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Ata da 177ª Sessão Deliberativa Ordinária, 
em 7 de outubro de 2009

3ª Sessão Legislativa Ordinária da 53ª Legislatura
Presidência do Sr. José Sarney, da Srª Serys Slhessarenko, dos Srs. Mão Santa, 

Paulo Paim, Flávio Torres, João Tenório, Romeu Tuma e Jefferson Praia

49719 Quinta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009

(Inicia-se a sessão às 14 horas e 1 minu-
to, e encerra-se às 22 horas e 29 minutos)

É o seguinte o registro de compareci-
mento:
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– Há número regimental. Declaro aberta a sessão.

Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos 
trabalhos.

Sobre a mesa, pareceres que passo a ler.

São lidos os seguintes:

OUTUBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL2



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 8 49721     3ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2009



49722 Quinta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009OUTUBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL4



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 8 49723     5ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2009



49724 Quinta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009OUTUBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL6



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 8 49725     7ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2009



49726 Quinta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009OUTUBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL8



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 8 49727     9ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2009



49728 Quinta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009OUTUBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL10



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 8 49729     11ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2009



49730 Quinta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009OUTUBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL12



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 8 49731     13ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2009



49732 Quinta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009OUTUBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL14



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 8 49733     15ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2009



49734 Quinta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 716, DE 2009

IV – Decisão da Comissão

A Comissão de Relações Exteriores e Defesa Na-
cional, em reunião extraordinária realizada nesta data, 
aprovou o Relatório do Senador Fernando Collor, que 
passa a constituir Parecer da CRE favorável ao Projeto 
de Decreto Legislativo nº 716, de 2009, da Comissão 
de Relações Exteriores e de Defesa Nacional (CE) e 

o Requerimento nº 74, de 2009 – CRE, solicitando ur-
gência para a matéria.

Assinam o Parecer os Senhores Senadores:
Eduardo Azeredo (Presidente), Eduardo Suplicy, 

Pedro Simon, Francisco Dornelles, Geraldo Mesquita 
Júnior (abstenção), Paulo Duque, Marco Maciel, He-
ráclito Fortes, Fernando Collor, Inácio Arruda, Romeu 
Tuma e Tasso Jereissati.

Sala da Comissão, 7 de outubro de 2009. Sena-
dor Eduardo Azeredo, Presidente da Comissão de 
Relações Exteriores e Defesa Nacional – CRE.

OUTUBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL16



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 8 49735     17ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2009



49736 Quinta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009OUTUBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL18



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 8 49737     19ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2009



49738 Quinta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009OUTUBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL20



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 8 49739     21ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2009



49740 Quinta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009

LEGISLAÇÃO CITADA 

ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA  

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 1988

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

Art. 49. É da competência exclusiva do Congres-

so Nacional:

I – resolver definitivamente sobre tratados, acor-
dos ou atos internacionais que acarretem encargos ou 
compromissos gravosos ao patrimônio nacional;
................ ....................................................................

Art. 84. Compete privativamente ao Presidente 
da República:
................. ...................................................................

VIII – celebrar tratados, convenções e atos interna-
cionais, sujeitos a referendo do Congresso Nacional;
..................... ...............................................................

OUTUBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL22



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 8 49741     23ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2009



49742 Quinta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009OUTUBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL24



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 8 49743     25ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2009



49744 Quinta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 

RS) – Os pareceres que acabam de ser lidos vão à 

publicação.

Sobre a mesa, projetos recebidos da Câmara dos 

Deputados que passo a ler.

São lidos os seguintes:

OUTUBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL26



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 8 49745     27ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2009



49746 Quinta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009OUTUBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL28



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 8 49747     29ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2009



49748 Quinta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009OUTUBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL30



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 8 49749     31ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2009



49750 Quinta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009OUTUBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL32



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 8 49751     33ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2009



49752 Quinta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009OUTUBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL34



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 8 49753     35ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2009



49754 Quinta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009OUTUBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL36



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 8 49755     37ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2009



49756 Quinta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009OUTUBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL38



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 8 49757     39ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2009



49758 Quinta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009OUTUBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL40



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 8 49759     41ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2009



49760 Quinta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009OUTUBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL42



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 8 49761     43ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2009



49762 Quinta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009OUTUBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL44



