, mas concor-
do com V. Exª: aqui o rolo compressor não funciona, 
mas, lá na Câmara, o Governo tem a maioria absoluta. 
Lá ele deita e rola, como diz o ditado popular. Lá ele 
tem a maioria, e, infelizmente, quando o Governo não 
aceita que o projeto seja aprovado, pode ter certeza 
de que o projeto ou para na Câmara, ou então eles 
vão aprovar com modificação, como disse V. Exª; vão 
apresentar um substitutivo e vão trazer um novo pro-
jeto para esta Casa.

A mesma coisa com a PEC da transposição dos 
servidores públicos do meu Estado. Está marcado para 
ser votado no dia 16, depois de passados três anos. 
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Um ano e meio dormiu na gaveta do ex-Presidente da 
Câmara dos Deputados, Arlindo Chinaglia, e, agora, já 
está quase para fazer aniversário também de um ano na 
gaveta do Presidente do PMDB, Michel Temer; porém, 
o Presidente Michel Temer assumiu o compromisso de 
votarmos a matéria agora, no dia 16.

Essa caravana de cerca de doze ônibus que está 
vindo para cá, uma caravana de servidores públicos 
do meu Estado, vem para fazer aqui uma manifesta-
ção, assim como esta a que estamos assistindo aqui: 
o silêncio deles já diz tudo. Assim como esta mani-
festação que estão fazendo aqui, que é a obrigação 
desta Casa, que é a obrigação do Parlamento, que é 
a obrigação do Congresso Nacional, e, se não fosse 
assim, vocês podem ter certeza de que aqui não se 
teria votado o projeto dos mototaxistas. Votamos por-
que, igual a vocês, esta Casa estava repleta de moto-
taxistas. E sabemos nós que o ano que vem é um ano 
eleitoral – quem quer votar contra um projeto popular 
–, e aí esta Casa votou também favorável ao projeto 
dos mototaxistas.

No caso da PEC dos Vereadores não foi diferente. 
Esta Casa foi invadida por suplentes de Vereadores, 
e nós tivemos a coragem e a determinação de votar 
o projeto dos suplentes dos Vereadores. E não vai ser 
diferente também nessa questão da aposentadoria, 
nesse projeto que tramita na Câmara dos Deputados, 
bem como não será diferente com o projeto da PEC 
da transposição dos servidores públicos do meu Es-
tado.

Senador Valter, V. Exª é vizinho do meu Estado 
e sabe das dificuldades por que passa um Estado pe-
queno que, de repente, tem a oportunidade de econo-
mizar todos os meses R$30 milhões. É como se nós, 
do Estado de Rondônia, estivéssemos assinando um 
convênio com o Governo Federal num montante de 
R$30 milhões mensais para que o Governador pu-
desse investir melhor na segurança pública, na edu-
cação, na saúde.

E está aqui o Presidente Sarney, que, de repen-
te, pela liderança que exerce no seu Estado, no an-
tigo território, conseguiu a aprovação para a PEC da 
transposição dos servidores públicos do seu Estado, 
do Amapá. Não foi diferente com Roraima, que tam-
bém conseguiu a transposição dos servidores públi-
cos. Na criação do Estado, ainda quando território, já 
houve um compromisso do Governo Federal de, em 
um prazo de dez anos, assumir a folha de pagamento 
dos servidores do ex-território.

Então, o que nós pedimos? Nós pedimos a pa-
ridade, o tratamento isonômico. Não pedimos nada 
mais do que justiça para com os servidores públicos 
do meu Estado.

Não poderia deixar de registrar aqui o manifesto 
que recebo, Sr. Presidente, de mais ou menos 600 ser-

vidores da educação do Município de Ji-Paraná. Pode 
ter certeza de que haveremos de receber, doravante, 
manifestações de todos os Municípios, dos outros 51 
Municípios do meu Estado, pedindo a aprovação da 
PEC da transposição dos servidores públicos lá na 
Câmara dos Deputados.

Sr. Presidente, eu gosto de fazer uma provo-
cação ao Senador Mário Couto, quando assumo a 
tribuna: Senador Mário Couto, quero mostrar pes-
quisa feita pelo Instituto Alvorada, de Londrina (os 
Senadores do Paraná conhecem muito bem este 
Instituto), que é um Instituto sério do Estado do Pa-
raná, conhecido também como o Instituto que acerta 
todas as pesquisas no Estado de Rondônia, inclu-
sive mais do que o Ibope, que ultimamente tem er-
rado muito nas pesquisas para Governador no meu 
Estado, e o Instituto Alvorada nunca errou. Eu faço 
questão de divulgar uma pesquisa que mostra que a 
aprovação do Governador Ivo Cassol no meu Estado 
chega a quase 80%: 77% aprovam a administração 
do Governador Ivo Cassol; diferentemente do que 
V. Exª fala aqui do seu Estado. Eu tenho certeza de 
que V. Exª fala com conhecimento de causa, e eu 
não me atreveria a querer defender a Governadora 
do seu Estado porque, se os próprios Senadores 
do seu Estado não o fazem, eu não o faria, não se-
ria eu, que sou Senador por Rondônia, a fazer isso, 
muito pelo contrário, eu vou acreditar 100% no que 
V. Exª traz porque V. Exª representa aqui o povo do 
seu Estado. E mais: todas as vezes que vai à tribuna 
mostra dados, mostra, pelos jornais da sua capital, 
pelos jornais do seu Estado, infelizmente, o Governo 
ruim que faz a Governadora no seu Estado. Diferen-
temente do meu. Sou obrigado a reconhecer aqui o 
trabalho do Governador Ivo Cassol.

Ainda, se essa classe operária de servidores se 
desloca do Estado de Rondônia em direção à Capital 
Federal no dia 16, é porque o Governador Ivo Cassol 
também está ajudando na vinda desses servidores. O 
Governador enviou ontem projeto para a Assembléia 
Legislativa para que o Legislativo estadual autorize o 
Estado a assumir os gastos com hospedagem, trans-
porte e alimentação dessa classe operária do meu 
Estado que vem para cá no dia 16 em busca de trata-
mento isonômico, de paridade, como disse V. Exª aqui 
me aparteando em uma das oportunidades em que fiz 
esse mesmo pronunciamento, em busca do mesmo 
tratamento que tiveram os outros ex-territórios. Então, 
não poderia deixar de parabenizar. 

Gostaria também de registrar a pesquisa aqui, 
perante a TV Senado, e de entregá-la, junto com este 
manifesto que faz um dos sites eletrônicos divulgando 
a pesquisa no meu Estado. Eu trouxe a pesquisa para 
que seja entregue aqui, mostrando o gráfico, de ponto 
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a ponto, da avaliação da administração do Governador 
Ivo Cassol no Estado de Rondônia.

Por isso, faço questão de subir à tribuna e dizer 
que realmente o Governador faz uma transformação 
no meu Estado, melhorando a nossa educação, me-
lhorando a nossa saúde. Nunca tive oportunidade 
de ver um Governador bater no peito e dizer que iria 
asfaltar todos os Municípios. Está aqui o ex-Senador 
do Estado de Rondônia Chico Sartori, que mora no 
Cone Sul. Lá, Senador Chico Sartori, o Governador 
já asfaltou a rodovia ligando o Município de Cabixi à 
BR-364 – não vou dizer que é um asfaltamento de 
primeiro mundo, mas é asfaltamento usinado, asfal-
tamento quente. Ainda: do Município de Colorado ao 
Município de Cerejeiras. Asfaltou do Município de Ce-
rejeiras ao Município de Corumbiara. Só falta, para 
ligar por asfaltamento todo o Cone Sul, o Município 
de Chupinguaia... Perdão; o Município de Pimenteiras. 
O Município de Chupinguaia também o Governador 
ligou, por pavimentação asfáltica, àquela BR. Vai as-
faltar quase todos os Municípios.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Senador Expedito Júnior, antes que V. Exª termine 
o discurso, eu quero apenas assinalar a presença em 
nosso plenário dos membros componentes do Aerus, 
que tive oportunidade de receber pela manhã para tratar 
do assunto deles, que é grave e merece solução. 

O SR. EXPEDITO JÚNIOR (Bloco/PR – RO) – 
Presidente José Sarney, aproveito para pedir que V. Exª 
ajude neste acordo, para que o projeto seja votado na 
Câmara dos Deputados. 

Eu não poderia deixar de ressaltar aqui a lideran-
ça do Senador Paulo Paim, que apresenta grandes e 
bons projetos. Tenho eu a oportunidade de ser relator 
de vários projetos; certamente a maioria dos Senado-
res desta Casa já teve a oportunidade de relatar pro-
jetos de sua autoria. Mas eu me sinto no dever e na 
obrigação de pedir ao Presidente José Sarney, grande 
Líder desta Casa, que busque, junto às lideranças da 
Casa, entendimento na Câmara, para que possa ser 
votado esse projeto de tão grande importância para o 
Brasil. (Palmas.)

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Sena-
dor Expedito Júnior, se me permite, também gostaria 
de expressar o meu apoio a todos que trabalharam 
na Varig, na Transbrasil e nas empresas aéreas e que 
aguardam esse entendimento, para que possam ter o 
seu devido direito como trabalhadores que, por tanto 
tempo, colaboraram para o progresso da nossa avia-
ção civil comercial.

O SR. EXPEDITO JÚNIOR (Bloco/PR – RO) – 
Então, antes que vocês saiam, vamos ouvir também 
o Senador Flexa Ribeiro.

O Sr. Flexa Ribeiro (PSDB – PA) – Senador Expe-
dito Júnior, V. Exª incorpora em seu pronunciamento a 

questão dos associados do Aerus. O Presidente Sarney 
já fez menção de apoio a esse grupo de pessoas que 
contribuíram com uma vida inteira de trabalho para, ao 
final, ter uma aposentadoria que lhes desse sossego 
e agora estão passando por essa dificuldade toda. Eu 
próprio tenho amigos chegados a mim,...

(Interrupção do som.)

O Sr. Flexa Ribeiro (PSDB – PA) – ... que fo-
ram comandantes da Varig, da Cruzeiro e que hoje 
estão em extrema dificuldade, porque tiveram a sua 
aposentadoria colocada em níveis nunca imaginados 
por eles. Eles jamais pensaram que, no final das suas 
vidas, na velhice, pudessem passar pelo que estão 
passando hoje. É mais do que necessário, Presidente 
Sarney, que se faça esse acordo para que se resolva 
o problema desses milhares de brasileiros que estão 
sofrendo por não terem contribuído para essa situação, 
ou seja, para o que aconteceu com a Varig e com as 
outras companhias. Têm o nosso apoio. Temos lutado 
por eles, inclusive fazendo várias audiências aqui para 
discutir a situação da Varig quando ela foi vendida em 
leilão. Vocês têm o apoio, tenham certeza absoluta, de 
todo o Congresso Nacional.

O SR. EXPEDITO JÚNIOR (Bloco/PR – RO) – 
Sr. Presidente, se o senhor olhar a faixa de idade, nós 
vamos imaginar aí a faixa de idade de 50 anos.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Eu já os recebi pela manhã e marcamos uma au-
diência com o Consultor-Geral da República para, na 
próxima segunda-feira, aqui, tentarmos fazer o acordo. 
Muito obrigado a V. Exª.

O SR. EXPEDITO JÚNIOR (Bloco/PR – RO) – Eu 
não tenho dúvida de que seria essa, realmente...

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Eu pediria que V. Exª encerrasse seu pronunciamento 
porque há muitos oradores aí esperando.

O Sr. Mário Couto (PSDB – PA) – Serei breve, 
Senador Presidente, serei breve.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Para ouvir V. Exª, sempre nós temos tempo. 

O Sr. Mário Couto (PSDB – PA) – Senador Ex-
pedito, como é importante ver um Senador falar com 
tanta alegria do seu Estado! Senti inveja de V. Exª ao 
ver a sua alegria ao ler uma pesquisa e destacar um 
percentual altíssimo de “ótimo” e “bom” para o Gover-
nador do seu Estado. Parabenizo o Governador do seu 
Estado. Afinal de contas, o povo paga imposto para isto: 
para que as autoridades tenham a responsabilidade de 
aplicar na educação, nas estradas, como V. Exª disse, 
na saúde, na segurança pública. O seu Governador 
está honrando a Constituição Federal, está honrando 
aqueles que confiaram nele. Infelizmente eu não falo 
com alegria das providências que a minha Governado-
ra toma no meu Estado, porque é nenhuma. E tenho 

    173ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009



40228 Quarta-feira 2 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2009

certeza de que a avaliação dela também é bem baixa, 
tendo em vista o que ocorre hoje no Estado do Pará, 
que é um verdadeiro desastre. Então, Senador, quan-
do V. Exª vai à tribuna para falar do seu Governador, 
eu fico pensando aqui no meu Estado. Ele é grande, 
é rico; as pessoas são honradas e trabalhadoras. Eu 
me empolgo muito quando falo do meu Estado, Pre-
sidente Sarney. Eu me empolgo muito. Eu amo o meu 
Estado. O meu Estado é de gente trabalhadora, de 
gente honesta, mas passa por uma fase muito ruim. 
Porém eu lhe garanto uma coisa – só para encerrar, 
Senador –: eu ainda terei o prazer de, um dia, chegar 
a essa tribuna e fazer a mesma coisa que V. Exª está 
fazendo. Com certeza, não será neste Governo. Mas, 
nos próximos governos, eu irei à tribuna dizer que o 
meu governador está cumprindo com a sua obrigação 
junto ao povo, como o seu Governador cumpre hoje. 
Parabéns.

O SR. EXPEDITO JÚNIOR (Bloco/PR – RO) – 
Isso se V. Exª não estiver representando o povo do seu 
Estado como Governador.

Presidente Sarney, agradeço a paciência de V. 
Exª. 

Espero que, no dia 16, possamos ver a Câmara 
dos Deputados, assim como agora vimos esta Casa, 
repleta de aposentados, os servidores públicos de 
Rondônia, pedindo a votação da PEC da transposição 
dos servidores públicos do meu Estado.

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

– Peço ao Senador Mão Santa que proceda à leitura 
do requerimento a que aqui, no plenário, aludiu o Se-
nador Romeu Tuma.

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

É lido o seguinte

REQUERIMENTO Nº 1.106, DE 2009

Com fulcro no artigo 58, § 3º, da Constituição da 
República Federativa do Brasil concomitante com o ar-
tigo 145 e seguintes do Regimento Interno do Senado 
Federal, requeremos a criação de Comissão Parlamen-
tar de Inquérito/CPI, destinada a apurar a falsificação 
de medicamentos e equipamentos médicos em todo 
o território nacional.

A composição da referida CPI será de 11 (onze) 
membros titulares e 07 (sete) suplentes, observado o 
princípio da proporcionalidade partidária, funcionará pelo 
prazo de 180 (cento e oitenta) dias e tem como limite de 
despesas o valor R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais).

Justificação

A mídia nacional tem noticiado, nas últimas sema-
nas, a proliferação de notícias acerca da falsificação, 

cada vez mais comum, de remédios e equipamentos 
médicos, fato que levou à Agência Nacional de Vigilân-
cia Sanitária, ANVISA, a intensificar a fiscalização da 
falsificação de medicamentos, próteses, instrumentos 
cirúrgicos e toda espécie de materiais relacionados à 
saúde.

A situação alcançou um nível alarmante que 
aquele órgão federal criou – há pouco mais de 02 (dois) 
anos – a Assessoria de Segurança Institucional, para 
investigar a falsificação de remédios e equipamentos 
médicos.

O referido órgão da ANVISA descobriu uma es-
trutura extremamente sofisticada para a montagem de 
equipamento médico e/ou a adulteração de remédio 
em larga escala.

A estrutura consiste em uma fábrica flutuante, 
trata-se de um navio de bandeira chinesa, localizado 
a 200 (duzentas) milhas da costa brasileira, que vem 
produzindo materiais de consumo médico como, por 
exemplo, seringas e agulhas descartáveis.

Recentemente, a alta sociedade gaúcha fi-
cou estarrecida ao descobrir que duas empresas 
de equipamentos médicos, instaladas no Estado 
do Rio Grande do Sul, a EQUIMED e a TITANIUM 
fazem parte da máfia de falsificação de equipamen-
tos médicos.

Segundo investigações da ANVISA, a EQUI-
MED era regular e funcionava normalmente fabrican-
do equipamentos médicos verdadeiros. No entanto, a 
EQUIMED funcionava clandestinamente produzindo 
equipamentos e materiais médicos falsificados.

O Ministério Público gaúcho denunciou 154 (cen-
to e cinqüenta) médicos por participarem do esquema 
fraudulento.

A situação atinge toda população brasileira. Há 
notícia de que vários cidadãos morreram ou ficaram 
com seqüelas permanentes em virtude da utilização 
desses materiais médicos falsificados. 

No Distrito Federal, no início deste ano, a ANVISA 
e a Polícia Civil do DF apreenderam, em operação con-
junta, vários lotes do medicamento ROHYPNOL – de 
uso controlado que pode deixar o usuário inconscien-
te por várias horas; CIALIS e PRAMIL – medicamento 
para disfunção erétil, sendo que esse último remédio 
tem a venda proibida no Brasil.

Com o agravamento e disseminação do vírus 
H1N1 – da gripe suína – Gripe INFLUENZA – o 
medicamento TAMIFLU também está sendo falsi-
ficado.

A situação é tão grave que o Departamento de 
Proteção e Defesa do Consumidor – DPDC – do Minis-
tério da Justiça e a ANVISA lançaram, em julho pas-
sado, uma cartilha com informações e alerta sobre os 
malefícios do uso de medicação falsificada.
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No início deste mês, os jornais Estado de Minas 
(Belo Horizonte/MG) e Correio Braziliense/DF), respec-
tivamente, em excelente reportagem, denominada “Os 
Piratas da Medicina” dissecou o submundo do crime 
para mostrar os bastidores da pirataria de remédios e 
equipamentos no Brasil.

A falsificação de medicamentos e de equipa-
mentos médicos no Brasil se transformou em um 
problema de saúde pública, com status de crime 
organizado e cada vez mais infiltrada nas estrutu-
ras do Estado.

O eminente Senador da República, Mozarildo 
Cavalcanti, médico de profissão, ilustre representante 
do Estado de Roraima no Senado da República, em 
discurso recente no plenário do Senado Federal, ficou 
estarrecido com a banalização da falsificação de re-
médios e instrumentos médicos, declarando:

“A pirataria e a fabricação de remédios 
e de equipamentos médicos está sendo feita 
de maneira como se pirateia um CD, um DVC 
ou outras coisas que a gente houve falar a 
toda hora”.

Também o Senador Papaléo Paes, em discurso 
do dia 13 de agosto, apelou ao Governo Federal para 
que adote novas medidas para conter o crime de fal-
sificação e venda de medicamentos, afirmando “a fal-fal-
sificação de medicamentos, fato abominável e crime 
hediondo contra nossa população, principalmente a 
mais pobre, a mais desprotegida e mais excluída so-
cialmente.”

Ainda no seu discurso o Senador destaca que o 
Brasil está entre os países que mais consomem me-
dicamentos falsificados em todo o mundo. Isso inclui 
produtos pirateados, contrabandeados e os que não 
têm registro na Agência Nacional de Vigilância Sani-
tária, a ANVISA e diz: “Como médico, como cidadão, 
como político e como Senador, não posso me confor-
mar com uma situação em que quadrilhas organiza-
das destroem vidas inocentes em troca de um lucro 
imoral e criminoso.”

Portanto, é indispensável que o Senado da Re-
pública tome uma iniciativa séria para evitar a bana-
lização da falsificação de remédios e equipamentos 
médicos a ponto de ser uma prática tão comum como 
a aquisição de CD/DVC pirata por parte da população 
brasileira.

Para que Vossas Excelências tenham uma idéia 
da gravidade do problema, os grupos criminosos con-
seguem, até mesmo, abastecer o Sistema Único de 
Saúde – SUS com seus produtos e remédios falsifi-
cados.

Desta forma, a situação exige um posiciona-
mento firme dos integrantes do Senado da Repú-
blica, que somente será obtido por intermédio de 

uma investigação ampla, realizada por intermédio 
da Comissão Parlamentar de Inquérito da Máfia 
de Falsificação de Remédios e Equipamentos Mé-
dicos.

Sala das Sessões, – Senador Romeu Tuma.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– O requerimento lido contém subscritores em núme-
ro suficiente para constituir a Comissão Parlamentar 
de Inquérito, nos termos do art. 145 do Regimento 
Interno.

Será publicado para que produza os seus efeitos.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR) 

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

– Antes de conceder a palavra a V. Exª pela ordem, 
eu queria dizer à Taquigrafia que registrasse que, no 
anúncio do Item 58 relativo ao Requerimento nº 1.068, 
foi omitida a palavra “aprovado”.

V. Exª tem a palavra pela ordem.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
eu queria apenas fazer um registro e encaminhar à 
Mesa documento que registra hoje o Dia do Profissio-
nal de Educação Física.

As atividades esportivas fazem bem para o ho-
mem, pois, por meio delas, é possível obter equilíbrio 
físico e emocional. Além disso, são formas de envol-
ver jovens e crianças, afastando-os das drogas e da 
promiscuidade.

Para se praticar esporte é necessário que um 
profissional da área de Educação Física faça uma 
orientação e uma avaliação de acordo com as capa-
cidades de cada um, dos limites que o corpo de cada 
pessoa pode suportar e vencer.

A comemoração do Dia do Professor de Educação 
Física ou do Profissional de Educação Física aconte-
ce no dia 1º de setembro em razão de a profissão ter 
sido regulamentada mediante a Lei Federal nº 9.696, 
de 1998, e publicada na mesma data.

Mas a história registra, Senador Mão Santa, essa 
prática desde o tempo dos gregos. No Brasil, quando 
os portugueses aqui chegaram, já estavam os índios 
praticando vários tipos de esportes: caça, natação, 
arco e flecha.

Portanto, a atividade de educação física é an-
tiga, mas nossa data de comemoração, no Brasil, 
é 1º de setembro. Peço a V. Exª que considere o 
material aqui referenciado como parte desta minha 
exposição.

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR MOZARILDO CAVALCANTI 
EM SEU PRONUNCIAMENTO.

(Inseridos nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. CÉSAR BORGES (Bloco/PR – BA) – Sr. 
Presidente, peço minha inscrição para falar pela Lide-
rança do Partido da República. Já foi encaminhada à 
Mesa a autorização.

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

– Senador Roberto Cavalcanti e depois o Senador 
Sérgio Guerra por cessão do Senador Flexa Ribeiro, 
obedecendo à disciplina partidária.

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

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

A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC. Pela or-
dem. Sem revisão da oradora.) – Vou pedir pela ordem 
a V. Exª, e licença ao Senador Roberto, para fazer o 
registro de que encaminhei à Mesa o voto de aplauso 
para a Universidade Federal de Santa Catarina. 

Há um ranking noticiado de avaliação das uni-
versidades em todo o mundo, e a Universidade Federal 
de Santa Catarina, entre as universidades brasileiras 
classificadas nesse ranking, é a universidade federal 
que aparece em melhor colocação. É a terceira em 
melhor colocação do Brasil – a primeira é a USP e a 
segunda é a Unicamp. Então, como catarinense, eu 
não poderia deixar de fazer o registro e parabenizar 
todo o corpo docente, os professores, os técnicos, os 
alunos, todos os que atuam na nossa tão querida Uni-
versidade Federal de Santa Catarina, que aparece tão 
bem classificada nesse ranking internacional.

Então era apenas isso, Sr. Presidente, peço mil 
desculpas se me excedi.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – 
AP) – O requerimento de V. Exª já se encontra sobre 
a mesa e ele seguirá a tramitação normal, de acordo 
com o Regimento.

Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 1.107, DE 2009

Requeiro, nos termos do artigo 222 do Regimento 
Interno do Senado Federal, Voto de Aplauso para a Uni-
versidade Federal de Santa Catarina, apontada como 
a 134º melhor universidade do mundo – e a terceira 
melhor do Brasil – segundo o Ranking Webometrics. A 
pesquisa, de um órgão do Ministério da Educação da 
Espanha, analisou 17 mil instituições acadêmicas do 
mundo, sendo que 6 mil foram classificadas. O ranking 
é feito semestralmente e tem como base a visibilidade 
e o desempenho global, que inclui indicadores de pes-
quisa e de qualidade de estudantes e docentes.

Sala das Sessões, 1º de setembro de 2009. – 
Senadora Ideli Salvatti.

SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) – 
A Presidência encaminhará o voto solicitado.

O requerimento vai ao Arquivo.
Com a palavra o Senador Roberto Cavalcanti.
O SR. ROBERTO CAVALCANTI (Bloco/PRB – 

PB. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-
dor.) – Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, 
há cerca de um mês, o Senador Jarbas Vasconcelos 
apresentou o Requerimento de Informações nº 874, 
de 2009, ao Ministro da Agricultura, Pecuária e Abas-
tecimento, Reinhold Stephanes, sobre a verdadeira 
devastação promovida pela cochonilha-do-carmim nas 
plantações de palma forrageira no sertão e no agres-
te de Pernambuco. No requerimento, alertava para o 
risco de comprometimento de toda a bacia leiteira do 
Nordeste.

Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, 
são duas as versões de como a cochonilha se instalou 
em Pernambuco. Uma diz que esse inseto já existia no 
Nordeste desde 1857 e que essa espécie de cochoni-
lha produzia um corante de boa qualidade e também 
não era agressiva a ponto de dizimar os palmais por 
ela infestados. 

Outra versão, a mais crível, atribui a técnicos do 
IPA – Instituto de Pesquisa Agronômica de Pernambu-
co, a importação ilegal dessa espécie agressiva e sua 
reprodução em larga escala num campo experimental 
situado no Município de Sertânia na microrregião do 
Moxotó pernambucano. 

O tipo de inseto trazido era utilizado no México 
para erradicar palmais inservíveis para uso mais no-
bres. Entretanto, os técnicos do IPA em Sertânia te-
riam perdido o controle sobre o experimento e assim 
a praga da cochonilha atravessou as fronteiras per-
nambucanas e espalhou-se pelos Estados vizinhos, 
notadamente pela Paraíba. 

Lamentavelmente, a cochonilha mexicana, in-
troduzida ilegalmente em Pernambuco, atravessou 
as fronteiras e chegou, de forma avassaladora, ao 
nosso Estado. 

O certo é que agora o mal já está feito e a saída 
é fazer o combate direto no sentido de primeiro deter 
o seu avanço e, em seguida, erradicar a praga pelos 
meios já conhecidos, uma vez que a cochonilha do car-
mim é uma velha conhecida em praticamente todos os 
grandes centros de pesquisas agrícolas do mundo. 

Não é diferente na Embrapa ou mesmo no SE-
BRAE da Paraíba, que em 2001, reproduziu o livro 
editado na Itália pelo Instituto de Cultura Arbórea da 
Universidade de Palermo sobre o tema. 

Aliás, o Diretor-Presidente da Emepa – Empre-
sa Estadual de Pesquisa de Agropecuária da Paraíba, 
José de Oliveira Costa, reuniu, no dia 10 de agosto 
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próximo passado, a pedido do Secretário de Agricultu-
ra, Rui Bezerra, um de pesquisadores e técnicos para 
elaborar uma proposta de programa de recuperação 
da palma forrageira do Cariri paraibano, atualmente 
dizimada pela cochonilha-do-carmim.

A ação da EMEPA visa a recolocar sob controle 
essa praga devastadora de alto poder, em face de sua 
velocidade de propagação.

Os dados abaixo, apropriados por pesquisadores 
de renome da Embrapa, EMEPA/PB, CNPq/Finep e 
Universidade Federal da Paraíba, são alarmantes: 

A praga já destruiu cerca de cem mil 
hectares de plantações de palma forrageira 
no semi-árido paraibano. 

O Estado da Paraíba chegou a produzir 
148.599 milhões de litros de leite por ano, che-
gando a um crescimento de 500% na produ-
ção nos últimos anos, mas a quantidade não 
é suficiente para garantir o autoabastecimento 
interno. Todavia, a cochonilha-do-carmim afe-
tou a palma e, consequentemente, a produção 
de leite de gado, impedindo que as metas fos-
sem atingidas.

Caso esse inseto-praga se alastre pe-
las outras regiões da bacia leiteira, o prejuízo 
pode ser muito maior. Há o risco de o Estado 
perder as conquistas que obteve na produção 
leiteira nos últimos três anos, devido a queda 
de produção.

Senador Cícero.

O Sr. Cícero Lucena (PSDB – PB) – Permita-
me um aparte?

O SR. ROBERTO CAVALCANTI (Bloco/PRB – 
PB) – Pois não, Senador.

O Sr. Cícero Lucena (PSDB – PB) – Para que eu 
possa me somar a V. Exª e ao Senador Jarbas Vascon-
celos. Como bem fez referência V. Exª, o que antes era 
um pedido de informação e fonte de preocupação por 
parte do Senador Jarbas Vasconcelos, hoje o senhor 
traz a esta tribuna, a esta Casa, uma comprovação 
de que essa preocupação já é uma realidade em um 
item que, sem dúvida, é um instrumento de geração 
de renda no nosso Estado. V. Exª sabe muito bem que 
o crescimento da bacia leiteira da Paraíba foi fruto de 
um programa do Governo Federal com o Governo 
do Estado que permitiu que pequenos agricultores 
estabelecessem uma linha de produção leiteira com 
um pequeno número de vacas, para que esse leite, 
inicialmente, fosse distribuído, fomentando não só o 
atendimento àqueles que necessitavam da comple-
mentação alimentar, mas também a cadeia produtiva, 
tendo como foco principal o micro e o pequeno produ-

tor. A Paraíba deu um salto na preocupação e um dos 
itens fundamentais para atravessar o período de seca, 
de estiagem, no nosso Estado – e por que não dizer 
no Nordeste – tem como fundamento a alimentação 
através da palma, que, infelizmente, está tendo esse 
grave problema e requer de todos nós o alerta, a co-
brança, a reivindicação e a busca da solução, porque, 
sem dúvida nenhuma, é uma ação de Governo, já que 
o pequeno e o microagricultor não terá meios técnicos 
e muito menos financeiros para combater mais essa 
grave situação dos nossos pequenos e sofridos agri-
cultores da Paraíba. Muito obrigado.

O SR. ROBERTO CAVALCANTI (Bloco/PRB 
– PB) – Senador Cícero, agradeço o aparte. V. Exª 
mais do que ninguém domina o tema, tendo em vista 
ter sido Governador do Estado da Paraíba, ter sido 
Ministro da Integração Regional, detentor de um ma-
nancial de informações e testemunha da situação por 
que passa o rebanho da Paraíba em função da perda 
da palma forrageira.

O Cariri Ocidental, a Serra de Teixeira e o Vale 
do Piancó foram as regiões mais afetadas. O prejuízo 
já chega a R$400 milhões. O resultado disso foi um 
desabastecimento do programa do leite, criado para 
atender 120 mil famílias.

Sr. Presidente, esse é um assunto a ser enfren-
tado com a maior urgência e onde a Embrapa terá, 
inescapavelmente, papel preponderante. Isto porque 
o Nordeste Rural e semiárido tem na pecuária bovi-
na, caprina e ovina a sua principal e quase exclusiva 
atividade economicamente viável.

É certo também que a palma forrageira em todo 
o semiárido nordestino é o único cultivar capaz de so-
breviver às estiagens prolongadas e suprir, com baixo 
custo, as necessidades alimentares dos rebanhos. Sem 
a palma forrageira e nas condições atuais, a pecuária 
nas áreas afetadas pela cochonilha por certo entrará 
em colapso.

Em Monteiro, na Paraíba, a pecuária tradicional 
já foi drasticamente reduzida e o que dela sobrou só 
sobrevive porque a demanda de palma forrageira está 
sendo suprida por municípios ainda não afetados e 
cuja contaminação é questão de tempo, se não foram 
tomadas as providências requeridas.

A produção de forragem nos municípios atingi-
dos hoje não atende mais que 20% de suas neces-
sidades. 

Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, 
sem a palma forrageira é impossível qualquer atividade 
pecuária, sustentável do ponto de vista econômico, na 
quase totalidade das áreas e zonas rurais semiáridas 
do Nordeste. 
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Na Paraíba não é diferente. A persistir o quadro 
atual, a tendência é o abandono de grande parte das 
área de terras e a desarticulação do sistema produtivo 
nesses 82 municípios. 

No entanto, o controle da cochonilha não care-
ce de grandes somas de recursos. Basta que se faça 
um cinturão de proteção em volta das áreas afetadas, 
erradicando-se os palmais infectados e plantando-se 
novos cultivares, resistentes a pragas. 

Igualmente indispensável é a assistência técnica 
aos agricultores... 

O Sr. Jarbas Vasconcelos (PMDB – PE) – Per-
mite-me V. Exª ?

O SR. ROBERTO CAVALCANTI (Bloco/PRB – 
PB) – Pois não, Senador Jarbas. É um prazer, tendo 
em vista que vi V. Exª, primeiramente, nessa tribuna, 
levantar essa questão no tocante ao Estado de Per-
nambuco. 

O Sr. Jarbas Vasconcelos (PMDB – PE) – Se-
nador Roberto Cavalcanti, V. Exª volta a esta tribuna, 
como sempre, mostrando-se um Senador atuante, 
para tratar de um tema de que tratei há pouco mais de 
trinta dias: a praga da cochonilha em Pernambuco. V. 
Exª hoje diz que a Paraíba também é profundamente 
afetada, na sua área rural, por essa praga. Nós pedi-
mos ajuda ao Ministério da Agricultura no sentido de 
que adote providências efetivas de combate à praga. 
Tivemos esse problema no sertão de Pernambuco, 
no agreste meridional, no agreste setentrional, nas 
microrregiões do sertão pernambucano. A queixa era 
generalizada com relação à palma forrageira, planta 
vítima da praga da cochonilha. Agora é o Estado da 
Paraíba que levanta a mesma questão, e espero que 
contribua para que o Ministério da Agricultura adote 
providências efetivas, por se tratar de um problema 
que atinge mais de um Estado – Pernambuco e Para-
íba e, possivelmente, outros Estados do Nordeste –. 
De forma que é muito positiva a presença de V. Exª na 
tribuna desta Casa hoje, abordando o mesmo assunto 
que nós, pernambucanos, abordamos no sentido de 
pedir providências urgentes ao Governo Federal para 
ajudar esses Estados federados. Muito obrigado.

O SR. ROBERTO CAVALCANTI (Bloco/PRB – 
PB) – Agradeço pelo aparte e, na verdade, convoco 
as forças políticas dos dois Estados a se acostarem 
ao tema e exigirem do Ministério da Agricultura ação 
imediata sobre o problema.

Igualmente indispensável é a assistência técnica 
aos agricultores durante o combate direto ao inseto, 
mediante o uso de defensivos agrícolas alternativos, 
já devidamente identificados, bem como a adoção de 
medidas profiláticas e preventivas, o que demanda a 
presença efetiva do Ministério da Agricultura e, espe-

cialmente, da Embrapa, trabalhando em conjunto com 
o Governo do Estado.

A pesquisa para obtenção de novos cultivares re-
sistente à praga pode e deve continuar, pela relevância 
do tema e dada a importância econômica da matéria. 
Ocorre que esta não é uma solução imediata, seus re-
sultados somente virão a longo prazo. E no momento 
precisamos de providências imediatas, de resultados 
em curtíssimo prazo. 

Nesse sentido, ouso sugerir que a solução ime-
diata consistiria em se importar do México, Peru ou 
Chile uma grande quantidade de raquetes de novas 
espécies, saudáveis e resistentes, e distribuí-las por 
toda a área infestada. Paralelamente, erradicar-se os 
palmais sob o ataque da praga, que darão lugar a nova 
espécie, resistente à cochonilha. Ao mesmo tempo, dis-
ponibilizar para a área sob controle técnicos capazes 
de orientar e assistir os tratos agrícolas necessários 
ao desenvolvimento, com sucesso, dos novos campos 
de palmas em formação.

Feito isso, Sr. Presidente, como canta Luiz Gon-
zaga, em Vozes da Seca, 

Se o doutor fizer assim,
salva a gente do sertão,
nunca mais nós pensa em seca,
vai dá tudo nesse chão,
como vê nosso destino
mercê tem nas suas mãos.

Muito obrigado, Sr. Presidente, pela tolerância 
com o tempo.

Durante o discurso do Sr. Roberto Ca-
valcanti, o Sr. José Sarney, Presidente, deixa 
a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Mão Santa, 3º Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– Convidamos para fazer uso da palavra, como Líder, 
o Senador Sérgio Guerra. Já chegou a autorização, o 
Senador Sérgio Guerra apresentou o documento as-
sinado pelo Líder Arthur Virgílio.

V. Exª falará como Líder do PSDB. 
O SR. EXPEDITO JÚNIOR (Bloco/PR – RO) – Sr. 

Presidente, pela ordem. 
Enquanto ele vai se dirigindo à tribuna, é só para 

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

Além de ser Líder, é o Presidente do PSDB.
O SR. EXPEDITO JÚNIOR (Bloco/PR – RO) – 

Sr. Presidente, é só para registrar aqui a presença de 
– V. Exª diz que vereador é o senador lá no município 
– registrar a presença de dois Vereadores do Municí-
pio de Espigão: o Vereador Genésio e também o Ve-
reador Juvenci.
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– Concedo a palavra ao orador da tribuna, Sérgio 
Guerra.

O SR. SÉRGIO GUERRA (PSDB – PE. Pela 
Liderança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Srªs e Srs. Senadores, as reservas do pré-sal foram 
anunciadas em novembro de 2007. O Governo andou 
devagar. Somente vinte e dois meses depois apresenta 
ao Congresso um projeto de lei que ninguém conhecia, 
em torno do qual não houve nenhum debate, e preten-
de dar aos Parlamentares um tempo de mais de sete 
vezes menor para deliberarem a respeito.

A urgência constitucional requerida representa 
um verdadeiro acinte ao Congresso brasileiro. Na ver-
dade, o Presidente Lula substitui a ação de governar 
pela campanha eleitoral.

Ontem montaram até um palanque eleitoral em 
Brasília que nem deu muito certo. Pouco público, pal-
mas mornas e protocolares para a candidata do PT, 
que, para variar, disse coisas incompreensíveis e em 
uma retórica de iniciante na política. E Lula vendeu ilu-
sões, passadas e futuras. Apresentou a expansão da 
Petrobras durante o seu Governo como criação sua, 
o que até as paredes do mega-auditório semivazio 
sabiam que é um engano.

O crescimento da Petrobras nesta década pro-
veio, em primeiro lugar, da Lei do Petróleo, a que o PT 
se opôs, votada em 1997, depois de 18 meses de dis-
cussão, e que atraiu investimentos privados, além dos 
públicos para prospecção e exploração do óleo – por 
exemplo, o poço de petróleo mais promissor do Brasil, 
o de Tupi, foi descoberto no ano 2000. Em segundo 
lugar, a expansão da Petrobras se deveu à elevação 
do preço de petróleo, de quatro a dez vezes ao longo 
desses anos.

Na realidade, o que vemos é o alto preço e a 
baixa da qualidade dos nossos combustíveis. A gaso-
lina brasileira com preço absurdamente alto, e o diesel 
escandalosamente sujo, poluente, comprometendo a 
qualidade de vida.

E a Petrobras, que não é uma empresa do Go-
verno, mas sim do povo brasileiro, vê-se agora mais 
distanciada dos brasileiros, pois, enquanto no ano 2000 
milhares de trabalhadores, com destaque para adesão 
de metalúrgicos do ABC paulista, puderam usar o Fundo 
de Garantia por Tempo de Serviço para comprar ações 
suas, dela virando sócios e auferindo valorização de 
1.100% em dez anos, e 45% de valorização só neste 
ano de 2009. Neste momento, o Governo Lula impede 
que os trabalhadores voltem a usar recursos do Fundo 
de Garantia para comprar ações das Petrobras.

Mais ainda! No palanque, o Presidente engana de 
novo quando diz que a vida da Petrobras foi ameaçada 
no Governo passado. Isso nunca aconteceu.

A Constituição de 1988, que assegura à União a 
propriedade do subsolo, foi mantida. A Petrobras não 
só continuou como foi fortalecida. Lula inventa espan-
talhos e os espanca, antecipando a estratégia eleitoral 
de sua fraca candidata, que ele mesmo está enfiando 
pela goela de seu Partido e dos seus aliados. 

Procura enganar mais uma vez quando quer 
passar a impressão de que o petróleo do pré-sal sob 
o regime de partilha é para já. Após a aprovação da 
regulamentação, haverá preparação das licitações: um 
ano; os estudos exploratórios: dois anos; as decisões 
sobre perfuração: um ano; perfuração de poços explo-
ratórios: dois anos; modelos conceituais de desenvol-
vimento de campo, descoberto e delimitado: um ano 
e meio; detalhamento de projetos de engenharia de 
desenvolvimento da produção: dois anos; preparo de 
licitações: dois anos; duração das licitações: um ano; 
prazo de construção de poços e plataformas: cinco 
anos. Já teríamos mais de dezesseis anos para o iní-
cio da produção. Por isso, quer-se enfiar goela abaixo 
uma urgência constitucional.