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 8 49763     45ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2009



49764 Quinta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009OUTUBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL46



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 8 49765     47ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2009



49766 Quinta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009OUTUBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL48



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 8 49767     49ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2009



49768 Quinta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009OUTUBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL50



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 8 49769     51ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2009



49770 Quinta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009OUTUBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL52



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 8 49771     53ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2009



49772 Quinta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009OUTUBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL54



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 8 49773     55ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2009



49774 Quinta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009OUTUBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL56



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 8 49775     57ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2009



49776 Quinta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009OUTUBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL58



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 8 49777     59ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2009



49778 Quinta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009OUTUBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL60



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 8 49779     61ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2009



49780 Quinta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009OUTUBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL62



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 8 49781     63ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2009



49782 Quinta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009OUTUBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL64



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 8 49783     65ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2009



49784 Quinta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009OUTUBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL66



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 8 49785     67ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2009



49786 Quinta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009OUTUBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL68



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 8 49787     69ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2009



49788 Quinta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009OUTUBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL70



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 8 49789     71ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2009



49790 Quinta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009OUTUBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL72



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 8 49791     73ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2009



49792 Quinta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009OUTUBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL74



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 8 49793     75ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2009



49794 Quinta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009OUTUBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL76



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 8 49795     77ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2009



49796 Quinta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009OUTUBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL78



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 8 49797     79ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2009



49798 Quinta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009OUTUBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL80



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 8 49799     81ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2009



49800 Quinta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009OUTUBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL82



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 8 49801     83ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2009



49802 Quinta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009OUTUBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL84



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 8 49803     85ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2009



49804 Quinta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009OUTUBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL86



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 8 49805     87ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2009



49806 Quinta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009OUTUBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL88



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 8 49807     89ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2009



49808 Quinta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009OUTUBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL90



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 8 49809     91ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2009



49810 Quinta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009OUTUBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL92



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 8 49811     93ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2009



49812 Quinta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009OUTUBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL94



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 8 49813     95ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2009



49814 Quinta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009OUTUBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL96



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 8 49815     97ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2009



49816 Quinta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009OUTUBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL98



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 8 49817     99ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2009



49818 Quinta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009OUTUBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL100



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 8 49819     101ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2009



49820 Quinta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009OUTUBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL102



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 8 49821     103ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2009



49822 Quinta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009OUTUBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL104



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 8 49823     105ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2009



49824 Quinta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009OUTUBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL106



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 8 49825     107ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2009



49826 Quinta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009OUTUBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL108



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 8 49827     109ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2009



49828 Quinta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009OUTUBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL110



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 8 49829     111ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2009



49830 Quinta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009OUTUBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL112



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 8 49831     113ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2009



49832 Quinta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009OUTUBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL114



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 8 49833     115ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2009



49834 Quinta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009OUTUBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL116



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 8 49835     117ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2009



49836 Quinta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009OUTUBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL118



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 8 49837     119ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2009



49838 Quinta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009OUTUBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL120



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 8 49839     121ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2009



49840 Quinta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009OUTUBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL122



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 8 49841     123ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2009



49842 Quinta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009OUTUBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL124



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 8 49843     125ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2009



49844 Quinta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009OUTUBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL126



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 8 49845     127ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2009



49846 Quinta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009OUTUBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL128



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 8 49847     129ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2009



49848 Quinta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009OUTUBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL130



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 8 49849     131ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2009



49850 Quinta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009OUTUBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL132



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 8 49851     133ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2009



49852 Quinta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009OUTUBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL134



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 8 49853     135ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2009



49854 Quinta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009OUTUBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL136



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 8 49855     137ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2009



49856 Quinta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009OUTUBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL138



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 8 49857     139ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2009



49858 Quinta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009OUTUBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL140



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 8 49859     141ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2009



49860 Quinta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009OUTUBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL142



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 8 49861     143ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2009



49862 Quinta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009OUTUBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL144



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 8 49863     145ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2009



49864 Quinta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009OUTUBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL146



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 8 49865     147ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2009



49866 Quinta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009OUTUBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL148



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 8 49867     149ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2009



49868 Quinta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009OUTUBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL150



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 8 49869     151ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2009



49870 Quinta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009OUTUBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL152



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 8 49871     153ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2009



49872 Quinta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009OUTUBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL154



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 8 49873     155ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2009



49874 Quinta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009OUTUBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL156



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 8 49875     157ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2009



49876 Quinta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009OUTUBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL158



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 8 49877     159ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2009



49878 Quinta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009OUTUBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL160



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 8 49879     161ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2009



49880 Quinta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009OUTUBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL162



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 8 49881     163ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2009



49882 Quinta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009OUTUBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL164



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 8 49883     165ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2009



49884 Quinta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009OUTUBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL166



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 8 49885     167ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2009



49886 Quinta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009OUTUBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL168



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 8 49887     169ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2009



49888 Quinta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009OUTUBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL170



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 8 49889     171ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2009



49890 Quinta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009OUTUBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL172



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 8 49891     173ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2009



49892 Quinta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009OUTUBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL174



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 8 49893     175ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2009



49894 Quinta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009OUTUBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL176



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 8 49895     177ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2009



49896 Quinta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009OUTUBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL178



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 8 49897     179ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2009



49898 Quinta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009OUTUBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL180



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 8 49899     181ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2009



49900 Quinta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009OUTUBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL182



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 8 49901     183ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2009



49902 Quinta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009OUTUBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL184



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 8 49903     185ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2009



49904 Quinta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009OUTUBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL186



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 8 49905     187ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2009



49906 Quinta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009OUTUBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL188



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 8 49907     189ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2009



49908 Quinta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009OUTUBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL190



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 8 49909     191ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2009



49910 Quinta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009OUTUBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL192



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 8 49911     193ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2009



49912 Quinta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009OUTUBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL194



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 8 49913     195ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2009



49914 Quinta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009OUTUBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL196



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 8 49915     197ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2009



49916 Quinta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009OUTUBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL198



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 8 49917     199ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2009



49918 Quinta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009OUTUBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL200



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 8 49919     201ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2009



49920 Quinta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009OUTUBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL202



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 8 49921     203ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2009



49922 Quinta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009OUTUBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL204



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 8 49923     205ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2009



49924 Quinta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009OUTUBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL206



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 8 49925     207ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2009



49926 Quinta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009OUTUBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL208



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 8 49927     209ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2009



49928 Quinta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009OUTUBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL210



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 8 49929     211ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2009



49930 Quinta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009OUTUBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL212



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 8 49931     213ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2009



49932 Quinta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009OUTUBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL214



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 8 49933     215ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2009



49934 Quinta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009OUTUBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL216



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 8 49935     217ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2009



49936 Quinta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009OUTUBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL218



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 8 49937     219ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2009



49938 Quinta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009OUTUBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL220



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 8 49939     221ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2009



49940 Quinta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009OUTUBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL222



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 8 49941     223ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2009



49942 Quinta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009OUTUBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL224



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 8 49943     225ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2009



49944 Quinta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009OUTUBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL226



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 8 49945     227ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2009



49946 Quinta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009OUTUBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL228



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 8 49947     229ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2009



49948 Quinta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009OUTUBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL230



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 8 49949     231ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2009



49950 Quinta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009OUTUBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL232



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 8 49951     233ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2009



49952 Quinta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009OUTUBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL234



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 8 49953     235ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2009



49954 Quinta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009OUTUBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL236



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 8 49955     237ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2009



49956 Quinta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009OUTUBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL238



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 8 49957     239ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2009



49958 Quinta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009OUTUBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL240



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 8 49959     241ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2009



49960 Quinta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009OUTUBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL242



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 8 49961     243ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2009



49962 Quinta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009OUTUBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL244



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 8 49963     245ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2009



49964 Quinta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009OUTUBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL246



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 8 49965     247ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2009



49966 Quinta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009OUTUBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL248



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 8 49967     249ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2009



49968 Quinta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009OUTUBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL250



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 8 49969     251ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2009



49970 Quinta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009OUTUBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL252



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 8 49971     253ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2009



49972 Quinta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009OUTUBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL254



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 8 49973     255ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2009



49974 Quinta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009OUTUBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL256



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 8 49975     257ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2009



49976 Quinta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009OUTUBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL258



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 8 49977     259ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2009



49978 Quinta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009OUTUBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL260



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 8 49979     261ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2009



49980 Quinta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009OUTUBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL262



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 8 49981     263ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2009



49982 Quinta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009OUTUBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL264



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 8 49983     265ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2009