Aliás, esse prazo também mostra o absurdo da 
urgência constitucional, como acabei de afirmar, que 
pretende obrigar que o Congresso delibere em apenas 
três meses – 45 dias para a Câmara e 45 dias para o 
Senado, com uma semana para que os Parlamenta-
res apresentem suas emendas, que requerem, cada 
uma, 102 assinaturas.

Mas houve muitas outras tentativas de engana-
ção, entre elas, a que exalta a performance da eco-
nomia brasileira sob o seu Governo, começando por 
excluir 2009 – crise internacional? Também houve isso 
no Governo passado – e omitindo que o Brasil cres-
ceu menos que a América Latina e a média mundial. 
Sabem os colegas Senadores e Senadoras que a di-
ferença de crescimento entre a economia mundial e 
a brasileira foi maior durante o Governo Lula que du-
rante o Governo Fernando Henrique Cardoso? Lula 
se gaba, ainda, de ter reduzido os juros, mas omite 
que o mundo inteiro reduziu seus juros muito mais do 
que o Brasil e que continuamos a exibir a maior taxa 
de juros reais do universo.

Fala mal do neoliberalismo e faz de conta que o 
Banco Central brasileiro, cuja diretoria é inteiramente 
nomeada pela Presidência da República, hoje é pouco 
mais do que um departamento da Febraban, e que os 
grandes bancos privados nunca, mas nunca mesmo, 
ganharam tanto dinheiro quanto no Governo do Parti-
do dos Trabalhadores.
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Voltando ao petróleo, Lula exalta a mudança do 
marco regulatório de exploração do óleo proposto em 
seu projeto. Quero dizer, inicialmente, que nem eu nem 
o meu partido tem nenhum compromisso com a não 
mudança desse modelo, mas temos, sim, o direito de 
perguntar a razão das mudanças propostas pelo Go-
verno. Muitos e muitos especialistas e mesmo políti-
cos, como o Senador Francisco Dornelles, afirmaram 
que tudo que o Governo pretende com o novo modelo 
poderia ser obtido com o modelo atual, de forma mais 
rápida e mais segura. 

É preciso, portanto, que o Governo mostre que 
isto não é impossível, ou seja, que não é possível, 
dentro do modelo atual:

– aumentar a fatia do Governo no petróleo produzido, 
que no Brasil hoje está abaixo da média mundial, 
e o Governo Lula não fez nada, durante os seus 
quase sete anos, para reverter essa situação;

– fortalecer a Petrobras, criar um fundo soberano, 
cujos rendimentos sejam aplicados em educa-
ção, ciência e tecnologia e que defenda o Brasil 
da doença holandesa – que, aliás, nosso Banco 
Central, afinado com o Presidente da Repúbli-
ca, parece considerar não doença, mas benção 
– não é possível no modelo atual; 

– aumentar a participação do Governo no capital da 
Petrobras, sim, porque hoje, no Brasil, o Go-
verno é o gestor da Petrobras, mas 61% dela 
pertencem ao setor privado, que, nessas condi-
ções, será o principal beneficiário dos privilégios 
que a empresa detém hoje e deterá depois. Eu 
e meu Partido aprovamos a ideia de aumentar 
o peso do Estado brasileiro na propriedade da 
Petrobras. Mas isso não seria possível dentro 
do atual modelo?

Por favor, quero pedir à Base aliada do Governo 
que não me venha com bobagens do tipo “nove entre 
os dez maiores países produtores de petróleo adotam 
modelo de partilha”. Isso não é verdade e, mesmo que 
fosse, não significaria que deveríamos adotar o modelo 
por causa disso. Ou com um argumento cucaracha de 
que o modelo é bom, porque as empresas multinacio-
nais de petróleo o preferem.

Não é incrível isto: o Governo, que se fantasia de 
refundar “O Petróleo é Nosso”, invocar o interesse das 
multinacionais para justificar o seu próprio modelo ou 
o modelo que ele propõe?

Vamos falar sério, Srs. e Srªs Senadoras. Não 
podemos transformar o nosso futuro, o futuro dos nos-
sos filhos, netos, bisnetos em vítima de um presente 
irresponsável, míope, leviano, oportunista, a pretexto 
de esticar a presença no poder de um Partido cansa-

do, de uma aliança forçada, sem ideias próprias so-
bre o Brasil e os brasileiros, a não ser a de curtir as 
benesses das nomeações, do aparelhamento e das 
comissões generosas.

O Sr. Jarbas Vasconcelos (PMDB – PE) – V. Exª 
me permite um aparte?

O SR. SÉRGIO GUERRA (PSDB – PE) – Sena-
dor Jarbas Vasconcelos.

O Sr. Jarbas Vasconcelos (PMDB – PE. Com 
revisão do aparteante.) – Senador Sérgio Guerra, V. 
Exª trata daquilo que é o assunto do dia: o lançamento, 
ontem, de forma bombástica e eleitoral, por parte do 
Presidente da República, do plano diretor do pré-sal. 
Outros parlamentares já estiveram na tribuna hoje para 
discursar sobre o assunto – .V. Exª está chamando a 
atenção do País para o açodamento desse lançamento 
e fala em nome de todo o seu Partido, o PSDB – mas 
seria importante tomar dois minutos do seu tempo para 
mostrar a repercussão do pré-sal hoje na imprensa. Ini-
cialmente, Senador Sérgio Guerra, gostaria de relatar 
que o Presidente Lula, no último domingo, à noite, já 
havia concordado em retirar a urgência deste projeto, 
que seria enviado ao Congresso nesta semana, po-
rém foi convencido a mudar de ideia pela Liderança 
do PMDB nesta Casa. O Senador Renan Calheiros fez 
com que o Governo mantivesse o regime de urgência 
do projeto. O que já havia sido acordado com os Go-
vernadores foi desrespeitado. Passo a ler agora Se-
nador Sérgio Guerra, algumas manchetes de hoje, de 
grandes jornais como. O Globo, por exemplo: “Regras 
estatizantes para pré-sal assustam mercado. Ações 
da Petrobras caem 4,4%. Empresários podem cortar 
investimento.” O editorial de opinião do mesmo jornal 
traz: “Delírio estatista.” Logo a seguir, um artigo no ca-
derno de economia assinado por Gustavo Paul e Flávia 
Barbosa é intitulado: “De volta ao passado”. Do artigo 
de George Vidor, ainda no mesmo jornal, comentarista 
de economia do canal de TV Globo News, vale a pena 
ler o primeiro parágrafo: “É difícil encontrar argumen-
tos favoráveis ao modelo de partilha de produção que 
o governo pretende adotar na exploração de futuros 
blocos de petróleo na chamada camada de pré-sal. En-
tre os negativos [os motivos] há muitos e um definitivo: 
geralmente optaram pela partilha países com regimes 
políticos autoritários, de renda por habitante baixa e 
incluídos na lista dos mais expostos à corrupção.” Fo-
ram os países que adotaram o caminho seguido pelo 
Governo Lula. A Folha de S.Paulo publicou matéria 
com o título – “Lula lança pré-sal com ataques a tuca-
nos. Desancou o Governo Fernando Henrique Cardoso, 
o que ele faz constante e reiteradamente”. O Estado 
de S.Paulo publicou várias matérias sobre o assunto, 
vou ler algumas: “Gastando por conta”, “Antes da boa 
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chance criada pelo pré-sal está o custo Brasil”, do jor-
nalista Carlos Alberto Sardenberg. “Lula ressuscita ‘o 
petróleo é nosso’”. O principal articulista do caderno 
de economia Celso Ming, escreveu artigo com o título: 
“Pré-dúvidas”. O caderno de política também publicou 
matéria sobre o assunto: “Lula faz discurso de campa-
nha”. Ainda do Estadão edição de hoje: “Pré-sal dará 
tom de campanha”, fazendo referencia a campanha 
de Dilma Rousseff, a candidata do Lula. O jornal Valor 
Econômico, que trata basicamente de economia: “De 
olho em Dilma 2010, Lula faz apelos nacionalistas”. E, 
para terminar, matéria do jornalista Josias de Souza, 
publicada no Blog do Josias: “Pré-sal de Lula impõe 
pauta a Congresso sem agenda”. Então veja V. Exª, é 
a Nação inteira que compartilha dessa dúvida, essa 
inquietação, esse desacerto, esses arremedos que 
marcam o Governo Lula. Nós já engolimos o PAC, nós 
estamos aí vendo a questão do projeto de moradia po-
pular e agora vem, praticamente a um ano da eleição, 
um lançamento precipitado, desordenado, desarran-
jado por parte do Governo Federal, de um assunto da 
maior importância, que não é apenas o Senado que 
quer discutir. Quem quer discuti-lo é a Nação inteira, o 
País inteiro, o rico, o pobre, o empregado, o estudioso, 
o analfabeto, todos querem saber sobre isso, porque 
isso não é uma questão de Governo, é uma questão 
de Estado. Quero parabenizá-lo e dizer que V. Exª não 
está sozinho nessa empreitada. Eu mostrei rapidamente 
a V. Exª algumas manchetes de grandes jornais e te-
nho certeza de que vai enriquecer o seu discurso. Não 
são argumentos meus, essa é a visão que a imprensa 
nacional tem com relação às iniciativas eleitorais do 
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

O SR. SÉRGIO GUERRA (PSDB – PE) – Que-
ro agradecer as palavras do Senador Jarbas Vascon-
celos.

O Sr. Eliseu Resende ( DEM – MG) – Senador 
Sérgio Guerra.

O SR. SÉRGIO GUERRA (PSDB – PE) – Um 
minuto, Senador Eliseu.

Com a autoridade que todos reconhecem nele. 
Estou sinceramente convencido de que, desta vez, o 
Governo exagerou na dose. Como querer votar este 
projeto do Pré-sal, em regime de urgência no Con-
gresso?

Todos sabem que os mecanismos de maioria são 
usados de forma tradicional e muitas vezes. Mas, num 
assunto desses, um Governo responsável, um Governo 
que olhasse para o País e um Presidente que tivesse 
a responsabilidade devida para o uso de seu mandato, 
ele teria uma orientação completamente diferente. 

Ele chamaria o País para opinar sobre essa ma-
téria. Eu ouvia os engenheiros, os empresários, a so-

ciedade organizada, Governadores de Estado, espe-
cialistas. País vivo não poderia deixar de opinar sobre 
uma matéria que tem esse peso nas perspectivas de 
médio e especialmente de longo prazo. Em vez disso, 
um pequeno grupo se reúne por dois meses; de portas 
fechadas, toma decisões. Essas decisões são comu-
nicadas na hora e de forma contraditória, porque há 
divisão dentro do Governo. Algumas pessoas...

A Petrobras fura a informação. O Presidente se 
reúne com Governadores, promete a eles que não terá 
regime de urgência. Sai dessa reunião, tem outra. Não 
sei exatamente se é esse o cronograma, mas poderá 
ter sido. E é convencido de que não vale a pena discutir. 
“Não vamos dar ao Congresso o direito de ele pertur-
bar – essa deve ser a expressão – a nossa paciência, 
vamos passar esse projeto, na Câmara, com a nossa 
maioria formada – Deus sabe como – e vamos usar a 
nossa maioria aritmética no Senado para fazê-lo acon-
tecer”. Urgência constitucional, discussão zero.

O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Sér-
gio Guerra.

O SR. SÉRGIO GUERRA (PSDB – PE) – Nin-
guém tem de opinar sobre isso. 

Eu acho que, antes de entrar no mérito do projeto, 
que merece ampla discussão sobre muitos aspectos, a 
forma como isso se dá é irresponsável. O Congresso 
não pode acatar essa forma. O Congresso pode discutir 
um cronograma para o exame da questão do Pré-sal, 
se houver verdadeiramente sentido em que se venha 
a definir um cronograma de curto prazo. 

Pode negociar espaços para discussão, direi-
to para discussão, para ouvir a sociedade, pode e 
deve fazer isso num assunto dessa relevância. Não 
caracterizar jamais esse assunto como uma questão 
de oposição e governo. Mas o que o Congresso não 
deve, não pode, era suportar essa tal urgência urgen-
tíssima, porque ela, na verdade, significa o seguinte: 
ninguém vai dizer nada e não adianta dizer nada. “Vo-
cês estão gritando aí, mas não vão poder fazer coisa 
alguma”. Penso que é uma atitude irresponsável, como 
irresponsável foi o discurso do Presidente. Ali estavam 
muitas pessoas, entre elas o Governador de São Pau-
lo. Por que agredir o Governo do Presidente Fernan-
do Henrique Cardoso? Por que voltar a isso? Por que 
não afirmar o discurso do futuro? Todos os brasileiros 
têm interesse no Pré-sal – os que são do PSDB, os 
que são do PMDB, do PT, de todos os partidos. Mas 
por que assim? Que democracia é essa? Que visão 
é essa que nós queremos construir do Brasil, para o 
Brasil? Alguns são donos da verdade e os outros não 
têm direito a nada, têm de ser esmagados, desautori-
zados, desmontados. 
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Não vai ser bem assim. O País tem energias que 
vão somar, e essas energias serão pela democracia, 
como já foram várias vezes, não importa a popularida-
de do Presidente Lula, que ele conquistou com algum 
esforço qualificado e com muitos equívocos e muita 
propaganda. O que importa mesmo é que há um sen-
timento real no Brasil, e esse sentimento vai aflorando. 
A candidata do Presidente é o modelo do autoritaris-
mo. Ela é a representação do lado mais primitivo do 
Presidente Lula. Todos sabem disso: empresários, téc-
nicos, colegas Senadores, colegas do Ministério dela. 
Essa reclamação é geral. Bate na mesa, não subirá na 
mesa porque é bem educada – espero –, mas bate na 
mesa, faz verdadeiramente a afirmação e dela não dá 
consideração ao debate. Esse é o Governo que está 
aí. Nós temos de enfrentá-lo. Devemos valorizar o 
Congresso, o nosso ponto de vista, o nosso mandato, 
o voto daqueles que votaram em nós.

Senador Eliseu, é um prazer ouvi-lo.
O Sr. Eliseu Resende (DEM – MG) – Senador 

Sérgio Guerra, acompanho o pronunciamento de V. Exª 
e me associo aqui às palavras do Senador Jarbas Vas-
concelos. A nossa experiência na análise e no estudo 
dessa matéria, aqui no Congresso Nacional, nos per-
mite dizer que não dá para examinar essas mudanças 
de legislação num prazo de 90 dias, como pretende o 
Poder Executivo. Essa matéria foi estudada aqui, em 
1995, 1996 e 1997, com toda profundidade. Tivemos 
de fazer uma reforma constitucional. Foi preciso fle-
xibilizar o monopólio do petróleo. O petróleo é nosso 
– estava na Constituição, que dizia que as reservas 
do subsolo pertencem à União. Mas dizia mais: que, 
no caso do petróleo, a Petrobras teria o monopólio da 
consecução da produção de petróleo no Brasil. Na 
época, chegou-se até a permitir que a Petrobras con-
tratasse empresas outras, nacionais ou estrangeiras, 
para executar parcela do monopólio, contratadas pela 
Petrobras. Eram os chamados contratos de risco. Hoje, 
praticamente, o que se propõe à Nação brasileira é o 
retorno à Petrobras como monopólio estatal do petróleo, 
contratando empresas privadas para as operações de 
produção e exploração do hidrocarboneto. Fui relator 
desse projeto de lei. Recebi o projeto em meados de 
1996. A Câmara dos Deputados só aprovou o nosso 
substitutivo um ano depois. E a matéria foi conduzida 
ainda, por alguns meses, na tramitação no Senado 
Federal. Antes, houve uma reforma na Constituição 
e foi inserido, em seu art. 176, que, quando a produ-
ção de petróleo é concedida a uma empresa privada 
ou estatal, nacional ou estrangeira, então o produto 
da lavra é de propriedade do concessionário. Está na 
Constituição até hoje. Acho que a reforma da Consti-
tuição nesse item terá de ser colocada em efeito para 

que nós possamos estudar a legislação que se propõe 
hoje ao Congresso Nacional. O produto da lavra per-
tence ao concessionário, desde que o concessionário 
tenha pago à União, aos Estados e Municípios produ-
tores as participações devidas relacionadas com royal-
ties, bônus de assinatura e participações especiais. E 
quando a produção de petróleo é abundante – e aí é 
um exemplo do pré-sal, surgiu o pré-sal como uma ex-
pectativa de jazidas abundantes –, então o Governo, o 
Poder Executivo, pode introduzir a participação espe-
cial, que pode chegar a 50%, 60%, 70% da produção, 
para se transformar em riquezas, tributos ou petróleo 
produzido transformado para o poder da União. E a 
União faz aquilo que quiser, distribui para os Estados 
e Municípios produtores, cria fundos sociais e aplica os 
recursos vinculando essa receita ao que for de maior 
interesse para o Poder Executivo propor, desde que 
seja aprovado pelo Congresso Nacional. Não há nada 
praticamente que difira e que não seja permitido por 
esse modelo. Portanto, voltar ao setor de estatização 
da Petrobras e eliminar a metodologia ou a sistemática 
das concessões para introduzir uma empresa estatal 
pertencente à União é uma transformação que envolve, 
como disse, reforma constitucional e que tem de ser 
analisada com maior profundidade. Os royalties po-
dem ser entregues ao Estados produtores, podem ser 
entregues aos Estados que participam das operações 
e que são afetados pela produção de petróleo e podem 
ser distribuídos também, se esse for o pensamento do 
Congresso Nacional, entre todos os Estados, Municí-
pios e territórios do País. Lembro que a atual legisla-
ção que estabelece o royalty já deixa uma parcela do 
royalty para constituir um fundo especial a ser distri-
buído entre todos os Estados e Municípios. Portanto, 
isso não é novidade, isso está na lei. A minha palavra 
aqui é no sentido de aplaudir o pronunciamento de V. 
Exª, Senador Sérgio Guerra, e dizer que, assim como 
na década de 90 reformulamos a Constituição e gasta-
mos dois ou três anos para estabelecer o novo modelo 
do petróleo, fortalecendo a Petrobras, que participa 
democraticamente das licitações da Agência Nacional 
de Petróleo, essas mudanças são muito profundas e 
têm que ser feitas com muita responsabilidade, com 
muita consciência do que é melhor para o Brasil. Essa 
é a minha colocação.

O SR. SÉRGIO GUERRA (PSDB – PE) – Agra-
deço a palavra do Senador Eliseu Resende, que co-
nhece o assunto, tem responsabilidade e participou 
dessa história no Brasil. Seu depoimento deve calar 
fundo naqueles que não conhecem tanto a matéria e 
precisam ouvir o depoimento de um homem público 
dos melhores que o Brasil tem.
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O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Per-
mite V. Exª um aparte?

O SR. SÉRGIO GUERRA (PSDB – PE) – Sena-
dor Alvaro Dias.

O Sr. Alvaro Dias (PDT – PR) – Presidente Sér-
gio Guerra, V. Exª fala com autoridade de Presidente 
do nosso Partido e interpreta com correção o nosso 
pensamento. O Governo tem como sua especialida-
de maior gerar falsas expectativas. E desta feita o fez 
com esmero exemplar. Armou o palanque e anunciou 
o milagre, passando a ideia de que o povo brasileiro 
vai já se beneficiar de tudo imediatamente. Esta é a 
impressão que fica. O Presidente não confessa que só 
o sucessor do seu sucessor é que terá oportunidade 
de explorar o pré-sal efetivamente. Não confessa que 
temos ainda dificuldades tecnológicas e financeiras 
quase que intransponíveis para alcançar o êxito de-
sejado. Não confessa que há ainda dúvidas sobre o 
resultado final desse patrimônio que está no fundo do 
mar. Quer se adonar, quer se tornar proprietário dessa 
conquista, quando deveria reconhecer que, há trinta 
anos ou mais, a Petrobras investe em pesquisas para 
poder hoje anunciar que há esse patrimônio nas pro-
fundezas do mar. 

Encaminha ao Congresso em regime de urgên-
cia por quê? Porque quer impor a sua tese, impor a 
sua proposta. Quer que essa proposta seja aprovada 
com um mínimo de alteração, se possível. Atropela. 
Coloca o prato feito. Empurra goela abaixo, como se 
o Congresso fosse apenas carimbador, homologador 
das imposições do Poder Executivo. V. Exª reage com 
a dignidade que deve ter o Parlamento brasileiro diante 
de uma situação como essa. Nós não estamos tratan-
do de uma questão sem importância. Este debate não 
é um debate de oposição contra governo. Este tem 
que ser um debate suprapartidário, a favor do Brasil. 
Não sabemos quem será governo amanhã ou depois. 
Não sabemos quem estará, Ministro Eliseu Resende, 
na Presidência da República quando os primeiros re-
sultados do pré-sal puderem ser visíveis para o povo 
brasileiro. Portanto, não há por que se estabelecer 
esse confronto entre oposição e governo. Há que se 
estabelecer aqui, sim, um debate suprapartidário, con-
siderando a opinião dos especialistas do País, para que 
o modelo regulatório seja o mais adequado, a fim de 
que este País possa realmente ganhar. O que espan-
ta é ver o governo anunciando um verdadeiro milagre: 
não teremos mais problemas de pobreza, não teremos 
mais problemas com educação, com informação, com 
tecnologia; o pré-sal vai garantir os recursos necessá-
rios para salvar o Brasil da pobreza e do subdesen-
volvimento. Este é um filme já assistido neste País há 
muitos anos, não deveria estar sendo agora repetido. 

Portanto, Presidente Sérgio Guerra, faz V. Exª muito 
bem com a autoridade de Presidente de um Partido 
importante como o PSDB ir à tribuna para estimular 
esse debate. Parabéns a V. Exª.

O SR. SÉRGIO GUERRA (PSDB – PE) – Sena-
dor Valter Pereira.

O Sr. Valter Pereira (PDMB – MS) – Senador Sér-
gio Guerra, entendo que o pronunciamento de V. Exª 
é da mais alta seriedade. Tenho certeza que as suas 
palavras estão sendo afinadas com o pensamento de 
todo o povo brasileiro, porque na cabeça de ninguém 
pode entrar a idéia de que uma matéria de tamanha 
envergadura deva ser tocada com agilidade e com a 
rapidez que o Governo entende que deva ter. Ora, Se-
nador Sérgio Guerra, todas as informações que foram 
passadas dão conta de que há um itinerário longo, 
demorado e penoso para se percorrer até se chegar, 
não apenas à concepção ideal, mas, sobretudo, a fase 
de implantação desse projeto. Ainda hoje eu estava 
vendo os telejornais, mostrando testes que estão fa-
zendo com equipamentos. Nós temos domínio. Todos 
nós sabemos que a Petrobras tem domínio das águas 
profundas, da tecnologia da exploração de petróleo em 
águas profundas, mas existe ainda uma distância fe-
nomenal entre as águas profundas e o pré-sal. Para o 
pré-sal, a tecnologia ainda não é dominada e vai demo-
rar ainda muito tempo para consegui-lo. Portanto, uma 
matéria como essa, cujas definições estão previstas 
para a partir de 2014... Hoje, já se está brigando pela 
arrecadação, pela receita que vai dar, para saber quem 
é que vai ficar com o filé. É essa a discussão, Senador 
Sérgio Guerra. De repente, uma decisão como essa 
se toma em uma mesa com três Governadores. E o 
resto? E o Estado brasileiro como um todo? E o meu 
Mato Grosso do Sul? O que é que vai sobrar para o 
meu Mato Grosso do Sul? Será que está na hora de 
brigar pela receita que ainda não existe, que só existe 
no imaginário? Ora, se nós ainda estamos no embrião, 
como é que vamos discutir, como é que vamos definir 
que tipo de modelo vai ser adotado para um projeto 
que não tem como se implementar nem em um ano, 
nem em dois anos, nem em três anos, nem em quatro 
anos? Então, eu acho que V. Exª tem razão. E eu que-
ro aqui apostar que, nesta Casa, na cabeça de cada 
Senador, e posso dizer aqui sem ter ouvido a opinião 
da maioria, mas posso garantir a V. Exª que na cabe-
ça de cada Senador não entra, em hipótese alguma, 
a possibilidade de estudar,...

(Interrupção do som.)

O Sr. Valter Pereira (PMDB – MS) – ...a possibili-
dade de decidir, em regime de urgência, o modelo que 
está sendo proposto. Aqui vai ter muito pano para man-
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ga. Eu não tenho dúvida nenhuma sobre isso. Portanto, 
o discurso de V. Exª, além de oportuno, é um discurso 
que reflete o que vai acontecer no futuro.

O SR. SÉRGIO GUERRA (PSDB – PE) – Eu 
quero agradecer a palavra do Senador Valter Pereira, 
que eu respeito. Ele tem uma atitude de equilíbrio. O 
Senador sempre tem a preferência pelo caminho do 
bom senso. A gente pode discordar, podemos estar em 
campos conjunturalmente opostos às vezes, mas, de 
fato, V. Exª é daqueles que não esquece o principal. O 
principal é manter...

(Interrupção do som.)

O SR. SÉRGIO GUERRA (PSDB – PE) – ...o 
Congresso participando e influindo nas decisões, e 
trazer para cá a discussão do País, o ponto de vista do 
País, daqueles que nos elegeram, para que possamos 
contribuir com uma matéria desse tamanho que terá 
influência agora, no futuro – e muito mais no futuro –, 
no tempo adequado para que ela seja examinada.

Senador Mozarildo.
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Se-

nador Sérgio Guerra, entendo que essa manobra do 
Governo de pedir urgência para um assunto que se 
vai tornar realidade para o sucessor do sucessor do 
Presidente Lula é, na verdade, uma manobra para imo-
bilizar e prender o Senado nessa discussão, que, na 
verdade, nada tem a ver com o momento atual. Essa 
é uma manobra para desviar a atenção, por exemplo, 
da CPI da Petrobras. É uma manobra – e o Presiden-
te Lula é muito hábil nisso – para fazer auê com uma 
coisa que não existe e, ao mesmo tempo, aniquilar o 
Senado, imobilizar o Senado. Esse é o meu entendi-
mento sobre essa questão.

O SR. SÉRGIO GUERRA (PSDB – PE) – Sena-
dor Cícero Lucena.

O Sr. Cícero Lucena (PSDB – PB) – Senador 
Sérgio Guerra, somo-me a todos aqueles Senadores 
aqui presentes que já o apartearam e que, com certe-
za, irão ainda aparteá-lo, bem como ao povo brasileiro 
que nos assiste e nos ouve pelos meios de comuni-
cação no que tange à preocupação que V. Exª traz a 
esta Casa no momento em que o Governo faz a opção 
de tratar um assunto tão sério, de tão alta relevância, 
em um palanque, como o que foi montado ontem aqui 
em Brasília. Nós já vimos esse filme quando, naquele 
mesmo local, foi montado um palanque para a candi-
data do Partido do Governo em relação ao atendimen-
to aos Prefeitos e aos Municípios no começo deste 
ano. Até hoje sofrem – e como sofrem –as Prefeituras 
e os Municípios brasileiros. V. Exª foi aparteado aqui 
por vários Senadores, e foi citado o posicionamento 
da maioria dos colunistas, dos editorias dos jornais e 

da imprensa de modo geral, demonstrando a preocu-
pação com um assunto que está sendo tratado dessa 
forma. O Senador Eliseu Resende colocou, de forma 
muito própria e oportuna, o quanto foram debatidas as 
mudanças que eventualmente pudessem ocorrer com 
nosso petróleo e a Petrobras na década de 90. Mui-
tos se recordam – o Ministro Eliseu Resende lembra-
se muito bem disso – de que o Presidente Fernando 
Henrique Cardoso chegou a encaminhar a esta Casa 
uma carta dizendo que não haveria a privatização da 
Petrobras, fruto de um debate que já se arrastava por 
um ou dois anos aqui, no Congresso Nacional, e, em 
particular, no Senado Federal. Fico muito preocupado 
quando, de repente, o Governo, que, como V. Exª bem 
disse, passou mais de 20 meses debatendo interna-
mente, considera que o prazo que o Senado precisa é 
de apenas 90 dias para debater assunto tão eficiente. 
Então, acho que é fundamental esta Casa estar alerta 
e todos estarmos bastante atentos para que possa-
mos dar nossa contribuição. A Paraíba, sim, por meio 
dos seus representantes, entre os quais me incluo, 
vai querer debater essa capitalização da Petrobras, 
porque é recurso nacional. E qual é a participação 
nisso? Precisamos saber por que se conseguiu levar 
uma refinaria para Pernambuco, pela forma dinâmica 
e eficiente de sua classe política, e a Paraíba não le-
vou até hoje um...

(Interrupção do som.)

O Sr. Cícero Lucena (PSDB – PB) – Parece que 
o microfone está movido ao diesel poluente da Petro-
bras e que está cortando direto. Mas, Presidente do 
PSDB, Partido do qual eu tenho a honra de participar, 
todas as suas preocupações são por demais válidas. 
Nós queremos saber e compartilhar dessa riqueza 
que estão anunciando. Eu acho que o melhor que 
caberia ao Governo era dizer que a Petrobras não foi 
inventada neste Governo, era dizer que tivesse cuida-
do, para que alguém muito empolgado neste Governo 
terminasse assumindo que foram eles que inventa-
ram o petróleo, não é nem a Petrobras, pelo andar da 
carruagem. E dizer que o Brasil nem se inicia nem se 
encerra em apenas um Governo. Já foi lembrado aqui 
que isso é uma questão de Estado e não de Governo. 
Seria muito mais nobre, muito mais digno, muito mais 
sério e responsável se essa proposta não fosse uma 
proposta eleitoreira, fosse uma proposta de compro-
misso com o futuro deste País e, principalmente, em 
defesa daqueles que mais precisam. Meus parabéns 
pelo chamamento de um assunto tão responsável para 
o debate nesta Casa.

O SR. SÉRGIO GUERRA (PSDB – PE) – Sena-
dor Mário Couto.
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O Sr. Mário Couto (PSDB – PA) – Senador Pre-
sidente do meu Partido Sérgio Guerra, primeiro quero 
dizer a V. Exª que mais uma vez V. Exª traz, nesta tar-
de, um tema importante para a Nação, um tema que 
desperta a atenção de toda a Nação brasileira. Com a 
postura, Presidente, que o Presidente Lula falou ontem, 
que todos os brasileiros viram, parecia que o Presidente 
Lula, naquele momento, era dono de tudo. 

Desconfiei eu, até, que ele tivesse descoberto o 
Brasil. Sinceramente. Pela postura com que ele falava 
à Nação. Eu lhe pergunto, meu Senador Sérgio Guerra, 
onde foi buscar o Lula os noventa dias para se resol-
verem os problemas aqui no Senado e na Câmara? 
Que pensamento coube ao Presidente da República 
para que este assunto tão importante para a Nação 
ou para os Estados fosse discutido aqui em noventa 
dias? Foi uma determinação, Senador Sérgio Guerra. 
Uma determinação. Direta ou indiretamente, isso é mui-
to grave, Senador. É só repetir, veja-se novamente o 
vídeo em que diz com toda a imposição “Tem que ser 
em noventa dias”. Impondo! Aliás, a irresponsabilida-
de do Presidente Lula em determinadas ocasiões me 
assusta, Senador Sérgio Guerra, me assusta muito. Eu 
assistia, Senador Tasso Jereissati, em Belém, de longe 
– nem perceberam que estava eu lá –, o lançamento 
de um reflorestamento no Estado do Pará. Veja a irres-
ponsabilidade, é quase igual. É uma coisa impossível 
de se fazer, mas está se dizendo que se vai fazer. Aí o 
Presidente Lula, Senador Tasso Jereissati, diz à nossa 
Governadora, que estava bem próxima dele: “Nós va-
mos reflorestar a Amazônia. Nós vamos plantar aqui, 
de imediato, em um ano, um bilhão de árvores”. E um 
agricultor que estava bem próximo perguntou a mim: 
“E onde está o viveiro dessas árvores?” 

O SR. SÉRGIO GUERRA (PSDB – PE) – Não 
tem. 

O Sr. Mário Couto (PSDB – PA) – Não tem. Ló-
gico, Senador. Olhe o tamanho da irresponsabilidade. 
É idêntico, é igual. Às vezes eu não entendo por que 
se faz isso! Por que se quer promover uma candidata 
na marra? Prejudica-se, Senador, não se promove. 
Prejudica a candidata. Já está se vendo o prejuízo que 
ele está trazendo. Parabéns mais uma vez. Não que-
ro me alongar porque há outros brilhantes Senadores 
que querem aparteá-lo. Só quero, mais uma vez, pa-
rabenizá-lo pelo tema importantíssimo que V. Exª traz 
e traz como alerta à Nação.

O SR. SÉRGIO GUERRA (PSDB – PE) – Obri-
gado, Senador Mário Couto.

Senador Antonio Carlos.
O Sr. Antonio Carlos Júnior (DEM – BA) – Sena-

dor Sérgio Guerra, este é um assunto cuja discussão V. 
Exª abre aqui. Nós discutiremos intensamente porque 

não nos conformamos, primeiro, com a urgência consti-
tucional. É um assunto controverso, polêmico. Nós não 
vamos ser amordaçados e obrigados aqui a votar em 
45 dias. Não há possibilidade. Precisamos discuti-lo, 
emendá-lo, melhorá-lo, se for o caso. A urgência cons-
titucional é um desrespeito às duas Casas. A isso nós 
temos que reagir trabalhando para votar no tempo em 
que nós pudermos votar. No mérito, nós temos uma 
série de pontos a colocar. E mesmo na preliminar, de 
qualquer jeito, o que o Governo quis foi promover a 
sua candidata; não tenho dúvida, o objetivo foi esse. 
A urgência constitucional teve este objetivo: promover 
a sua candidata, ou seja, fazer com que esse projeto 
seja aprovado imediatamente para que os louros sejam 
atribuídos a ela sem que nós tenhamos ainda um sinal 
de petróleo do pré-sal tão cedo. Ainda é muito cedo, 
cinco anos no mínimo. Mas, no mérito, há uma questão 
muito séria a ser avaliada. Nós estamos retroagindo. 
Nós estamos saindo de uma situação em que os países 
mais avançados, os países desenvolvidos e os países 
em desenvolvimento – que estão mais na ponta – estão 
usando, de concorrência, e retroagindo para o regime 
de partilha, usado por republiquetas e ditaduras. Então, 
alguma coisa está errada. Nós estamos retroagindo. 
Nós estamos indo por um caminho perigoso. Não é o 
melhor. Se nós formos ver a repercussão na imprensa 
com os analistas, nós vamos ver que a maior parte re-
prova a ideia. É um retrocesso perigoso e merece de 
nós todo o cuidado. Devemos estimular esse debate 
aqui dentro porque é preciso que o Governo repense 
essa questão. Foi por um caminho muito perigoso, um 
caminho populista, um caminho que pode nos levar a 
uma situação ruim mais adiante. O Governo poderia 
se apropriar da receita aumentando a tributação, mas 
sem retroagir, de um modelo mais avançado para um 
modelo mais retrógrado. Se o Governo acha que é 
importante usufruir mais da renda em benefício de 
todo o País, nada contra; mas o mecanismo tributário 
existiria para fazer esse ajuste e não para voltar a um 
modelo retrógrado usado por republiquetas e ditadu-
ras. Esse debate é muito importante. V. Exª o inaugu-
ra hoje. Voltarei a este debate. Nós, do Democratas e 
do PSDB, vamos debater intensamente este assunto. 
Não vamos parar. Temos certeza de que nós todos, 
dos dois partidos, vamos colocar este assunto na Or-
dem do Dia. Frequentemente, vamos discutir para que, 
no momento da votação, possamos convencer todos 
de que o modelo é errado, é retrógrado e que preci-
samos de um modelo mais avançado. Parabéns pelo 
seu pronunciamento.

O SR. SÉRGIO GUERRA (PSDB – PE) – Se-
nador Tasso.
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O Sr. Tasso Jereissati (PSDB – CE) – Senador 
Sérgio Guerra, hoje de manhã, eu li a manchete, a 
primeira página do segundo caderno do jornal Folha 
de S.Paulo. O título já me dizia tudo: “Ato foi clima po-
lítico, estatizante e nacionalista” Ora, Senador Sérgio 
Guerra, nós colocarmos no palanque, enchermos de 
ideologia uma discussão dessa profundidade, dessa 
magnitude e dessa abrangência é, no mínimo, de-
cepcionante. Eu diria que chega ao ponto de termos 
que parar um pouco e fazer uma reflexão sobre o que 
está acontecendo no País. Meu Deus do céu, o Pre-
sidente da República juntar todos os ministros, toda 
a sua base aliada, auxiliares, presidentes de estatais, 
presidentes disso, convocar toda a imprensa, convo-
car cadeia nacional de televisão para usar de uma 
riqueza que graças a Deus foi colocada sem o nosso 
esforço na nossa terra, à disposição de todos os bra-
sileiros, para que nós pudéssemos, neste momento, 
nos juntarmos e ver realmente, a longo prazo, com 
uma visão de Estado, o que vamos fazer. Brasileiros, 
o que vamos fazer com esta riqueza? Qual é a melhor 
maneira de aproveitarmos, de usarmos esta riqueza? 
Vamos esquecer nossas diferenças, vamos fazer uma 
grande discussão nacional. Senador professor Flávio, 
vamos colocar a universidade nisso, vamos colocar as 
lideranças civis, vamos colocar as lideranças políticas 
nisso aí. E vamos ter o tempo suficiente para fazer uma 
grande discussão de Estado, como têm feito os gran-
des estadistas na história do mundo, como aconteceu 
no caso do Pacto de Moncloa, na Espanha. Em deter-
minado momento de uma crise, vamos juntar para ver 
o que é de Estado, o que é de Governo, o que é de 
Partido. O Presidente faz justamente o oposto; trans-
forma este momento em uma grande entrada de uma 
escola de samba na avenida, dando a tudo e em to-
dos os momentos uma conotação totalmente política, 
partidária, ideológica, sem a menor preocupação com 
as consequências disso. E a pergunta que eu queria 
fazer é esta: será que o Brasil vai aceitar isso? Vamos 
viver, continuar a viver aceitando esses engodos, que 
são diários? Foi surpresa por causa da importância 
do tema, Senador Sérgio Guerra; no entanto, não foi 
surpresa em outro aspecto porque foi igual ao PAC, 
foi uma festa igual à do lançamento do PAC, plantada 
para uma estrela, a Dilma. Assim também aconteceu 
cm o programa Minha Casa, Minha Vida e assim por 
diante. Foi igual a isso, e nada acontece. Agora mesmo 
eu comentava com o Senador Flávio que estou percor-
rendo o interior do Ceará e pergunto nos Municípios 
se alguém já viu alguma obra do PAC. Não encontro 
obra do PAC em lugar nenhum. Engraçado! Ninguém 
vê obra do PAC em lugar nenhum. No entanto, houve 
um acontecimento para ele. Aí, destruímos toda uma 

expectativa porque estamos prometendo – ouvi isso 
em um discurso – acabar com a pobreza, acabar com 
o analfabetismo, acabar com os problemas, acabar 
com tudo por causa do pré-sal e desse lançamento, 
por causa dessa festa, por causa do Governo. Eu acho 
que está na hora... Se o Brasil não começar a prestar 
atenção ao que está acontecendo neste País... Tudo 
é um grande engodo. Não podemos transformar tudo 
em uma grande enganação. Tudo é uma grande en-
ganação: todo mundo engana todo mundo e fica todo 
mundo feliz. Não podemos continuar a viver em uma 
sociedade como essa, nem conviver com isso. Nós, 
do Senado, já estamos...

(Interrupção do som.)

O Sr. Tasso Jereissati (PSDB – CE) –...pagan-
do muito caro por isso. Eu acho que lideranças como 
V. Exª, Presidente do nosso Partido, fazem muito bem 
em assumir uma atitude de rebeldia e de alerta con-
tra isso, mesmo que não “dê Ibope” em um primeiro 
momento. Mas, com certeza, deixa de ser uma atitude 
política para ser cada vez mais uma obrigação nossa 
fazermos isso diante desses fatos.

O SR. SÉRGIO GUERRA (PSDB – PE) – Sena-
dor Flexa Ribeiro.