49984 Quinta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009OUTUBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL266



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 8 49985     267ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2009



49986 Quinta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009OUTUBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL268



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 8 49987     269ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2009



49988 Quinta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009OUTUBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL270



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 8 49989     271ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2009



49990 Quinta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009OUTUBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL272



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 8 49991     273ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2009



49992 Quinta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009OUTUBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL274



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 8 49993     275ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2009



49994 Quinta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009OUTUBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL276



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 8 49995     277ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2009



49996 Quinta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009OUTUBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL278



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 8 49997     279ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2009



49998 Quinta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009OUTUBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL280



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 8 49999     281ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2009



50000 Quinta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009OUTUBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL282



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 8 50001     283ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2009



50002 Quinta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009OUTUBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL284



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 8 50003     285ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2009



50004 Quinta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009OUTUBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL286



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 8 50005     287ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2009



50006 Quinta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009OUTUBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL288



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 8 50007     289ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2009



50008 Quinta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009OUTUBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL290



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 8 50009     291ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2009



50010 Quinta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009OUTUBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL292



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 8 50011     293ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2009



50012 Quinta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009OUTUBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL294



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 8 50013     295ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2009



50014 Quinta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009OUTUBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL296



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 8 50015     297ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2009



50016 Quinta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009OUTUBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL298



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 8 50017     299ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2009



50018 Quinta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009OUTUBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL300



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 8 50019     301ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2009



50020 Quinta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009OUTUBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL302



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 8 50021     303ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2009



50022 Quinta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009OUTUBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL304



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 8 50023     305ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2009



50024 Quinta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009OUTUBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL306



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 8 50025     307ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2009



50026 Quinta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009OUTUBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL308



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 8 50027     309ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2009



50028 Quinta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009OUTUBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL310



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 8 50029     311ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2009



50030 Quinta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009OUTUBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL312



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 8 50031     313ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2009



50032 Quinta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009OUTUBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL314



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 8 50033     315ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2009



50034 Quinta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009OUTUBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL316



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 8 50035     317ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2009



50036 Quinta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009OUTUBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL318



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 8 50037     319ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2009



50038 Quinta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009OUTUBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL320



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 8 50039     321ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2009



50040 Quinta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009OUTUBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL322



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 8 50041     323ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2009



50042 Quinta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009OUTUBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL324



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 8 50043     325ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2009



50044 Quinta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009OUTUBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL326



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 8 50045     327ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2009



50046 Quinta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009OUTUBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL328



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 8 50047     329ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2009



50048 Quinta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009OUTUBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL330



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 8 50049     331ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2009



50050 Quinta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009OUTUBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL332



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 8 50051     333ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2009



50052 Quinta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009OUTUBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL334



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 8 50053     335ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2009



50054 Quinta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009OUTUBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL336



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 8 50055     337ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2009



50056 Quinta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009OUTUBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL338



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 8 50057     339ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2009



50058 Quinta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009OUTUBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL340



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 8 50059     341ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2009



50060 Quinta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009OUTUBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL342



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 8 50061     343ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2009



50062 Quinta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009OUTUBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL344



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 8 50063     345ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2009



50064 Quinta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009OUTUBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL346



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 8 50065     347ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2009



50066 Quinta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009OUTUBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL348



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 8 50067     349ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2009



50068 Quinta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009OUTUBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL350



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 8 50069     351ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2009



50070 Quinta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009OUTUBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL352



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 8 50071     353ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2009



50072 Quinta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009OUTUBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL354



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 8 50073     355ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2009



50074 Quinta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009OUTUBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL356



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 8 50075     357ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2009



50076 Quinta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009OUTUBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL358



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 8 50077     359ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2009



50078 Quinta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009OUTUBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL360



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 8 50079     361ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2009



50080 Quinta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009OUTUBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL362



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 8 50081     363ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2009



50082 Quinta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009OUTUBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL364



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 8 50083     365ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2009



50084 Quinta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009OUTUBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL366



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 8 50085     367ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2009



50086 Quinta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009OUTUBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL368



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 8 50087     369ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2009



50088 Quinta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009OUTUBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL370



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 8 50089     371ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2009



50090 Quinta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009OUTUBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL372



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 8 50091     373ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2009



50092 Quinta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009OUTUBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL374



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 8 50093     375ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2009



50094 Quinta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009OUTUBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL376