O Sr. Flexa Ribeiro (PSDB – PA) – Senador Sér-
gio Guerra, V. Exª está trazendo à tribuna um assunto 
que preocupa todos, que preocupa a sociedade bra-
sileira. A demonstração disso é o número de apartes 
que V. Exª recebe de todos os Senadores presentes 
no plenário. É lamentável que um assunto tão relevan-
te como esse esteja sendo tratado dessa forma, que, 
além de açodada, eu diria que chega às raias da irres-
ponsabilidade do Governo. Nada do que está sendo 
discutido agora vai poder ser, efetivamente, explorado 
antes... O próprio Governo disse que o prazo para co-
meçar a explorar esse petróleo é de 10 a 15 anos. Aí 
eu perguntaria: qual a motivação para tanta pressa e 
tanta pirotecnia no programa? A resposta é uma só: 
política, palanque eleitoral. Se nós olharmos os jor-
nais de hoje, todos, Presidente Sérgio Guerra, falam 
do pré-sal, todos. O Globo: “Regras estatizantes para 
pré-sal assustam o mercado. As ações da Petrobras 
caíram 4,4%”. Aí vem mais adiante – ainda O Globo: 
“Empresários e especialistas criticam o modelo de ex-
ploração do pré-sal”. Aí os artigos, os editoriais. Nós 
temos aqui “Panorama Político”, da jornalista Regina 
Alvarez. Diz o seguinte: “O tom do anúncio de ontem 
indica o tratamento que o governo deve dar ao tema 
do pré-sal nestes 16 meses de mandato do presidente 
Lula”. Dezesseis meses! Como é que um Presidente 
pode querer aprovar isso a toque de caixa, faltando 16 
meses para terminar o seu governo? Esse é um assun-
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to para ser discutido no próximo governo. E vem mais 
adiante: “O ideal seria um debate mais qualificado, de 
alto nível, em que a sociedade civil pudesse também 
se manifestar”. Nós não podemos aceitar, Presidente 
Sérgio Guerra, que o Presidente Lula diga no lança-
mento aquilo a que o Senador Tasso Jereissati fez 
referência há pouco, falando que a Folha de S.Paulo 
diz que foi lançado com um tom político, nacionalista 
e estatizante o anúncio. Mas ele não continuou porque 
a manchete da Folha de S.Paulo diz: “Lula lança o 
pré-sal com ataque aos tucanos”, o que demonstra a 
ação política e midiática do Governo. É um palanque 
para sua candidata. 

E mais: todos os jornais vêm dizendo, com refe-
rência a isso, que é um palanque para tentar resgatar a 
imagem da pré-candidata, que ficou afetada em função 
do desmentido da Srª Lina Vieira. Quer dizer quando 
cai a candidata o Governo vem e faz uma festa. Foi 
assim no PAC, foi assim na Minha Casa, Minha Vida 
e é assim no pré-sal. Só que nós não podemos acei-
tar o regime de urgência quando for encaminhado o 
projeto. Estou lendo aqui – e é bom que a sociedade 
saiba – na Coluna Panorama Político de O Globo, uma 
nota que diz o seguinte: “Com a palavra, o Líder de um 
partido médio da Câmara: “Para quem tiver pendências 
no governo a hora de resolver é agora, na votação do 
pré-sal.” Isso aí já diz tudo o que o Governo vai querer 
fazer no Congresso Nacional. Eu espero que o Con-
gresso, com sua soberania, mostre ao Governo que 
ele não vai nos empurrar o projeto goela abaixo em 
45 dias. Não, não vai. A primeira coisa que nós temos 
de fazer é quebrar o regime de urgência. Segundo o 
Presidente já anunciara o projeto viria sem regime de 
urgência, mas mudou de opinião na última hora. É mais 
uma das metamorfoses que ele sofre permanentemen-
te. Parabéns a V. Exª.

O SR. SÉRGIO GUERRA (PSDB – PE) – Concedo 
a palavra ao nobre Senador Garibaldi Alves Filho.

O Sr. Garibaldi Alves Filho (PMDB – RN) – Se-
nador Sérgio Guerra, acho que esse debate realmente 
está sendo precipitado. Estão colocando o carro na 
frente dos bois. De acordo com uma informação que 
recebi agora do Senador Francisco Dornelles, só para 
investir na extração do petróleo do pré-sal, o Gover-
no vai ter de gastar US$600 bilhões, para poder ter o 
pré-sal. Então, é preciso haver mais seriedade nesse 
debate. Acredito que V. Exª, na linha do seu discurso, 
está justamente pedindo isso.

O SR. SÉRGIO GUERRA (PSDB – PE) – Exa-
tamente.

Senador Romeu Tuma. 
O Sr. Romeu Tuma (PTB – SP) – Eu fiquei falan-

do com o Senador Dornelles, que deve falar com V. Exª 

– a referência ao nome dele –, que não se precisava 
de nenhuma legislação nova, já que a atual dava, sem 
dúvida nenhuma, para prosseguir nas investigações 
que, segundo V. Exª traz com muita tranquilidade, há 
trinta anos vem fazendo pesquisas. Hoje, pela manhã, 
o Senador Dornelles, Senador Sérgio, por quem tenho 
muita admiração, falavam sobre a broca que tem de 
perfurar o pré-sal...

(Interrupção do som.)
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)

O Sr. Romeu Tuma (PTB – SP) –... se tivesse 
de ter o aço que tem para perfurar a profundidade no 
pré-sal, derrubaria a plataforma. Isso foi dito por um 
jornalista, referindo-se à explicação de um engenhei-
ro especializado no assunto. Porque há oscilação do 
pré-sal; o pré-sal joga, sem mencionar o alto calor 
que lá existe.

Então, há várias dificuldades para serem enfren-
tadas para evitar algum acidente de maior gravidade 
que possa atingir uma área maior da população. Mas 
eu pediria licença a V. Exª para citar uma expressão 
que foi usada e que eu não uso e não aceito – e acho 
que os 81 Senadores que têm assento nesta Casa 
também não aceitam: “Todas essas dúvidas que fo-
ram levantadas com uma cheiradinha resolvia”. Eu 
não aceito.

O SR. SÉRGIO GUERRA (PSDB – PE) – Mui-
to bem.

Senador Francisco Dornelles.
O Sr. Francisco Dornelles (Bloco/PP – RJ) – 

Senador Sérgio Guerra, quero cumprimentar V. Exª 
pelo tema que traz à discussão neste plenário. Um 
tema dessa natureza eleva o nível da discussão, e, 
quando abordado por V. Exª, fica ainda mais elevado. 
Eu queria dizer que eu concordo plenamente com que 
essa discussão do pré-sal seja iniciada o mais breve 
possível sem prazo para término. Ela pode terminar em 
um mês, dois meses, três meses, seis meses. Quando 
o assunto é tão importante, não se pode estabelecer 
quando a discussão vai terminar. Por isso eu também 
tenho um posicionamento contrário ao regime de ur-
gência que foi estabelecido para o pré-sal. Agora, o 
que eu considero mais importante é que nós não de-
vemos desviar nossa atenção para um problema que 
só vai ocorrer em 2018, 2020, que é a distribuição dos 
recursos do pré-sal. Nós precisamos, num primeiro 
momento, saber qual é o melhor caminho, como disse 
o Senador Garibaldi, para obter R$500 a R$600 mi-
lhões, que serão necessários para investir e tirar uma 
riqueza que se encontra a 500Km da costa e a 7mil 
metros de profundidade. Acho que o melhor caminho 
seria manter a legislação atual, seria manter o regime 
da concessão que tem apresentado vários resultados. 
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Por meio da concessão, o Governo é um sócio ocul-
to e privilegiado dos resultados do petróleo, participa 
dos lucros e do resultado, sem desgaste administrativo 
e do prejuízo. Acho que fazemos um grande erro ao 
substituir o regime que deu muito certo por um regime 
burocratizado, estatizado, que é o regime da partilha. 
Muito obrigado, Senador.

O SR. SÉRGIO GUERRA (PSDB – PE) – Sena-
dor Mão Santa, ouvimos aqui depoimentos de vários 
Senadores, todos coincidentes num ponto: que não 
pode, não deve essa matéria ser votada em regime de 
urgência. Senadores de vários Partidos, da Base do 
Governo, da Oposição, pensam desse jeito.

(Interrupção do som.)
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)

O SR. SÉRGIO GUERRA (PSDB – PE) – O se-
gundo argumento a favor disso são as palavras de to-
dos os Senadores. Todos têm um ponto de vista num 
ponto ou noutro coincidente ou, em vários pontos, não 
coincidentes sobre a matéria propriamente dita, o que 
significa que, lá fora, na sociedade, as contradições 
ainda são muito maiores, as perguntas são muito mais 
amplas, porque não temos aqui, internamente, condi-
ções de filtrar isso tudo, para em, dois ou três minu-
tos, afirmar todo o componente dessa discussão, que 
é vasta, complexa e difícil.

Fiquei profundamente decepcionado, porque 
sempre tenho a esperança de que o Presidente Lula 
volte a ser o que ele já foi muito antes, o Líder de um 
pedaço grande do povo brasileiro. Quando eu o vejo 
transformado em alguém que não tem muitas respon-
sabilidades com as palavras e, o que é mais grave, 
pouca responsabilidade com os fatos, fico extrema-
mente preocupado. Preocupado até porque não é 
um brasileiro qualquer; é um brasileiro Presidente da 
República e, segundo, é um brasileiro no qual alguns 
milhões de brasileiros acreditam.

O Presidente não poderia ter feito o discurso que 
fez. Não está do tamanho de um grande estadista bra-
sileiro, de um estadista brasileiro ou de um Presidente 
da República do Brasil o discurso que ele fez ontem, 
absolutamente precário, totalmente inadequado.

Nós aqui podemos ter menos ou mais votos, 
mas este Senado não vota essa matéria em regime 
de urgência; tenho convicção disso. Não há rolo com-
pressor que mude a opinião de muitas pessoas aqui, 
porque elas pensam o seguinte: “Se não sou capaz 
de contribuir com meus votos e com meu País numa 
matéria dessa dimensão e com essa relevância, o que 
estou fazendo aqui?” De que vale ser político? Se al-
guns aqui pretendem ganhar a vida, vão para empresa 
trabalhar. Se alguns aqui gostam de conforto, haverá 

outra maneira de ter conforto até porque o daqui, se 
no passado existia, hoje não existe mais.

O fato concreto é que não podemos votar essa 
matéria em regime de urgência, porque esse é o sacri-
fício da nossa consciência política. O Senador Tasso, 
que não está neste momento aqui, falou muito bem, 
como sempre. Ele disse estar perplexo, surpreendido 
e demonstrou certa surpresa pelo impacto desta nova 
movimentação: de querer votar o pré-sal desse jeito, 
aquela cena de ontem, esses movimentos elementares 
que não sustentam nada.

O Brasil não pode ser isso. O povo brasileiro não 
pode continuar calado. Não podemos nos submeter a 
isso. É óbvio que essa matéria precisa ser discutida 
pelo tempo necessário. É claro que essa matéria pre-
cisa ser discutida pelo tempo necessário. É claro que 
todos queremos discutir essa matéria com conteúdo 
para ajudar o Brasil, para contribuir com o Brasil, por-
que quem contribuir com ela vai ficar bem na opinião 
pública e perante a sua própria consciência. Nada de 
impedir, nada de oposição, não é isso, mas tudo pela 
democracia. Essa é uma ameaça ao Senado, é uma 
ameaça à democracia.

Eles têm uma maioria aritmética importante na 
Câmara. Espero que não deixem no caminho mais uma 
estatal, para comprovar sua maioria. Mas, aqui no Se-
nado, eu tenho convicção de que não vai ser como a 
CPMF não, porque sobre a CPMF pesavam dúvidas. 
Eu próprio tive dúvidas muitas vezes. Mas sobre esse 
assunto, que não dá para votar desse jeito, eu tenho 
certeza de que os Senadores não têm dúvida. E os 
que disserem que não têm estarão falando, seguramen-
te, o que não pensam, a serviço não da democracia, 
mas daquele que está verdadeiramente submetendo 
a consciência livre dos brasileiros.

Para encerrar, o Senador José Agripino.
O Sr. José Agripino (DEM – RN) – Senador 

Sérgio Guerra, eu estava numa outra dependência, 
cuidando de lei eleitoral, que é o que se pretende votar 
amanhã, e vi que V. Exª estava abordando um assun-
to sobre o qual tratei de forma alongada ontem. E de 
ontem para cá só o que eu tenho feito é dar entrevista, 
participar de debate em torno do assunto pré-sal, que 
é um assunto da maior importância e que ocupa V. Exª, 
que vem, neste momento, à tribuna, como Presidente 
do PSDB, tratar de um assunto que é muito importan-
te, realmente, para o futuro do Brasil. Agora, também 
vamos dar a devida importância, sem exagerar. Veja 
bem, eu espero, como V. Exª espera, que as reservas 
do pré-sal sejam as estimadas: 15 bilhões de barris, 
30 bilhões de barris, 60 bilhões de barris.

(Interrupção do som.)
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
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O Sr. José Agripino (DEM – RN) – Eu quero é 
que seja o mundo todo. Agora, não vamos considerar 
que o que está lá embaixo, a oito quilômetros de pro-
fundidade, seja o que estão pregando: uma lagoa de 
petróleo ou um rio onde só corre petróleo e que é só 
apanhar com a concha, jogar na refinaria e vender e 
está feito. Não! Não! E é esse o debate que se tem que 
estabelecer aqui. Senador Sérgio Guerra, a região do 
pré-sal não é privilégio do Brasil, não. Há pré-sal em 
outros lugares do mundo e, se os investidores não vie-
rem para cá, se não conseguirmos atraí-los com uma 
legislação que signifique uma atitude coerente das 
instituições brasileiras, eles vão lá para Angola, vão 
para outros lugares onde existe pré-sal que, não é, 
infelizmente, privilégio do Brasil, e há muito risco, sim 
senhor. São oito quilômetros de profundidade. Lâmina 
d´água: dois quilômetros. Rocha duríssima para chegar 
até esse petróleo. Trezentos quilômetros de distância 
até chegar em terra firme com o petróleo explorado e 
depositado em algum lugar. Preço que varia de 150 
dólares para 50, 60 ou 70. Há um mundo de variáveis 
aí que significam um risco. O atual projeto está colo-
cando, inclusive, sobre as costas da Petrobras um risco 
compulsório que ela não tem hoje. A Petrobras hoje 
participa, por licitação, dos contratos que ela acha que 
sejam convenientes. Daqui para frente, não. O Governo 
acha que a Petrobras não vai correr risco nenhum – eu 
não estou seguro disso – e que vai participar com 30% 
de tudo, contrariando uma lei que é a lei de concessões 
que produziu, Senador Sérgio Guerra, aquilo que foi o 
sonho do Brasil de anos e anos: “O petróleo é nosso”. 
Enquanto o petróleo era nosso, nós produzíamos 300 
mil barris de petróleo por dia, só, e importávamos o 
resto. Da Lei do Petróleo, de 1997 para frente, o Brasil 
cresceu para 600 mil, 900 mil, 1 milhão, 1,5 milhão, 2 
milhões de barris por dia. Chegou a autossuficiência 
do petróleo, e a indústria petrolífera brasileira significa 
não mais os 3% do PIB que eram na década de 1990, 
mas 12%. Agora, querer mudar uma lei que deu certo 
por uma lei cheia de variáveis e riscos sem o debate 
nesta Casa? Ah, não! Vai nos encontrar pela frente. E 
eu folgo muito em ouvir de V. Exª manifestações que 
coincidem com o meu pensamento, que externei on-
tem, nesta tribuna. Temos que colocar o pensamento 
da sociedade à disposição do aperfeiçoamento de uma 
lei em benefício do povo brasileiro. Para encerrar, Se-
nador Sérgio Guerra, o que se está se discutindo aqui 
e agora vai produzir resultados em 2014, 2015, 2016, 
daqui a 5 anos, 6 anos, 7 anos. Está se querendo ali-
geirar uma discussão para se produzir fundamentos 
incorretos, para se tirar um resultado menor do que 
se pode tirar daqui a oito anos. Qual é essa pressa? 
É a pressa eleitoral? Não vamos nessa. Vamos cuidar 

do interesse do Brasil, não o interesse eleitoral, mas 
o interesse do Brasil e dos brasileiros. Cumprimentos 
a V. Exª. Estamos juntos em mais esta luta.

O SR. SÉRGIO GUERRA (PSDB – PE) – Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, acho que cumpri o 
meu papel hoje aqui. Quero agradecer pelos apartes 
que recebi, contribuição de muitos Senadores, com o 
brilho que qualifica este Senado – é uma discussão 
desta que nos faz melhorar –, quero agradecer pelo 
tempo que o Presidente me concedeu e apenas fazer 
uma nota final: penso que devemos nos unir àqueles 
que não são da Oposição nem dos Partidos da Opo-
sição, para que essa votação não chegue em regime 
de urgência, para que haja tempo, material e objetivo 
para a discussão que é levantada de várias formas por 
muitos Senadores, entre eles pelo Líder do DEM, que 
fez agora, como sempre, uma interferência absoluta-
mente competente e clara. Vamos ter espírito público 
e não vamos votar essa matéria desse jeito.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
V. Exª, como Presidente do maior Partido da Oposição, 
usou uma hora e quinze, e eu darei ao Líder do Gover-
no, que já se antecipou aqui, que está inscrito.

Agora nós vamos continuar com os oradores 
inscritos. Valter Pereira é o orador que está esperando 
pacientemente. Depois voltaremos ao Líder.

O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Pela or-
dem, Presidente.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP) 
– Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
Pela ordem, Flexa Ribeiro.

O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – O Presidente Sarney estava 
presidindo a sessão, eu era o próximo orador e fiz a 
permuta com o Senador Sérgio Guerra, para que ele 
falasse na minha inscrição e eu falasse pela Lideran-
ça. Então, peço a V. Exª que mantenha a permuta e o 
acordo feito com o Presidente Sarney.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
Agrada-me muito ouvi-lo. No meu coração, é o que en-
tra primeiro. Mas acontece que V. Exª está inscrito para 
uma comunicação inadiável e, regimentalmente...

O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Não, não, 
não, quem falou...

Presidente, então eu vou pedir as notas taquigrá-
ficas para que V. Exª possa fazer a constatação daquilo 
que estou dizendo. Peço as notas taquigráficas porque 
o Presidente Sarney deu a palavra ao Senador Sérgio 
Guerra por cessão da minha inscrição para uma comu-
nicação inadiável, em permuta, pela liderança. Então, 
isso está nas notas taquigráficas. Peço a V. Exª que 
mantenha aquilo que foi feito antes de V. Exª assumir 
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a Presidência. A inscrição pela liderança foi permutada 
com o Senador Sérgio Guerra.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
É um orador agora. É Valter Pereira que está na...

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP) 
– Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Quero 
que V. Exª responda à minha indagação.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
Vamos levar em conta. Agora será S. Exª. Calma!

O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Quer di-
zer que falarei depois.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
A razão de eu estar aqui é garantir a independência e 
a voz de todos os Senadores. 

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP) 
– Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
Senador Aloizio Mercadante, o espírito salomônico já 
havia garantido. V. Exª, que lidera o Governo aqui na 
Casa, terá o mesmo tempo do Líder da Oposição. Foi 
uma hora e quinze minutos.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – 
SP) – Agradeço a V. Exª. É para que possamos fazer 
o debate e colocar os argumentos do novo marco 
regulatório e as razões do Governo. Para isso, que 
entendo ser interesse estratégico do Brasil, do futuro 
da Petrobras e do petróleo, eu gostaria de, depois, ter 
acesso à palavra.

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

Concedo a palavra ao Senador Valter Pereira, como 
orador inscrito.

O SR. VALTER PEREIRA (PMDB – MS. Pronun-
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, vou ser 
muito breve. Antes de iniciar minhas palavras, eu gosta-
ria de registrar a visita que faz a esta Casa a eminente 
Deputada Estadual Dione Hashioka, do meu Estado, 
Mato Grosso do Sul. Seja bem-vinda ao Senado Fe-
deral a ilustre representante do Vale do Ivinhema na 
Assembléia Legislativa de Mato Grosso do Sul.

Sr. Presidente, Srs. Senadores, eu gostaria de 
prestar aqui uma homenagem singela a um dos grandes 
juristas deste País que perdeu a vida na madrugada 
de hoje: o eminente Ministro Menezes Direito.

Eu o faço, Sr. Presidente, especialmente porque 
coube a mim a relatoria da sua indicação na Comis-
são de Constituição e Justiça, em memorável reunião, 
em que se encontrava presente o meu colega Romeu 
Tuma, que está aqui nesta sessão. Isso ocorreu no 
dia 29 de agosto de 2007. Portanto, lá se vão pouco 
mais de dois anos, quando ele lá compareceu e pas-

sou por momentos de grandes emoções, porque hou-
ve questionamentos muito importantes que o levaram 
a uma exposição extremamente séria, responsável e 
didática. 

O Ministro Menezes Direito atuou, com bastante 
dedicação, à área do Direito no Rio de Janeiro. Ele foi 
bacharelado pela Universidade Católica daquele Es-
tado e tornou-se Doutor em Direito.

Quando compareceu aqui, pelo primeiro conta-
to que já tive com esse ilustre jurista, pude entender 
que se tratava de alguém que tinha, efetivamente, um 
notável saber jurídico. 

A propósito, Sr. Presidente, eu gostaria até de 
comentar uma das mais brilhantes lições que ele nos 
deu, naquela memorável manhã, quando foi questio-
nado sobre um dos maiores problemas que a Justiça 
brasileira enfrenta e que torna o exercício do Direito uma 
verdadeira aventura para o jurisdicionado, para aquele 
que precisa do socorro, que precisa de uma decisão 
no momento em que enfrenta um contencioso.

Essa indagação que fizemos a ele e que é objeto 
de questionamento recorrente naquele órgão técnico 
do Senado Federal diz respeito à morosidade, à lenti-
dão, à falta de resposta, às vezes no momento em que 
o cidadão mais precisa da decisão de um magistrado. 
E ele nos respondia que são vários os problemas que 
levam a essa justiça tardia, a essa justiça que, às ve-
zes, acaba se fazendo no momento em que o cidadão, 
o postulante, nem mais está desfrutando da vida.

Mas ele ponderava, naquela ocasião, Senador 
Mozarildo Cavalcanti, que um dos maiores gargalos 
da Justiça – e com isso nós concordamos, nós que 
operamos o Direito sabemos que é assim mesmo – 
reside no cipoal da nossa legislação, especialmente 
quando se vai falar nos recursos, nas apelações e em 
uma série de decisões que são decorrentes do pró-
prio processo. 

Então, vou reproduzir aqui a V. Exªs a lição que 
ele nos deu. Vejamos o que disse o Ministro Menezes 
Direito:

Vou dar-lhes também um exemplo mui-
to simples.

Uma pessoa entra com uma ação ordi-
nária de indenização.

O Juiz, no saneamento do processo, in-
defere a realização de uma prova, de uma 
prova pericial.

Então, a parte entra com um recurso cha-
mado de embargos de declaração.

O Juiz rejeita o recurso de embargos de 
declaração.

A parte entra com um agravo de instru-
mento, que vai ao Tribunal de Justiça.
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O Relator do Tribunal de Justiça nega o 
efeito suspensivo do agravo de instrumento.

A parte entra com embargos de declara-
ção. O Relator no Tribunal rejeita os embargos 
de declaração.

A parte entra com agravo regimental no 
Tribunal. O Tribunal rejeita o agravo regimen-
tal.

A parte entra com embargos de decla-
ração. A Corte rejeita os embargos de decla-
ração.

A parte entra com recurso especial. O Re-
lator Presidente no Tribunal nega seguimento 
ao recurso especial.

A parte entra com embargos de decla-
ração. O Presidente rejeita os embargos de 
declaração.

A parte entra com agravo de instrumen-
to. O Tribunal Superior, pelo seu Relator, nega 
seguimento ao agravo de instrumento.

A parte entra com embargos de decla-
ração.

O Relator, então, é obrigado a levar o 
processo ao Colegiado por via do agravo re-
gimental.

O Colegiado rejeita o agravo regimental. 
A parte entra com embargos de declaração.

A Corte rejeita os embargos de decla-
ração.

A parte entra com recurso extraordinário.O 
Presidente nega seguimento ao recurso extra-
ordinário.

A parte entra com embargos de declara-
ção. O Presidente rejeita os embargos de de-
claração. A parte, então, entra com agravo de 
instrumento ao Supremo Tribunal Federal.

O Relator no Supremo Tribunal Federal 
nega seguimento ao agravo de instrumento. A 
parte entra com embargos de declaração.

O Relator rejeita os embargos de decla-
ração. A parte entra com agravo regimental. O 
Supremo Tribunal, pelo seu colegiado, nega 
seguimento ao agravo regimental.

São quase vinte recursos num processo 
que sequer examinou o mérito, está apenas 
decidindo se cabe ou não cabe efeito suspen-
sivo ao agravo de instrumento que indeferiu 
aquela prova.

E depois o Tribunal julga o mérito daque-
le agravo de instrumento e novamente vinte 
recursos são percorridos até chegar a uma 
decisão final.”

Senador Mozarildo, eu quero dizer a V. Exª que 
nós advogados estamos familiarizados com todo esse 
cipoal que existe no processo e que procrastina, in-
definidamente, até alcançar a sua decisão. Mas con-
fesso a V. Exª que eu nunca tive curiosidade, apesar 
de legislador, de compilar um a um esses recursos, 
como o Ministro Menezes Direito o fez na sessão em 
que foi submetido à sabatina da Comissão de Consti-
tuição e Justiça. E ele não levou isso anotado. Ele foi 
discorrendo, discorrendo fluentemente, sem esquecer 
nenhum. Por quê? Porque ele era, efetivamente, um 
homem, um profissional, um advogado de notável sa-
ber jurídico.

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

dor Valter Pereira, V. Exª faz uma homenagem muito 
importante ao Ministro Menezes Direito, que acho que 
surpreendeu a todos hoje com a notícia do seu faleci-
mento. Eu estava nessa reunião da CCJ na qual ele foi 
sabatinado. V. Exª relata essa parte jurídica processual 
que ele abrangeu tão bem. Lembro-me de que havia, 
entre alguns membros da comissão, preocupações, 
porque diziam que ele era muito...

O SR. VALTER PEREIRA (PMDB – MS) – Mui-
to católico.

O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Sim, 
muito católico, muito comandado pela Igreja, vamos 
dizer assim. Lembro-me de que uma das perguntas 
feitas a ele foi a respeito da conduta que ele teria, por 
exemplo, no julgamento da questão das células-tronco, 
que estava no Supremo. Eu me lembro de que ele che-
gou até a se emocionar – vieram lágrimas aos olhos 
dele – quando disse que, realmente, era católico, que 
tinha a maior felicidade em ser católico praticante, mas 
que ele separava muito bem o que era a fé e o que era 
a atividade jurídica.

O SR. VALTER PEREIRA (PMDB – MS) – A ci-
ência.

O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – A ci-
ência. Exatamente.

O SR. VALTER PEREIRA (PMDB – MS) – Ele 
foi bem explícito: “Eu sei separar a fé da ciência, a ci-
ência jurídica”.

O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – E ele 
deu uma demonstração ao chegar ao Supremo: quando 
ele pediu vista do processo, todo mundo achava que 
ele viria com um voto diferente, e ele veio com um voto 
realmente nesse rumo. Cito também uma outra causa 
que julgo importante: a da Reserva Indígena Raposa 
Serra do Sol. Também pelo fato da ligação dele com a 
Igreja Católica, nós contabilizávamos que o voto dele 
seguiria, pelo menos, vamos dizer assim, essa vertente 
da Igreja Católica que é comandada pelo CIMI (Con-
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selho Indigenista Missionário), e ele deu uma aula ao 
colocar ali 18 itens regulamentando as demarcações 
de terra...

O SR. VALTER PEREIRA (PMDB – MS) – De-
zoito ressalvas.

O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Res-
salvas que, na verdade, já deviam ser lei, porque nós 
nunca conseguimos fazer. É bom que se diga: tentativas 
existem. Inclusive, está lá na CCJ – V. Exª é relator – 
uma emenda constitucional minha de 1999, colocan-
do apenas um dispositivo: de que o Senado examine 
o processo de demarcação de terras indígenas. Nem 
isso conseguimos fazer. E ele ali colocou uma série de 
itens, entre os quais quero destacar dois: um, que o 
fato indígena passa a ter limite no dia 5 de outubro de 
1988, que foi o dia da promulgação da Constituição – 
portanto, tudo que acontecer depois de 5 de outubro 
para cá não pode ser considerado uma reserva indí-
gena a ser demarcada, ou seja, a criação de reservas 
indígenas novas, fictícias não pode haver; e dois, que 
nenhuma reserva indígena demarcada pode ser am-
pliada, entre outros itens importantes. Então, eu quero 
aqui fazer, realmente, esse adendo ao pronunciamento 
brilhante que V. Exª faz como jurista em homenagem 
ao Ministro Menezes Direito, que, por sinal, morre 
tendo sido o mais novo membro a ingressar naquela 
Corte. Espero...

O SR. VALTER PEREIRA (PMDB – MS) – E veja 
a ironia do destino, Senador Mozarildo. Nós estávamos, 
no momento em que o sabatinávamos, quase que no 
limite da possibilidade de ele ter acesso ao Tribunal.

E acabou, como V. Exª pontifica muito bem, sen-
do o falecido mais novo.

O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – O 
membro mais recente a ser nomeado e, infelizmente, o 
que morreu agora. Quero, portanto, somar às palavras 
de V. Exª a minha homenagem ao brilhante homem do 
Direito que era o Ministro Menezes Direito.

O SR. VALTER PEREIRA (PMDB – MS) – Então, 
veja o seguinte: ao relembrar aqui essa lição que ele 
deu sobre o cipoal que existe no processo, tanto no 
processo civil, como no processo penal e no processo 
trabalhista – no processo trabalhista, menos do que 
nos demais –, eu gostaria de dizer que, daquela lição, 
restou também um chamamento à responsabilidade 
do Congresso, já que o Congresso, efetivamente, pre-
cisa debruçar-se sobre a modernização da legislação. 
A legislação processual precisa passar por mudanças 
significativas, a fim de que a Justiça seja uma realidade 
para o cidadão, afinal de contas vivemos sob a égide 
de uma Constituição cidadã, e o começo do exercício 
da cidadania passa necessariamente pelas decisões 
do Judiciário.

O eminente Ministro Menezes Direito fez vá-
rios cursos fora, valendo destacar na Universidade 
de Oxford, no Reino Unido, e também no Instituto de 
Investigaciones Juridicas de La Universidad Nacional 
Autónoma de México, dentre outros. Militou como ad-
vogado no foro do Rio de Janeiro, onde foi membro da 
seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, seção 
Guanabara, de 1973 a 1976, e membro efetivo do Ins-
tituto de Advogados Brasileiros desde 1968.

O eminente Ministro Menezes Direito atende a 
um dos requisitos que sempre enxerguei como fun-
damentais para que o magistrado seja admitido ou 
para que o representante do Ministério Público possa 
exercer plenamente o seu mister. Foi um que exerceu 
a militância jurídica, a advocacia forense. Adquiriu ali a 
maturidade, a serenidade para suas decisões. Entendo 
que esse é um dos requisitos que temos de introduzir 
para que o candidato a magistrado ou a membro do 
Ministério Público possa cumprir e exercer com sere-
nidade e maturidade esses misteres. 

Senador Heráclito Fortes, honra-me V. Exª.
O Sr. Heráclito Fortes (DEM – PI) – Senador 

Valter Pereira, V. Exª presta hoje uma homenagem a 
uma das figuras mais extraordinárias do mundo jurí-
dico brasileiro da nossa geração. V. Exª faz justiça à 
bela figura, à figura extraordinária de Carlos Alberto 
Menezes Direito. Evidentemente, sua prematura morte 
toca a todos no País, quer aqueles ligados ao mundo 
jurídico, quer aqueles que tiveram a oportunidade de 
conviver com Carlos Alberto. Não sei se V. Exª já es-
tava no exercício do mandato quando da sabatina de 
Carlos Alberto aqui...

O SR. VALTER PEREIRA (PMDB – MS) – Fui 
o relator.

O Sr. Heráclito Fortes (DEM – PI) – Ah, perdão. 
V. Exª foi o relator. E lembra-se de que, embora eu não 
fosse da Comissão, eu lá participei, manifestei-me e 
ele relembrou a amizade que nós tínhamos, ainda da 
época em que ele foi chefe de gabinete do Ministro da 
Educação Ney Braga, e eu era o coordenador de As-
suntos Parlamentares. Fiz com Carlos Alberto Direito 
uma amizade de mais de trinta anos e vi, durante todo 
esse período, a maneira como ele se portava. Portanto, 
a perda de Carlos Alberto Direito deixará...

(Interrupção do som.)

O Sr. Heráclito Fortes (DEM – PI) – ...uma lacuna 
difícil de ser reparada para nós, seus companheiros. 
O Estado do Pará está de luto, mas o Brasil também. 
O seu segundo Estado, que é o Rio de Janeiro, está 
em prantos, porque Carlos Alberto era uma pessoa 
que por onde passou... no Tribunal de Justiça do Rio 
de Janeiro, nomeado que foi por Moreira Franco, Casa 
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Civil do Governador Moreira Franco, gabinete do Mi-
nistro Ney Braga – apenas lembro essas passagens 
do Carlos Alberto. A sua ligação com a Igreja Católi-
ca fazia dele muito respeitado nessa área. Portanto, 
quero me associar a V. Exª neste momento de pesar. 
Solicitei o registro e pedi que a Casa envie também, 
juntamente com as de V. Exª, as minhas condolências 
à família. Carlos Alberto era um homem ímpar e este 
depoimento que V. Exª faz nessa tarde é uma prova 
isenta de tudo isso. Muito obrigado.

O SR. VALTER PEREIRA (PMDB – MS) – Obri-
gado a V. Exª e me lembro perfeitamente do episódio 
narrado por V. Exª no dia da sabatina. Veja que foram 
dois anos apenas decorridos da sabatina e perdemos 
esse grande jurista, esse grande cultor do Direito bra-
sileiro. 

Honra-me, Senador Casagrande.
O Sr. Renato Casagrande (Bloco/PSB – ES) – Sei 

que V. Exª está com seu tempo praticamente esgotado, 
Senador Valter Pereira, mas, como o pronunciamento 
de V. Exª se refere ao Ministro Carlos Alberto Mene-
zes Direito, também quero fazer aqui o meu registro. 
Eu faria isso em um pronunciamento específico, mas 
aproveito o pronunciamento de V. Exª para registrar 
também o sentimento de perda que todos nós estamos 
passando neste momento. O Ministro ficou, como V. 
Exª disse, muito pouco no Supremo Tribunal Federal, 
mas isso não tirou o brilho de sua atuação, seja como 
Ministro, sempre uma pessoa muito respeitada, seja 
na sua carreira jurídica, até porque chegou a Ministro 
no brilho da sua carreira. Então, nós, quando temos a 
perda de uma figura tão proeminente na área jurídi-
ca, como foi o Ministro Carlos Alberto Menezes Direi-
to, temos de fazer o registro, temos de lamentar. Em 
qualquer atividade nossa, a referência sempre é muito 
importante. E o Ministro Menezes Direito foi referência 
para outros juristas, para nós que estamos trabalhando 
nas instituições públicas brasileiras. Então, faço aqui o 
registro da perda. Manifesto a minha solidariedade, o 
meu apoio aos familiares que estão sofrendo também 
com essa perda. Obrigado, Senador.

O SR. VALTER PEREIRA (PMDB – MS) – Obri-
gado a V. Exª pelo aparte.

Honra-me, Senador Augusto Botelho.
O Sr. Augusto Botelho (Bloco/PT – RR) – Se-

nador Valter Pereira, quero me agregar às suas pala-
vras e apenas lembrar um fato que ocorreu. Eu tive 
contato umas três vezes com o Ministro Menezes Di-
reito na época em que fiz aquele recurso ao Supremo 
em relação à Raposa Serra do Sol. E transmiti a ele o 
sentimento de nossa situação de Roraima, dos indí-
genas e tudo. E ele, Senador Valter, captou as coisas, 
captou os problemas mais graves, tanto que aqueles 

19 itens que ele propôs naquela ação – cujo recurso 
eu perdi –, para mim, foram uma grande vitória para o 
povo brasileiro, porque definiram, deram a direção da 
política indigenista do Brasil, que não tinha nada de-
finido até então. Sugeriu que não haverá mais expan-
sões de áreas indígenas, que é uma coisa que gera 
instabilidade social em todos os Estados produtores 
de alimentos onde existem áreas indígenas. Claro que, 
no dia em que for necessário, pode haver expansão, 
mas não dentro da norma utilizada atualmente, tem que 
haver uma ‘reindenização’ nas áreas que poderão ser 
ocupadas. Gostaria de me solidarizar com a família e 
dizer que também lamento que o Supremo ainda não 
tenha publicado o acórdão daquela decisão, na qual 
ele, de modo inteligente e com uma iluminação divina, 
elencou aqueles dezenove itens que dão uma direção 
para que as coisas entrem nos eixos e todos os direitos 
de todos os lados sejam respeitados no Brasil. Muito 
obrigado, Senador.

O SR. VALTER PEREIRA (PMDB – MS) – Obri-
gado a V. Exª.

Sr. Presidente, vou encerrar as minhas pala-
vras.

O Sr. Francisco Dornelles (PP – RJ) – Senador 
Valter Pereira, V. Exª me daria um minuto?

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

O Sr. Francisco Dornelles (PP – RJ) – Senador 
Valter Pereira, eu queria agradecer a V. Exª as palavras 
proferidas em homenagem ao Ministro Carlos Alberto 
Direito. Eu acompanhei o seu trabalho como chefe de 
gabinete do Ministro Ney Braga. Posteriormente, ele 
participou ativamente da campanha de Tancredo Ne-
ves, na Aliança Democrática, e, quando Ministro da 
Fazenda, eu o nomeei Presidente da Casa da Moeda. 
Posteriormente, foi Secretário de Educação... 

(Interrupção do som.)

O Sr. Francisco Dornelles (PP – RJ) –... do Go-
verno Moreira Franco e sempre mostrando um grande 
espírito público e uma grande competência jurídica. 
Acho justa a homenagem que V. Exª a ele presta e que-
ro-me associar a essa homenagem. Muito obrigado.

O SR. VALTER PEREIRA (PMDB – MS) – Agra-
deço a V. Exª, Ministro Dornelles, pela intervenção. V. 
Exª especialmente teve um convívio de governo com 
ele e sabe mais do que todos nós quantos valores or-
namentavam o seu caráter e quanto brilho tinha a sua 
inteligência, as suas habilidades, a sua dedicação à 
causa pública. 

Então, ao encerrar minhas palavras, Sr. Presi-
dente, gostaria de levar à família do eminente Minis-
tro Menezes Direito a solidariedade de alguém que 
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o conheceu aqui no Senado Federal e que passou a 
admirá-lo pela extraordinária cultura jurídica, pelo ele-
vado descortino com a causa pública. 

Quero aqui, Senador Flexa, autorização de V. Exª 
para subscrever o requerimento de homenagem a esse 
grande brasileiro, nascido no Pará e que leva não só 
o luto ao Rio de Janeiro, com a sua passagem, como 
também ao seu Estado natal, ao querido Estado do 
Pará. Lembro-me até hoje da intervenção que V. Exª 
fez, em sua sabatina, quando mencionou muito essa 
questão nativista.

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

– Estou alternando. É a vez de um Líder. Estão inscri-
tos aqui: Osmar Dias, está presente? José Sarney? 
Não está. César Borges? Não está. Então é Aloizio 
Mercadante. Depois será Heráclito. Ele está na frente. 
Depois, V. Exª é o próximo Líder, Aloizio Mercadante. 
Cícero está como orador inscrito.

O Senador Aloizio Mercadante é Líder do Partido 
dos Trabalhadores e representa o grandioso Estado de 
São Paulo . Se desejar, poderá ter o mesmo tempo do 
Líder das oposições, mas, com a sua inteligência, a 
sua capacidade sintética, eu tenho certeza que V. Exª, 
como professor, será breve. 

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP. 
Pela Liderança do PT. Sem revisão do orador.) – Agra-
deço, Senador, Presidente Mão Santa, demais Sena-
dores e Senadoras. Venho à tribuna para dar continui-
dade a esse debate sobre o novo marco regulatório 
do pré-sal. A primeira questão que nós precisamos 
definir é se o prazo de 90 dias é suficiente para que o 
Congresso Nacional possa analisar essa matéria. Do 
meu ponto de vista é. E caso a discussão realmente 
demonstre que é indispensável alguma prorrogação, 
nós poderemos construir esse caminho, mas o que 
precisamos neste momento é abrir o debate e não 
ficar usando esse argumento como um pretexto para 
não discutir o mérito.

O Brasil, seguindo a experiência internacional da 
economia do petróleo, tem três caminhos para o marco 
regulatório do petróleo. O primeiro caminho é o cami-
nho do regime de concessão, que é uma experiência 
que nós já temos desde 1997 e é um regime que será 
mantido no Brasil. Nós não estamos acabando com o 
regime de concessão porque o regime de concessão 
é adequado a um país que tem alto risco exploratório 
e campos relativamente de baixa produção, que é a 
história do petróleo até 2006.