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 8 50095     377ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2009



50096 Quinta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009OUTUBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL378



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 8 50097     379ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2009



50098 Quinta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009OUTUBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL380



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 8 50099     381ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2009



50100 Quinta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009OUTUBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL382



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 8 50101     383ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2009



50102 Quinta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009OUTUBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL384



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 8 50103     385ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2009



50104 Quinta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009OUTUBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL386



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 8 50105     387ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2009



50106 Quinta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009OUTUBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL388



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 8 50107     389ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2009



50108 Quinta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009OUTUBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL390



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 8 50109     391ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2009



50110 Quinta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009OUTUBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL392



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 8 50111     393ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2009



50112 Quinta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009OUTUBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL394



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 8 50113     395ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2009



50114 Quinta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009OUTUBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL396



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 8 50115     397ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2009



50116 Quinta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009OUTUBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL398



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 8 50117     399ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2009



50118 Quinta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009OUTUBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL400



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 8 50119     401ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2009



50120 Quinta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009OUTUBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL402



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 8 50121     403ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2009



50122 Quinta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009OUTUBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL404



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 8 50123     405ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2009



50124 Quinta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009OUTUBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL406



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 8 50125     407ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2009



50126 Quinta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009OUTUBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL408



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 8 50127     409ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2009



50128 Quinta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009OUTUBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL410



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 8 50129     411ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2009



50130 Quinta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009OUTUBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL412



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 8 50131     413ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2009



50132 Quinta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009OUTUBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL414



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 8 50133     415ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2009



50134 Quinta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009OUTUBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL416



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 8 50135     417ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2009



50136 Quinta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009OUTUBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL418



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 8 50137     419ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2009



50138 Quinta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009OUTUBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL420



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 8 50139     421ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2009



50140 Quinta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009OUTUBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL422



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 8 50141     423ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2009



50142 Quinta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009OUTUBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL424



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 8 50143     425ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2009



50144 Quinta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009OUTUBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL426



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 8 50145     427ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2009



50146 Quinta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009OUTUBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL428



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 8 50147     429ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2009



50148 Quinta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009OUTUBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL430



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 8 50149     431ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2009



50150 Quinta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009OUTUBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL432



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 8 50151     433ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2009



50152 Quinta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009OUTUBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL434



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 8 50153     435ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2009



50154 Quinta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009OUTUBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL436



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 8 50155     437ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2009



50156 Quinta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009OUTUBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL438



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 8 50157     439ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2009



50158 Quinta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009OUTUBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL440



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 8 50159     441ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2009



50160 Quinta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009OUTUBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL442



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 8 50161     443ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2009



50162 Quinta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009OUTUBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL444



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 8 50163     445ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2009



50164 Quinta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009OUTUBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL446



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 8 50165     447ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2009



50166 Quinta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009OUTUBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL448



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 8 50167     449ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2009



50168 Quinta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009OUTUBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL450



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 8 50169     451ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2009



50170 Quinta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009OUTUBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL452



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 8 50171     453ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2009



50172 Quinta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009OUTUBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL454



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 8 50173     455ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2009



50174 Quinta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009OUTUBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL456



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 8 50175     457ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2009



50176 Quinta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009OUTUBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL458



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 8 50177     459ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2009



50178 Quinta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009OUTUBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL460



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 8 50179     461ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2009



50180 Quinta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009OUTUBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL462



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 8 50181     463ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2009



50182 Quinta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009OUTUBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL464



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 8 50183     465ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2009



50184 Quinta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009OUTUBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL466



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 8 50185     467ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2009



50186 Quinta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009OUTUBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL468



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 8 50187     469ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2009



50188 Quinta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009OUTUBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL470



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 8 50189     471ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2009



50190 Quinta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009OUTUBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL472



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 8 50191     473ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2009



50192 Quinta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009OUTUBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL474



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 8 50193     475ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2009



50194 Quinta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009OUTUBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL476



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 8 50195     477ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2009



50196 Quinta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009OUTUBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL478



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 8 50197     479ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2009



50198 Quinta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009OUTUBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL480



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 8 50199     481ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2009



50200 Quinta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009OUTUBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL482



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 8 50201     483ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2009



50202 Quinta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009OUTUBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL484



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 8 50203     485ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2009



50204 Quinta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009OUTUBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL486
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50206 Quinta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009OUTUBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL488
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50208 Quinta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009OUTUBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL490
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50210 Quinta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009OUTUBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL492



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 8 50211     493ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2009



50212 Quinta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009OUTUBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL494
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50214 Quinta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009OUTUBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL496



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 8 50215     497ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2009



50216 Quinta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009OUTUBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL498



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 8 50217     499ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2009



50218 Quinta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009OUTUBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL500
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50220 Quinta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009OUTUBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL502



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 8 50221     503ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2009



50222 Quinta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009OUTUBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL504
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50224 Quinta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009OUTUBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL506
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50226 Quinta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009OUTUBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL508
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50228 Quinta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009OUTUBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL510
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50230 Quinta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009OUTUBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL512
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50232 Quinta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009OUTUBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL514



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 8 50233     515ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2009



50234 Quinta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009OUTUBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL516



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 8 50235     517ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2009



50236 Quinta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009OUTUBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL518



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 8 50237     519ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2009



50238 Quinta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009OUTUBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL520



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 8 50239     521ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2009



50240 Quinta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009OUTUBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL522



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 8 50241     523ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2009



50242 Quinta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009OUTUBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL524



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 8 50243     525ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2009



50244 Quinta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009OUTUBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL526



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 8 50245     527ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2009



50246 Quinta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009OUTUBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL528
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50248 Quinta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009OUTUBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL530
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50250 Quinta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009OUTUBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL532
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50252 Quinta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009OUTUBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL534
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50254 Quinta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009OUTUBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL536
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Os Projetos de Decreto Legislativo nºs 799 a 801 
e 812 a 816, de 2009, vão à Comissão de Relações 
Exteriores e Defesa Nacional, onde poderão receber 
emendas pelo prazo de cinco dias úteis, tendo a re-
ferida Comissão o prazo de 15 dias úteis para opinar 
sobre as matérias, prorrogável por igual período, nos 
termos do art. 376, III, do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Os Projetos de Decreto Legislativo nºs 802 a 
811, de 2009, que acabam de ser lidos, tramitarão com 
prazo determinado de quarenta e cinco dias, de acordo 
com o art. 223, § 1º, da Constituição Federal.

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

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Sobre a mesa, ofícios que passo a ler.

São lidos os seguintes:

Ofício VP nº 279/2009

Brasília, 5 de outubro de 2009

Excelentíssimo Senhor
Senador José Sarney
Presidente do Senado Federal
Nesta

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Cumprimentando-o cordialmente, solicito a Vossa 

Excelência seus préstimos para sanar o fato de que, por 
lapso, não registrei a presença em Plenário na última 
quinta-feira, dia 1º-10-2009. Em anexo, encontra-se có-
pia da Lista de Presença na 15ª Reunião da Comissão 
Temporária do CPP, realizada nesse mesmo dia.

Antecipadamente grato por sua atenção, renovo 
as manifestações do meu elevado apreço.

Atenciosamente, – Senador Valter Pereira.
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Ofício. GLPMDB nº 169/2009

Brasília, 7 de outubro de 2009

Excelentíssimo Senhor
Senador José Sarney
DD. Presidente do Senado Federal

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

celência o remanejamento do Senador Francisco Dor-
nelles, PMDB – RJ, da titularidade para a suplência, 
na Comissão de Educação – CE, em substituição ao 
Senador Leomar Quintanilha, PMDB – TO.

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência 
votos de apreço e consideração. – Senador Renan 
Calheiros, Líder do PMDB e da Maioria.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Os ofícios que acabam de ser lidos vão à pu-
blicação.

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

São lidos os seguintes:

AVISOS DE MINISTRO DE ESTADO 

– Nº 322-A/2009, de 25 de setembro último, do Minis-
tro da Fazenda, encaminhando informações em 
resposta ao Requerimento nº 819, de 2009, do 
Senador Raimundo Colombo;

– Nº 214/2009, de 30 de setembro último, do Minis-
tro de Minas e Energia, solicitando dilatação do 
prazo para a resposta ao Requerimento nº 893, 
de 2009, do Senador Alvaro Dias;

– Nº 215/2009, de 30 de setembro último, do Minis-
tro de Minas e Energia, solicitando dilatação do 
prazo para a resposta ao Requerimento nº 895, 
de 2009, do Senador Alvaro Dias.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– A informação e as solicitações foram encaminhadas, 
em cópia, aos Requerentes.