Os primeiros indícios de petróleo são de 1930, 
reconhecidos em 1932, em Lobato, na Bahia, nesses 
79 anos, eu diria em 76 anos, até o ano de 2006, tudo 
que construímos foi um portfolio de 14 bilhões de óleo 

equivalente de reservas. Foi essa a conquista da Pe-
trobras principalmente quando ela sai da terra e vai 
para a plataforma continental. Ali começamos a des-
cobrir reservas mais importantes. Praticamente, quase 
90% das reservas disponíveis estão no oceano. Foi ali 
que ela desenvolveu tecnologia pioneira. Foi ela que 
fez as primeiras perfurações, que desenvolveu uma 
tecnologia eficiente que permitiu ao Brasil construir 
essas reservas. Portanto, o regime de concessão foi 
construído em um cenário em que o preço do barril 
do petróleo era US$19, em um cenário em que não 
havia financiamento externo – o Brasil vivia uma crise 
cambial prolongada –, em um cenário em que a Pe-
trobras estava descapitalizada – o Governo anterior 
vendeu 30% da empresa por um valor absolutamente 
irrisório, se olharmos com o olhar de hoje, de US$5 
bilhões – e em meio a toda uma perspectiva de um 
Estado mínimo do consenso de Washington que não 
eram necessários mais estatais e que o caminho da 
modernidade era a desregulamentação, a privatização 
como a única forma de produzirmos riqueza, inclusive 
na área do petróleo.

A bem da verdade, na história do Brasil, esse 
debate sempre existiu. Em 1953, havia dois caminhos: 
os que diziam que o Brasil não tinha petróleo, não ti-
nha tecnologia e não tinha necessidade de ter uma 
empresa que não teria viabilidade econômica e capa-
cidade tecnológica... A história desmentiu essa tese. 
A Petrobras é a maior empresa do Brasil. A Petrobras 
é a segunda empresa de petróleo das Américas. A 
Petrobras é a quarta empresa em petróleo no mundo. 
É uma empresa que, em valor de mercado, está en-
tre as mais importantes da economia mundial e que 
hoje tem um cronograma de investimentos, até 2013, 
de US$174 bilhões. Portanto, ela é um êxito. E o mar-
co regulatório de concessão foi um ajuste necessário 
que trouxe investimento. E por que concessão? Onde 
o risco é alto, a concessão é uma boa solução para o 
Estado e para a sociedade, porque o risco exploratório 
é dela, e não do Estado, não é da sociedade. Então, 
você aumenta o investimento, aumenta a descoberta 
de reservas. 

Qual é o problema desse regime. O problema é 
que as reservas, quando descobertas, passam a ser 
privatizadas. Elas são incorporadas ao balanço das 
empresas e o Estado nacional perde o controle da 
gestão operacional, o controle estratégico das reser-
vas. Mas é o regime adequado para as características 
históricas do Brasil. 

O problema é que em 2006, no pré-sal, em ape-
nas três poços, Tupi, Iara e Parque das Baleias, des-
cobrimos, por meio, sobretudo, da Petrobras, dos con-
sórcios que foram formados, com ela liderando, entre 
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9,5 bilhões e 14 bilhões de barris de petróleo. Ou seja, 
dobramos as reservas nos últimos três anos, basica-
mente no pré-sal. Essas licitações que foram feitas an-
teriormente no pré-sal, quanto as empresas pagaram 
no consórcio? Pagaram R$320 milhões. Vamos fazer 
uma conta simples, vamos trabalhar com uma esti-
mativa moderada do que já foi descoberto, em torno 
de 12 bilhões de barris. A um custo de 100 dólares o 
barril, estamos falando de uma riqueza potencial de 
1,2 trilhão de dólares. Essa é a riqueza que já existe 
no pré-sal. As empresas pagaram apenas R$320 mi-
lhões para um potencial exploratório da ordem de 2,4 
trilhões, que são as reservas já identificadas. 

Não estou trabalhando com 14 bilhões de barris, 
estou trabalhando só nesses três poços, com alguma 
coisa em torno de 12 bilhões de barris, que é o ponto 
intermediário entre a estimativa mínima e máxima. 

O que fez o Governo Lula? Quando descobriu 
grandes campos de petróleo com baixo risco explora-
tório, suspendeu as licitações que estavam previstas 
no pré-sal. Mesmo porque o Brasil não sabia do tama-
nho dessas reservas e da importância estratégica que 
tinham. Suspendeu e abriu uma discussão da necessi-
dade de nós construirmos novos instrumentos, novas 
políticas públicas, para exploração desses grandes 
campos petrolíferos. E exatamente construímos o quê? 
Construímos um regime misto, um marco regulatório 
misto. Porque, dos 24 principais países produtores de 
petróleo no mundo, 18 têm o regime misto. Ou seja, 
não optaram por uma única modalidade para explorar 
o petróleo, e o Brasil passaria a ter, a partir da apro-
vação desses projetos de lei, o regime de concessão 
e o regime de partilha. 

Por que introduzir o regime de partilha no nosso 
marco regulatório? Primeiro, para manter o controle 
estratégico público sobre as reservas. E vou dar um 
dado, um dado inquestionável: das reservas disponíveis 
no mundo hoje, 77% das reservas estão sob o con-
trole do Estado ou sob empresas públicas, e apenas 
7% foram privatizadas para as grandes multinacionais, 
as chamadas sete irmãs. Das reservas disponíveis do 
mundo, da ordem de 1 trilhão, 350 bilhões de barris, 
77% estão sob controle público, estratégico, nacional. 
Por quê? Porque hoje nós temos uma produção de 
petróleo/dia de 85 milhões de barris. 

Se nós olharmos os próximos 20 anos até 2030, 
a expectativa é um déficit de 75 milhões de barris/dia. 
Mantida a produção atual e as reservas disponíveis, 
não haverá petróleo para abastecer a economia mun-
dial. Os países tentam desenvolver novas tecnologias 
– cela de hidrogênio, etanol e tantas outras experiên-
cias, carros elétricos que estão sendo desenvolvidos 
– e é muito positivo que isso aconteça. Só que o esto-

que de veículos que aí está vai durar pelo menos 20 
anos, a matriz energética industrial vai se manter por 
pelo menos 20 anos. 

Portanto, nós vamos viver um grande déficit na 
oferta de petróleo e gás. Esse déficit será dramático 
para os grandes importadores de hoje, a começar por 
Estados Unidos, maior importador de petróleo, um pro-
dutor, mas que não tem reservas próprias para mais 
de quatro anos; é o caso da Alemanha, é o caso do 
Japão, é o caso da Coréia, é o caso da China, que são 
países que não têm reservas, não têm auto-suficiência 
em petróleo. 

O Brasil, com esta descoberta das reservas do 
pré-sal, tem reserva própria para mais 40 anos. Se 
mantivermos o controle estratégico dessas reservas, 
nós nos posicionaremos no futuro no melhor cenário, 
porque no regime de concessão, quando a empresa 
descobre a reserva, é dela, é privatizada a reserva, ela 
explora no ritmo que quer, no prazo máximo de 23 anos. 
Inclusive países que foram exportadores de petróleo no 
passado, como a Inglaterra e Indonésia, que perderam 
exatamente porque perderam a gestão estratégica do 
seu reservatório, hoje são importadores. 

O Brasil precisa olhar para 10, 20, 30 anos na 
frente e saber que o regime de partilha manterá o 
controle público estratégico das reservas, num mundo 
em que o déficit potencial dos próximos 20 anos é de 
75 milhões de barris por dia, porque não há reservas, 
não há produção, não haverá oferta disponível, com 
os dados que temos hoje, projetados para as próximas 
duas décadas. Então, primeiro, é uma opção estraté-
gica, é uma opção geopolítica que as nações que têm 
petróleo estão tomando: 77% das reservas estão sob 
controle do Estado nacional, das empresas públicas e 
não das grandes empresas privadas. Portanto, é uma 
opção profunda, não é uma opção qualquer o que es-
tamos fazendo.

A segunda razão: por que o regime de partilha? 
Porque, no regime de partilha, elegeremos uma em-
presa prioritária para operar o pré-sal. A bem da ver-
dade, a Petrobras já faz isso hoje, porque, dos nove 
consórcios que foram criados, ela lidera oito. Ela já é a 
líder na tecnologia do pré-sal e no processo explorató-
rio no regime de concessão. Nós queremos consolidar 
essa liderança. Pelo menos 30% de toda atividade no 
pré-sal dos blocos a serem colocados pelo regime de 
partilha serão controladas pela Petrobras. Por que a 
Petrobras? Porque é a Petrobras que está substituindo 
importações na cadeia do petróleo, é a Petrobras que 
encomenda estaleiros para o Rio de Janeiro e para 
outros Estados da Federação, é a Petrobras que está 
encomendando a sonda, é a Petrobras que substituiu 
60% de toda tecnologia dos equipamentos na cadeia 
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do petróleo por componentes nacionais. É por isso 
que petróleo e gás, que eram 3,5% do PIB – a bem 
da verdade, o aumento de preço, o aumento de pro-
dução, tudo isso ajudou -, hoje são 12% da economia 
brasileira. A Petrobras, por esse movimento de substi-
tuição de importações, está desenvolvendo tecnologia, 
gerando emprego, gerando salários, gerando impostos. 
Ela está impulsionando toda a cadeia produtiva,. No 
modelo anterior nós trazíamos tecnologia pronta de 
fora, importada, para a Petrobras ou para as empresas 
multinacionais, porque elas têm as suas sondas, elas 
têm seus equipamentos, elas têm os seus navios, seus 
barcos de apoio, ela tem o seu pessoal técnico. Quan-
do nós damos prioridade operacional à Petrobras, nós 
estamos dando à Petrobras o controle estratégico das 
informações do pré-sal, inclusive para que ela possa 
disputar o pré-sal na costa da África, em Angola e Ni-
géria, para que ela possa disputar o pré-sal no Golfo 
do México, para que ela possa ser um grande player 
internacional na exploração de águas ultraprofundas. 
E daremos um impulso industrializante a toda a cadeia 
produtiva, gerando emprego de alta qualidade, gerando 
desenvolvimento, gerando industrialização.

Então, a Petrobras, no regime de partilha, terá 
escala, eficiência e o melhor domínio das informações 
para exploração do pré-sal. Além disso, é uma empresa 
com grande participação do Estado e nós pretendemos 
aumentar a participação do Estado no capital da Pe-
trobras. Como? Fazendo a capitalização da Petrobras. 
Quando o Governo sinaliza um aporte de capital de até 
5 bilhões de barris da Petrobras, trabalhando com o 
valor do barril médio entre 5 e 10 dólares – vamos usar 
aí o valor de 7 dólares –, nós estamos falando de 35 
bilhões de dólares. Vai alguma coisa entre 70 bilhões e 
100 bilhões de reais de capitalização da Petrobras. O 
Governo vai colocar títulos públicos na Petrobras, e de-
pois a Petrobras vai trocar esses ativos títulos públicos 
por reservas, pelo direito exploratório das reservas. Vai 
ter que ser feito o cálculo técnico pela ANP. Não temos 
ainda um parâmetro para avaliar essa que vai ser a 
maior operação do mercado de capitais da história da 
economia, porque a maior captação, a maior abertura 
de capital que já tivemos foi de 22 bilhõesde dólares. 
Então, a Petrobras vai ser fortalecida historicamente, 
vai ter mais capacidade de endividamento, mais ca-
pacidade operacional, mais capacidade financeira, e 
os sócios minoritários todos poderão participar. Quem 
quiser acompanhar o Governo no fortalecimento da 
Petrobras terá o direito de comprar ações e, portanto, 
manter a sua participação. Quem não quiser vai ter 
uma participação menor numa empresa mais forte, 
mais competitiva, mais eficiente, com um papel ainda 

mais destacado na economia brasileira. Por isso, o 
projeto de capitalização da Petrobras.

O regime de partilha exige a criação de um pe-
queno escritório técnico, que é a Petrosal. É uma em-
presa de 130 funcionários, altamente qualificados, 
que não investe, não tem orçamento, apenas fará o 
gerenciamento desse processo para que o Estado 
tenha a exata dimensão dos custos operacionais na 
exploração do pré-sal, porque o regime de partilha tem 
o óleo custo e o óleo lucro. O Governo participa de um 
percentual do óleo lucro e, portanto, tem de ter as in-
formações do óleo custo. Esse modelo é um modelo 
norueguês. Esse modelo é o modelo mais exitoso na 
economia internacional. Esse modelo é o modelo que 
deu certo internacionalmente, e estudamos experi-
ências em dezenas de países para encontrarmos a 
melhor solução.

Portanto, ao mantermos o regime misto – con-
cessão e partilha –, abrindo essa nova perspectiva 
que são grandes campos de relativo, de baixo risco 
exploratório... Alguns fazem advertência: “Há riscos 
tecnológicos?” Evidente que há riscos tecnológicos. 
Há riscos tecnológicos. Esse petróleo está a 250, 300 
quilômetros da costa. Nós vamos precisar, inclusive, 
de helicópteros de grande porte. O Brasil está montan-
do uma planta de helicópteros de grande porte exata-
mente para fazer esse suporte tecnológico ao pré-sal 
e a outras atividades que terão necessidade desses 
equipamentos.

O Sr. Flexa Ribeiro (PSDB – PA) – Permite-me 
um aparte, Senador?

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP) 
– Nessa distância, as plataformas terão de ter maior 
nível de automação, porque o pessoal embarcado, 
por exemplo, na bacia de Santos (40 mil passageiros-
mês), vai ficar mais longe, vai estar a 25 km, 30 km da 
costa, precisando de maior nível de automação. São 
necessários equipamentos e materiais novos. Essa é 
a experiência do teste de Tupi, que está sendo exitoso. 
É uma experiência importante. No ano que vem, ha-
verá um projeto piloto de produção para começarmos 
a produzir em 2013.

Então, do ponto de vista operacional, há riscos. 
Também há riscos exploratórios. No poço, o Bloco BM-
S-22, que era ligado pela Exxon, deu água na primeira 
sonda; não deu petróleo, nem gás. Mas a taxa de êxito 
é muito alta, os campos são extremamente produtivos 
em gás e petróleo, óleo light de grande qualidade, 
como nunca tivemos na história do Brasil.

Por isto, o regime de partilha: porque, dos 24 maio-
res produtores e exportadores de petróleo do mundo, 
18 têm o regime misto e usam a partilha ou a prestação 
de serviço. E mais: 77% das reservas mundiais estão 
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sob controle do Estado ou de empresas estatais. Essa 
é a opção correta que o Brasil está fazendo num mundo 
em que o déficit de petróleo será crescente. E temos 
de olhar a longo prazo numa visão estratégica.

Só vou fechar o raciocínio e passarei para V. Exª, 
Senador Dornelles, que conhece profundamente o as-
sunto e não compartilha das minhas convicções em 
torno desta matéria. Quero aprofundar o debate.

A partilha não é necessária para aumentar a par-
ticipação de Estado na receita. Isso nós poderíamos 
fazer por decreto presidencial, mudando a participação 
especial. Isso se pode fazer no regime de concessão. 
A partilha pode permitir aumentar a participação do 
Estado, mas é muito mais do que isso. A partilha é a 
gestão estratégica das reservas; a partilha é a eleição 
de um parceiro prioritário, ou a Petrobras, para que 
ela substitua importações e alavanque toda a cadeia 
industrial de gás e petróleo no Brasil. A partilha é o 
regime mais adequado para baixo risco exploratório 
e grandes campos de petróleo, que é essa mudança 
espetacular na história econômica do Brasil.

Por último, o fundo social. Por que o fundo so-
cial? Porque um dos grandes problemas da economia 
do petróleo (é só olhar os indicadores de IDH) é que 
raramente, tirando a Noruega, ocorre alguma melhora 
significativa na distribuição de renda e na qualidade 
de vida da maioria do povo. Há tendência, primeiro, à 
doença holandesa: você perder competitividade pela 
apreciação da moeda. Então, você não desenvolve os 
outros setores da economia e cria uma atividade pa-
rasitária. E, segundo, porque o petróleo é altamente 
concentrador de renda. Por isso, quebrar esta lógica de 
hiperconcentração de royalties, que já se dá no Brasil, 
estabelecendo um fundo social que vai ser fiscaliza-
do pela gestão paritária da sociedade civil. Não é só 
o Governo. Vai definir o Congresso Nacional em que 
aplicar e como aplicar. Mas a fiscalização, o controle 
e a decisão será Estado e sociedade civil, priorizando 
o quê? Educação, ciência e tecnologia, cultura, meio 
ambiente, combate à pobreza.

O petróleo é uma energia não renovável, e nós 
temos que nos preparar, enquanto o Brasil se transfor-
ma. Hoje é o décimo sexto maior produtor de petróleo. 
Estaremos, entre dez, o sexto país no mundo produ-
tor de petróleo, já com uma base industrial moderna, 
já com uma economia diversificada, já com todo esse 
desenvolvimento tecnológico. Daremos um grande sal-
to histórico, transformando essa riqueza natural numa 
riqueza econômica e social, consolidando os valores 
dessa economia, que já e a décima economia do mun-
do e que poderá dar um salto extraordinário.

Este é o debate mais importante que o Congres-
so tem que fazer neste momento. Noventa dias. Nós 
podemos aprofundar a cada dia. Vamos organizar o 
seminário das comissões aqui. Vamos fazer uma ses-
são plenária para a gente debater aqui no plenário este 
tema. Vamos nos mobilizar para aprimorar a proposta 
que aí está, mas não vamos deixar de discutir o tema 
fundamental.

Termino, para passar a palavra a V. Exª, Sena-
dor Dornelles.

Celso Furtado escreveu Ensaios sobre a Ve-
nezuela – Subdesenvolvimento com abundância 
de divisas, em 1974, quando a Venezuela descobriu 
os primeiros grandes campos de petróleo. Ele dizia: 
“A Venezuela, neste momento da história, pode ser 
a primeira nação da América Latina a se transformar 
em um país desenvolvido ou não, ou agravar os seus 
problemas”.

A Venezuela, do meu ponto de vista, não sou-
be criar um marco regulatório, não soube criar uma 
apropriação da renda do petróleo com mecanismos 
institucionais de longo prazo, não criou um fundo so-
berano ou um fundo social, e a Venezuela, mais uma 
vez, perdeu a oportunidade histórica de se transformar 
numa nação desenvolvida.

Celso Furtado já fazia essa advertência em 1974. 
Nós não temos o direito de repetir os erros das nações 
produtoras exportadoras de petróleo. Nós temos que 
aprender com os erros e buscar as experiências exito-
sas. E reafirmo: este nosso modelo, esta nossa opção 
se aproxima mais do modelo norueguês, que é segu-
ramente a melhor experiência, pelo menos documen-
tada e conhecida, entre os países grandes produtores 
exportadores de petróleo.

Senador Dornelles, com a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Flávio Arns. Bloco/PT – 

PR) – Antes, Senador Dornelles, permita-me, eu só 
gostaria de externar ao Plenário que naturalmente o 
Senador Mercadante tem um tempo também para, de 
certa forma, contraditar o Senador Sérgio Guerra, que 
expôs durante algum tempo o seu ponto de vista sobre 
esses projetos de lei que vêm ao Congresso Nacio-
nal. Mas, ao mesmo tempo, peço a compreensão do 
Plenário para que sejamos breves nas intervenções 
para que os demais oradores possam também usar 
da palavra.

Então, temos o Senador Francisco Dornelles, o 
Senador Flexa Ribeiro também, mas peço brevidade 
porque este assunto, na verdade, receberá da parte 
do Senado Federal, da Câmara dos Deputados, da 
sociedade em geral o tempo necessário para o deba-
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te. Tenho uma preocupação em relação aos oradores 
inscritos para que tenham oportunidade, ainda no dia 
de hoje, de se manifestar. 

Vamos continuar o debate com o aparte dado ao 
Senador Francisco Dornelles.

O Sr. Francisco Dornelles (PP – RJ) – Senador 
Aloizio Mercadante, quero cumprimentar V. Exª pela 
brilhante exposição que acaba de fazer nesta Casa, 
exposição, aliás, sempre compatível com a sua com-
petência, com o conhecimento profundo que tem da 
matéria. O nosso consenso, Senador, é maior que o 
dissenso. Eu concordo plenamente com a importância 
da abertura deste debate sobre o pré-sal. É um debate 
que será conduzido de forma profunda, elevada. Temos 
que entrar no mérito do problema. E estou certo também 
de que, durante essa discussão, se o Governo sentir 
que é necessário mais tempo para esclarecer alguns 
pontos, como ocorreu no passado, o prazo poderá ser 
prorrogado. Eu concordo plenamente com V. Exª que o 
pré-sal deve ser um instrumento, vamos dizer assim, 
de política industrial, de política tecnológica, de política 
social, de política regional. Eu entendo também que 
nós temos que ter a preocupação, tem que ser meta o 
fortalecimento da Petrobras. No regime oligopolizado, 
como existe no campo do petróleo, nós precisamos de 
uma estatal forte; concordo com a sua capitalização, 
é imprescindível uma Petrobras fazendo pesquisas, 
entrando na produção, como ocorreu até agora. Eu 
apenas, Senador Mercadante, divirjo de V. Exª porque 
acho que todas essas metas e objetivos que V. Exª 
tem anunciado e que deveriam ser alcançados pela 
administração do pré-sal podem ser alcançados pelo 
regime de concessão. Não vejo necessidade do regime 
de partilha. Eu receio que nós tenhamos começado a 
discutir os destinos dos recursos do pré-sal - que só 
vão aparecer em 2018, 2020 - e venhamos a esquecer 
o que é fundamental. A riqueza do pré-sal, se existe, 
está a 300 km da costa, a sete mil metros de profundi-
dade. Existem investimentos de R$500 milhões, R$600 
milhões, números, aliás, apresentados por V. Exª. De 
modo que a primeira preocupação é qual seria o melhor 
caminho para a realização desses investimentos. Eu 
acho que o melhor caminho é a presença da Petrobras, 
de empresas nacionais e estrangeiras na exploração 
do petróleo. O Governo, no contrato de concessão, 
pode estabelecer todas as limitações e regras desse 
contrato. O Governo pode, no regime de concessão, 
estabelecer o mínimo de componentes nacionais que 
vão ser utilizados pela empresa vencedora, pode es-
tabelecer regras de comércio exterior, sem esquecer 
que o Brasil tem o Imposto de Exportação, que pode, 

em determinados momentos, ser utilizado para regular 
o estoque de determinados produtos primários, não 
somente petróleo como de outros também. De modo, 
Senador Mercadante, que concordo plenamente com 
os objetivos e as metas anunciados por V. Exª, mas 
apenas entendo que o regime hoje é o da concessão e 
teve tão grande êxito que poderia ser mantido, preser-
vado. Com ele poderiam ser alcançados todos esses 
objetivos que V. Exª considera importantes, mas acha 
que só poderão ser alcançados a partir do regime da 
partilha. Muito obrigado.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT - SP) 
– Senador Dornelles, vamos ao ponto. V. Exª conhece 
esse assunto. Tem uma vivência importante na indús-
tria e no Estado do Rio de Janeiro, onde o petróleo é 
um fator muito relevante no desenvolvimento, além 
de toda essa vivência e maturidade, que sempre re-
conheço e valorizo.

Vamos ao ponto: Por que combinar concessão 
e partilha? Primeiro, 28% do pré-sal vai continuar 
sendo concessão. Acho que nós nos precipitamos no 
processo licitatório do pré-sal, porque todos os con-
sórcios que lá estão pagaram apenas R$320 milhões 
por uma riqueza que hoje, nós sabemos... Como eu 
disse, há cerca de 12 bilhões de barris. Consideran-
do US$100,00 o barril, dá um total de US$1.2 trilhão 
potencialmente. Mesmo a US$10,00 o barril, que é o 
preço do petróleo no fundo do mar, aproximadamente, 
estamos falando aí de US$120 bilhões, R$340 bilhões. 
Pagaram R$320 milhões. Por quê? Porque não se sa-
bia que existia petróleo nessa quantidade. A Petrobras 
foi quem primeiro chegou lá e provou que em águas 
profundas havia grandes campos.

No momento em que o Governo soube que havia 
grandes reservatórios de petróleo, ele não tinha o direito 
de manter esse caminho. Ele suspendeu a nona rodada 
e disse: “Vamos rediscutir o caminho do pré-sal”.

Por que partilha? Qual é a diferença de fundo? 
Não é a apropriação do Estado pela receita. Tanto no 
regime de partilha como no regime de concessão, você 
calibra as tarifas de participação especial e royalties, 
os impostos, e, na partilha, você vai receber em óleo 
propriamente produzido. A diferença fundamental é 
quem é que vai controlar as reservas, porque, no re-
gime de concessão – essa é a primeira diferença fun-
damental –, eu vou privatizar as reservas porque, na 
hora em que a empresa descobre o petróleo, a reserva 
é incorporada ao seu balanço. E qual é o problema das 
Sete Irmãs? Elas estão altamente capitalizadas, elas 
têm grande tecnologia, elas têm uma poderosa rede 
de distribuição de energia, mas não têm reservas. Elas 
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só têm 7% das reservas mundiais; 77% das reservas 
estão em mãos do Estado, 6%, na Rússia, que é um 
regime muito especial, e os outros 11% são regimes 
mistos de empresas estatais, empresas privadas, como 
é o pré-sal - o pré-sal do regime de concessão que foi 
licitado. Se nós quisermos ter a gestão estratégica das 
reservas, temos que optar pelo controle público.

E por que eu insisto que essa é uma questão 
geoestratégica decisiva? Porque nós estamos cami-
nhando para um grande déficit na oferta de petróleo 
no mundo. 

Senador Dornelles, o que foi o Iraque? Alguém 
verdadeiramente acredita que a invasão do Iraque se 
deu porque havia suspeição de armas de destruição 
em massa? Ficou provado que não. Está documentado. 
O Governo Bush faltou com a verdade nessa questão. 
Alguém acha que a invasão do Iraque, militar, se deu 
porque havia uma ditadura? Por que as outras ditadu-
ras que foram apoiadas, inclusive pela política externa 
americana ou não, não sofreram o mesmo tipo de in-
tervenção? E por que conviveram durante tanto tempo 
com Saddam? A questão de fundo do Iraque é que lá a 
produção era privada e foi estatizada. Em um segundo 
momento, o Iraque voltou a sua produção, exportação 
de petróleo para o mercado chinês, prejudicando o 
abastecimento dos seus parceiros tradicionais, espe-
cialmente os Estados Unidos. Ali se desdobra em um 
conflito porque metade das reservas de petróleo do 
Golfo Pérsico estão no subsolo do Iraque. Esse é o 
verdadeiro caminho do conflito militar na experiência 
iraquiana, e, por trás disso, está a verdadeira dimen-
são estratégica do que representa o petróleo nesse 
meado do século XXI.

O déficit previsto na oferta de petróleo pelas re-
servas disponíveis até o ano de 2030 é da ordem de 
75 bilhões de barris. Somos um país democrático, um 
país moderno, um país que não tem conflitos diplo-
máticos, um país em que não haverá bravatas nacio-
nalistas, um país maduro do ponto de vista dos seus 
relacionamentos com os vizinhos, um país que pode 
caminhar em uma direção nova entre os grandes pro-
dutores e exportadores de petróleo. Já somos uma 
nação industrializada, um país com potencial espeta-
cular no agronegócio, um país que nos últimos cinco 
anos foi o que mais produziu e exportou alimentos 
no mundo. Esse país precisa olhar para esse marco 
regulatório pensando seus interesses estratégicos e 
respeitando os contratos existentes. Não quebramos 
nenhum contrato. Mantivemos tudo o que foi feito no 
regime de concessão no pré-sal. Mantivemos o regime 
de concessão para outras áreas de alto risco e baixa 

produção, mas abrimos um caminho novo, um cami-
nho onde o controle estratégico das reservas ficará 
sob gestão do Estado, o ritmo de exploração, a forma 
de exploração, a forma de comercialização. Teremos 
mais controle estratégico.

O segundo argumento fundamental. No regime 
de concessão, a Petrobras terá de disputar com as 
grandes empresas de petróleo, que sabem quanto 
petróleo hoje existe lá, grandes leilões. Ela vai se des-
capitalizar para poder ter acesso à produção, quando 
nós queremos que ela use essa capacidade financeira 
para fortalecer a sua inovação tecnológica, os investi-
mentos, a cadeia produtiva do petróleo.

No regime de partilha, como ela vai ter pelo me-
nos 30%, ela terá acesso às reservas sem precisar se 
descapitalizar. E ela vai utilizar o seu potencial financeiro 
para ter mais tecnologia, mais capacidade operacional 
e explorar recursos do pré-sal.

Então, o regime de partilha mantém a gestão 
estratégica, que é o que o mundo fez como opção, 
permite à Petrobras não se descapitalizar e fortalecer 
a sua capacidade de investimento no pré-sal.

Os outros 70% são capital privado. Se a Petro-
bras quiser participar, vai ter de ir a leilão e disputar. 
Então, as empresas internacionais poderão vir aqui 
para ir buscar o petróleo a 300 km, a 7 km de profun-
didade...

O SR. PRESIDENTE (Flavio Arns. Bloco/PT – 
PR) – Eu apenas gostaria de fazer, se fosse possível, 
uma negociação: V. Exª acha que 10 minutos são su-
ficientes para a conclusão?

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP) 
– Senador Flávio Arns, vou falar em 10 minutos apesar 
de eu ter ouvido durante 50 minutos a Oposição falar 
sobre o mesmo tema.

Precisamos ter um mínimo de isonomia. De qual-
quer forma, há um grande interesse nesse debate.

O Sr. Flexa Ribeiro (PSDB – PA) – Senador 
Flávio Arns, permita que o Senador Mercadante fale 
por duas horas, até porque ele está defendendo uma 
posição e poderá depois voltar atrás.

O SR. PRESIDENTE (Flávio Arns. Bloco/PT – PR) 
– Senador Flexa Ribeiro, só um minuto, questão...

O Sr. Flexa Ribeiro (PSDB – PA) – A minha in-
tervenção é telegráfica, eu não vou discutir o mérito 
agora. 

O SR. PRESIDENTE (Flávio Arns. Bloco/PT – 
PR) – Só por uma questão de ordem. Há vários Se-
nadores inscritos, que estão presentes, e precisam 
falar; ao mesmo tempo existe a questão de isonomia, 
que estamos procurando levar em conta. Até este mo-
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mento, há 35 minutos de fala do Senador Mercadante. 
Eu penso que... Se falar mais dez minutos, Senador 
Mercadante, estaria bem? Aí completaria 45 minutos. 
Obrigado pela compreensão.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – 
SP) – E pode ter certeza, Senador Flexa Ribeiro, que 
eu mudo de posição quando eu acho que errei. Tenho 
humildade, convicção e saberei mudar se for conven-
cido. Até agora não ouvi nenhum argumento substan-
cial que me levasse a mudar de posição a respeito 
dessa matéria. 

Senador Dornelles com a palavra.
O Sr. Francisco Dornelles (PP – RJ) – Somente 

para encerrar o assunto, eu queria dizer, Senador Mer-
cadante, que acompanhei a sua exposição, brilhante 
como sempre; concordo plenamente com as referên-
cias que V. Exª fez ao problema do Iraque, eu acho 
que realmente foi interesse pelo petróleo. Quanto aos 
argumentos apresentados por V. Exª em relação ao 
problema partilha/concessão, eu respeito sua opinião, 
mas eles não me convencem. Estou certo de que nós 
teremos outras oportunidades para discutir essa matéria 
com a profundidade com que todo tema abordado por 
V. Exª é sempre conduzido. Muito obrigado.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP) 
– Obrigado, Senador Dornelles. 

Senador Flexa Ribeiro.
O Sr. Flexa Ribeiro (PSDB – PA) – Senador 

Mercadante, eu quero dizer aqui, pela TV Senado, 
que respeito e admiro a inteligência e a competência 
de V. Exª. Eu só quero lhe fazer um questionamento. 
Serei rápido. Não vou entrar no mérito, porque se nós 
formos entrar no mérito da questão, nós vamos ficar 
aqui meses discutindo isso e podemos não chegar a 
um consenso. Eu pergunto só se a sua consciência, 
se a sua honestidade pode deixar V. Exª afirmar que 
esse projeto deve tramitar em regime de urgência no 
Congresso. Só quero saber isso. Ou esse projeto de-
veria vir com tempo suficiente para que ele pudesse 
ser debatido com profundidade, ouvindo a sociedade, 
ouvindo os interesses do Brasil – e não da forma como 
está pelo menos anunciado para vir com urgência. Eu 
só quero saber a posição de V. Exª. É V. Exª a favor do 
regime de urgência? Acha que em 45 dias é possível 
se discutir em profundidade e se chegar à solução 
que seja melhor para o País? Só isso que eu queria 
saber de V. Exª. 

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP) 
– Senador Flexa Ribeiro, o projeto de capitalização da 
Petrobras, se possível, deveria ser feito por medida 
provisória e não por urgência constitucional, porque 

ele gera instabilidade no mercado, gera insegurança 
e é importante que essa capitalização se faça o mais 
rápido possível. Eu sei que tem gente que nunca gos-
tou de uma Petrobras forte, sei que nós já tivemos no 
passado inclusive propostas de privatização.

O Sr. Flexa Ribeiro (PSDB – PA) – Senador Mer-
cadante, eu queria só saber se V. Exª acha que pode 
tramitar em regime de urgência.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP) 
– Senador Flexa, eu estou respondendo à questão de 
V. Exª. Se V. Exª me permitir, eu vou responder. 

O Sr. Flexa Ribeiro (PSDB – PA) – Não. V. Exª 
está tergiversando. 

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP) 
– Eu vou responder, se V. Exª me permitir.

O Sr. Flexa Ribeiro (PSDB – PA) – Pois não. 
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP) 

– Estou respondendo! Em relação à capitalização da 
Petrobras, como a lei estabelece que em matéria de 
petróleo não pode haver medidas provisórias, há uma 
franja de indefinição, o Governo não fez por medida 
provisória. Se pudesse, eu defenderia que fizesse. Por 
quê? Porque a capitalização da Petrobras não pode 
expor a empresa, como o fará, por até 90 dias – 45 
dias é na Câmara, o Senado tem 90 dias para discu-
tir ou mais, porque há sempre obstrução de matérias, 
medidas provisórias. Esse prazo pode ser maior do 
que 95 dias. Pode parar a pauta, como várias matérias 
pararam durante meses, e nós continuamos discutin-
do até resolver. 

Então, no caso da Petrobras não há outro caminho 
que não seja a urgência constitucional. Não há!

O Sr. Flexa Ribeiro (PSDB – PA) – A minha per-
gunta é se...

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP) 
– Senador, deixe-me concluir a minha resposta!

O Sr. Flexa Ribeiro (PSDB – PA) – Mas V. Exª 
não está respondendo!

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP) 
– Como não estou respondendo?! 

O Sr. Flexa Ribeiro (PSDB – PA) – Não!
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP) 

– Estou dizendo que, no caso da Petrobras, se pudes-
se, faria por medida provisória! Não era nem urgência 
constitucional! Era mais rápido ainda.

Agora, por urgência constitucional, não há como 
encaminhar um processo de capitalização de uma em-
presa, deixá-la exposta ao mercado, à instabilidade, à 
insegurança gerencial uma empresa desse tamanho, 
que tem um cronograma de investimento de US$174 
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bilhões até 2013 e que captou US$32 bilhões de fi-
nanciamento e ...

O Sr. Flexa Ribeiro (PSDB – PA) – Não estou 
dizendo?

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP) 
– ... e que precisa desse aporte. Então, precisa ser por 
urgência constitucional, sim. 

Quanto aos outros temas, poderemos eventual-
mente, se precisarmos de mais prazo para debater o 
mérito, conceder? Acho que podemos. 

Então, não vamos tergiversar, vamos discutir o 
mérito, vamos começar o debate, porque a Oposição 
diz que quer estudar, mas, ao mesmo tempo, diz que 
tem uma posição. Ou seja, não muda nada, mantêm-se 
a lei anterior e o regime de concessão. Várias autorida-
des ligadas à Oposição, inclusive da área do petróleo, 
vêm defendendo que não se deve modificar o marco 
regulatório. Eu respeito. Eu só quero os argumentos. 
O Senador Dornelles, por exemplo, está entrando no 
debate de mérito, dizendo: Eu concordo com as preo-
cupações, mas acho que não precisaríamos ter o re-
gime de partilha. Estou tentando expressar por que, 
em 24 países que são exportadores de petróleo, 18 
têm o regime misto e usam ou partilha ou prestação 
de serviços ou concessão, mas usam regime misto 
predominantemente de partilha. Por que a partilha 
fortalece a Petrobras como operadora? Por que temos 
de fortalecer a Petrobras para fortalecer toda a cadeia 
produtiva? E só há três opções...

O Sr. Flexa Ribeiro (PSDB – PA) – Senador Mer-
cadante, eu não estou discutindo o mérito.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP) 
– Ou é concessão, ou é partilha, ou é serviços. Não 
há outra opção.

O Sr. Flexa Ribeiro (PSDB – PA) – Nós não es-
tamos discutindo o mérito. Eu não estou discutindo o 
mérito.

O SR. PRESIDENTE (Flávio Arns. Bloco/PT – 
PR) – Senador Flexa Ribeiro...

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP) 
– Eu já respondi a V. Exª. Eu acho que dá para fazer 
em 90 dias no Senado. Vamos marcar o seminário, 
vamos começar o debate. Se em 90 dias, chegarmos 
à conclusão de que há argumentos substantivos que 
levem ao adiamento, que não seja obstrução, que não 
seja adiamento – inclusive pela preocupação de não 
chegar à eleição – eu concordo e, se quiser chegar à 
eleição, também não há problema. Vai para o horário 
eleitoral, para os comícios, para o debate. Eu acho que 
este País vai defender o modelo. Eu sinto. Agora, eu não 
gostaria que isso fosse objeto de um debate no calor da 

eleição. Eu prefiro resolver isso este ano e deixarmos 
a eleição para tratarmos de outros temas...

O Sr. Flexa Ribeiro (PSDB – PA) – Ou no próxi-
mo Governo, não é?

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP) 
– Não. O próximo Governo – vamos aguardar o resul-
tado da eleição – tem direito a voltar a essa agenda. 
Nós assumimos o Governo...

O SR. PRESIDENTE (Flávio Arns. Bloco/PT – PR) 
– Eu só gostaria – desculpe-me interromper – de dizer 
que já houve o aparte, Senador Flexa Ribeiro, se V. Exª 
me permite, a colocação foi feita, eu preciso assegurar 
a palavra, porque, de fato o aparte foi dado.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP) 
– E a resposta já foi dada. Eu queria passar a palavra 
ao Senador Suplicy. 

O Sr. Flexa Ribeiro (PSDB – PA) – Senador Mer-
cadante, permita-me só para concluir. Eu quero dizer 
que não me sinto satisfeito com a resposta de V. Exª. 
É comum se dizer que os tucanos ficam sempre em 
cima do muro. Eu quero dizer que V. Exª já tem todas 
as características para assinar a ficha do PSDB.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP) 
– Menos uma. Minhas convicções, meus princípios e a 
minha história. Em relação ao processo, entendo, Se-
nador Suplicy, só para concluir aqui o raciocínio, que o 
Brasil só tem três opções: concessão, regime de parti-
lha ou regime de prestação de serviços. São essas as 
opções que existem no mundo. Nós temos que discutir 
se vamos ter um regime misto (concessão e partilha) 
ou não. Nossos argumentos para introduzir a partilha 
é porque mudou a economia do petróleo. 

Não é verdade que seja um argumento ideológico, 
não é verdade que o Governo tenha feito isso porque 
tem eleição. O Governo introduziu a partilha porque 
descobriu o pré-sal, e porque o pré-sal mudou a his-
tória do petróleo no Brasil. Nós tínhamos até então 14 
bilhões de barris em 76 anos de petróleo; nós descobri-
mos mais 14 bilhões, entre 9,5 e 14 bilhões de barris, 
nos últimos dois anos. Então, o potencial de petróleo 
é imenso. E exatamente essa descoberta espetacular 
de reservas de petróleo faz com que tenhamos de dis-
cutir o novo marco regulatório. Nós nunca mudamos o 
marco regulatório em seis anos de Governo. Estamos 
mudando porque o Brasil descobriu grandes campos 
de petróleo com baixo risco, e é fundamental fortalecer 
a Petrobras como operadora e ter um controle geren-
cial dessas reservas. E o modelo mais adequado é o 
regime de partilha.

Senador Suplicy.
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O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Se-
nador Aloizio Mercadante, estou de acordo com V. Exª 
quando ressalta a extraordinária importância das me-
didas anunciadas pelo Presidente Lula e, sobretudo, 
com respeito à necessidade e à premência de apre-
ciarmos isso com a urgência solicitada de 45 dias na 
Câmara e mais 45 dias no Senado Federal. Com o in-
teresse enorme que o assunto está levantando, o que 
se percebe é que os Senadores já estão estudando 
a matéria com razoável grau de profundidade. Vamos 
todos poder fazê-lo melhor ainda nas próximas sema-
nas. Poderemos acompanhar o debate intenso que já 
está-se dando na Câmara, aprofundá-lo aqui e, sobre-
tudo, levar em conta que há, sim, uma pressa no sen-
tido de a Petrobras e todo o Governo, inclusive o setor 
privado que colaborará com essas ações, iniciarem as 
operações de exploração do petróleo do pré-sal. Ora, 
é muito importante que tenha o Presidente estabeleci-
do os objetivos maiores com respeito aos recursos do 
pré-sal, sobretudo melhoria da educação para toda a 
população brasileira, erradicação da pobreza, ciência 
e tecnologia, cultura e meio ambiente, que precisará 
ser sempre uma preocupação presente. Avalio como 
se dará a forma de utilização dos recursos para essas 
finalidades. É também algo que precisa ser objeto da 
nossa reflexão. Meus cumprimentos a V. Exª.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP) 
– Concordo plenamente com V. Exª, inclusive, porque, 
hoje, como são repartidos os royalties? Nove Muni-
cípios do Rio de Janeiro ficam com 57% dos royal-
ties pagos no Brasil – com desperdício, sem contro-
le, sem transparência e sem vinculação. Precisamos 
usar esses recursos conforme o próprio conceito de 
royalties, ou seja, gerar atividades que possam pre-
servar a região para o período pós-petróleo, porque 
é uma fonte de recursos não renovável. E os poços 
vão ser esgotados. Então, essas regiões impactadas 
precisam criar atividades alternativas para garantir o 
futuro pós-petróleo. 

Por tudo isso, acho que temos um grande cami-
nho. O Brasil tem um imenso futuro com esta discussão. 
Tenho absoluta convicção de que o Congresso brasi-
leiro não tem tema mais importante e estratégico para 
debater. E 90 dias é tempo suficiente para o Senado 
debater, mesmo porque esse debate já vem há mais 
de um ano. Só atrasou a adoção dessas medidas por 
causa da crise econômica no fim do ano passado e no 
início deste ano. À medida que o mercado se normali-
zou e nós superamos a crise, este debate voltou com 
a intensidade que tinha. Venho defendendo o regime 
de partilha, venho defendendo a capitalização da Pe-

trobrás, venho defendendo a idéia de um fundo social 
e soberano há pelo menos um ano. Vou encaminhar 
aos Senadores todos os artigos que nós escrevemos 
debatendo exatamente essas propostas há mais de 
ano. E muitos Senadores já participaram de debates 
comigo, divergindo disso, há mais de ano.

Por isso, não é um tema novo, é um tema estraté-
gico. Noventa dias é tempo suficiente para resolvermos 
uma grande questão estratégica e histórica do Brasil.

Durante o discurso do Sr. Aloizio Merca-
dante, o Sr. Mão Santa, 3º Secretário, deixa a 
cadeira da Presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Flávio Arns.

O SR. PRESIDENTE (Flávio Arns. Bloco/PT – PR) 
– Agradeço ao Senador Aloizio Mercadante.

Eu quero, novamente, explicar ao Plenário que 
houve, da parte da Presidência, também uma dilatação 
do prazo que foi utilizado pelo Líder Aloizio Mercadante, 
sem dúvida com toda a competência que lhe é peculiar, 
em função do pronunciamento anterior do Senador Sér-
gio Guerra, que teve tempo parecido para argumentar 
também em relação à questão do pré-sal.

Eu pediria a gentileza dos Senadores e Senado-
ras que vão usar a tribuna daqui para frente para que 
nós pudéssemos nos manter dentro do tempo e, se 
possível, usar até um tempo menor, sem prejudicar 
o argumento, para que os Senadores e Senadoras 
possam, no menor tempo possível, expressar tam-
bém os seus pontos de vista nos pronunciamentos a 
serem feitos.

Então, eu chamo, na sequência, como orador 
inscrito, o Senador Cícero Lucena, que está aqui à 
minha esquerda.

V. Exª está com a palavra.
O SR. CÍCERO LUCENA (PSDB – PB. Pronun-

cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Se-
nador Flávio Arns, Presidente neste instante, espero 
que o seu apelo e a sua proposta sejam devidamente 
respeitados, não só na tarde e noite de hoje, pois nós 
estamos, infelizmente, nos acostumando ao desres-
peito aos horários, aos Senadores inscritos, aos pro-
nunciamentos, por jogadas, vamos dizer assim – não 
estou sendo grosseiro na minha expressão –, de alguns 
que se aproveitam do tempo ou da benevolência de 
quem eventualmente esteja presidindo para quebrar 
exatamente aquilo que deve ser respeitado na Casa, 
não só em respeito a quem nos assiste, a quem nos 
ouve, mas também a quem se inscreveu no momento 
certo, no horário certo, para fazer o seu pronuncia-
mento. Então, esperamos que essa sua proposta seja 
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acatada e respeitada por todos aqueles, não apenas 
por quem está presidindo eventualmente, que fica por 
demais constrangido em cobrar do Senador, que de-
via ter a obrigação de respeitar o tempo e respeitar o 
Regimento desta Casa.

Saio do tema do pré-sal, até porque esse tema 
será debatido de forma oportuna, e espero que não 
seja nesta tribuna que muitos aproveitem para fazer 
defesa e aparecer para o Brasil. Acho que nós preci-
samos do tempo necessário para discutir um tema tão 
sério e tão importante ouvindo, inclusive, o que efeti-
vamente representa, por exemplo, para a Federação 
brasileira, para o Brasil e, principalmente, para aqueles 
que mais precisam. Então, tenho certeza de que esse 
tema será debatido e espero que não só nesta Casa, 
mas também e principalmente com a participação da 
sociedade. Mas remeto o meu discurso, Sr. Presidente, 
para o meu Estado da Paraíba. 

Srªs e Srs. Senadores, venho mais uma vez à 
tribuna desta Casa para apresentar as reivindicações 
dos meus irmãos paraibanos, hoje especialmente da 
Microrregião de Guarabira.

A minha luta, o meu engajamento e o meu apelo 
ao Governo Federal é muito simples: pela inclusão da 
Microrregião de Guarabira no Semiárido Nordestino.

Senador Flávio Arns, se o senhor vir o mapa da 
região Nordeste, se o senhor verificar, dentro desse 
mapa, o que é considerado região do semiárido, verá 
que há uma distorção na linha que vem seguindo nos 
demais Estados que, quando chega no Estado da Pa-
raíba e entra, faz, vamos dizer assim, como um vácuo 
nessa linha exatamente na região de Guarabira.

A justa reivindicação que acabamos de apresentar 
ao Ministro da Integração Regional, há poucos instan-
tes, na tarde de hoje, deve beneficiar diretamente 21 
Municípios. A inclusão desses Municípios na região do 
semiárido vai ampliar a área de atuação da Sudene e, 
consequentemente, servir como base para a atualiza-
ção das políticas públicas desenvolvidas na Paraíba 
pelo Ministério da Integração Nacional.

Deixo bem claro que não estamos ampliando 
a ação da Sudene. É dentro do Estado que deve ser 
atendida a Sudene, só que com prioridade para a re-
gião do semiárido.

A atualização das políticas públicas desenvolvi-
das pelo Ministério da Integração Nacional seria nos 
setores de agroindústria, no setor industrial, no setor 
pecuário, no setor de serviço e tantas outras áreas de 
mineração em tantas áreas em que atua a Sudene.

No caso específico, são milhares de produtores 
rurais e suas famílias que convivem com o dilema da 

seca e que, infelizmente, não podem ser beneficiados 
com as políticas públicas destinadas a minimizar os 
efeitos causados pelos fenômenos climáticos.

Sem o reconhecimento do Ministério da Integra-
ção Nacional, os Municípios estão impedidos de re-
ceber ações básicas de combate aos efeitos da seca, 
como a construção de cisternas de placas, perfuração 
de poços artesianos e até a construção e ampliação de 
reservatórios de água, entre outros, tão necessários 
para se combater esses efeitos.

Chamo a atenção para a situação dos produtores 
rurais que contraíram empréstimos, tornando-se inadim-
plentes e impossibilitados no acesso a novas fontes de 
recursos, já que não tiveram o tratamento diferenciado 
que a região assim exige e que seja compatível. As al-
tas taxas de juros e as condições de financiamento os 
tornaram inadimplentes e sem capacidade de acesso 
a novos empréstimos.

Para se ter uma ideia, até o Programa Nacional 
de Agricultura Familiar, o Pronaf, que tem como in-
centivo, entre outros, a deflação dos seus custos, está 
inviabilizado, pois os agricultores não estão podendo 
saldar as dívidas. Ora, minha gente, imagine aqueles 
que têm que contrair outras linhas de crédito, como o 
Programa Nacional de Desenvolvimento Sustentável 
dos Territórios Rurais, o Pronat; o FNG; o Pesa e o 
Programa de Geração de Emprego e Renda Rural, o 
Proger Rural, todos com TJLP mais juros. Se o Pronaf, 
que é subsidiado plenamente com deflação, não está 
sendo viável a sua liquidação, imaginem os pequenos 
e microprodutores dessa região como é que vão pagar 
as altas taxas de TJLP mais juros.

Apesar de enfrentar os problemas comuns de ou-
tros Municípios nordestinos, a falta do reconhecimento 
da região como semiárida faz com que os pequenos 
e médios agricultores fiquem isolados das linhas es-
peciais de crédito, não renovando o seu plantio, dei-
xando de produzir alimentos para o seu benefício e 
de sua comunidade, além de não injetar recursos na 
economia local, não gerando emprego e muito menos 
melhorando a distribuição de renda.

No mês de junho, realizamos uma reunião na 
Câmara de Vereadores de Guarabira, por iniciativa do 
Vereador Marcelo Bandeira, para debater o tema de for-
ma suprapartidária na companhia do Senador suplente 
João Rafael, do Deputado Federal Rômulo Gouveia, 
dos Deputados Estaduais Zenóbio Toscano e Raniere 
Paulino, além dos técnicos e especialistas Rubens Fer-
nandes, do Sindicato dos Produtores Rurais, Kennedy 
Wanderley, do Bando do Nordeste, Abdon Miranda, 
experiente técnico e profissional da área, Antônio de 
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Freitas e Mário Borba, Presidente da Federação da 
Agricultura e Pecuária da Paraíba (FAEPA).

Já em 7 de julho deste ano, ao lado de um grupo 
de valiosos companheiros, apresentamos ao Superin-
tendente da Sudene as razões, os dados técnicos e 
os estudos produzidos pelo Bando do Nordeste, pela 
Fundação Cearense de Meteorologia e pela Univer-
sidade Estadual do Ceará comprovando que os 21 
Municípios da Microrregião de Guarabira fazem parte, 
tecnicamente, do Semiárido Nordestino.

O que falta agora é apenas um ato administrati-
vo, apenas a vontade política de fazer, pois a vontade 
de trabalhar é o que não falta ao povo paraibano, em 
particular dessa região, que quer ter a oportunidade 
de trabalho.

Todos os Municípios, Senador João Pedro, en-
quadram-se em pelo menos um dos critérios estabe-
lecidos pela Sudene para o enquadramento da região 
no semiárido. E o mais evidente é o risco da seca.

O superintendente da Sudene, naquela oportu-
nidade, disse que, se nós comprovássemos, tecnica-
mente, que esses Municípios deviam fazer parte do 
semiárido, mesmo havendo uma resolução do Conselho 
da Sudene de que isso só seria revisto daqui a quatro 
ou cinco anos – já que, na última revisão, da Paraíba 
não foi incluído um Município sequer, diferentemente 
de Minas, que teve 52 incluídos –, ele disse que iria 
propor essa mudança. Confiando nessa afirmação do 
superintendente da Sudene é que nós tomamos ou-
tras providências.

Foram realizados estudos tomando por base uma 
série histórica, da própria Sudene, no período de 1911 
a 1990, em que são apresentados dados de tempera-
tura, precipitação, capacidade de armazenamento de 
água no solo, déficit e excedente hídrico, mesmo sem 
levar em consideração um tema atualmente tão deba-
tido no Brasil e no mundo: as mudanças climáticas em 
função do aquecimento global.

Portanto, está comprovado que a inclusão da 
microrregião de Guarabira no semiárido significa mais 
do que um simples ato administrativo; é a presença do 
Estado promovendo justiça social.

Nesta tribuna, já fiz inúmeros relatos das dificul-
dades enfrentadas na minha querida Paraíba, que, 
não distante da realidade da maioria dos Estados do 
Nordeste, sofre com as oscilações climáticas, que 
interferem diretamente na debilitada economia local 
e inviabilizam a permanência do homem no campo, 
provocando o seu êxodo.

Neste momento, milhares de paraibanos estão 
mobilizados nos Municípios que clamam pelo reconhe-
cimento do Governo Federal.

Já foram realizadas manifestações, debates, au-
diências públicas e elaborados estudos técnicos, na 
constante busca de um direito fundamental: a presença 
do Estado como fomentador de políticas para o desen-
volvimento regional e para o combate às desigualdades 
neste nosso País.

Portanto, Srªs e Srs. Senadores, aguardo com 
confiança que o Ministro da Integração Nacional, que 
nos recebeu esta tarde, o Ministro Geddel Vieira fará 
justiça aos seus conterrâneos nordestinos, em parti-
cular desta microrregião da cidade de Guarabira, re-
conhecendo os 21 Municípios como pertencentes ao 
semiárido, resgatando uma dívida histórica da União 
com parte do Nordeste, viabilizando e incentivando o 
desenvolvimento de políticas públicas eficientes e vol-
tadas ao enfrentamento das adversidades climáticas.

É com esta confiança que encerro meu discur-
so, com a fé que me trouxe até aqui, com o compro-
misso de representar o desejo e a esperança do povo 
paraibano.

Muito obrigado.
Que Deus nos proteja!

Durante o discurso do Sr. Cícero Luce-
na, o Sr. Flávio Arns deixa a cadeira da Pre-
sidência, que é ocupada pelo Sr. Mão Santa, 
3º Secretário.

O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP) – Pela or-
dem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI. 
Fora do microfone.) – Pois não.

O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Em virtude do avançado da 
hora, e eu era o nono inscrito – realmente, é impossí-
vel acreditar nessas inscrições –, quero dizer a V. Exª 
que, com muita honra, estou cedendo o meu lugar, o 
de nono Senador inscrito, ao Senador Augusto Botelho, 
para que ele possa trazer para nós as informações que 
o grande discurso dele vai nos proporcionar.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
V. Exª era o orador inscrito da vez, depois será o Se-
nador Heráclito Fortes. V. Exª cedeu a vez ao Senador 
Augusto Botelho.

O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI. Fora do 
microfone.) – Mas V. Exª não está intercalando?

O SR. AUGUSTO BOTELHO (Bloco/PT – RR. 
Fora do microfone.) – Sr. Presidente, falou pela Lide-
rança o Mercadante...
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
Sim, mas falaria como orador inscrito o Papaléo...

O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI. Fora do 
microfone.) – Falou o Cícero Lucena como orador...

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– Inscrito. Agora, é pela Liderança. Falará o Senador 
Heráclito Fortes.

O SR. AUGUSTO BOTELHO (Bloco/PT – RR. 
Fora do microfone.) – V. Exª está certo. Desculpe.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– Desculpe. É que eu peguei logo o seu nome, que 
estava na outra lista.

Com a palavra o Senador Heráclito Fortes. S. 
Exª é do DEM, do Estado do Piauí e o 1º Secretário 
da Mesa Diretora.

O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI. Pela 
Liderança do DEM. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, quero fazer uma solicitação a V. Exª. Eu estava 
inscrito também no horário do Senador Marco Maciel, 
que abriu mão. Então, eu gostaria de cedê-lo ao Sena-
dor Eduardo Suplicy, para ver se, com isso, acabamos 
com aquela pendenga recente.

É uma brincadeira, Senador Eduardo Suplicy. 
Realmente está cedido o horário a V. Exª – acho que 
será logo em seguida ao horário do Senador Augusto 
Botelho.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Agra-
deço a cessão do tempo que V. Exª teria. Eu gostaria 
de lhe transmitir, Senador Heráclito Fortes, que de 
toda parte do Brasil recebi mensagens relacionadas 
às ações que realizei nesses últimos dias. 

Gostaria de transmitir a V. Exª e, inclusive, a todas 
as pessoas que acompanham o nosso trabalho aqui: de 
todo o tempo dos meus três mandatos até hoje, nesses 
18 anos, esta foi a semana, desde a última terça-feira – 
quando fiz aquele pronunciamento a que V. Exª fez um 
aparte durante o qual procurou aprofundar a sua espe-
cialidade em querer me questionar –, em que recebi o 
maior número de mensagens de apoio a minha ação 
no Senado, de todos os 18 anos de atuação minha no 
Senado Federal, através, inclusive, da minha página 
na internet, aquela página que todos nós Senadores 
temos. Inclusive formulei uma pergunta para ser res-
pondida pelos filiados do Partido e pelos não filiados. 
Desde a última quinta-feira até hoje, 3.009 pessoas, 
até as 18 horas de hoje, responderam se estavam de 
acordo com a sugestão que formulei ao Presidente 
José Sarney de que ele deixasse a Presidência, dife-
rentemente inclusive da orientação do meu presidente 
de partido, Deputado Ricardo Berzoini. E 90% dos que 
responderam disseram “sim”. Mesmo dentre aqueles 

filiados do Partido dos Trabalhadores, a resposta foi 
de 78% “sim”. Portanto, eu estou tranquilo de ter agido 
com convicção, de acordo com o que eu avalio seja o 
melhor para o Senado e para o Brasil. Mas quero, so-
bretudo, dizer a V. Exª, inclusive como algo importante 
para todos os que assistem às nossas sessões, que, 
em algumas ocasiões, o nosso embate...

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
Senador Eduardo Suplicy, o Senador Heráclito Fortes 
está na tribuna.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Eu 
estou terminando...

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
É que, depois, V. Exª está inscrito.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Sim. 
Mas eu quero dizer algo importante – V. Exª estava aqui 
e é testemunha. Eu quero voltar a ter, por cada Sena-
dor e por V. Exª, Senador Heráclito Fortes, o mesmo 
procedimento de respeito, para que possamos mostrar 
ao povo brasileiro que nós podemos ter divergências 
aqui, mas adotando o procedimento mais civilizado 
possível de respeito mútuo, mesmo quando nossas 
divergências são grandes. Isso é também importante. 
Eu gostaria de agradecer, portanto, a cessão que V. Exª 
faz do seu tempo e transmitir-lhe que quero, como em 
muitas outras ocasiões, ter com V. Exª o procedimento 
construtivo, mesmo quando divergirmos; um procedi-
mento de respeito mútuo. É isso que eu gostaria muito 
de dizer a V. Exª.

O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Se-
nador Suplicy, eu só espero que este nosso embate 
acalorado não tenha sido o último. Para mim, será 
altamente frustrante se eu não tiver, no futuro e num 
futuro breve, a oportunidade de outros debates como 
tivemos naquele dia. Nós tivemos divergências, tivemos 
discussões, mas fomos respeitosos um com o outro. Se 
V. Exª agrediu alguém, foi apenas a mesa, com aque-
las pancadas que dava. Aí, o grande prejudicado foi 
V. Exª próprio, porque tenho certeza de que aquilo ali 
deve ter doído na sua mão. Quanto a isso, não tenho 
nenhum problema. Fique V. Exª absolutamente tranquilo 
de que esses debates são necessários. 

Veja como o povo brasileiro é generoso. Talvez 
tenha sido – eu não sou estatístico como V. Exª – a 
semana em que recebi também solidariedade com o 
maior número de e-mails, relatando o episódio, congra-
tulando-se comigo e dando-me parabéns pela maneira 
com que o abordei. 

Evidente, quero crer que V. Exª não seja o der-
rotado nesse episódio. O derrotado é o Presidente da 
República, que, como eu disse naquela época, invadiu 
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a autonomia do Senado com aquele comportamento, 
inclusive contrariando os apelos que V. Exª fez. 

Agora, vamos tirar o Berzoini disso aí, porque aí 
diminuímos o debate. O Berzoini, para quem não se lem-
bra, é aquele algoz dos velhinhos, quando foi Ministro 
da Previdência. Lembra que ele colocou os velhinhos 
em filas homéricas? Eu acho que é uma desvantagem 
muito grande V. Exª disputar qualquer campeonato com 
o Berzoini, pois V. Exª vai ganhar de goleada. V. Exª é 
um nome nacional, é um homem que tem grandeza. O 
Berzoini é uma pessoa pequena. Portanto, até nisto, V. 
Exª é esperto: V. Exª fez uma enquete em que não há 
a menor possibilidade de V. Exª ser derrotado. 

A sua causa, popularmente, é boa e o Berzoini, 
popularmente, aqui para nós, é um chato.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Per-
mita. Eu quero aqui defender o Presidente Ricardo 
Berzoini, que inclusive teve a gentileza de convidar-me 
para, perante o Diretório Nacional...

O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Aper-
tou sua mão?

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Já 
apertou minha mão.

O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Então, 
eu retiro porque eu estava com raiva dele pelo fato de 
ele ter... Ele está copiando alguns colegas aqui que 
não cumprimentam os outros. Ele já o cumprimentou? 
Pronto. Já diminuiu minha...

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Na 
cerimônia de posse da CUT, fiz questão de estender 
a mão a ele, de cumprimentá-lo longamente, ocasião 
em que ele me convidou para ir à reunião do Diretório 
Nacional, dia 17 de setembro próximo, para, justamen-
te, estarmos...

O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Mas 
lhe pediu desculpas por não ter lhe dado a mão da 
outra vez? Foi uma grosseria terrível.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Eu 
disse a ele que um Senador do PT sempre precisa 
receber o cumprimento do Presidente do PT e assim 
ele estendeu a mão para o meu cumprimento.

O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Eu 
já disse aqui uma vez e repito, essa história de botar 
bom-dia, boa-tarde, estender mão na poupança não 
rende a ninguém, não dá dividendo nenhum. Daí por 
que eu passei a colocar o Berzoini no rol dos chatos, 
mas, já que ele arrependeu-se do que fez, eu vou re-
tirar. Agora, continuo achando que ele é o algoz dos 
velhinhos e V. Exª defensor dos velhinhos. Mande exa-
minar, na sua estatística, na faixa etária dos e-mails 
que V. Exª recebeu, o percentual dos velhinhos. Os 

velhinhos estarem do seu lado aí já tem suspeição, 
porque ninguém gosta do Berzoini. O que o Berzoini 
fez, como Ministro da Previdência, com os velhinhos 
do Brasil ninguém esquece.

Mas, Sr. Presidente, eu quero trazer hoje aqui à 
tribuna, Senador João Pedro, uma carta.

A carta, Senador Mão Santa, é de filho para mãe. 
Preste atenção, Senador Suplicy.

Mãe, o seu exemplo de vida nos marcou 
profundamente, e nos faz suplantar todos os 
obstáculos com muita disciplina, trabalho e 
força de vontade. Saiba que, para nós, o cargo 
mais importante que você ocupa é o de Mãe. 
E esse cargo é vitalício. Você foi nomeada di-
retamente por Deus para nos criar, educar e 
nos ensinar a amar. Primeiro, você nos deu 
raízes. Depois, asas. Como diz um ditado ju-
daico: Deus, por não poder estar em todos 
os lugares, criou as mães. Obrigado por tudo. 
Parabéns. Sentimos muito orgulho da nossa 
MÃE!!!!!! Falo por mim, Rodrigo, e por meus 
irmãos, Bruno e Renata. Beijos. Te amamos. 

Rodrigo Emerenciano.

Evidentemente, Senador Suplicy, que o Rodrigo 
Emerenciano seria mais um filho que ama a mãe, mais 
um filho anônimo, desses milhares e milhões de filhos 
espalhados pelo Brasil, que faz uma carta de reconhe-
cimento e de gratidão à sua mãe. No caso aqui, não, 
Senador Suplicy. O Rodrigo Emerenciano, anônimo, que 
assina esta carta, é nada mais nada menos do que o 
fabuloso radialista Mução, que o Brasil todo respeita e 
admira, Senador Suplicy, e os nordestinos que moram 
em São Paulo assistem, de maneira coletiva, ao final da 
tarde, ao seu programa com as suas pegadinhas.

Quero fazer esse registro, Senador Flávio Arns, para 
mostrar a sensibilidade desse extraordinário profissional, 
que se manteve à margem, afastado de todo esse epi-
sódio, preservando-se e preservando a figura pública da 
sua mãe. Como filho, ele faz esta carta, que chegou às 
minhas mãos; e eu resolvi torná-la pública, registrando-a 
nos Anais desta Casa. Não sei se o Senador Flávio Arns 
conhece o Mução, com suas pegadinhas, que quase 
200 rádios no Brasil inteiro retransmitem, do Amazonas 
ao Chuí, seus programas, discos publicados e editados, 
mostrando a maneira como ele se comunica. 

A mãe do Mução, Drª Lina Vieira, deve ter-se sentido 
– é claro – altamente lisonjeada e orgulhosa por esta carta 
– não feita pelo radialista Mução, mas pelo filho Rodrigo 
Emerenciano, com apoio dos filhos Bruno e Renata. Esse 
é um assunto, Senador Suplicy, que não pode ir para de-
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baixo do tapete. Agora mesmo, vi aqui, na coluna do jorna-
lista Ricardo Noblat, uma enquete. Os colegas Senadores 
podem acessar, porque é muito interessante. 

Nessa enquete, perguntava-se se a Drª Lina fa-
lava a verdade ou não. E aí, Senador Papaléo, mais 
de 83% dos votos, das manifestações são favoráveis à 
ex-secretária da Receita Federal. A Drª Lina não é uma 
leviana. A Drª Lina é uma profissional respeitada pela 
sua classe, secretária de Estado algumas vezes. 

O ruim desse episódio, Senador João Pedro, é que 
não se deixou que fosse uma conversa burocrática. Levou-
se para um outro terreno que parece até que a Ministra 
estava procurando a Drª Lina para tratar de algo que fos-
se incorreto. A defesa que se fez da Ministra Dilma com 
relação ao encontro foi exagerada e desproporcional. E 
agora fica aí o Governo na obrigação de explicar.

Senador Flávio Arns, sinceramente, V. Exª acre-
dita na Drª Lina? Senador Botelho, será Drª Lina uma 
leviana? Senador Suplicy, que é um homem puro, tenho 
certeza de que concorda comigo: isso é uma questão 
natural. Senador José Nery, V. Exª acha que Drª Lina 
foi leviana, foi irresponsável?

É uma questão que foi superdimensionada e que 
deixa o Governo muito mal. E aí vem a posição inex-
plicável da Abin – a Abin que o Governo gasta uma 
fortuna para aparelhar. Mas aparelhá-la de tecnologia 
e ela se aparelha de bisbilhoteiros, de arapongas que 
não cumprem com o seu papel e com a sua atividade 
que é preservar o Governo, principalmente na pessoa 
do Presidente da República. Aliás, essa ABIN, Senador 
João Pedro, precisa ser estudada. 

Desde o começo, desde a sua criação ela deu 
problema. Tivemos um Diretor que se preocupava mais 
em administrar fundo de pensão, tivemos um Diretor 
no atual Governo que foi afastado e hoje responde a 
processos por acusações pouco lisonjeiras e tivemos o 
último, Dr. Paulo Lacerda, que criou tantos problemas e 
parece que sabe de todo o segredo do atual Governo 
que se viram na obrigação de criar uma função, sem 
nenhuma razão de ser, pagando-se em dólar, Senador 
Arns, em dólar, em Portugal. 

O Dr. Lacerda, hoje, vive nababescamente e, 
para que não fosse sozinho, levou um assessor seu, 
vive nababescamente na velha e querida Lisboa às 
custas do contribuinte brasileiro, tomando bons vinhos, 
tornando-se um especialista, apreciador do bacalhau, 
freqüentador do Fuso e de outros restaurantes da moda 
e o povo brasileiro pagando o preço disso tudo.

Não é que quebre o Brasil a conta do Dr. Lacer-
da, mas moralmente o Governo não podia, de maneira 
nenhuma, agir como agiu. Portanto, quero prestar essa 

homenagem não ao Mução, mas aos seus milhões de 
ouvintes, os seus admiradores. Dessa vez o Mução não 
faz pegadinha com ninguém, até porque quem assina 
é Rodrigo Emereciano. E aí , Senador Arns, V. Exª só 
vai identificar que é o Mução pelo seu e-mail. O e-mail 
é Rodrigo@mução.com.br. 

Fica, portanto, o registro na Casa para que os que 
admiram Mução pelo seu talento jornalístico, passem 
a admirá-lo também pelo filho exemplar que é.

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

– Convidamos agora o orador inscrito, Augusto Bo-
telho, por cessão do Papaléo Paes, que era o orador 
inscrito da vez.

Senador Augusto Botelho é do Partido dos Tra-
balhadores, de Roraima.

O SR. AUGUSTO BOTELHO (Bloco/PT – RR. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Presidente Mão Santa, eu gostaria realmente de agra-
decer a gentileza do Senador Papaléo, que me cedeu a 
oportunidade de falar aqui no seu lugar como inscrito.

Com a aparição da chamada gripe suína, causada 
pelo vírus H1N1, que continua em destaque em todos os 
noticiários mundiais e já causou 557 óbitos no Brasil, colo-
cando nosso País em primeiro lugar no ranking mundial, 
parece que dengue, virose de grande gravidade, de rápi-
da infestação, transmitida pelo mosquito Aedes aegypt 
e que afeta milhares de brasileiros todos os anos, ficou 
um pouco esquecida. Porém, a doença continua presente 
em todas as regiões e representa uma grande ameaça 
para a sociedade e para o sistema de saúde. 

Apesar da situação de alerta que existe em todo o 
território nacional contra a gripe suína, ao contrário da 
dengue, esse tipo de enfermidade não constitui uma séria 
ameaça à saúde pública. De acordo com o balanço feito 
pelo Ministério da Saúde, até o dia 30 de junho último, 
cerca de 300 mil pessoas haviam contraído dengue só 
no Brasil. Na Bahia, morreram 55 pessoas, geralmente 
relacionadas à forma hemorrágica que foram confir-
madas. Apesar do grande número de infectados e do 
perigo eminente de epidemia, o Ministério revelou que, 
até o final de junho, em todas as regiões do País – essa 
é uma boa notícia –, o número de casos diminuiu, por 
exemplo: no Sudeste, 68%; no Sul, 48%; no Nordeste, 
42%; no Norte, 41%; e no Centro-Oeste, 11%. Em to-
dos os Estados, em todas as regiões do Brasil, houve 
redução da taxa de incidência de dengue.

Sem dúvida, esses resultados trazem um pouco 
de alento, mas o Ministério da Saúde adverte que a 
dengue não pode de forma alguma ser colocada em se-
gundo plano. Ela deve ser combatida todos os dias, de 
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maneira permanente, mesmo nos períodos em que as 
chuvas diminuem. Em nenhum momento podemos nos 
esquecer de que o ovo do mosquito infectado pelo vírus, 
o ovo que contém o vírus, é extremamente resistente e 
pode eclodir de repente e virar larva por um período de 
até 400 dias de dormência. Pode ficar grudado na beira 
de um recipiente por 400 dias, eclodir e já sair portador 
do vírus da dengue. Por isso, trata-se de uma virose 
extremamente agressiva, que está pronta para atacar 
a qualquer instante, contaminar rapidamente milhares 
de pessoas ao mesmo tempo e se espalhar de forma 
incontrolável por todo o território nacional.

Nobres Senadores e Senadores, na qualidade 
de médico, Presidente da Subcomissão Permanente 
de Promoção, Acompanhamento e Defesa da Saúde, 
cujo Vice-Presidente é o Senador Papaléo, ligada à 
Comissão de Assuntos Sociais desta Casa, e como 
diretor que fui de vários hospitais no meu Estado e 
Secretário de Saúde, os assuntos relativos à saúde 
pública, principalmente aqueles que dizem diretamente 
respeito às populações mais necessitadas de Roraima, 
têm me trazido diversas vezes a esta tribuna. 

Nesse sentido, no final de 2008, em pronuncia-
mento neste plenário, divulguei o balanço do Ministério 
da Saúde sobre a situação da infestação por Aedes 
aegypt no Estado de Roraima. Naquela ocasião, os 
dados não eram nada animadores, as autoridades de 
saúde incluíram o Estado na zona de risco da dengue. 
Os números mostraram um aumento significativo do ín-
dice de infestação predial em 2008, quando comparado 
com 2007. Esse índice, que era de 0,8% em 2007, con-
siderado dentro dos limites aceitáveis, segundo padrões 
definidos pela Organização Mundial de Saúde (OMS), 
dobrou no final de 2008, chegando a 1,6%, colocando 
assim o Estado de Roraima em situação de perigo na 
luta contra a dengue. Dessa forma, até o final de março 
deste ano, o cenário era de total desalento.

Entre janeiro e março deste ano, os dados da Se-
cretaria Estadual de Saúde, mostram que os casos noti-
ficados de dengue no Estado chegaram a 1.901, com 31 
casos complicados e 33 de febre hemorrágica. Lá, já foram 
registrados três tipos de vírus, o DEN-1, DEN-2 e DEN 3. 
O tipo 4 de vírus existe na Venezuela e na Guiana e ainda 
não foi registrado no nosso Estado. Portanto, a nossa res-
ponsabilidade de controlar a dengue é maior, porque se o 
dengue 4 chegar a Roraima vai chegar ao Brasil.

Por outro lado, em toda a área de Boa Vista, a situa-
ção era mais temerosa por causa do acúmulo de lixo em 
vários lugares, das deficiências de sua colheita, da falta 
de conscientização de grande parte da população para a 
gravidade do problema, da existência de águas paradas 

e dos problemas de saneamento básico e o restante da 
infraestrutura da área metropolitana e por causa de des-
cuido em relação a outros fatores urbanos de risco. 

É importante destacar que, logo após esse anún-
cio preocupante, as autoridades estaduais e municipais, 
os profissionais de saúde do meu Estado, os milita-
res se mobilizaram e trataram de atacar a ameaça de 
eclosão da doença, que poderia se alastrar facilmente 
e comprometer seriamente toda a capacidade de aten-
dimento do sistema de saúde. Constantemente, as zo-
nas de risco são visitadas pelos agentes de endemias, 
que procuram conscientizar a população para o perigo 
da infestação da doença. Panfletos são distribuídos e 
palestras são realizadas. Ao mesmo tempo, grandes 
mutirões de limpeza urbana são organizados e as ruas 
e casas recebem a aplicação de inseticidas. 

Segundo informações da Prefeitura Municipal de 
Boa Vista, mais de 80% dos criadores de mosquitos estão 
dentro das residências. Portanto, quando recebem a visita 
dos agentes, os moradores aprendem como se prevenir 
da dengue e se comprometem a manter as residências 
limpas, a recolher o lixo de forma cuidadosa e a passar as 
informações para outras pessoas. Aqueles que não acatam 
a orientação da saúde pública, da prefeitura, são penaliza-
dos com multas que podem chegar a R$600,00.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, graças a essa 
ampla campanha de conscientização e mobilização co-
munitária, Roraima já apresenta uma redução de cerca 
de 40% nos casos de dengue. Tal notícia divulgada pelo 
núcleo de febre amarela e dengue de Roraima mostrou 
que, no dia 17 de agosto passado, houve uma queda de 
39% nos casos confirmados da doença, comparado com 
o mesmo período do ano passado. Os números absolutos 
caíram de 4.120 casos para 2.484.

No que se refere às notificações, verificou-se uma 
queda de 35,75% nesse mesmo período de referência. 
As notificações, que eram de 7.367 ocorrências em 
2008, recuaram para 4.733, em 2009.

De uma maneira geral, Srªs e Srs Senadores, o 
esforço conjunto do Governo do Estado, das prefeituras 
municipais, da Prefeitura de Boa Vista, dos profissionais de 
saúde, dos militares do Exército e da Aeronáutica e, prin-
cipalmente, a adesão decisiva da população de Boa Vista 
e do Estado merece os maiores aplausos e mostra que, 
com engajamento, com vontade política, com organização, 
com tolerância, com superação de eventuais divergências 
políticas, partidárias ou religiosas é possível estabelecer 
o bem comum e vencer os maiores desafios. Essa cam-
panha que está sendo realizada em meu Estado indica 
ainda mais que a dengue pode matar, mas também pode 
ser evitada e derrotada se houver união de todos.
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Finalmente, ao terminar este pronunciamento, 
gostaria de fazer duas considerações, Presidente Mão 
Santa. A primeira é para elogiar o Plano Estadual de 
Combate à Dengue, que não tem medido esforços para 
eliminar as larvas, cujos nascedouros são encontrados 
no acúmulo de lixos, águas paradas, pneus velhos e nos 
depósitos de armazenamento de água nos Municípios 
de Caroebe, Cantá, Boa Vista, Mucajaí, Rorainópolis, 
Bonfim e Iracema, Municípios que apresentam alto ín-
dice de infestação. E o que significa isto – alto índice 
de infestação? Acima de trezentos casos confirmados 
por mil habitantes.

A segunda é para dizer que não poderia perder 
a oportunidade de fazer este pronunciamento para 
comentar também os dados que acabam de ser divul-
gados pelo Núcleo de Febre Amarela e Dengue em 
Roraima. As autoridades públicas de Roraima, o povo 
de Roraima estão de parabéns pelo êxito que estão 
conseguindo no combate contra a dengue. O povo bra-
sileiro também está cooperando, Senador Mão Santa, 
porque no Brasil todo a dengue está tendo uma decli-
nação, uma queda. 

Era o que tinha que dizer. 
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 

Sobre a mesa, comunicação que passo a ler.

É lida a seguinte:

 
COMUNICAÇÃO

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência minha filiação 

ao Partido Verde em cerimônia ocorrida no dia 30 de 
agosto.

Sala das Sessões, 1º de setembro de 2009. – 
Senadora Marina Silva.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– A Mesa Diretora dá encaminhamento à documen-
tação da filiação da Senadora Marina Silva no PV, 
Partido Verde.

Sobre a mesa, projeto que passo a ler.

É lido o seguinte:

 
PROJETO DE LEI Nº 46, DE 2009–CN

que “estima a receita e fixa a despesa 
da União para o exercício financeiro de 2010”. 
(Mensagem nº 113, de 2009-CN – nº 686/2009, 

na origem) (Publicado em Suplemento “A” à 
presente edição)

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
O projeto que acaba de ser lido vai à Comissão Mista 
de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– Nos termos do art. 82 da Resolução nº 1 de 2006-
CN, fica estabelecido o seguinte calendário para tra-
mitação do Projeto:

Leitura: 1º-9-2009
Até 6-9, prazo para publicação e distribuição de avul-

sos;
até 6-10, prazo para a realização de audiências pú-

blicas;
até 21-9, prazo para apresentação de emendas à re-

ceita e de renúncias de receitas ao projeto;
até 24-9, prazo para publicação e distribuição de avul-

sos das emendas e distribuição à receita e de 
renúncias de receitas;

até 11-10, prazo para apresentação, publicação e dis-
tribuição do Relatório da Receita;

até 14-10, prazo para a votação do relatório da receita 
e suas emendas;

até 19-10, prazo para apresentação, publicação e dis-
tribuição do Relatório Preliminar;

até 22-10, prazo para apresentação de emendas ao 
Relatório Preliminar;

até 25-10, prazo para votação do relatório preliminar 
e suas emendas;

até 4-11, prazo para apresentação de emendas ao 
projeto;

até 9-11 prazo para publicação e distribuição de avul-
sos das emendas;

até 28-11, prazo para apresentação, publicação, dis-
tribuição e votação dos relatórios setoriais;

até 15-12, prazo para apresentação, publicação, 
distribuição e votação do relatório do Relator-
Geral;

até 20-12, prazo para encaminhamento do Parecer da 
CMO à Mesa do Congresso Nacional;

até 22-12, prazo para implantação das decisões do 
Plenário do Congresso Nacional e geração de 
autógrafos.

Será feita comunicação à Câmara dos Deputa-
dos.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
Sobre a mesa projetos de lei do Congresso Nacional 
que passo a ler.

São lidos os seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– Os projetos lidos vão à Comissão Mista de Planos, 
Orçamentos Públicos e Fiscalização.

Nos termos do art. 112 da Resolução nº 1, de 
2006-CN, fica estabelecido o seguinte calendário para 
tramitação dos projetos:

Leitura: 1º-9-2009
até 6-9 publicação e distribuição de avulsos;
até 14-9 prazo final para apresentação de emendas;

até 19-9 publicação e distribuição de avulsos das 
emendas; e

até 4-10 encaminhamento do parecer final à Mesa do 
Congresso Nacional.

Será feita comunicação à Câmara dos Deputa-
dos.

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

É lido o seguinte:

SETEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL540
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
A Presidência encaminhará o voto solicitado.

O requerimento vai ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 

Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 1.109, DE 2009

Sr. Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 255, II, c, 12, do 

Regimento Interno do Senado Federal, que o Projeto 

de Lei do Senado nº 18, de 2007, além do despacho 
inicial, seja também apreciado pela Comissão de Agri-
cultura e Reforma Agrária.

Sala das Sessões, 1º de setembro de 2009. – 
Senador Expedito Júnior.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – O 
requerimento que acaba de ser lido vai à publicação e 
será incluído em Ordem do Dia oportunamente. Sobre 
a mesa, requerimentos que passo a ler.