Os Requerimentos nºs 893 e 895, de 2009, 
aguardarão as informações na Secretaria-Geral da 
Mesa.

O Requerimento nº 819, de 2009, vai ao Ar-
quivo.

Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 1.338, DE 2009

Requeremos, nos termos do art. 218 do Regi-
mento Interno e de acordo com as tradições da Casa, 
as seguintes homenagens pelo falecimento do Mon-
senhor Américo Vespúcio Simonetti.

a) inserção em ata de voto de profundo 
pesar;

b) apresentação de condolências à fa-
mília e ao Estado de

Sala das Sessões, 7 de outubro de 2009. – Se-
nadora Rosalba Ciarlini.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – A Presidência encaminhará o voto de pesar 
solicitado.

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

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 1.339, DE 2009

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 40 do Regimento 

Interno do Senado Federal, licença para me ausentar 
dos trabalhos desta Casa nos dias 29 e 30 de outu-
bro de 2009, para fins de atender à missão a qual fui 
designado pelo Presidente do Conselho de Ética e 
autorizado por Vossa Excelência: de participar, como 
painelista, do XIV Congresso Internacional do CLAD, 
a ser realizado em Salvador, no período de 27 a 30 
de outubro de 2009.

Requeiro, também, que sejam autorizadas todas 
as providências necessárias para o cumprimento da 
citada missão.

Sala das Sessões, 7 de outubro de 2009. – Se-
nador Romeu Tuma.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– O requerimento lido será votado oportunamente.

Sobre a mesa, requerimentos que passo a ler.

São lidos os seguintes:

REQUERIMENTO Nº 1.340, DE 2009 

Senhor Presidente,
Requeremos, nos termos do art. 216, do Regi-

mento interno do Senado Federal, combinado com o 
art. 50 da Constituição Federal, sejam prestadas in-
formações pelo Sr. Ministro da Justiça, DR. TARSO 
GENRO, sobre as ações e medidas tomadas pelo 
governo brasileiro em relação aos fatos mencionados 
na Revista Veja, edição nº 2133 e Jornal Folha de Boa 
Vista de hoje (06-10-2009), relativos ao seqüestro do 
empresário e cidadão brasileiro, VICENTE AGUIAR 
VIEIRA, sequestrado em território Venezuelano.

Justificação

As notícias veiculadas pela mídia brasileira so-
bre eventual seqüestro de cidadão brasileiro em terri-
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tório estrangeiro é motivo de preocupação para toda 
a sociedade.

Assim, é imperativo que as autoridades do Po-
der Executivo informem à Casa, quais as medidas to-
madas pelo Governo brasileiro em relação aos fatos 
denunciados.

Portanto, requeremos o apoio dos nobres colegas 
para a aprovação do Requerimento, ora proposto.

Sala das Sessões, 6 de outubro de 2009. – Senador 
Mozarildo Cavalcanti; Senador Augusto Botelho.

(À Mesa para decisão.)

REQUERIMENTO Nº 1.341, DE 2009 

Senhor Presidente,
Requeremos, nos termos do art. 216, do Regimen-

to interno do Senado Federal, combinado com o art. 50 
da Constituição Federal, sejam prestadas informações 
pelo Sr. Ministro das Relações Exteriores, Embaixador 
CELSO AMORIM, sobre as ações e medidas tomadas 
pelo governo brasileiro em relação aos fatos menciona-
dos na Revista Veja, edição nº 2133 e Jornal Folha de 
Boa Vista de hoje (06-10-2009), relativos ao seqüestro 
do empresário e cidadão brasileiro, VICENTE AGUIAR 
VIEIRA, sequestrado em território Venezuelano.

Justificação

As notícias veiculadas pela mídia brasileira so-
bre eventual seqüestro de cidadão brasileiro em terri-
tório estrangeiro é motivo de preocupação para toda 
a sociedade.

Assim, é imperativo que as autoridades do Po-
der Executivo informem à Casa, quais as medidas to-
madas pelo Governo brasileiro em relação aos fatos 
denunciados.