São lidos os seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– Os requerimentos que acabam de ser lidos vão à 
publicação.

Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO Nº 1.112, DE 2009

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do artigo 258, do Regimen-

to Interno do Senado Federal, a tramitação conjunta 
do Projeto de Lei do Senado nº 291, de 2006, com o 
Projeto de Lei do Senado nº 63, de 2007, por regula-
rem a mesma matéria.

Sala das Sessões, – Senador Romero Jucá. 
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – O 

requerimento que acaba de ser lido vai à publicação.
Sobre a mesa, requerimentos que passo a ler.

São lidos os seguintes:

REQUERIMENTO Nº 1.113, DE 2009

Requeiro, nos termos do art. 215, III, c, do Regi-
mento Interno do Senado Federal, a inserção em ata 
de votos de profundo pesar interno do Senado Fede-
ral, a inserção em ata de votos de profundo pesar pelo 
falecimento do médico parintinense Dr. Aldrim Verçosa 
Dias, ocorrido na noite de ontem, dia 31 de agosto, no 
Hospital Padre Colombo.

A cidade de Parintins perde um dos seus grandes 
médicos Deixa viúva e filhos.

Justificação

Dr. Aldrim ficou conhecido em Parintins pela sua 
grande humanidade exemplo de ser humano, a sua pai-
xão era o trabalho voluntário, vestindo-se de palhaço 
para alegrar os pacientes em hospitais principalmente 
as crianças internadas.

Era Diretor Administrativo do Hospital padre Co-
lombo e também trabalhava no Hospital Jofre Co-
hen.

Diante do exposto, reitero a Vossas Excelências 
que aprovam este requerimento.

Sala das Sessões, 1º de setembro de 2009. – 
Senador João Pedro, PT/AM.

REQUERIMENTO Nº 1.114, DE 2009

Senhor Presidente,
Na forma do disposto do Regimento Interno e de 

acordo com as tradições da Casa, requeremos as se-
guintes homenagens pelo falecimento do Ministro Car-
los Alberto Menezes Direito, ocorrido na cidade do Rio 
de Janeiro, na madrugada de hoje, 1º de setembro:

I – inserção em ata de voto de profundo pesar;
II – apresentação de condolência:

a) a seus familiares;
b) ao Supremo Tribunal Federal

Justificação

Perde o Brasil um dos seus mais ilustres juristas, 
o Ministro Carlos Alberto Menezes Direito.

Paraense nascido em Belém, em 1942, exerceu 
o cargo de Ministro da mais alta Corte do País pouco 
menos de dois anos, posto que ali foi empossado a 5 
de setembro de 2007.

O Ministro Carlos Alberto Menezes de Direito in-
gressou na magistratura como advogado do Tribunal de 
Justiça do Rio de Janeiro, ascendo, depois, ao cargo 
de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. 

Antes de ocupar o cargo de Desembargador, de-
sempenhou Carlos Alberto Menezes Direito cargos po-
líticos como de Secretário de Educação do Estado do 
Rio de Janeiro, Presidente da Casa da Moeda, Chefe 
de Gabinete do Prefeito do Rio de Janeiro e também 
do Ministério de Educação e Cultura.

No momento do seu falecimento, não poderia o 
Senado da República deixar de manifestar seu pesar 
e levar seu sentimento aos familiares, e a seus ilustres 
pares do Supremo Tribunal Federal.

Sala das Sessões, 1º de setembro de 2009. – 
Senador Marco Maciel.
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 

Esses requerimentos dependem de votação, em cujo 

encaminhamento poderão fazer uso da palavra os Srs. 

Senadores.

Em votação.

Os Srs. Senadores e as Srªs Senadoras que estão 
de acordo queiram permanecer sentados. (Pausa.)

Aprovados.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– O requerimento que acaba de ser lido será encami-
nhado à Mesa para decisão.

Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO 
Nº 1.118, DE 2009

Requeiro, nos termos do art. 40 do Regimento 
Interno do Senado, licença dos trabalhos desta Casa 
no período de 4 a 11 de setembro do corrente para 
participar, como integrante da Comissão de Relações 
Exteriores e Defesa Nacional do Senado Federal, de 
missão parlamentar que representará o Senado Fe-
deral em viagem oficial à Nova Zelândia, de acordo 
com o Requerimento nº 62, de 2009-CRE, aprovado 
naquele Colegiado, cuja cópia faço anexar.

Comunico, nos termos do art. 39 do Regimento In-
terno, que estarei ausente do País no mesmo período.

Sala das Sessões, – Senador Heráclito Fortes.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 

– O requerimento que acaba de ser lido será votado 
oportunamente.

Sobre a mesa, requerimentos que passo a ler.

São lidos os seguintes:

REQUERIMENTO Nº 1.119, DE 2009

Requeiro nos termos regimentais, o desapensa-
mento do Projeto de Emenda à Constituição nº 85/2007, 
de minha autoria, dos Projetos de Emendas à Cons-
tituição números 16/2004; 95/2003; 61/2004; 6/2006; 
13/2006; 22/2007 e 10/2008; de forma a retomar sua 
tramitação autônoma.

Sala das Sessões, Senador Paulo Paim

(À Mesa para decisão.)

REQUERIMENTO Nº 1.120, DE 2009

Requeiro, nos termos regimentais, o desapensa-
mento do Projeto de Emenda à Constituição nº 22/2007, 
de minha autoria, dos Projetos de Emendas à Cons-
tituição números 16/2004; 95/2003; 61/2004; 6/2006; 
13/2006; 85/2007 e 10/2008, de forma a retomar sua 
tramitação autônoma.

Sala das Sessões, – Senador Paulo Paim.

(À Mesa para decisão.)

REQUERIMENTO Nº 1.121, DE 2009

Requeiro, nos termos regimentais, o desapensa-
mento do Projeto de Emenda à Constituição nº 13/2006; 
de minha autoria, dos Projetos de Emendas à Cons-
tituição números 16/2004; 95/2003; 61/2004; 6/2006; 

22/2007; 85/2007 e 10/2008, de forma a retomar sua 
tramitação autônoma.

Sala das Sessões, – Senador Paulo Paim. 

(À Mesa, para decisão.) 

REQUERIMENTO Nº 1.122, DE 2009

Requeiro, nos termos regimentais, o desapensa-
mento do Projeto de Emenda à Constituição nº 6/2006, 
de minha autoria, dos Projetos de Emendas à Consti-
tuição números 16/2004; 95/2003; 61/2004; 13/2006; 
22/2007; 85/2007 e 10/2008, de forma a retomar sua 
tramitação autônoma.

Sala das Sessões, – Senador Paulo Paim.

(À Mesa para decisão.)

REQUERIMENTO Nº 1.123, DE 2009

Requeiro, nos termos regimentais, o desapensa-
mento do Projeto de Emenda à Constituição nº 61/2004, 
de minha autoria, dos Projetos de Emendas à Cons-
tituição números 16/2004; 95/2003; 6/2006; 13/2006; 
22/2007; 85/2007 e 10/2008, de forma a retomar sua 
tramitação autônoma.

Sala das Sessões, Senador Paulo Paim.

(À Mesa para decisão.)

REQUERIMENTO Nº 1.124, DE 2009

Requeiro, nos termos regimentais, o desapensa-
mento do Projeto de Emenda à Constituição nº 10/2008, 
de minha autoria, dos Projetos de Emenda à Consti-
tuição números 16/2004; 95/2003; 61/2004; 6/2006; 
13/2006; 22/2007 e 85/2007, de forma a retomar sua 
tramitação autônoma.

Sala das Sessões, – Senador Paulo Paim.

(À Mesa para decisão.)

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
Os requerimentos que acabam de ser lidos serão pu-
blicados e despachados à Mesa, para decisão.

Sobre a mesa, mensagem que passo a ler.

É lida a seguinte

MENSAGEM Nº 115, DE 2009-CN  
(Nº 688/2009, na origem)

Encaminhando ao Congresso Nacional, nos ter-
mos do art. 19 da Lei nº 11.653, de 7 de abril de 2008, 
o Relatório de Avaliação do Plano Plurianual para o 
período 2008/2011, ano base 2008. (O referido Re-
latório encontra-se publicado em Suplemento “B” 
à presente edição) 

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– Foi lido anteriormente o Requerimento nº 969, de 
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2009, do Senador Flávio Torres e outros Srs. Senadores, 
solicitando a realização de sessão especial no dia 6 de 
outubro do corrente, em homenagem aos 150 anos de 
nascimento do jurista Clóvis Bevilácqua.

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

ram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 

Foi lido anteriormente o Requerimento nº 1.088, de 
2009, do Senador Tasso Jereissati e outros Srs. Se-
nadores, solicitando a realização da sessão especial 
em homenagem a Clóvis Bevilácqua pelo transcurso 
dos 150 anos do seu nascimento.

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

ram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 

– Em votação o Requerimento nº 1.104, de 2009, da 
Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, 
pelo qual solicita autorização para que missão parla-
mentar daquele colegiado represente o Senado em 
viagem oficial à Nova Zelândia e ao Canadá.

As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam quei-
ram permanecer sentados. (Pausa.)

Aprovado.

Será cumprida a determinação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 

– Em votação o Requerimento nº 1.105, de 2009, da 
Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, 
pelo qual solicita autorização para que aquele colegia-
do se faça representar em missão oficial em encontro 
que abordará o tema “O Agronegócio no Brasil e sua 
Inserção Internacional”, a ser realizado na Embaixada 
do Brasil em Paris.

As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam quei-
ram permanecer sentados. (Pausa.)

Aprovado.
Será cumprida a determinação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 

A Presidência recebeu a Mensagem nº 175, de 2009 
(nº 717/2009, na origem), de 31 de agosto último, pela 
qual o Presidente da República solicita seja autoriza-
da a contratação de operação de crédito externo, com 
garantia da República Federativa do Brasil, no valor 
de até cem milhões de dólares dos Estados Unidos 
da América, entre a Companhia de Saneamento Bá-
sico do Estado de São Paulo – SABESP e o Banco 
Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento – 
BIRD, destinada a financiar, parcialmente, o “Programa 
de Saneamento Ambiental dos Mananciais do Alto do 
Tietê – Programa Mananciais”.

É a seguinte a Mensagem recebida:
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
A matéria vai à Comissão de Assuntos Econômicos.

Sobre a mesa, ofício que passo a ler.

É lido o seguinte:

Ofício GSPDUQ nº 9.159/2009

Brasília, 27 de agosto de 2009

Senhor Presidente,
Com os meus cumprimentos, venho a presença 

de Vossa Excelência, comunicar que por lapso deixei 
de registrar minha presença no painel deste Senado 
Federal no dia de hoje, onde estive discursando em 
homenagem ao Dia do Soldado.

Aproveito a oportunidade, para antecipadamen-
te agradecer a atenção dispensada ao assunto em 
questão.

Cordialmente, – Paulo Duque, Senador.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
O ofício que acaba de ser lido vai à publicação.

Sobre a mesa, ofício que passo a ler.

É lido o seguinte:

Of. nº 495

Brasília, 1º de setembro de 2009

Senhor Presidente,
Indico o Deputado Jairo Carneiro (PP/BA) como 

Suplente na Comissão Mista de Planos, Orçamentos 
Públicos e Fiscalização – CMO.

Atenciosamente, – Deputado Mário Negromonte, 
Líder do PP.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
A Presidência designa o Sr. Deputado Jairo Carneiro 
como suplente para compor a Comissão Mista de Pla-
nos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, nos termos 
do ofício que acaba de ser lido.

Sobre a mesa, avisos que passo a ler.

São lidos os seguintes:

– Aviso nº 1.205-Seses-TCU-Plenário, de 2009, do 
Presidente do Tribunal de Contas da União, en-
caminhando ao Congresso Nacional cópia do 
Acórdão nº 1.904/2009-TCU-Plenário, referente 
à auditoria operacional sobre o setor portuário 
marítimo brasileiro. Realizada na Secretaria Es-
pecial de Portos (SEP) na Agência Nacional de 
Transportes Aquaviáarios (Antaq) e nas principais 
administrações portuárias nacionais.

– Aviso nº 1.210-Seses-TCU-Plenário, de 2009, do 
Presidente do Tribunal de Contas da União, en-
caminhamento ao Congresso Nacional cópia do 
Acórdão nº 1.931/2009-TCU-Plenário, referente 
a levantamento de auditoria relativo à obra de 
Adequação com Restauração na Rodovia BR-
135/MG.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– Os avisos que acabam de ser lidos serão encami-
nhados à Comissão Mista de Orçamentos Públicos e 
Fiscalização.

Será feita comunicação à Câmara dos Deputa-
dos.

Sobre a mesa, parecer que passo a ler.

É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
Foi lido anteriormente o Parecer nº 1.414, de 2009, da 
Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, 
sobre o Requerimento nº 660, de 2009. 

A Presidência comunica que a matéria constará 
da Ordem do Dia da próxima sessão deliberativa or-
dinária, nos termos do art. 222, § 2º, do Regimento 
Interno.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
O José Nery está inscrito como Líder, e V. Exª, Flávio 
Arns, como orador inscrito. (Pausa.)

José Nery, como Líder, cedeu a palavra ao Flá-
vio Arns.

Senador Flávio Arns, sem partido, mas com as 
maiores virtudes de um Líder de que o Brasil neces-
sita.

O SR. FLÁVIO ARNS (Bloco/PT – PR. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Agra-
deço, Sr. Presidente, de novo, a gentileza do Senador 
José Nery, que já havia permitido também que eu fa-
lasse antes dele, noutro dia.

É um pronunciamento rápido. Sr. Presidente, 
quero destacar um dia importante que será comemo-
rado no sábado, dia 5 de setembro, o Dia Nacional 
da Fibrose Cística. A propósito, um dos funcionários 
do Senado Federal que sempre está presente no ple-
nário tem uma filha portadora de fibrose cística. Ele 
é uma das grandes lideranças do Distrito Federal e 
do Brasil nessa área. Presto uma homenagem a ele, 
à família e à filha, que sempre batalham a favor de 
que a fibrose cística tenha exames realizados e en-
caminhamentos médicos competentes, que haja um 
processo de conscientização em relação a essa área. 
Refiro-me a Fernando Gomide. Tomo até a liberdade 
de dizer isso, mas quero fazer esta homenagem a ele, 
à filha e à família.

A data de 5 de setembro traz nosso compromisso 
de encontrar soluções para a pessoa afetada pela fibro-
se cística. Trata-se de uma doença genética também 
conhecida como mucoviscidose, que compromete prin-
cipalmente os sistemas respiratório, digestivo, reprodu-
tor e as glândulas sudoríparas. Uma doença que, sem 
o devido atendimento, leva a recorrentes pneumonias 
e à bronquite crônica, e que faz com que as mulheres 
portadoras tenham dificuldade para engravidar e torna 
estéreis 98% dos homens portadores.

Por muito tempo, acreditou-se que a fibrose cística 
era uma doença fatal da infância. E era. Hoje, com os 
avanços alcançados graças à descoberta do gene, já é 
possível ao portador viver normalmente, com qualidade 
de vida. Ter qualidade de vida, no entanto, significa ter 
condições de gastar em média R$5 mil por mês por con-
ta de medicação, duas sessões diárias de fisioterapia, 

duas inalações diárias, dieta adequada. E eu pergunto: 
quantos, no País, estão nessas condições?

Mais uma vez, venho à tribuna falar de doença 
que poderia ser minimizada com uma política eficiente 
de atendimento pré-natal e neonatal. Parece que ain-
da está difícil ao sistema de saúde brasileiro perceber 
que nada substitui o acompanhamento à gestante e o 
diagnóstico precoce no recém-nascido.

Eu, no dia de ontem, fiz um pronunciamento desta 
tribuna conclamando as famílias, os pais, as pessoas 
com deficiência a escreverem também, a interagirem, 
particularmente com a Subcomissão Permanente para 
Assuntos da Pessoa com Deficiência, para juntos 
buscarmos soluções para os problemas. Mas esses 
atendimentos que mencionei, pré-natal, neonatal, não 
substituem o diagnóstico precoce.

Ainda hoje à tarde, falava também com um fun-
cionário do Senado cujo neto tem paralisia cerebral. E 
a paralisia cerebral é uma dificuldade motora acentua-
da, com desenvolvimento intelectual normal, na maior 
parte dos casos, e que é decorrente essencialmente de 
um acidente na hora do nascimento. No caso relatado 
pelo funcionário aqui do Senado, em relação ao neto, 
houve falta de oxigenação na hora do nascimento e, 
por isso, a criança tem dificuldade motora acentuada. 
Temos, então, que tomar muito cuidado durante a ges-
tação, no nascimento, depois do nascimento, para que 
o primeiro direito da criança subseqüente ao direito à 
vida seja observado, que é o direito de nascer com 
saúde, mesmo que haja problemas, dificuldades. Que 
o direito à saúde possa ser exercido particularmente 
naqueles fatores que podem ser evitados por cuidados 
durante a gestação.

Então, neste dia 05 de setembro será comemo-
rado o Dia Nacional da Fibrose Cística. Leis escritas 
em relação à fibrose cística não nos faltam. O art. 1º 
da Portaria nº 822/GM institui o Programa Nacional 
de Triagem Neonatal, no âmbito do Sistema Único de 
Saúde. Surgiu da articulação entre Ministério da Saú-
de, Secretarias de Saúde dos Estados, Distrito Fede-
ral e Municípios.

Diz o § 2º da referida portaria:

“§ 2º. O Programa Nacional de Triagem 
Neonatal se ocupará da triagem com detec-
ção dos casos suspeitos, confirmação diag-
nóstica, acompanhamento e tratamento dos 
casos identificados nas seguintes doenças 
congênitas, de acordo com a respectiva fase 
de implantação do programa:

a) fenilcetonúria;
b) hipotireoidismo congênito;
c)doenças falciformes e outras hemo-

globinopatias;
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d) fibrose cística, que é o tema nacional 
no próximo sábado, dia 5 de setembro.

Ora, se leis já existem, temos que exigir o seu 
cumprimento. Isso significa garantir hospitais em que 
atuem equipes multiprofissionais, lutar pela distribuição 
dos medicamentos já aprovados pela Anvisa e cuja lis-
ta nacional não é atualizada, como já mencionei des-
ta tribuna em outras ocasiões, há cerca de seis anos. 
Portanto, muitas pessoas no Brasil que são portadoras 
de doenças crônicas como medicamentos aprovados 
pela Anvisa e que resolveriam o problema da doença 
crônica não estão tendo acesso aos medicamentos, 
porque não constam da lista oficial do Ministério, que 
não é atualizada há tanto tempo.

Daí a razão pela qual essas pessoas buscam o 
atendimento desse direito por meio do que se chama 
judicialização. Felizmente, o Judiciário vem garantindo o 
direito à saúde previsto na Constituição. Medicamentos 
aprovados pela Anvisa ainda não estão incluídos na 
lista de distribuição do Ministério da e ainda encontram 
resistência por parte da maioria dos governos estadu-
ais. Também é preciso tomar como medida nacional a 
inclusão da triagem para fibrose cística no momento 
em que a criança faz o teste do pezinho.

Lamentavelmente, apenas Paraná, Santa Catari-
na, São Paulo, Minas Gerais – precisamente em Belo 
Horizonte – e muito recentemente o Espírito Santo 
instituíram a obrigatoriedade desse exame para seus 
recém-nascidos. Cinco Estados numa Federação de 
27, ou seja, 22 Estados brasileiros não fazem a tria-
gem, o teste do pezinho para identificação da fibrose 
cística. Crianças estão tendo dificuldades, estão so-
frendo, estão tendo problemas respiratórios, a família 
está sofrendo por algo que poderia ser identificado 
precocemente mediante o que se chama teste do pe-
zinho. Diz-se teste do pezinho porque se tira uma gota 
de sangue do calcanhar da criança, que é uma região 
bem vascularizada e de onde é fácil retirar o sangue. 

Pelo visto, a grande maioria dos governantes 
não está convencida de que a prevenção custa muito 
menos ao erário público e nem se deu conta de que 
o diagnóstico precoce dará a sua população melhor 
qualidade de vida desde a infância, além de minimizar 
o sofrimento das famílias dos portadores. 

Imaginem a preocupação das famílias e dos afe-
tados nesse tempo em que estamos assolados pelo 
perigo da gripe A. Os portadores de doenças como 
fibrose cística estão no grupo de risco.

Mas se quem me ouve ainda imagina que este 
tema não lhe diz respeito, apresento um dado bem 
interessante: Um indivíduo em cada 25 é portador as-
sintomático do gene de fibrose cística (quer dizer, não 
tem sintomas), que acomete mais os brancos, sendo 

rara nos negros e muito rara nos asiáticos. No Brasil, 
no entanto, por sermos um País de grande miscige-
nação racial, mais cedo ou mais tarde, a enfermidade 
pode manifestar-se em todo tipo de população. Por-
tanto, esse tema interessa, sim, a todos os brasileiros, 
não só porque nos podemos ter o caso de fibrose cís-
tica, que é o tema que está sendo abordado, mas no 
sentido da solidariedade. Quando digo solidariedade 
sempre penso que esse conceito é sinônimo de nos 
colocarmos na pele da outra pessoa. Como é que eu 
gostaria de ser tratado se estivesse no lado de lá, na 
outra situação. Isso é solidariedade. 

Às vezes, a gente não entende certas datas que 
compõem o calendário de efemérides de um país. É 
o caso de se designar uma data para a fibrose cística! 
Mas vejam: nem sempre são datas comemorativas; 
muitas são datas que nos lembram que algo precisa 
ser feito, que uma situação precisa que se debruce so-
bre ela em busca de solução. Dirijo-me, hoje, a todos 
vocês para falar sobre fibrose cística porque ela ocupa 
nosso calendário – cinco de setembro, sábado, – pela 
segunda razão, para nos lembrar que ela existe, é um 
fato e cabe a nós conduzir para o melhor termo o futuro 
dos brasileiros portadores de fibrose cística. 

Nesse sentido, quero convidar toda a comunidade 
a pensar sobre o assunto, a tomar iniciativas, para que 
o Governo Federal, os governos estaduais e municipais 
se debrucem sobre esses tema e que nós possamos 
atender, tão precocemente quanto possível, as crian-
ças identificadas como portadoras de fibrose cística e 
assim darmos também mais condições de ânimo, de 
esperança, de segurança às famílias, sabendo que seus 
filhos estão tendo um dos seus direitos fundamentais, 
que é o direito à saúde, protegido pelas nossas leis, 
que devem ser concretizadas. 

Quero dar como lido, Sr. Presidente, para constar 
dos Anais, o pronunciamento. 

Obrigado.

SEGUE NA ÍNTEGRA DISCURSO DO 
SR. SENADOR FLÁVIO ARNS.

O SR. FLÁVIO ARNS (Bloco/PT – PR) – Se-
nhor Presidente, Senhores Senadores e Senhoras 
Senadoras, a data de cinco de setembro traz o nosso 
compromisso de encontrar soluções para a pessoa 
afetada pela fibrose cística. Trata-se de uma doença 
genética, também conhecida como Mucosicidose, e 
compromete principalmente os sistemas respiratório, 
digestivo, o aparelho reprodutor e as glândulas sudo-
ríparas. Uma doença que, não tendo o devido atendi-
mento, leva a recorrentes pneumonias e à bronquite 
crônica; que leva as mulheres portadoras a terem fi-
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diculdades para engravidar e torna estéreis 98% dos 
homens portadores!

Por muito tempo acreditou-se que a fibrose císti-
ca era uma doença fatal da infância. E era! Hoje, com 
os avanços alcançados graças à descoberta do gene 
já é possível ao portador viver normalmente e com 
qualidade de vida. Ter qualidade de vida, no entanto, 
significa ter condições de gastar em média 5 mil reais/
mês por conta da medicação, das duas sessões diárias 
de fisioterapias, das duas inalações diárias, da dieta 
adequada,... Pergunto, senhores, quantos no País es-
tão nessas condições?

Mais uma vez, venho à tribuna falar de doenças 
que poderia ser minimizada com uma política eficien-
te de atendimento pré-natal e neonatal! Parece que 
está difícil ao Sistema de Saúde brasileiro perceber 
que nada substitui o acompanhamento à gestante e o 
diagnóstico precoce no recém-nascido.

Leis escritas não nos faltam. O art. 1º da Portaria 
nº 822/GM institui o Programa Nacional de Triagem Ne-
onatal, no âmbito do Sistema Único de Saúde. Surgiu 
da articulação entre Ministério da Saúde, Secretarias 
de Saúde dos Estados, Distrito Federal e municípios. 
O § 2º, merece ser lido na íntegra. Diz:

§ 2º O Programa Nacional de Triagem 
Neonatal se ocupará da triagem com detec-
ção dos casos suspeitos, confirmação disg-
nóstica, acompanhamento e tratamento dos 
casos identificados nas seguintes doenças 
congênitas, de acordo com a respectiva Fase 
de Implantação do Programa:

a – Fenilcetonúria;
b – Hipotireoidismo Congênito;
c – Doenças Falciformes e outras He-

moglobinopatias;
d – Fibrose Cística.

Ora, se leis já existem, temos que exigir seu cum-
primento. Isso significa garantir hospitais em que atuem 
equipes multiprofissionais, lutar pela distribuição dos  
medicamentos já aprovados pela Anvisa, mas que não 
estão inclusos na lista de distribuição do Ministério da 
Saúde e – o que ainda encontra resistência por parte da 
maioria dos governos estaduais – tomar como medida 
nacional a inclusão da triagem para fibrose cística no 
momento em que a criança faz o teste do Pezinho!

Lamentavelmente, apenas Paraná, Santa Catari-
na, São Paulo, Minas Gerais (precisamente Belo Hori-
zonte) e muito recentemente o Espírito Santo instituí-
ram a obrigatoriedade desse exame aos seus recém-
nascidos. Cinco estados numa Federação de 27!

Pelo visto, a grande maioria dos governantes 
não está convencida de que a prevenção custa muito 

menos ao erário público e nem se deu conta de que 
o diagnóstico precoce dará a sua população melhor 
qualidade de vida desde a infância, além de minimizar 
o sofrimento das famílias dos portadores.

Imaginem a preocupação das famílias e dos afe-
tados nesse tempo em que estamos assolados pelo 
perigo da gripe A? Os portadores de doenças como 
fibrose cística estão no grupo de risco.

Mas se quem me ouve ainda imagina que este 
tema lhão lhe diz respeito, apresento um dado bem 
interessante: um indivíduo em cada 25 é portador as-
sintomático do gene da fibrose cística, que acomete 
mais os brancos, sendo rara nos negros e muito rara 
nos asiáticos. No Brasil, no entanto, por sermos um 
país de grande miscigenação racial, mais cedo ou  mais 
tarde a enfermidade pode manifestar-se em todo tipo 
de população! Portanto, esse tema interessa, sim, a 
todos os brasileiros.

Às vezes a gente não entende certas datas que 
compõem o calendário de efemérides de um país. É 
o caso de se designar uma data para a fibrose cística! 
Mas vejam: nem sempre são datadas comemorativas; 
muitas são datas que nos lembram que algo precisa ser 
feito, que uma situação precisa que se debruce sobre 
ela em busca de solução. Dirijo-me hoje a todos vocês 
para falar sobre a fibrose cística porque ela ocupa nos-
so calendário pela segunda razão: para nos lembrar 
que ela existe, é um fato e cabe a nós conduzir para o 
melhor termo o futuro dos brasileiros portadores.

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

Agora, vamos chamar...Eu convido o Líder César Bor-
ges, que está na fila antes do José Nery. Eu lamento, 
mas ele foi inscrito muito cedo, chegou aí e reivindi-
cou o direito de falar como Líder. Agora vai falar César 
Borges, como Líder, depois um orador inscrito, e José 
Nery, e ainda o Senador Suplicy e eu.

Como Líder, César Borges. 
José Nery também é Líder. Depois um orador 

inscrito em seguida. 
César Borges é Líder do PR e representa o gran-

dioso Estado da Bahia. 
O SR. CÉSAR BORGES (Bloco/PR – PA) – Agra-

deço, Sr. Presidente. Tinha feito a minha inscrição 
cedo. Estava participando de reunião da Bancada da 
Bahia.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– A solicitação do Senador Flávio Arns será atendida 
de acordo com o Regimento.

O SR. CÉSAR BORGES (Bloco/PR – PA. Como 
Líder. Sem revisão do orador.) – Serei breve. Espero 
ser breve, Senador Nery, para que V. Exª possa usar 
desta tribuna.
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Queria, na verdade, registrar que ontem parti-
cipei no Estado da Bahia, de forma específica no in-
terior do Município de Correntina, da criação de uma 
associação de produtores, de agropecuaristas da re-
gião sudoeste da Bahia, que congrega produtores da 
região compreendida pelos Municípios de Correntina, 
Cocos, Jaborandi e outros Municípios da região. Foi 
eleito Presidente da Associação o Sr. Caetano Bernar-
dine. Tive oportunidade de discutir com os produtores 
rurais daquela região do sudoeste, limitada pela divisa 
dos Estados de Goiás, de Minas Gerais, pelo Rio São 
Francisco, ou seja, uma nova fronteira agrícola tem 
sido desbravada por pessoas que vieram de todo o 
País, não apenas pelos baianos que lá estavam, mas 
também por pessoas que acreditaram naquela região 
e vieram do sul, do sudeste, do centro-oeste para pro-
duzir. Agradeci a todos eles por acreditarem na Bahia, 
por terem vindo para o Estado.

Estava acompanhado do Deputado Federal José 
Rocha, do Deputado Estadual do Estado da Bahia 
Adolfo Menezes, por um Deputado aqui de Brasília que 
também está ajudando o desenvolvimento da Bahia 
porque tem propriedade agrícola na região, Deputado 
Distrital e Presidente da Câmara Distrital aqui de Bra-
sília, Deputado Leonardo Prudente. Assisti à angústia, 
dos produtores, por novos investimentos na infraestru-
tura para o desenvolvimento daquela região. 

A Bahia hoje já tem uma produção que está entre 
a dos maiores produtores brasileiros de grãos: milho, 
soja, café, algodão, que está na região, e a mandioca. 
São uma série de oportunidades nessa nova fronteira 
agrícola baiana e brasileira que está sendo desbrava-
da. Entretanto, é preciso mais infraestrutura.

No passado, essa era uma região quase que dis-
tante totalmente dos centros produtivos baianos. Mas 
hoje, não. É uma região que, graças à crença desses 
produtores, e alguns foram para lá há mais de 20 ou 
30 anos, se desenvolveu. E todo governo tem feito um 
planejamento para que essa região oeste da Bahia 
possa alcançar o seu potencial, potencial produtor, 
agrícola, agropecuário, para gerar emprego, renda e 
desenvolvimento. 

Posso dizer, Sr. Presidente, Srs Senadores, que 
a iniciativa privada faz a sua parte. O produtor acre-
dita. Entretanto, é preciso que o Governo faça a sua 
parte. E que o ele espera do Governo? Infraestrutura. 
Infraestrutura, para que ele possa produzir e escoar a 
sua produção. Foi por isso que, no passado, quando 
fui Governador da Bahia, fizemos uma grande linha 
de transmissão, levando energia para toda aquela 
região. 

Mas ainda é preciso expandir essa rede de ener-
gia elétrica, Senador Nery, porque nós fizemos mais 

de 120 quilômetros de uma linha de 134 KV que foi 
expandida para outras propriedades com 34 KV mas 
que, agora, precisam de 138, porque as fazendas se 
multiplicaram, elas estão industrializadas, elas preci-
sam de força, de energia. Estamos trabalhando jun-
to com a Coelba, que é a empresa distribuidora de 
energia elétrica, que já iniciou a construção de mais 
de 70 quilômetros também de linha de transmissão, 
reforçando um suprimento energético, mas foi uma 
intervenção importantíssima naquele momento, que 
deu fé aos produtores de que o Governo do Estado 
estava interessado em dinamizar o desenvolvimento 
da região. Essa região não tinha estradas e o Governo 
anterior à gestão do Governador Paulo Souto fez uma 
estrada importantíssima para a região, que é a 349, 
ligando, exatamente, a cidade de Bom Jesus da Lapa 
a Santa Maria da Vitória, a Jaborandi e a Correntina e 
vem em direção ao Distrito de Rosário, que é um dis-
trito da cidade de Correntina, já próximo à divisa com 
Goiás. Uma estrada pavimentada, que foi a redenção 
para a região. 

Então, cada Governo fez a sua parte, mas hoje 
a região clama por novos investimentos, e lamentavel-
mente esses investimentos não chegam, Sr. Presidente. 
E, ontem, ouvimos que os produtores desejam reacen-
der a sua esperança de que o Estado está olhando para 
essa região. Porque hoje lamentavelmente falta essa 
infraestrutura rodoviária que possa fazer a interligação 
norte e sul das rodovias que lá existem. 

O oeste da Bahia teve um desenvolvimento ex-
traordinário, produzindo mais de 6% da safra agrícola 
brasileira. Entretanto, hoje mais de dois milhões de to-
neladas de grão saem para outros Estados, em uma 
evasão de divisas prejudicial à Bahia. Quem produz 
é a Bahia e nós queremos escoar pelos nossos por-
tos de Salvador, de Ilhéus. Mas lamentavelmente as 
estradas estaduais na Bahia não estão em condições 
de trafegabilidade que possam escoar essa produção 
com economicidade. E os produtores se mostram de-
sesperançosos, querendo reascender as suas espe-
ranças de que as obras de infraestrutura serão feitas, 
mas lamentam o fato de não ver uma ação efetiva do 
Governo do 

Estado para ampliar a infraestrutura, permitindo 
que a potencialidade toda econômica dessa região 
possa nascer, possa florescer, gerar emprego e renda 
para a Bahia e para o Brasil. 

Então, várias reivindicações foram feitas para a 
recuperação dessas estradas. Eu tive até oportunidade 
de dizer que nós estamos trabalhando com o Ministé-
rio do Transporte para federalizar estradas estaduais, 
que é a única forma de recuperar, porque o Governo 
Federal aloca recursos. Há um programa que o Minis-
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tério do Transporte com o Ministro Alfredo Nascimento 
lançou na Bahia, com a nossa presença e a presen-
ça do próprio Governador do Estado Jaques Wagner, 
para a recuperação de 3.500 quilômetros de estradas 
federais na Bahia com investimento de 600 milhões. E 
nesse programa nós estamos pegando estradas esta-
duais e federalizando para que o DNIT possa aplicar 
seus recursos nessas estradas, que são fundamentais 
para o escoamento da produção.

As estradas vicinais, então, não existem. São os 
rios que são intransponíveis porque faltam pequenas 
pontes que não foram feitas. O Estado poderia fazer 
essa malha de estradas vicinais para o escoamento 
da produção.

Lamentavelmente, o que se fala é que o Governo 
vai construir um posto fiscal na divisa com Goiás para 
impedir a saída dos produtos. Seria muito mais lógico 
que ele fizesse a infraestrutura e melhorasse as estra-
das para o Estado da Bahia, para dentro do Estado, 
para que essa produção não fosse para outros Estados, 
mas saísse por meio dos portos baianos. 

Então, são essas as reivindicações dessa região 
que tem esses investidores, esses produtores, que 
acreditaram em nosso Estado. Venho aqui trazer exa-
tamente o que ouvi, o que captei deles, ontem, numa 
ampla reunião, onde todos eles disseram que querem 
acreditar no futuro da Bahia. 

Projetos importantíssimos estão sendo desen-
volvidos pelo Governo Federal. Quando o oeste foi 
desenvolvido, o desenvolvimento se deu inicialmente 
a partir da cidade de Barreiras, que é a grande cidade 
da região. Hoje, a cidade de Luís Eduardo Magalhães 
também é outro polo. A cidade de Santa Maria da Vi-
tória já fica mais ao sul, mas também é um polo de 
desenvolvimento. Queremos que Correntina se desen-
volva, e, para isso, estimular o Prefeito de Correntina, 
Nelson José Rodrigues, o conhecido Maguila. Maguila 
estava acompanhado do Prefeito da cidade de Santa-
na, uma cidade do oeste da Bahia, um amigo nosso, 
Marcos Cardoso, e que é Presidente da Associação 
dos Municípios do Vale do São Francisco, de toda a 
região oeste do São Francisco. Todos estavam ansio-
sos por essas intervenções do Governo do Estado. 
Hoje há um projeto...

(Interrupção do som.)

O SR. CÉSAR BORGES (Bloco/PR – BA) – Hoje 
há um projeto importante do Governo Federal, que é 
a construção de uma ferrovia leste-oeste, que sai da 
região litorânea, próximo à cidade de Ilhéus e que vai 
em direção ao oeste, para passar próximo a Bom Je-
sus da Lapa e Correntina. A grande reivindicação dos 
produtores da região suodeste é ter um porto seco 

em Correntina, um porto seco próximo a São Desidé-
rio, próximo a Barreiras, próximo a Luís Eduardo Ma-
galhães para que seja uma redenção, a fim de que a 
região tenha um transporte barato, que possa escoar 
rapidamente a sua produção.

Esse é um trabalho da Valec, do Ministério dos 
Transportes, para dotar a Bahia dessa importante in-
tervenção que é estruturante para o Estado. Queremos 
e vamos lutar para que seja feita o mais rapidamente 
possível. 

Temos, também, procurado modificar o plano 
nacional de viação para que possa levar novas estra-
das federais para o Estado da Bahia, como é o caso 
da 030, que precisa ser concluída no trecho baiano e 
depois até Brasília.

Portanto, Sr. Presidente, fica aqui um pleito ao 
Governo do Estado da Bahia, que não descuide des-
sa região, que olhe para essa região, que faça a sua 
parte, porque nenhum Governo vai resolver tudo de 
uma vez, mas cada um fazendo a sua parte, nós va-
mos crescendo, vamos construindo uma nova socie-
dade com uma economia mais dinâmica. Assim eu 
fiz no meu Governo. Assim eu fiz no meu governo, 
assim o Governador Paulo Souto fez no seu governo. 
É preciso que este atual Governo também faça algu-
ma coisa, para não deixar aqueles produtores numa 
situação de desamparo, pois chegam a dizer que pre-
tendem deixar a região, que vão para outros Estados 
que estão oferecendo melhores condições de produ-
ção no centro-oeste do Brasil. Portanto, que cada um 
faça a sua parte.

Neste momento, faço esta intervenção aqui para 
trazer este reclamo, para reverberar o que ouvi ontem 
no interior do Estado, numa pequena localidade cha-
mada Treviso, que inicia o seu crescimento, no interior 
do Município de Correntina.

É esse encontro, Sr. Presidente, que eu queria 
relatar aqui e quero deixar o pleito para que o Gover-
no do Estado da Bahia possa olhar por essa região, 
pois, com certeza, o retorno será mais produção, mais 
emprego, mais geração de riqueza para a Bahia e 
para o Brasil.

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

– Convidamos para usar da palavra, como orador ins-
crito, o Senador Eduardo Suplicy. Depois, falarão o 
Líder José Nery e, em seguida, como orador inscrito, 
o Senador João Pedro.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – 
Presidente Senador Mão Santa, o editor responsável 
pelo Observatório da Imprensa, Alberto Dines, convi-
dou o Professor Dalmo de Abreu Dallari para escrever, 

    671ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2009



40726 Quarta-feira 2 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2009

quinzenalmente, artigos de análise acerca da imprensa, 
sobretudo para analisar a correção ou eventuais falhas 
de tratamento sobre os temas jurídicos no Brasil.

O Professor Dalmo de Abreu Dallari, então, nes-
ta semana, enviou sua primeira contribuição, que está 
registrada pelo Observatório da Imprensa, um jornal no 
meio eletrônico, na Internet. O primeiro artigo, preza-
dos Senadores José Nery e João Pedro, é justamente 
sobre a decisão relacionada ao refugiado e está nos 
seguintes termos:

Nos últimos tempos, a imprensa brasileira 
vem dando maior atenção a temas de natureza 
jurídica, divulgando informações e comentários 
sobre questões relativas aos tribunais, incluin-
do notícias sobre decisões em casos de maior 
repercussão popular e também a respeito de 
aspectos administrativos e operacionais do 
Judiciário. Assim, também passaram a ganhar 
maior atenção as atividades de outros setores 
do sistema jurídico brasileiro quando ocorrem 
problemas jurídicos que apresentam especial 
interesse por algum aspecto particular, como, 
por exemplo, pela repercussão na área política, 
econômica ou financeira.

Em princípio, é muito positiva essa aten-
ção maior aos aspectos jurídicos da vida social, 
pois o respeito aos direitos é condição essen-
cial para a garantia da dignidade da pessoa 
humana, para a convivência pacífica e para a 
qualificação do Brasil como Estado democrá-
tico de direito, como proclama a Constituição. 
Mas, para que essa valorização das questões 
jurídicas pela imprensa seja, efetivamente, 
um progresso e produza resultados positivos, 
é indispensável que haja maior cuidado no 
tratamento das matérias, a começar pela pre-
cisão na terminologia e por um prudente cui-
dado nas manchetes e nas conclusões. Para 
exemplificar, é comum a notícia de que uma 
autoridade pública deu um parecer, em casos 
em que o ato tem o caráter de decisão e não 
de simples manifestação de opinião.

Como exemplo de informação imperfei-
ta, é oportuno referir um caso bem recente, 
que envolve aspectos jurídicos e políticos de 
grande relevância e cujo noticiário poderá in-
fluenciar a opinião pública. Na edição do dia 
26 de agosto, o jornal O Estado de S. Paulo 
noticiou com destaque o possível julgamento, 
no dia 9 de setembro, do pedido de extradição 
do militante político italiano Cesare Battisti, 
pelo Supremo Tribunal Federal, informando 
que naquela data o Tribunal decidirá se o ita-

liano será extraditado. Assinalando que o caso 
ganhou repercussão internacional em decor-
rência da concessão de refúgio pelo Ministro 
Tarso Genro, transcreve o jornal um trecho da 
fundamentação do ato concessivo do refúgio, 
concluindo, textualmente, que isso “destacou 
o Ministro em seu parecer”. O equívoco está 
em que o Ministro não deu parecer, não emitiu 
uma opinião, que poderia ser acolhida ou não, 
mas proferiu uma decisão, o que tem consequ-
ências jurídicas de extrema relevância. 

A Lei nº 9.474, de 22 de julho de 1997, 
definiu mecanismos para a implementação do 
Estatuto dos Refugiados, em decorrência da 
adesão do Brasil à Convenção Relativa ao Es-
tatuto dos Refugiados, aprovada pela ONU em 
1951.De acordo com essa lei, cabe ao Ministro 
da Justiça a decisão final sobre a concessão 
do refúgio, estando expresso no art. 33 que 
“o reconhecimento da condição de refugiado 
obstará o seguimento de qualquer pedido de 
extradição baseado nos fatos que fundamenta-
ram a concessão do refúgio”, decisão da qual, 
segundo a lei, não cabe recurso. Assim, pois, 
no desempenho de suas atribuições legais, 
o Ministro da Justiça proferiu uma decisão, 
criando uma situação jurídica nova, o que não 
ocorreria com um simples parecer. Lamenta-
velmente, a imprensa fez confusão e tratou a 
decisão definitiva do caso como se fosse ape-
nas um parecer do Ministro, contribuindo para 
criar a ilusão de que o caso ainda não foi deci-
dido e que o Supremo Tribunal Federal poderá 
julgá-lo concedendo a extradição. Por todas as 
implicações desse caso e por sua repercussão 
interna e internacional, é muito importante a 
informação correta e precisa pela imprensa, 
para orientação da opinião pública.

Eu quero aqui, nesta oportunidade, ressaltar que 
avalio como muito interessante que possam os editores 
responsáveis pelo jornal O Estado de S. Paulo verifi-
car a contribuição construtiva e feita da maneira mais 
respeitosa para com esse importante jornal do Brasil, 
que, justamente, tem uma tradição extraordinária em 
defesa da liberdade de imprensa. 

Ainda hoje, o jornal O Estado de S. Paulo reporta 
como o New York Times noticiou a censura contra O 
Estado de S. Paulo, recordando os episódios havidos 
durante o regime militar, salientando, por exemplo:

Um coronel do Exército brasileiro obser-
vou as primeiras milhares de cópias da edição 
dominical do jornal O Estado de S.Paulo saí-
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rem das impressoras. Então, ordenou a para-
da das máquinas e confiscou a edição. Assim 
começava a reportagem do New York Times, 
em 25 de setembro de 1969, sobre a ação de 
censores em jornais de São Paulo e do Rio.

Em 1973, o diário americano voltava a 
abordar, de forma parecida, o mesmo drama. 
“Todas as noites, por volta das 23 horas, um 
censor da Polícia Federal brasileira vai à Re-
dação de O Estado de S. Paulo, jornal mais 
influente do País, lê todas as provas e corta 
qualquer material que trate de assuntos tabu 
ou que pareçam ‘inconvenientes’.” 

No fim de 1974 e início de 1975, O Es-
tado, que completava cem anos, foi tema de 
nova reportagem e de editorial no New York 
Times. “Quase solitário entre os jornais brasi-
leiros, o Estado firmemente se recusa a prati-
car a autocensura, preferindo demonstrar sua 
independência ao imprimir colunas de poesia 
nos espaços em branco deixados pelas atri-
buladas tesouras dos agentes do governo”, 
dizia o editorial.

Isso a propósito justamente da dificuldade que 
presentemente passa o jornal O Estado de S.Paulo, 
que, por decisão tomada pelo Desembargador Dácio 
Vieira, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, foi 
impedido, desde 31 de julho, de reportar-se à investi-
gação da Polícia Federal sobre o empresário Fernan-
do Sarney.

Eu considero importante que a censura ao jornal 
O Estado de S.Paulo seja o quanto antes levantada.

O Sr. José Nery (PSOL – PA) – Senador Su-
plicy.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Senador José Nery, com muita honra.

O Sr. José Nery (PSOL – PA) – Senador Su-
plicy, primeiro, cumprimento V. Exª, com satisfação, 
por registrar essa peça muito bela escrita pelo jurista 
Dalmo Dallari, abordando um aspecto de como a im-
prensa brasileira, especialmente o jornal O Estado 
de S.Paulo, trata de um tema que para nós tem mui-
ta relevância, importância, referindo-se justamente ao 
noticiário a respeito da concessão de refúgio político 
a um cidadão italiano, Cesare Battisti, que, acusado 
de vários crimes...

(Interrupção do som.)

O Sr. José Nery (PSOL – PA) – ...tivemos a pos-
sibilidade de constatar – e o senhor acompanhou esses 
fatos com muita propriedade – e estamos convencidos 
da inocência de Cesare Battisti. E o Governo brasileiro, 
através do Ministro da Justiça, agiu de acordo com o 

que estabelece a lei que trata do refúgio político, que 
o senhor há pouco mencionou. Entendemos que a 
decisão do Ministro Tarso Genro foi da mais alta cor-
reção, legalidade e justeza. Lamentamos que essa lei 
não tenha sido considerada também sob o ponto de 
vista dos nossos compromissos internacionais. O Brasil 
aderiu, em 1951, a esse pacto para tratar e respeitar o 
Estatuto do Refugiado Político. Entendo que não cabe 
outra decisão. É o que esperamos do nosso Supremo 
Tribunal Federal: uma decisão altiva, correta, que faça 
justiça a Cesare Battisti e, principalmente, que seja 
a consolidação da nossa legislação com relação ao 
Estatuto do Refugiado. Esperamos, Senador Suplicy, 
com muita ansiedade e também com um desejo mui-
to sincero, que possamos, no próximo dia 9, quando 
está programado o julgamento das ações que envol-
vem o Sr. Cesare Battisti, ter de fato a garantia do seu 
refúgio, já determinado por ato do Ministro da Justiça, 
com base nas leis brasileiras, e, evidentemente, a li-
berdade para o Sr. Cesare Battisti. Portanto, nós, que 
estamos juntos nessa luta, ao lado de outros tantos 
Senadores, Deputados, entidades não-governamentais, 
movimentos sociais que lutam por justiça e dignidade, 
esperamos que essa decisão do Governo brasileiro 
seja respaldada, consolidada e, assim, justiça seja 
feita a esse cidadão italiano. Nós temos convicção da 
sua inocência. Parabéns a V. Exª pelo tema trazido e, 
sobretudo, por trazer ao debate, com esse importante 
artigo do jurista Dalmo Dallari, essa avaliação sobre 
a abordagem da imprensa...

(Interrupção do som.)

O Sr. José Nery (PSOL – PA) – ... abordagem 
da imprensa acerca de importante aspecto da nossa 
legislação e da decisão que o Estado brasileiro deve 
tomar em situações como essa. Meus cumprimentos 
a V. Exª 

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Muito obrigado, Senador José Nery. Quero assinalar 
que há muita expectativa positiva, inclusive da parte de 
Cesare Battisti, que assinalou que, pela primeira vez, 
um órgão da Justiça – no caso, a Justiça brasileira – 
vai de fato propiciar a ele a possibilidade de explicar 
por que ele não cometeu os quatro assassinatos, uma 
vez que, nas Cortes na Itália e na Europa, ele não teve 
a oportunidade de se defender. Nunca um juiz ou uma 
autoridade policial perguntou a ele: “Você de fato co-
meteu esses assassinatos?” A resposta dele ele nunca 
teve a oportunidade de dar, e a Justiça brasileira, pela 
primeira vez, vai conceder-lhe essa oportunidade.

(Interrupção do som.)

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Ouço o Senador João Pedro, para terminar, então.
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O Sr. João Pedro (Bloco/PT – AM) – Senador 
Suplicy, eu pedi o aparte, primeiro para, como V. Exª e 
como o Senador Nery, registrar essa manifestação públi-
ca, através da imprensa, desse grande brasileiro, desse 
grande advogado, desse jurista que é Dalmo Dallari, 
em uma matéria que não é simples. Ela é complexa, 
mas remete a uma exigência para um Estado nacional: 
deve a sua Justiça, um dos Poderes que compõem o 
Estado nacional, o Estado brasileiro, no caso, honrar 
absolutamente compromissos internacionais.

(Interrupção do som.)

O Sr. João Pedro (Bloco/PT – AM) – Espero que 
a história de um homem de esquerda não seja nega-
da nos autos. Espero que não seja negado também o 
contexto em que viveu a Itália num período bem recen-
te, da luta mais renhida, mais dura, do ponto de vista 
político, que envolveu vários grupos e que culminou 
com o assassinato de um Ministro. Quero só ilustrar, 
lamentando evidentemente o assassinato, mas ilustrar 
a radicalidade da luta política na Itália, que envolveu 
um primeiro-ministro. E esse é um julgamento...

(Interrupção do som.)

O Sr. João Pedro (Bloco/PT – AM) – Esse é um 
julgamento que não só o Brasil estará acompanhando; 
o mundo estará acompanhando essa decisão. Não é 
simples, porque, do ponto de vista do Estado brasileiro, 
já há uma decisão tomada no mérito. É a decisão de um 
Ministro de Estado, do Ministro da Justiça. Obedecendo 
a todos os procedimentos, o Poder Executivo decidiu. 
Então, espero que o alerta desse grande brasileiro que 
é Dalmo Dallari chegue no sentido de compor o con-
teúdo da decisão da nossa Corte maior. É um alerta 
importante, que tem repercussão internacional. V. Exª 
faz isso nesta sessão do Senado Federal.

(Interrupção do som.)

O Sr. João Pedro (Bloco/PT – AM) – Espero que 
a Justiça brasileira decida não do ponto de vista do Sr. 
Cesare Battisti, mas como uma decisão sobre um ci-
dadão que está fora do seu País e que agora depende 
de uma Justiça absolutamente isenta. Isso vai compor 
a história da Justiça brasileira. Parabéns pelo registro 
da reportagem escrita por Dalmo Dallari.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Muito obrigado, Senador João Pedro.

Tenho a convicção de que os laços de fraternidade 
e respeito mútuo entre o Brasil e a Itália vão permane-
cer sempre no mais alto nível, mesmo com a decisão 
favorável à concessão de refúgio a Cesare Battisti.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– Convidamos agora a usar da palavra, como Líder, 
José Nery.

O SR. JOSÉ NERY (PSOL – PA. Como Líder. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente Mão Santa, 
Srªs e Srs. Senadores, no ensejo da sessão de hoje, 
quero divulgar a importante carta aprovada pela 32ª 
Assembleia de Pastoral Regional da CNBB Norte II, 
Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, realizada 
nos dias 26 a 28 de agosto. 

Essas reflexões merecem atenção de todos os 
Senadores e Senadoras. A carta aberta dos Bispos 
agentes de pastoral está escrita, Sr. Presidente, nos 
seguintes termos: 

“Eu sou o Senhor, que na terra estabeleço 
a misericórdia, o direito e a justiça; 

porque é disso que eu gosto, diz o Senhor.” 
Jr 9, 23 

Nós, bispos do Pará e Amapá, coordenadores de 
pastoral e representantes dos organismos e pastorais 
que compõem o Regional Norte II da Conferência Na-
cional dos Bispos do Brasil, reunidos em Belém na 32ª 
Assembleia de Pastoral Regional, nos dias 26 a 28 de 
agosto de 2009, refletimos sobre as CEBs – Comuni-
dade de Vida e Missão. Com muita esperança, cons-
tatamos que nossas comunidades estão vivas, escu-
tam e meditam a Palavra de Deus e, inspiradas pelo 
projeto de Jesus, procuram unir fé e vida e enfrentar 
os desafios provenientes da realidade peculiar sócio-
econômica e ambiental da Amazônia. O desrespeito 
à natureza e a destruição em curso ameaça a sobre-
vivência humana em nossa região. Assim, decidimos 
dirigir-nos aos povos da Amazônia para partilhar as an-
gústias que afligem a todos nós. Destacamos os gran-
des males causados pelo modelo de desenvolvimento 
adotado que privilegia os que detêm o poder político e 
econômico, sobretudo nos lugares mais longínquos da 
região, deixando a população à mercê do narcotráfico 
e exposta a uma total insegurança. A violência rural e 
urbana ceifa diariamente a vida de centenas de inocen-
tes. O povo está sendo vilipendiado na sua dignidade 
e nos seus mais elementares direitos. 

Todas essas mazelas vêm junto com uma 
transformação imposta a nossa sociedade em 
nome de um desenvolvimento que se tornou um 
desenvolvimentismo opressor, fazendo ecoar 
em nossas cidades e nos campos lamentos e 
clamores dos povos indígenas, das populações 
ribeirinhas, dos remanescentes dos quilom-
bos e também dos migrantes e trabalhadores, 
muitos deles em condição de escravidão, dos 
jovens sem emprego que gritam por socorro. 
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Muitos deles não temem ir à luta para mani-
festar sua oposição a projetos faraônicos que 
destroem o meio ambiente e atentam contra 
a vida, sendo, porém, criminalizados por sua 
coragem e iniciativa. 

Sabemos que cada motosserra que der-
ruba nossa mata, cada barragem que represa 
os nossos rios ceifam um pouco de vida e des-
troem esperanças e sonhos de nossa gente. 
Interrogamo-nos, cada vez mais, qual será o fu-
turo dessa região. Apelamos aos responsáveis 
na política e economia que tomem consciência 
da real situação em que essa região se encon-
tra e optem por um desenvolvimento que visem 
a uma Amazônia sustentável e solidariamente 
compartilhada. Continuamos lutando contra 
um modelo de desenvolvimento socialmente 
injusto e ambientalmente degradante. 

Repetimos o que já afirmamos por oca-
sião do IX Encontro dos Bispos da Amazônia, 
em Manaus, em 2007: ‘O nosso povo é vítima 
de uma verdadeira tirania econômica e po-
lítica. Vive com medo, porque depende dos 
“empregos” das Prefeituras’. Naquele mesmo 
documento, também nos referimos ‘ao Estado 
omisso em manter a soberania da Amazônia, 
deixando que se transforme num corredor de 
exportação, de privatização da água, de con-
cessão de florestas, de exploração de minérios 
e do agronegócio’. “O povo está decepcionado 
ao perceber que a sua participação, que lhe é 
pedida na gestão pública, não é respeitada”. 

Neste momento, assistimos com muita 
preocupação aos trâmites em torno da proje-
tada construção da Hidrelétrica de Belo Mon-
te. Mais um grande empreendimento que não 
leva em conta os verdadeiros anseios da po-
pulação e atiça apenas a ambição daqueles 
que apregoam um desenvolvimento que, cer-
tamente, será passageiro e destruidor. São 
previstos 1.522 km² de destruição – 516 km² 
de área inundada e 1.006 km² de área que se-
cará com o desvio definitivo da Volta Grande 
do rio Xingu! Depois do turbilhão de dez anos 
de construção, restarão, talvez, 700 empre-
gos. Que desenvolvimento é esse que destrói 
inescrupulosamente o habitat dos povos e fa-
mílias, a fauna e a flora? Esse megaprojeto, 
se concretizado, deixará milhares de “projetos 
de vida” atropelados pelo deslocamento com-
pulsório de inúmeras famílias de suas casas e 
de suas terras. Como em outros projetos, cen-
tenas de infâncias se perderão, vitimadas pela 

exploração sexual. Milhares de trabalhadores 
formarão o exército de reserva que se amon-
toam em abrigos imundos e desumanos nas 
circunvizinhanças dos canteiros de obras. Os 
povos indígenas de comunidades tradicionais 
secularmente perseguidos e dizimados rece-
berão o golpe fatal perdendo seus territórios e 
recursos naturais – e, sobretudo, a terra queri-
da de seus ritos e mitos, onde sepultaram os 
seus ancestrais. Ressoa aos nossos ouvidos 
o grito de um índio Kayapó: “O que será de 
nossas crianças?!”

Primeiro, Tocantins, Araguaia... Depois, 
Uatumã, Madeira, Xingu... Na sequência, Tapa-
jós e Trombetas... A Bacia Amazônica, a maior 
reserva de água doce e de vida do Planeta, 
penosamente dilacerada pelo represamento 
dos rios, pelo açodamento desenfreado da 
busca de riqueza e desenvolvimento a qual-
quer preço, sob os olhos e o patrocínio dos 
poderes públicos constituídos que governam, 
dando as costas aos legítimos anseios do 
povo e privilegiando uma minoria que sonha 
auferir polpudas riquezas com a realização de 
um projeto insano.

Não podemos nos calar diante da ame-
aça que paira sobre a vida de nossos irmãos 
e irmãs e diante da imprevidência e da impre-
visibilidade que predominam nesses projetos, 
diante da desinformação que parece acalentar 
o silêncio de nossa sociedade sobre ações e 
projetos de tamanha gravidade.

Motivados pelo espírito profético de Jesus 
e solidários com nosso povo que não é ouvi-
do, rogamos ao Deus da Justiça que nos dê 
fé, coragem e firmeza para nunca desistirmos 
de nossa missão.

Cremos que o projeto de Deus de comu-
nhão e participação continua vivo em nossas 
Comunidades Eclesiais de Base.

Pedimos à Nossa Senhora de Nazaré 
que interceda por seu povo.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, agradeço 
pela atenção e espero que a voz dos Bispos possa 
propiciar alguns minutos de reflexão nesta Casa acer-
ca do modelo de desenvolvimento que continua sendo 
implantado na Amazônia e em nosso País.

Sr. Presidente, Srs. Senadores...
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 

– Um minuto para concluir e um convite para V. Exª 
presidir. Faltam João Pedro e eu para usar da palavra. 
V. Exª concorda?
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O SR. JOSÉ NERY (PSOL – PA) – Para não ser 
injusto com V. Exª, vou ficar aí.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– Você fica bem.

O SR. JOSÉ NERY (PSOL – PA) – Para ouvi-
lo, dirigi-lo e escutá-lo com toda a atenção e não vou 
contar o tempo para que V. Exª possa se pronunciar. E, 
como fazemos aqui desta tribuna, além de discutir os 
problemas nacionais, os problemas regionais, os pro-
blemas do nosso povo bem como as soluções, também 
façamos daqui um espaço para denunciar as injusti-
ças como faço aqui agora, lendo a carta dos Bispos 
da Amazônia, especialmente do Regional Norte II, do 
Pará e do Amapá, que fazem ecoar um grito de justiça, 
liberdade, respeito aos direitos humanos, ao meio am-
biente, às populações tradicionais, à luta contra todo 
tipo de violência e principalmente contra os grandes 
projetos que têm levado a Amazônia à destruição, ao 
subdesenvolvimento e à violência.

Portanto, Sr. Presidente, encerro também infor-
mando que, na última quinta-feira, participei de im-
portante encontro, o 10º Encontro Estadual dos Con-
selheiros Tutelares do Estado do Pará, que reuniu 58 
Municípios, inclusive com representações do Estado 
do Pará e do Amapá. Importantes questões ligadas à 
defesa dos direitos da criança e do adolescente foram 
discutidas como parte de uma plataforma pela inclu-
são desses direitos nas políticas públicas dos nossos 
Estados e dos nossos Municípios. 

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Convidamos o 

Senador João Pedro, como penúltimo orador, e convi-
damos José Nery, esse Líder extraordinário do PSOL, 
para vir presidir este final de sessão.

O SR. JOÃO PEDRO (Bloco/PT – AM. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, Srs. Senadores, funcionários do Senado que 
estão até esta hora aqui, Brasil que está a nos assistir, 
é claro que, Presidente Nery, se houvesse uma maior 
disciplina no tempo, nós terminaríamos mais cedo a 
sessão e todo mundo falaria. É muito desigual aqui, e 
não existe nenhum Senador melhor que o outro. E não 
dá, do ponto de vista da racionalidade administrativa, 
um Senador falar durante uma hora e meia e os outros 
Senadores falarem por quatro minutos, cinco minutos, 
dez minutos, às 21h33. Quer dizer, precisamos raciona-
lizar isso, para dar dinâmica e, principalmente, pensan-
do nos funcionários do Senado, que têm que trabalhar 
depois de nós paralisarmos aqui, para arrumarem o 
dia de amanhã. Então, fica o meu registro aqui.

Sr. Presidente, eu não poderia deixar de falar, 
na noite de hoje, sobre a perda, o falecimento, no dia 
de ontem, na minha cidade, Parintins, de um grande 

amazonense, de um pai, de um filho, de um médico 
que o Amazonas perdeu, que Parintins perdeu. Estou 
falando do Dr. Aldrin Verçosa Dias, que foi sepultado 
na tarde de hoje em Parintins, cidade importante do 
Amazonas.

O sepultamento contou com uma grande mobi-
lização, num gesto de reconhecimento, porque o Dr. 
Aldrin, como disse, além de pai e filho, foi um grande 
profissional da Medicina, um grande homem público, 
que exerceu a Medicina com muito humanismo, aten-
dendo a todos, a todas, brincando com as crianças, 
solidário em todas as horas.

Apresentei, Sr. Presidente, nesta sessão, um 
voto de pesar pela perda do Dr. Aldrin, pessoa que 
conheci. Minha família, meus filhos foram atendidos 
pelo Dr. Aldrin, assim como milhares de crianças e de 
pessoas em Parintins.

Faço este registro e presto a minha solidarieda-
de, minha homenagem nessa hora de dor ao seu pai, 
aos seus filhos, à sua esposa, Srª Marcilena Seixas 
Dias, e aos seus amigos.

O Dr. Aldrin chegou, inclusive, a ser Diretor Ad-
ministrativo, há bem pouco tempo, do Hospital Padre 
Colombo, que é uma referência em Parintins e no Mé-
dio Amazonas.

É com muito pesar que registro a perda desse 
grande profissional, desse grande médico.

Sr. Presidente, quero fazer também um registro 
sobre o pré-sal. É evidente que teremos, aqui no Con-
gresso, um tempo para fazer essa discussão. Mas serei 
rápido em registrar a minha estranheza em relação ao 
fato de o Democratas, o PSDB, o PPS, na Câmara e 
aqui no Senado – já ouvi a manifestação do Líder José 
Agripino – obstruírem essa matéria, em dificultar a tra-
mitação dessa matéria. Estranho porque essa não é 
uma matéria do Presidente Lula, não é uma matéria da 
Petrobras; esse é um assunto da Nação brasileira.

Quando vejo a postura da Oposição, para mim, 
não é outro caminho senão o da politização, é politizar 
isso. E não precisamos politizar; precisamos, sim, en-
grandecer esse debate. E, quando ouço sobre o prazo 
de 45 dias na Câmara e 45 dias no Senado – 90 dias 
–, compreendo; compreendo esse tempo, mas quero 
lembrar um outro tempo: o pré-sal foi anunciado pela 
Petrobras em 2007. Na realidade, está posto esse de-
bate sobre o pré-sal desde 2007, Sr. Presidente. Penso 
que não é desculpa de que o Governo constituiu uma 
comissão interministerial e tratou nesse último ano, 
que isso possa ser o argumento de que nós só temos 
90 dias, como se o debate não tivesse sido colocado 
desde 2007 pela Petrobras.

Então, Sr. Presidente, quando vejo a história re-
cente do nosso País, deste Brasil que foi colônia, deste 
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Brasil que teve 300 anos de escravidão, deste Brasil 
que passou por momentos dramáticos como golpes 
militares, o fechamento do Congresso, vejo este mo-
mento de riqueza que poucos países possuem, penso, 
como se diz popularmente nas ruas, nos bares, no dia 
a dia, que Deus é brasileiro.

A dimensão dessa riqueza é de 14 bilhões de 
barris de petróleo. Essa é a projeção da descoberta 
destas três bacias: Tupi, Iara e Parque das Baleias. 
Estão aqui, no mar brasileiro, a 300 Km da costa bra-
sileira, a 7 mil metros de profundidade. Como é que 
se acha esse petróleo, como é que se encontra esse 
petróleo, senão já destacando a importância, o papel 
da Petrobras, senão já destacando a inteligência de 
brasileiros? Porque só se encontra petróleo do pré-sal 
a 7 mil metros. E houve também a descoberta do pós-
sal. É orgulho da nossa ciência, da nossa pesquisa.

Isso é motivo de orgulho. E claro que deve ser, e 
não pode ser outro, o caminho senão o da discussão 
de como trabalhar essa riqueza, esse bem garantido 
pela nossa Constituição. E quando vejo alguém já di-
minuindo o papel dessa riqueza, puxando para o seu 
Estado, percebo que temos que discutir o pré-sal.

(Interrupção do som)

O SR. JOÃO PEDRO (Bloco/PT – AM) – E dis-
cutir o pré-sal a partir de um compromisso de Nação 
e não do meu Estado, o Rio de Janeiro, o Amazonas. 
Não. Isso é diminuir.

Então, nós precisamos de tranquilidade para fa-
zer essa discussão. E não pode ser com obstrução, 
não se pode dificultar o debate, porque é possível fa-
zer um bom debate em 90 dias, sim. Em 90 dias, nós 
podemos ouvir aqui a CNBB, os trabalhadores rurais, 
as entidades sindicais, a OAB, a União Nacional dos 
Estudantes...

(Interrupção do som)

O SR. JOÃO PEDRO (Bloco/PT – AM) – Podemos, 
sim, em 90 dias, aqui no Congresso, fazer esse debate. 
O que não podemos é dizer que o debate começou 
ontem, a partir da apresentação dos projetos que o 
Presidente Lula encaminhou ao Congresso Nacional 
para definirmos o marco regulatório desta riqueza, que 
deve ser, sim, distribuída por todos os brasileiros. O 
País, este País que foi colônia, este País da escravidão 
foi desenvolvido com diferenças regionais brutais. Por 
isso, temos até hoje, no século XXI, residências sem 
energia, milhares de brasileiros sem escola, milhares 
de brasileiros sem saúde pública. Então, é hora de o 
Congresso Nacional travar o debate e fazermos do pré-
sal um momento de gestão estratégica, de compreen-
dermos que o petróleo é geopolítica, de que o Brasil é 
um outro País com essa descoberta e, principalmente, 

um outro País a partir da sua exploração. E este será 
um outro País se distribuirmos essa riqueza, esse bem 
do povo brasileiro para todos os brasileiros e pormos 
fim à miséria, à pobreza, às indiferenças. Espero que 
o pré-sal seja o momento inclusive deste Congresso 
se encontrar com um debate profundo, mas compro-
missado com a Nação brasileira.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Sr. Mão Santa, 3º Secretário, deixa a 
cadeira da Presidência, que é ocupada pelo 
Sr. José Nery.

O SR. PRESIDENTE (José Nery. PSOL – PA) – 
Meus cumprimentos ao Senador João Pedro pelo seu 
pronunciamento.

Concedo a palavra ao Senador Mão Santa, re-
presentando aqui o PMDB e o Piauí.

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador) – Sr. Presi-
dente José Nery, Parlamentares presentes, brasileiros 
e brasileiras presentes aqui no plenário e que nos as-
sistem pelo sistema de comunicação do Senado.

José Nery, há algumas coisas em que creio. Eu 
creio em Deus; eu creio no amor, o amor que cimenta 
a maior das instituições, a família; eu creio no estudo, 
que nos leva à sabedoria; creio no trabalho, que nos 
leva à prosperidade, à riqueza e à felicidade; e creio 
nesta que acho que foi o maior feito da civilização: a 
democracia. Dessa democracia, como a própria igreja, 
nós que somos um País cristão, permita-me a compa-
ração, Senador José Nery: a base. Se o padrezinho 
da capelinha, da paróquia não funcionar, não for bom 
em Teologia, não for ético em virtudes, não tem cône-
go, bispo, arcebispo ou Papa que dê jeito na Igreja. A 
mesma analogia se pode fazer na hierarquia militar. 
Se aquele soldadinho não tiver coragem, se não for 
um bravo, não tem cabo, sargento, tenente, capitão, 
coronel ou general que dê jeito.

Da nossa política, eu entendo que a gente tem 
que ver essa base, e essa base são os vereadores. 
E eu estou aqui com muita emoção, e, primeiro, eu 
queria ler aqui... Uns vereadores estavam ali atentos, 
quer dizer, eles participam. E eu estava ali e não pude, 
eram tantos oradores... A Câmara Municipal de Igua-
ba Grande. O Tião Sassarico, vereador, é do PSB. A 
Câmara Municipal de Iguaba Grande, Rio de Janeiro, 
Edmundo Silveira é o Presidente; ele é o Vice-Prefeito 
também de Iguaba Grande, Estado do Rio de Janeiro. 
E eles ali atentos, participando e tudo.

Mas a emoção que me traz aqui é porque a nossa 
capital, Teresina, ganhou, vamos dizer... Eu entendo que 
os vereadores, cada Câmara Municipal tem que ser a 
catedral da democracia. Como as igrejas, como as ca-
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tedrais, que são abertas ao povo toda hora, as Câmaras 
são as catedrais da democracia. Os senhores vereadores 
têm que abrir a casa do povo para o povo participar, o 
povo reivindicar. Chamar o povo. Não acredito em cidade 
cuja Câmara Municipal não se reúne pelo menos uma 
vez por semana. Mas a Câmara Municipal da nossa 
capital, Teresina, ganhou um prédio novo, um palácio, 
modesto, simples como é o povo, mas de funcionalida-
de. De tal maneira que eu acho que é muito adequado, 
porque não intimida o povo. Quem procura a Câmara 
Municipal, os vereadores – e como procuram! –, é o 
povo, e, via de regra, os mais necessitados, os mais 
humildes, os mais sofridos e os injustiçados. Os ricos 
não precisam de vereador, eles resolvem os problemas 
deles, têm dinheiro, prestígio. É o povo mesmo.

Então, a satisfação é grande, porque a capital do 
Piauí, Teresina, ontem - daí eu não ter vindo ontem aqui 
ao Senado -, inaugurou a nova sede da Câmara. Foi 
uma festa muito feliz, primeiro, pelo patrono: o palácio 
recebeu o nome do Senador Chagas Rodrigues. Ele foi 
Senador, foi Vice-Presidente desta Casa, foi cassado 
no período revolucionário. Ele, muito novo, foi Deputado 
Federal várias vezes. Foi talvez o mais jovem Gover-
nador do Piauí, e depois foi cassado. Ele foi no último 
ato institucional. Então, Chagas Rodrigues, essa figura 
extraordinária, é aquela como Winston Churchill disse: 
“Casei-me, e tudo foi fácil”. Esta é uma das paradas 
da história mais bonita.

Winston Churchill, sem dúvida nenhuma, da época 
contemporânea, foi militar. Ele participou da 1ª Guerra 
Mundial como jornalista e foi o Comandante-em-Chefe 
da última guerra mundial. Foi ele que pegou os Estados 
Unidos e a Rússia – Frank Delano Roosevelt e Stalin - 
e uniu; buscou o Getúlio, que estava até simpatizante 
aos totalitários, e fez renascer a democracia. Determi-
nado, anunciou o Dia D. José Nery, o mais importante 
é que, então, ele foi procurado pela imprensa. Sabe 
o que foi que ele disse? “Casei-me, e tudo foi fácil” – 
atentai bem! –, mostrando que a estabilidade e a tran-
quilidade estão na mulher, no lar e tudo.

Ele diz uma frase muito importante, a mais boni-
ta que eu acho, para interpretar a política, ele que foi 
um vitorioso líder militar e um vitorioso homem político. 
Ele disse assim, Zé Nery: “A política é como a guerra, 
com a diferença de que, na guerra, só morremos uma 
vez”. Na política... Mas reflete bem!

Agora, disso tudo da política, encanta-me a parti-
cipação dos vereadores. Eu fui prefeitinho e vi a devo-
ção. Um quadro vai dizer a grandeza, José Nery, para 
meditarmos sobre o vereador. O sujeito fala que vai 
aumentar, e tem que aumentar; ele é que representa 
o povo, ele é que acolhe o povo, ele é que acolhe o 
pobre, o que não pode entrar no hospital, o que está 

preso injustamente, o que está faminto, o que não 
tem um teto, um transporte e tal... Mas eu daria só um 
exemplo da grandeza:

José Nery, na França, onde gritaram “liberdade, 
igualdade e fraternidade”, lá, Giscard d’Estaing, Pre-
sidente da França – ele era do Charles De Gaulle –, 
sete anos, maravilhoso presidente! Pela sua escola, 
ele era do partido de Charles De Gaulle – e na França 
há muitos partidos, muitos candidatos –, ele ganha a 
eleição, José Nery, no primeiro turno. Vários candida-
tos, dezenas. A França tem muitos partidos como hoje 
nós temos no Brasil. Aí vai para o segundo turno – ele 
ganhou no primeiro turno. Então foi um governante ex-
traordinário. Aí ficou ele e o Mitterrand. Mitterrand era 
assim como o Luiz Inácio, já tinha perdido várias vezes, 
traquejado, astuto, malicioso. Aí foram para o segun-
do turno, Giscard numa franca maioria. O desempre-
go era do momento. Então, Mitterrand foi muito hábil. 
José Nery, aqui não estamos nessa conversa aqui 40 
horas, 44 horas? Pois ele, num cálculo, num programa 
de televisão, ganhou. Ele disse: “vou resolver aqui o 
problema do desemprego”. Funcionário público, traba-
lha oito horas, só vai trabalhar cinco, ficam três horas 
vagas, e eu vou contratar tantos para preencher. Fez 
um cálculo convincente e ganhou. Ganhou e cumpriu 
mesmo, tanto que ele foi reeleito.

Mas o mais bonito de Giscard d’Estaing, a cultura 
democrática francesa, ele passou a faixa, aí foi a im-
prensa – a imprensa é importante: – E agora, Giscard 
d’Estaing, o que você vai fazer?” Olha a autoridade; 
olha o entender da política. Ele olhou e disse assim: 
“Eu vou ser Vereador na minha cidade natal”. O Pre-
sidente da França foi ser Vereador. Quer dizer, nada 
diminui. Tudo é grandeza do ideal da democracia, do 
servir, do participar, do representar o povo. E foi. Hoje, 
ele foi, ele cumpriu, e o Sarkosy aproveitou e o nomeou 
Presidente do Conselho Político da França. Mas foi. 
Essa é a grandeza do que é o Vereador.

Então, a capital do Piauí fez um palácio modes-
to, mas muito objetivo. Primeiro, o nome. Esse Chagas 
Rodrigues foi uma figura extraordinária. Ele foi Sena-
dor da República, foi cassado, e eu tenho ligações de 
parentesco com ele. A esposa dele era minha prima 
legítima, Maria do Carmo; uma Eva Perón, querida. 
Quiseram, depois dele, candidatá-la a Teresina, como 
Deputada, Senadora.

(Interrupção do som.)

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Ela era uma 
Eva Perón, Maria do Carmo, minha prima. E o pai dela, 
que é meu tio e padrinho, não deixou. Era naquele 
tempo da ditadura. Mas era querida. 
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Eu fui Governador por isso. Eu era o melhor que 
o Prefeito Wall Ferraz escolheu para ser o seu vice. Eu 
era o vice. O Wall Ferraz, o grande líder de Teresina, o 
maior líder de Teresina, desistiu, porque ele tinha de 
abandonar a Prefeitura e já tinha tido um revés contra 
a oligarquia. E eu não era o da vez, não. O povo queria 
o Chagas Rodrigues, Nery. Mas ele se apresentou na 
convenção, disse que se achava cansado, que bom 
seria aquele Prefeito de Parnaíba, aquela cidade, e 
me indicou; e nós estamos aqui.

Chagas Rodrigues foi essa figura ímpar, homem 
de moral e visão. Só que tenho noção. Tião, como Líder 
do Governo e forte, anunciou para o Brasil que nosso 
Luiz Inácio deu aquele primeiro pagamento para os – 
vamos dizer – egressos dos leprosários, dos antigos 
leprosários. Hoje, eles se chamam hansenianos. Cha-
gas Rodrigues, já no início dos anos 60, José Nery, 
dava, no Piauí, um salário a todo egresso daquelas 
colônias de tratamento, marcados. Até a Bíblia os dis-
criminava. Eu Governador paguei, porque já havia a 
lei, àqueles mutilados, antes da Suframa, antes dos 
medicamentos. Então, eu interrompi o anúncio: “Não 
é do Tião, não. É lá no Piauí.” 

Outra que ele fez, para você ver a sensibilidade 
desse homem. Sabe que soldado não casava? Era 
proibido soldado casar. Chagas Rodrigues e essa vi-
são Agespisa, Cepisa, Fripisa. Então, é uma homena-
gem justa e agradeço. E esta Casa em que se cresce 
– o ato presente. Eu o conheço desde 1979. Eu era 
vice-Líder do Dr. Lucídio Portella, ele era o secretário 
particular. Trinta anos de amizade, de respeito, ele é 
o Presidente, com perspectivas invejáveis.

O representante do Governador, o prefeito, que 
é do PSDB, Sílvio Mendes, e os representantes da 
família. A Teresinha de Jesus, irmã de Chagas Rodri-
gues, o vereador Chico Wilson, parentes de Chagas 
Rodrigues.

A beleza daquela solenidade foi que houve um 
culto ecumênico. Tinha um pastor, Gessivaldo Isaías, 
e o padre Carlos Wagner. A beleza da evolução ecu-
mênica lá, as bênçãos.

Então, a confiança do povo do Piauí nos seus 
vereadores. Para terminar, eu citaria nominalmente: 
Ananias Falcão Carvalho, do PV; Renato Pires Ber-
ger, do PSDB, é o Presidente, figura extraordinária, 
com perspectiva invejável na política da capital, na 
política do Estado; Francisco Wilson de Melo; Décio 
Solano Nogueira; Eduardo R. da Silva, do PP; Ed-
valdo Marques Lopes, do PSB; Edson Moura Sam-
paio Melo, do PSDB; Inácio Carvalho; Pastor Levino 
dos Santos, do PRB; Luiz Lobão Castelo Branco, do 
PMDB; Maria do Rosário Bezerra; Jonas dos Santos 
Filho, o Joninha, do PSDB; José Ferreira de Sousa, 

foi o que começou a edificação; José Pessoa Leal, 
médico, do PDT; Luiz Humberto Silveira; Major Paulo 
Roberto Bezerra; Olésio Coutinho Filho; médico, do 
PTB; Rodrigo de Souza Martins; Teresa dos Santos 
S. Britto; Humberto Mariano C. Branco; Valdemir Se-
verino Virgino.

Então, eu quero dizer que, no meu entendimento, 
Vereador é um Senador Municipal e, nós, Senadores, 
somos Vereadores Federais. 

Sem dúvida nenhuma, eu acredito cada vez mais 
no aperfeiçoamento da democracia. Cada vez que 
me aproximo dos Vereadores vejo o amor e o ideal 
de democracia que vai, sem dúvida nenhuma, fazer 
o mundo melhor.

O SR. PRESIDENTE (José Nery. PSOL – PA) – 
Os cumprimentos ao Senador Mão Santa e os nossos 
agradecimentos aos funcionários do Senado, especial-
mente aos que atuam no plenário, por essa prolonga-
da e extensa sessão. 

O Sr. Senador Gerson Camata enviou discurso 
à Mesa, que será publicado na forma do disposto no 
art. 203 do Regimento Interno.

S. Exª será atendido.
O SR. GERSON CAMATA (PMDB – ES. Sem 

apanhamento taquigráfico.) –
Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Se-

nadores:
Todo ano, um relatório produzido pelo Banco 

Mundial deixa o Brasil em posição vergonhosa peran-
te o resto do mundo. Refiro-me à publicação “Doing 
Business”, em português “Fazendo Negócios”, que 
novamente nos deixa numa das piores colocações 
em matéria de dificuldades para pequenas e médias 
empresas desenvolverem negócios. Os resultados cir-
culam há algum tempo, mas não perdem a atualidade, 
pois referem-se a uma realidade que persiste, e não 
dá indícios de mudança a curto prazo.

Na edição de 2009, ficamos em centésimo vigé-
simo-quinto lugar entre os 181 países pesquisados, 
na vizinhança com Zimbábue, Ruanda, Lesoto e Bu-
tão entre os países onde é mais difícil fazer negócios. 
Perdemos até mesmo para Bangladesh, que ficou na 
centésima décima posição, e Etiópia, na centésima 
décima-sexta. A pesquisa do Banco Mundial inclui 
quesitos como o tempo consumido para se abrir uma 
empresa, os obstáculos que a legislação cria à admis-
são de funcionários, o pagamento de impostos, leis 
que regulam o cumprimento de contratos e o acesso 
a crédito, entre outros itens, num total de 10.

Quanto ao tempo gasto para pagar impostos 
quando se faz negócios, somos campeões indiscutíveis. 
O sistema tributário brasileiro é tão complicado que as 
pequenas e médias empresas brasileiras precisam em 
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média de 2.600 horas por ano – são 108 dias – para 
pagar todos os impostos. O segundo pior é Camarões, 
com 1.400 horas, bem menos que o Brasil.

Conseguimos a proeza de melhorar em apenas 
uma área, entre as 10 analisadas, a do comércio exte-
rior, com a queda em 4 dias, para 14, devido à unifica-
ção das bases de dados de exportação e importação e 
ao aumento das exportações que passam sem inspe-
ções. Nos últimos 5 anos, quase 20 países realizaram 
reformas em pelo menos 5 áreas, e alguns chegaram 
a promover mais de 20 reformas simplificadoras. Chi-
na, Índia, Colômbia, México, Guatemala e países do 
Norte da África e do Oriente Médio empenharam-se 
em tornar mais favorável o ambiente para o desenvol-
vimento da atividade empresarial.

Temos um contexto ruim para negócios, graças 
aos entraves burocráticos. O apreço excessivo à buro-
cracia, à papelada, aos selos e carimbos, que herdamos 
dos tempos da Colonização, cria uma desconfiança 
instintiva de qualquer iniciativa destinada a eliminar o 
supérfluo. O que é complicado nos inspira confiança, o 
que é simples gera suspeitas de que possamos estar 
sendo enganados.

Assim, impermeáveis à racionalidade da simpli-
ficação, persistimos no apego à suposta segurança 
proporcionada pelo papelório. Em todo o mundo, dis-
pomos dos exemplos de países que tiveram a coragem 
de desmantelar engrenagens inúteis, consumidoras de 
tempo, dinheiro e paciência dos contribuintes.

De 1988 a 2008, nas dias décadas que transcor-
reram desde que atual Constituição passou a vigorar, 
foram baixadas 240.210 normas tributárias, o que dá, 
segundo cálculos do Instituto Brasileiro de Planeja-
mento Tributário, uma média de 2 por hora. São mais 
de 3.200 as normas que as empresas têm de seguir, 
e para tanto elas gastam 38 bilhões de reais por ano 
em pagamento de pessoal, sistemas e equipamentos, 
para conseguir a façanha de acompanhar uma legis-
lação que muda a todo instante.

Deveríamos nos inspirar no exemplo de Hélio Bel-
trão, ministro da Desburocratização durante o governo 
Figueiredo, o primeiro administrador público brasileiro 
a formular e colocar em prática uma política que fa-
zia frente ao monstro da burocracia. Muitas, ou quase 
todas as suas conquistas, infelizmente, não prospe-
raram. Decretos simplificadores foram superados por 
novas normas que restauraram exigências abolidas por 
eles. O Presidente Lula, agora, retoma esse caminho, 
com o Decreto nº 6.932, que dispensa as exigências 
de documentos supérfluos ou desnecessários em 
órgãos da administração pública, para facilitar a ex-
pedição de atestados, certidões e documentos pelo 
governo federal.

Mas este é apenas um primeiro passo, que pode 
ser seguido por muitos outros, para retomar o caminho 
perdido 4 décadas atrás.

Hesitações, reviravoltas e submissão a pressões 
– tudo o que conspira para fazer-nos sucumbir aos 
hábitos de hoje será a confissão tática de que, neste 
país, o peso da burocracia excessiva será um entrave 
eterno ao desenvolvimento.

O SR. PRESIDENTE (José Nery. PSOL – PA) – São 
22h02 min. Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a 
presente sessão, lembrando às Srªs e aos Srs. Senado-
res que constará da próxima sessão deliberativa ordiná-
ria, a realizar-se amanhã, às 14 horas, 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). 

(Lido no Senado Federal no dia 26-8-
2009) 

Relator revisor: Senador Romero Jucá 
(Sobrestando a pauta a partir de: 29.06.2009) 
Prazo final prorrogado: 27.-9-2009 

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). 
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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 Propos-
ta de Emenda à Constituição nº 7, de 2008, 
tendo como primeiro signatário o Senador 
Gim Argello, que altera os arts. 21, 22 e 48 
da Constituição Federal, para transferir da 
União para o Distrito Federal as atribuições 
de organizar e manter a Defensoria Pública 
do Distrito Federal. 

Parecer favorável, sob nº 727, de 2008, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Demóstenes Torres. 

4 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 48, DE 2003 

Votação, em primeiro turno, da Proposta 
de Emenda à Constituição nº 48, de 2003, ten-
do como primeiro signatário o Senador Antonio 
Carlos Magalhães, que dispõe sobre aplicação 
de recursos destinados à irrigação. 

Pareceres sob nºs 1.199, de 2003; e 15, 
de 2007, da Comissão de Constituição, Jus-
tiça e Cidadania: 1º pronunciamento: Relator: 
Senador João Alberto Souza, favorável, com 
a Emenda nº 1-CCJ, que apresenta; 2º pro-
nunciamento: (sobre a Emenda nº 2, de Ple-
nário), Relator ad hoc: Senador João Batista 
Motta, favorável, nos termos de Subemenda 
que apresenta. 

5 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 51, DE 2003 

Votação, em primeiro turno, da Propos-
ta de Emenda à Constituição nº 51, de 2003, 
tendo como primeiro signatário o Senador 
Demóstenes Torres, que dá nova redação ao 
§ 4º do art. 225 da Constituição Federal, para 
incluir o Cerrado e a Caatinga entre os biomas 
considerados patrimônio nacional. 

Parecer favorável, sob nº 269, de 2004, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, Relator: Senador Eduardo Azeredo. 

6 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 19, DE 2007 

Votação, em primeiro turno, da Proposta 
de Emenda à Constituição nº 19, de 2007, tendo 
como primeiro signatário o Senador Tião Viana, 
que acrescenta parágrafo único ao art. 54 da Cons-
tituição Federal, para permitir a Deputados Fede-
rais 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. 

7  
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 100, DE 2007 

Votação, em primeiro turno, da Proposta 
de Emenda à Constituição nº 100, de 2007, 
tendo como primeiro signatário o Senador Al-
varo Dias, que dá nova redação às alíneas b 
e c do inciso XXIII do art. 21 da Constituição 
Federal, para autorizar a produção, a comer-
cialização e a utilização de radioisótopos para 
a pesquisa e uso médicos. 

Parecer favorável, sob nº 1.105, de 2008, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, Relator: Senador César Borges. 

8 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 42, DE 2008

Votação, em primeiro turno, da Proposta 
de Emenda à Constituição nº 42, de 2008 (nº 
138/2003, na Câmara dos Deputados, tendo como 
primeiro signatário o Deputado Sandes Júnior), 
que altera a denominação do Capítulo VII do 
Título VIII da Constituição Federal e modifica o 
seu art. 227 (dispõe sobre a proteção dos direitos 
econômicos, sociais e culturais da juventude). 

Parecer sob nº 297, de 2009, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Expedito Júnior, favorável, 
com as Emendas nºs 1 a 3-CCJ, de redação, 
que apresenta. 

9  
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 32, DE 2008 

Primeira sessão de discussão, em primei-
ro turno, da Proposta de Emenda à Constituição 
nº 32, de 2008, tendo como primeira signatá-
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ria a Senadora Patrícia Saboya, que altera o 
§ 4º do art. 225 da Constituição Federal para 
incluir a caatinga entre os ecossistemas que 
constituem patrimônio nacional. 

Parecer favorável, sob nº 1.217, de 2009, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia, Relatora: Senadora Serys Slhessarenko. 

10  
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. 

11 
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 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. 

12  
EMENDAS DA CÂMARA AO  

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 314, DE 2006 

Discussão, em turno único, das Emendas da 
Câmara ao Projeto de Lei do Senado nº 314, de 

2006 (nº 1.477/2007, naquela Casa), de autoria do 
Senador Gerson Camata, que inclui dispositivo na 
Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 -Código 
de Defesa do Consumidor, para determinar que 
conste, nos documentos de cobrança de dívida 
encaminhados ao consumidor, o nome e o ende-
reço do fornecedor do produto ou serviço. 

Parecer favorável, sob nº 692, de 2009, 
da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do 
Consumidor e Fiscalização e Controle, Relator 
ad hoc: Senador Flexa Ribeiro. 

13  
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. 

14  
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. 

15 
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, 
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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. 

16 
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. 

17  
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. 

18  
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 15, DE 2006 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 15, de 2006 (nº 4.924/2005, 
na Casa de origem, do Deputado Bernardo 
Ariston), que altera o § 4º do art. 9º da Lei nº 
9.099, de 26 de setembro de 1995, que dispõe 
sobre os Juizados Especiais Cíveis e Crimi-
nais e dá outras providências (dispõe sobre a 

representação nas causas de valor até vinte 
salários mínimos). 

Parecer favorável, sob nº 576, de 2009, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relatora: Senadora Serys Slhessarenko. 

19 
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 es-
trangeiras 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. 

20  
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. 

21 
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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22 
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. 

23  
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: Senador 
Mozarildo Cavalcanti, favorável, nos termos da 
Emenda nº 2-CAS (Substitutivo), que oferece. 

24  
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 implemen-
tação 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. 

25 
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. 

26  
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. Rosinha), 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. 

27  
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. 

28 
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 Cidadania, 
Relator “ad hoc”: Senador Neuto de Conto. 

29 
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 
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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. 

30  
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. 

31 
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. 

32 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 152, DE 2008 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 152, de 2008 (nº 1.890/2007, 
na Casa de origem, do Deputado Mauro Nazif), 
que acrescenta dispositivo à Lei nº 8.662, de 7 
de junho de 1993, para dispor sobre a duração 
do trabalho do Assistente Social. 

Parecer favorável, sob nº 582, de 2009, 
da Comissão de Assuntos Sociais, Relator ad 
hoc: Senador Flávio Arns. 

33 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 154, DE 2008 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 154, de 2008 (nº 1.246/2007, 
na Casa de origem, do Deputado Márcio Fran-
ça), que altera a Lei nº 9.784, de 29 de janeiro 
de 1999, que regula o processo administrativo 
no âmbito da administração pública federal. 

Parecer sob nº 691, de 2009, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator ad hoc: Senador Antonio Carlos Vala-
dares, favorável, com a Emenda n° 1-CCJ, de 
redação, que apresenta. 

34 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 182, DE 2008 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei da Câmara nº 182, de 2008 (nº 371/99, 
na Casa de origem, do Deputado Enio Bacci), 
que altera o art. 49 da Lei nº 8.078, de 11 de 
setembro de 199 (dispõe sobre o direito de 
arrependimento do consumidor). 

Parecer favorável, sob nº 706, de 2009, 
da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do 
Consumidor e Fiscalização e Controle, Rela-
tor: Senador Leomar Quintanilha. 

35  
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 12, DE 2009 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 12, de 2009 (nº 6.171/2005, na 
Casa de origem, do Deputado Celso Russoman-
no), que acrescenta parágrafos ao art. 31 da Lei 
nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 -Código de 
Defesa do Consumidor, para garantir ao consu-
midor o exame dos produtos adquiridos. 

Parecer favorável, sob nº 707, de 2009, 
da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do 
Consumidor, Fiscalização e Controle, Relator 
ad hoc: Senador Flexa Ribeiro. 
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36 
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. 

37 
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 -Código 
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. 

38  
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. 

39 
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 Cidadania, 
Relator “ad hoc”: Senador Antonio Carlos Vala-
dares, 1º pronunciamento (sobre o Projeto, em 
turno único, perante a Comissão): favorável, nos 
termos de emenda substitutiva, que oferece; 2º 
pronunciamento (sobre as emendas, apresenta-
das ao Substitutivo, no turno suplementar, peran-
te a Comissão): favorável, nos termos da Emenda 
nº 1-CCJ (Substitutivo), que apresenta. 

40  
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 124, DE 2005 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do Recurso 

nº 8, de 2006) 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei do Senado nº 124, de 2005, de autoria 
da Senador Papaléo Paes, que altera o art. 2º 
da Lei nº 9.965, de 27 de abril de 2000, que 
restringe a venda de esteróides ou peptídeos 
anabolizantes e dá outras providências, para 
tipificar a venda desses produtos como crime 
punível com penas equivalentes às do tráfico 
ilícito de substância entorpecente. 

Pareceres sob nºs 418, de 2006, e 795, 
de 2009, das Comissões 

– de Assuntos Sociais, Relator: Senador 
Augusto Botelho, favorável, com a Emenda nº 
1-CAS (Substitutivo), que oferece; e 

– de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator ad hoc: Senador Valter Pereira, favorá-
vel, nos termos do Substitutivo, oferecido pela 
Comissão de Assuntos Sociais. 

41  
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 
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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. 

42 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 441, DE 2008 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 441, de 2008 (apresentado 
como conclusão do Parecer nº 1.135, de 2008, 
da Comissão de Direitos Humanos e Legislação 
Participativa, Relator ad hoc: Senador Flávio 
Arns), que altera o art. 30 da Lei no 8.935, de 18 
de novembro de 1994 (Lei dos Cartórios), para 
incluir, entre os deveres dos notários e oficiais de 
registro, o encaminhamento de relatório pertinen-
te ao quantitativo de emolumentos recebidos no 
exercício anterior à corregedoria do tribunal. 

Parecer favorável, sob nº 729, de 2009, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator ad hoc: Senador Renato Casagrande. 

43 
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. 

44 
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. 

45 
REQUERIMENTO Nº 660, DE 2009  

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 222,  
§ 2º, do Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 660, de 2009, do Senador João Pedro, 
solicitando voto de aplauso à FIFA pela esco-
lha da cidade de Manaus (AM) como uma das 
12 cidades que abrigarão jogos da Copa do 
Mundo de 2014. 

Parecer favorável, sob nº 1.414, de 2009, 
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional, Relator: Senador Augusto Botelho. 

46  
REQUERIMENTO Nº 1.033, DE 2009 

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 1.033, de 2009, do Senador Expedito 
Júnior, solicitando que, sobre o Projeto de Lei 
do Senado nº 12, de 2008, além da Comissão 
constante do despacho inicial de distribuição, 
seja ouvida, também, a de Assuntos Sociais 
(permitir à condenada a permanência com o 
filho até a idade de três anos). 

47  
REQUERIMENTO Nº 1.034, DE 2009 

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 1.034, de 2009, do Senador Romero Jucá, 
solicitando a tramitação em conjunto do Projeto 
de Lei do Senado nº 65, de 2008, com os de 
nºs 131, 142 e 304, de 2007, e 34, 64 e 78, 
de 2008, que já se encontram apensados, por 
regularem a mesma matéria (incentivo fiscal 
para quem promover reposição florestal). 

48  
REQUERIMENTO Nº 1.055, DE 2009 

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 1.055, de 2009, da Senadora Kátia 
Abreu, solicitando que, sobre o Projeto de Lei 
do Senado nº 248, de 2006, além da Comis-
são constante do despacho inicial de distribui-
ção, seja ouvida, também, a de Constituição, 
Justiça e Cidadania (altera a CLT para dispor 
sobre a Contribuição Assistencial). 

O SR. PRESIDENTE (José Nery. PSOL – PA) – 
Está encerrada a presente sessão.

(Levanta-se a sessão às 22 horas e 2 
minutos.)
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Suplemento “A”  – Projeto de Lei nº 46, de 2009 - 
CN, do Presidente da República, que estima a receita e fixa 
a despesa da União para o exercício financeiro de 2010 

Suplemento “B” – Mensagem da Presidência da 
República nº 115, de 2009-CN (nº 688/2009, na origem), 
encaminhando ao Congresso Nacional o Relatório de Ava-
liação do Plano Plurianual para o período de 2008/2011, 
ano base de 2008

Suplemento “C” – Resenha dos trabalhos legis-
lativos de 1º a 31 de agosto de 2009. 

Serão publicados a presente edição

COMISSÃO MISTA DE CONTROLE  
DAS ATIVIDADES DE INTELIGÊNCIA

ATA DA 4ª REUNIÃO DE 2008 
(PARTE PÚBLICA)

Ata Circunstanciada da 4ª Reunião de 2008 
(parte pública), realizada em 09 de setembro de 2008, 
terça-feira, às 14 horas, na Sala nº 07 da Ala Sena-
dor Alexandre Costa, destinada ao esclarecimento 
sobre notícias veiculadas na imprensa a respeito 
de supostas interceptações telefônicas ilegais.

Estiveram presentes os Srs. Senadores e Depu-
tados membros da Comissão:
DEPUTADOS   SENADORES
Zenaldo Coutinho  Valdir Raupp

Marcondes Gadelha Flexa Ribeiro 
 (art. 66, § único, do RISF)

   Heráclito Fortes
Presidente: Senador Heráclito Fortes 
Estiveram presentes, também, os Congressistas 

não membros da Comissão: 
DEPUTADOS  SENADORES
Laerte Bessa Cícero Lucena
Vanderlei Macris Arthur Virgílio
Domingos Dutra Augusto Botelho 
Raul Jungmann Valter Pereira
Jorginho Maluly José Nery
 Eduardo Suplicy
 Tião Viana
 Marconi Perillo
 Ideli Salvatti
 Eduardo Azeredo 
 Sérgio Guerra
 Romeu Tuma 
 Jarbas Vasconcelos
 Tasso Jereissati
 José Agripino
 Neuto De Couto
 Papaléo Paes
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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*
PV - 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 - 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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4) COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO - AMAZÔNIA

Finalidade: Comissão Parlamentar de Inquérito, criada nos termos do Requerimento nº 572, de 2009,
de autoria do Senador Mozarildo Cavalcanti e outros Senhores Senadores, composta por onze titulares
e sete suplentes, para investigar, no prazo de cento e oitenta dias, os seguintes fatos a respeito da
Amazônia: 1) conflito referente à demarcação da reserva indígena Raposa Serra do Sol e outras; 2)
recentes denúncias de falta de assistência à saúde indígena; 3) áreas indígenas nos Estados de Roraima,
Amazonas, Pará e Mato Grosso, cujos territórios chegam a 57%, 21%, 20% e 30%, respectivamente, das
áreas territoriais desses Estados; 4) problemas envolvendo a soberania nacional nas áreas de fronteira:
tráfico internacional, terrorismo, guerrilhas, vigilância das fronteiras etc; 5) falta de condições de
sustentabilidade das comunidades indígenas já integradas às comunidades não indígenas; 6) alegado
aumento do desmatamento da floresta; 7) recrudescimento da aquisição de terras por parte de estrangeiros;
8) questões fundiárias e ambientais. 

(Requerimento nº 572, de 2009, lido em 15.5.2009)

Número de membros: 11 titulares  e 7  suplentes

PRESIDENTE:   
VICE-PRESIDENTE:   

RELATOR:   

Leitura: 15/05/2009

TITULARES SUPLENTES
Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )

Jayme Campos   (DEM-MT) (1,4)

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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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   (PV) (1,3)

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).
3. A Senadora Marina Silva filiou-se do Partido Verde, conforme comunicação lida na sessão de 01.09.2009.
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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).



146 sexta-feira 4 ORDEM DO DIA setembro de 2009

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

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.



148 sexta-feira 4 ORDEM DO DIA setembro de 2009

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

 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) (41)

Delcídio Amaral   (PT) (35)

Aloizio Mercadante   (PT) (30)

Tião Viana   (PT) (29)

Marcelo Crivella   (PRB) (28)

Inácio Arruda   (PC DO B) (32)

César Borges   (PR) (38)

 1.  Antonio Carlos Valadares   (PSB) (40)

 2.  Renato Casagrande   (PSB) (37)

 3.  João Pedro   (PT) (11,33)

 4.  Ideli Salvatti   (PT) (34)

 5.  Roberto Cavalcanti   (PRB) (36,72)

 6.  Expedito Júnior   (PR) (4,31)

 7.  João Ribeiro   (PR) (39)

Maioria ( PMDB, PP )
Francisco Dornelles   (PP) (55,66)

Garibaldi Alves Filho   (PMDB) (53,68)

Gerson Camata   (PMDB) (64,70)

Valdir Raupp   (PMDB) (59)

Neuto De Conto   (PMDB) (8,15,61,62)

Pedro Simon   (PMDB) (58,60)

Renan Calheiros   (PMDB) (65,77)

 1.  Romero Jucá   (PMDB) (63,67)

 2.  Gilvam Borges   (PMDB) (54,57)

 3.  Wellington Salgado de Oliveira   (PMDB) (3,69)

 4.  Leomar Quintanilha   (PMDB) (2,69)

 5.  Lobão Filho   (PMDB) (9,56,71)

 6.  Paulo Duque   (PMDB) (1,69)

 7.  Almeida Lima   (PMDB) (65,78)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Eliseu Resende   (DEM) (52)

Antonio Carlos Júnior   (DEM) (18,50)

Efraim Morais   (DEM) (51)

Raimundo Colombo   (DEM) (47)

Adelmir Santana   (DEM) (14,16,42)

Jayme Campos   (DEM) (13,44,76)

Cícero Lucena   (PSDB) (25)

João Tenório   (PSDB) (27)

Arthur Virgílio   (PSDB) (25,74)

Tasso Jereissati   (PSDB) (25)

 1.  Gilberto Goellner   (DEM) (50)

 2.  Demóstenes Torres   (DEM) (17,43)

 3.  Heráclito Fortes   (DEM) (48)

 4.  Rosalba Ciarlini   (DEM) (50)

 5.  Kátia Abreu   (DEM) (49)

 6.  José Agripino   (DEM) (5,46)

 7.  Alvaro Dias   (PSDB) (26)

 8.  Sérgio Guerra   (PSDB) (19,22,73)

 9.  Flexa Ribeiro   (PSDB) (23)

 10.  Eduardo Azeredo   (PSDB) (24,75)

PTB (7)

João Vicente Claudino (45)

Gim Argello (45)

 1.  Sérgio Zambiasi (12,45)

 2.  Fernando Collor (45)
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PDT
Osmar Dias (20)  1.  Jefferson Praia (10,21)

Notas:
1. 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).
2. 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).
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, o Senador Flexa Ribeiro é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 023/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Marconi Perillo.
24. 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.
25. 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).
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 João Tenório é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 023/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Flexa Ribeiro.
28. 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.
29. 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.
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 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.
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32. 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.
33. 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.
34. 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.
35. 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.
36. 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.
37. 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.
38. 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.
39. 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.
40. 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.
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 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.
43. 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.
44. 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.
45. 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).
46. 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.
47. 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.
48. 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.
49. 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.
50. 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).
51. 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.
52. 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.
53. 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).
54. 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).
55. 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).
56. 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).
57. 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).
58. 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).
59. 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).
60. 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).
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 Neuto de Conto teve a sua indicação como Titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 47/2009 -
GLPMDB).
63. 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).
64. 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).
65. Em 02.03.20090, vago em virtude do remanejamento de vagas indicado pela Liderança do PMDB (OF. GLPMDB nº 022/2009).
66. Em 02.03.2009, o Senador Francisco Dornelles é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Romero Jucá (OF.
GLPMDB nº 022/2009).
67. Em 02.03.2009, o Senador 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 Garibaldi Alves é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valdir Raupp (OF.
GLPMDB nº 022/2009).
69. 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).
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 Sérgio Guerra é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Arthur Virgílio, que passa à
titularidade (Of. 55/09-GLPSDB).
74. Em 10/03/2009, o Senador Arthur Virgílio é designado Titular do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Sérgio Guerra, que passa à
suplência (Of. 55/09-GLPSDB).
75. Em 15/04/2009, o Senador Eduardo Azeredo é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Papaléo Paes (Of.
72/09-GLPSDB).
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).
77. Em 03.09.2009, o Senador Renan Calheiros é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB Nº 143/2009).
78. Em 03.09.2009, o Senador Almeida Lima é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB Nº 143/2009).

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.
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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   (PV) (32,73,81,83)

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) (62,69)

Almeida Lima   (PMDB) (58,69)

Gilvam Borges   (PMDB) (61,69)

Francisco Dornelles   (PP) (56,69)

Valter Pereira   (PMDB) (3,69)

Wellington Salgado de Oliveira   (PMDB) (9,18,55,64)

 1.  Romero Jucá   (PMDB) (54,66)

 2.  Leomar Quintanilha   (PMDB) (59,68)

 3.  Geraldo Mesquita Júnior   (PMDB) (60,65,78)

 4.  Lobão Filho   (PMDB) (5,63,76)

 5.  Valdir Raupp   (PMDB) (40,57,67)

 6.  Neuto De Conto   (PMDB) (2,69)

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) (29,74)

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 (11,13,23)  1.  Flávio Torres (12,22,53,79,80)

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 Neuto De Conto teve a sua indicação como suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 23/2009-GLPMDB).
3. O Senador Valter Pereira teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do Bloco da Maioria (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 19/02/2009, o Senador Osmar Dias teve a sua indicação como Titular na Comissão ratificada pela Liderança do PDT (Of. 15/09-GLPDT).
12. 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.
13. Em 04.06.2008, o Senador Osmar Dias é designado titular do PDT na Comissão (Of. nº 05/08-LPDT).
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 Leomar Quintanilha é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição à Senadora Roseana Sarney
(Of. 23/2009-GLPMDB).
55. 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).
56. 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).
57. Em 02/03/2009, o Senador Wellington Salgado de Oliveira é designado membro suplente do PMDB na Comissão (Of. 23/2009-GLPMDB).
58. Em 02/03/2009, o Senador Almeida Lima é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Pedro Simon (Of.
23/2009-GLPMDB).
59. Em 02/03/2009, o Senador Renan Calheiros é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Wellington Salgado
de Oliveira (Of. 23/2009-GLPMDB).
60. Em 02/03/2009, o Senador Geraldo Mesquita Júnior é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Leomar
Quintanilha (Of. 23/2009-GLPMDB).
61. Em 02/03/2009, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Romero Jucá (Of.
23/2009-GLPMDB).
62. 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).
63. 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).
64. 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).
65. 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).
66. 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).
67. 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).
68. 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).
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, 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).
74. 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).
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).
83. A Senadora Marina Silva filiou-se do Partido Verde, conforme comunicação lida na sessão de 01.09.2009.

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:  Senadora Marisa Serrano  (PSDB-MS) (78)

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B ) (3)

Flávio Arns   (PT) (31)

Augusto Botelho   (PT) (31)

Fátima Cleide   (PT) (31)

Paulo Paim   (PT) (31,43,66)

Inácio Arruda   (PC DO B) (32)

Marina Silva   (PV) (38,75,77)

Expedito Júnior   (PR) (35)

 1.  João Pedro   (PT) (1,36)

 2.  Ideli Salvatti   (PT) (37)

 3.  Eduardo Suplicy   (PT) (12,34)

 4.  José Nery   (PSOL) (33)

 5.  Roberto Cavalcanti   (PRB) (30,67)

 6.  João Ribeiro   (PR) (30,71)

 7.  VAGO (30)

Maioria ( PMDB, PP )
Valter Pereira   (PMDB) (56)

Mauro Fecury   (PMDB) (8,16,57,70,72)

Gilvam Borges   (PMDB) (54)

Wellington Salgado de Oliveira   (PMDB) (64)

Gerson Camata   (PMDB) (60)

Francisco Dornelles   (PP) (5,9,61)

VAGO (53,65)

 1.  Romero Jucá   (PMDB) (62)

 2.  Leomar Quintanilha   (PMDB) (62)

 3.  Pedro Simon   (PMDB) (62)

 4.  Neuto De Conto   (PMDB) (58)

 5.  Valdir Raupp   (PMDB) (55)

 6.  Garibaldi Alves Filho   (PMDB) (15,17,63)

 7.  Lobão Filho   (PMDB) (59)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Raimundo Colombo   (DEM) (4,47)

Marco Maciel   (DEM) (40)

Rosalba Ciarlini   (DEM) (6,19,46)

Heráclito Fortes   (DEM) (41)

José Agripino   (DEM) (13,49)

Adelmir Santana   (DEM) (45)

Alvaro Dias   (PSDB) (26)

Cícero Lucena   (PSDB) (22)

Eduardo Azeredo   (PSDB) (27,69,73,74)

Marisa Serrano   (PSDB) (25)

 1.  Gilberto Goellner   (DEM) (48)

 2.  Kátia Abreu   (DEM) (11,42)

 3.  Jayme Campos   (DEM) (52,76)

 4.  Efraim Morais   (DEM) (44)

 5.  Eliseu Resende   (DEM) (14,18,39)

 6.  Maria do Carmo Alves   (DEM) (2,50)

 7.  VAGO (28,68,74)

 8.  Marconi Perillo   (PSDB) (23)

 9.  Papaléo Paes   (PSDB) (29)

 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 (20)  1.  Jefferson Praia (10,21)

Notas:
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1. Senadora Patrícia Saboya comunicou filiação partidária em 02.10.2007 (DSF 3.10.2007).
2. Senador Romeu Tuma comunicou, em 11.10.2007, filiação ao PTB (DSF 12.10.2007).
3. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
4. O Senador Edison Lobão encontra-se afastado do exercício do mandato desde 21/01/2008, para exercer o cargo de Ministro de Minas e Energia.
5. O Senador Geraldo Mesquita Júnior solicitou seu desligamento (Of. nº 008/08 GSGMJ e Of. GLPMDB nº 19/2008 - DSF 22.02.2008).
6. Em 01/04/2008, o Senador Virgínio de Carvalho é designado Titular em vaga antes ocupada pela Senadora Maria do Carmo Alves, que se encontra
licenciada, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 20.03.2008 a 3.02.2009 (Of. 30/08-GLDEM e Req. nº 1.135/2009).
7. Em 07/04/2008, a Presidência designa o Senador Sérgio Zambiasi como membro titular da Comissão (Of. nº 18, de 2008, da Liderança do PTB).
8. Em 17/04/2008, o Senador Geovani Borges é designado Titular em vaga antes ocupada pelo Senador Gilvam Borges, que se encontra licenciado, nos
termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 17.04.2008 a 24.08.2008 (Of. 110/08-GLPMDB).
9. Em 07/05/2008, o Senador Lobão Filho é designado Titular do PMDB na Comissão (Of. 143/2008 - GLPMDB).
10. Em virtude do falecimento do Senador Jefferson Peres, ocorrido em 23.05.2008.
11. Em virtude do desligamento do Senador Demóstenes Torres, em 04.06.2008 (OF. Nº 053/08-GLDEM).
12. Em 10/06/2008, a Senadora Marina Silva é designada Suplente do Bloco de Apoio ao Governo, na Comissão (Of. 64/2008-GLDBAG).
13. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se, nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 26.6.2008 a 24.10.2008.
14. Em 4/7/2008, o Senador Marco Antônio Costa é designado suplente em vaga antes ocupada pela Senadora Kátia Abreu, que se encontra licenciada,
nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 30.6.2008 a 28.10.2008. (Of. nº 62/08-GLDEM)
15. Em 09.07.2008, o Senador Casildo Maldaner é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 220/2008).
16. Em 26.08.2008, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 363/2008).
17. Vago em virtude do retorno do Senador Raimundo Colombo ao exercício do mandato, em 27.10.2008.
18. Em 29.10.2008, a Senadora Kátia Abreu é designada membro titular do Partido Democratas na Comissão, em substituição ao Senador Marco Antônio
Costa (Of. nº 103/2008-GLDEM).
19. Vago em virtude do fim do exercício do Senador Virgínio de Carvalho, devido ao retorno da Titular.
20. Em 11.02.2009, o Senador Cristovam Buarque teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PDT (Of. nº
05/09-GLPDT).
21. Em 11.02.2009, o Senador Jefferson Praia é designado membro suplente do PDT na Comissão (Of. nº 05/2009-GLPDT).
22. Em 12.02.2009, o Senador Cícero Lucena é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 025/09-GLPSDB), em substituição à Senadora
Marisa Serrano.
23. Em 12.02.2009, o Senador Marconi Perillo é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 025/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador Eduardo Azeredo.
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, a Senadora Marisa Serrano é designada membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 025/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Flexa Ribeiro.
26. 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.
27. 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.
28. Em 12.02.2009, a Senadora Lúcia Vânia Dias é designada membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 025/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador Cícero Lucena.
29. Em 12.02.2009, o Senador Papaléo Paes é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 025/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Sérgio Guerra.
30. Vago em virtude do remanejamento de vagas indicado pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/2009 - GLDBAG).
31. 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).
32. 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.
33. 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.
34. 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.
35. 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.
36. 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.
37. 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.
38. 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.
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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 Marco Maciel é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Heráclito Fortes.
41. 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.
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 Bloco de Apoio ao Governo pede seja desconsiderada a indicação do Senador Paulo Paim como membro titular na Comissão (Of.
nº 22/09-GLDBAG).
44. 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.
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, a Senadora Rosalba Ciarlini é designada membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM).
47. Em 17.02.2009, o Senador Raimundo Colombo é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM).
48. Em 17.02.2009, o Senador Gilberto Goellner é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao
Senador Adelmir Santana.
49. 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.
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 Jayme Campos é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Gilberto Goellner.
53. Em 02.03.2009, o Senador Jarbas Vasconcelos é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gerson Camata (OF.
GLPMDB nº 28/2009).
54. Em 02/03/2009, o Senador Gilvam Borges é designado Titular do PMDB na Comissão (Of. GLPMDB nº 28/2009).
55. 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).
56. 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).
57. 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).
58. 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).
59. 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).
60. 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).
61. 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).
62. 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).
63. Em 02.03.2009, o Senador Garibaldi Alves é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 28/2009).
64. 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).
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, 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).
69. 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).
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 06.08.2009, o Senador Eduardo Azeredo é designado membro titular do PSDB na Comissão, deixando de ocupar a suplência (Of. 132/09 -
GLPSDB).
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75. A Senadora Marina Silva desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme comunicação lida na sessão de 19.08.2009.
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).
77. A Senadora Marina Silva filiou-se do Partido Verde, conforme comunicação lida na sessão de 01.09.2009.
78. A Senadora Marisa Serrano foi eleita Vice-Presidente da Comissão, conforme ofício lido na sessão de 03.09.2009 (Of. nº 155/2009/CE).

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.
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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   (PV) (7,26,43,45)

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).
45. A Senadora Marina Silva filiou-se do Partido Verde, conforme comunicação lida na sessão de 01.09.2009.

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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5.3) 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   (PV) (1,2)

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.
2. A Senadora Marina Silva filiou-se do Partido Verde, conforme comunicação lida na sessão de 01.09.2009.
*. 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   (PV) (20,45,50,52)

 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).
52. A Senadora Marina Silva filiou-se do Partido Verde, conforme comunicação lida na sessão de 01.09.2009.

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) (45,66)

João Pedro   (PT) (47)

Tião Viana   (PT) (44,54,68)

 1.  Flávio Arns   (PT) (38,71)

 2.  Marina Silva   (PV) (46,83,84)

 3.  Renato Casagrande   (PSB) (42,73)

 4.  Magno Malta   (PR) (39)

 5.  Augusto Botelho   (PT) (22,40,49,69)

Maioria ( PMDB, PP )
Pedro Simon   (PMDB) (1)

Francisco Dornelles   (PP) (61)

Geraldo Mesquita Júnior   (PMDB) (64)

Romero Jucá   (PMDB) (3,67,75)

Paulo Duque   (PMDB) (4)

 1.  Almeida Lima   (PMDB) (5,65)

 2.  Inácio Arruda   (PC DO B) (6,76,77)

 3.  Wellington Salgado de Oliveira   (PMDB) (2)

 4.  Valdir Raupp   (PMDB) (19,24,63)

 5.  Gilvam Borges   (PMDB) (10,21,62)

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) (37,70)

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 (32,60,81,82)  1.  Cristovam Buarque (20,31,59)

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, o Senador Cristovam Buarque é designado Suplente do PDT na Comissão, em substituição à Senadora Patrícia Saboya (Of.
19/09-GLPDT).
60. 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).
61. 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).
62. 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).
63. 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).
64. Em 02/03/2009, o Senador Geraldo Mesquita Júnior é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Almeida Lima
(Of. 24/2009-GLPMDB).
65. Em 02/03/2009, o Senador Almeida Lima é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Geraldo Mesquita Júnior
(Of. 24/2009-GLPMDB).
66. Em 03.03.2009, o Senador João Ribeiro é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador Aloizio
Mercadante (Of. nº 029/09-GLDBAG).
67. Vago, conforme comunicação do Senador Jarbas Vasconcelos, lido na sessão de 3 de março de 2009.
68. 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).
69. 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).
70. 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).
71. 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).
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.
84. A Senadora Marina Silva filiou-se do Partido Verde, conforme comunicação lida na sessão de 01.09.2009.

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   (PV) (20,66,68)

 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).
68. A Senadora Marina Silva filiou-se do Partido Verde, conforme comunicação lida na sessão de 01.09.2009.

Secretário(a): Álvaro Araujo Souza
Reuniões: QUINTAS-FEIRAS - 8:30HS - Plenário nº 13 - Ala Alexandre Costa

Telefone(s): 3303-4607
Fax: 3303-3286

E-mail: scomci@senado.gov.br
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9) COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E TURISMO  - CDR
Número de membros: 17 titulares  e 17 suplentes

PRESIDENTE:  Senador Leomar Quintanilha  (PMDB-TO)
VICE-PRESIDENTE:  Senador César Borges  (PR-BA)

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B ) (3)

César Borges   (PR) (24)

Serys Slhessarenko   (PT) (2,28)

Antonio Carlos Valadares   (PSB) (26)

José Nery   (PSOL) (25)

 1.  Delcídio Amaral   (PT) (7,27)

 2.  Roberto Cavalcanti   (PRB) (23,50)

 3.  VAGO (23)

 4.  VAGO (23)

Maioria ( PMDB, PP )
Leomar Quintanilha   (PMDB) (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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Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/sf/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3311-3325/3572/7279

5. O Senador Lobão Filho(PMDB-MA) renunciou ao mandato de suplente do Conselho, conforme Of.01-G/2009, de 19.08.2009, lido em sessão plenária
da mesma data.
6. O Senador Eliseu Resende (DEM-MG) renunciou ao mandato de membro titular do Conselho, conforme Of.117/2009-GLDEM, de 25.08.2009, lido em
sessão plenária da mesma data.
7. A Senadora Maria do Carmo Alves (DEM-SE) renunciou ao mandato de suplente do Conselho, conforme Of.029/2009-GSMALV, de 25.08.2009, lido
em sessão plenária da mesma data.
8. Os Senadores Sérgio Guerra (PSDB-PE), Marisa Serrano (PSDB-MG) renunciaram ao mandato de membro titular do Conselho e o Senador Arthur
Virgílio (PSDB-AM) ao de suplente, conforme Of. s/nº, de 25.08.2009, lido em sessão plenária da mesma data.
9. A Senadora Rosalba Ciarlini (DEM-RN) renunciou ao mandato de suplente do Conselho, conforme Of.119/2009-GLDEM, de 25.08.2009, lido em
sessão plenária da mesma data.
10. O Senador Antonio Carlos Júnior (DEM-BA) renunciou ao mandato de suplente do Conselho, conforme Of.118/2009-GLDEM, de 25.08.2009, lido em
sessão plenária da mesma data.
11. O Senador Demostenes Torres (DEM-GO) renunciou ao mandato de membro titular do Conselho, conforme Of.116/2009-GLDEM, de 25.08.2009,
lido em sessão plenária da mesma data.
12. O Senador Heráclito Fortes (DEM-PI) renunciou ao mandato de membro titular do Conselho, conforme Of. nº 115/2009-GLDEM, de 25.08.2009, lido
em sessão plenária de 27.08.2009.

SECRETARIA-GERAL DA MESA
Secretaria de Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento (SCOP)

Endereço:Senado Federal - Anexo II - Térreo
Telefone(s):3303-5255 Fax:3303-5260

E-mail:scop@senado.gov.br
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3) PROCURADORIA PARLAMENTAR
(Resolução do Senado Federal nº 40/95)

SENADOR BLOCO / PARTIDO
 Demóstenes Torres   (DEM/GO) (1)   Bloco Parlamentar da Minoria

 João Tenório   (PSDB/AL) (1)   Bloco Parlamentar da Minoria

 Antonio Carlos Valadares   (PSB/SE) (2)   Bloco de Apoio ao Governo

  PMDB

 Gim Argello   (PTB/DF) (1)   PTB

Atualização:  17/04/2008

Notas:

1. Designados na Sessão do Senado Federal de 09.04.2008.
2. Designado na Sessão do Senado Federal de 17.04.2008.

SECRETARIA-GERAL DA MESA
Secretaria de Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento (SCOP)

Endereço:Senado Federal - Anexo II - Térreo
Telefone(s):3303-5255 Fax:3303-5260

E-mail:scop@senado.gov.br



setembro de 2009 ORDEM DO DIA sexta-feira 4 217

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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