Portanto, requeremos o apoio dos nobres colegas 
para a aprovação do Requerimento, ora proposto.

Sala das Sessões, 6 de outubro de 2009. – Se-
nador Mozarildo Cavalcanti; Senador Augusto Bo-
telho. 

(À Mesa para decisão.)

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES  
Nº 1.342, DE 2009 

Solicita informações ao Ministro das 
Relações Exteriores sobre proposta de re-
dução dos índices de emissão de gases a 
ser apresentada na 15ª Conferência das 
Partes sobre o Clima (COP 15).

Senhor Presidente,
Requeiro a V. Exª, com base no artigo 50, pará-

grafo 2º da Constituição Federal e no artigo 216, inci-

so I, do Regimento Interno do Senado Federal, que, 
ouvida a Mesa, sejam solicitadas informações ao Sr. 
Ministro das Relações Exteriores, sobre os índices de 
redução de emissão de gases que serão propostos 
pelo Brasil na 15ª Conferência das Partes sobre o 
Clima (COP 15), que será realizada em Copenhague, 
e quais os critérios utilizados como parâmetro para a 
sua escolha.

Justificação

Recentemente foi noticiado pela imprensa a 
intenção do Brasil em reduzir as emissões de ga-
ses que causam o efeito estufa em cerca de 30% 
(trinta por cento) até 2020, tendo como base 1990. 
A proposta, considerada ambiciosa, será apresen-
tada na 15ª Conferência das Partes sobre o Clima 
(COP15), em Copenhague. Uma vez que as ne-
gociações apontam que os países desenvolvidos 
apresentarão propostas mais tímidas e que, por 
ser uma nação em desenvolvimento, o Brasil não 
possui metas para a redução das emissões, faz-se 
necessário um esclarecimento justificado sobre os 
índices a serem propostos. 

Sala das Sessões, – Senador Gilberto Goellner.

(À Mesa para decisão.)

REQUERIMENTO Nº 1.343, DE 2009 

Solicita informações ao Sr. Ministro da 
Saúde sobre a registro e comercialização 
de produtos de ALOE VERA.

Senhor Presidente,
Requeiro a V. Exª, com base no artigo 50, pará-

grafo 2º, da Constituição Federal, e no artigo 216 do 
Regimento Interno do Senado Federal, que, ouvida a 
Mesa, sejam solicitadas informações ao Sr. Ministro da 
Saúde sobre a regulamentação para registro e uso de 
produtos fabricados a base de ALOE VERA. Solicito 
que sejam respondidos os tópicos abaixo para que as 
informações sejam claras.

– Informe a legislação que normatiza as 
ações do Ministério da Saúde em relação à 
BABOSA ou ALOE VERA;

– Informe a normatização interna do ór-
gão em relação às ações direcionadas ao pro-
duto BABOSA ou ALOE VERA; 

– Informe quais os documentos científicos 
que embasam as supracitadas legislações;

– Informe se atualmente o Ministério da 
Saúde permite o registro de produtos novos 
contendo BABOSA ou ALOE VERA;

– Informe se o Ministério da Saúde renova 
os registros de produtos contendo BABOSA 
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ou ALOE VERA e quais as exigências para o 
seu deferimento; e

– Qual a política adotada pelo Ministério 
da Saúde relativa à produção, distribuição e 
comercialização de alimentos e bebidas que 
contenham ALOE VERA ou BABOSA?

Justificação

É de conhecimento público o uso caseiro e 
de produtos industrializados que contenham ALOE 
VERA ou BABOSA, como popularmente conhecida. 
Há uma grande “crença” popular sobre as qualidades 
nutricionais e sobre os resultados positivos para a 
saúde humana deste vegetal. O uso da babosa no 
País decorre de produtos industrializados e de pre-
parações domésticas ou caseiras. A literatura so-
bre o assunto é oriunda em grande parte de fontes 
não científicas. O grau de cautela e segurança no 
uso doméstico, na produção, na industrialização e 
na comercialização são por demais heterogêneos, 
causando insegurança na população e descrença 
em quem trabalha com seriedade na produção de 
produtos em larga escala. A ausência de manifesta-
ção dos órgãos públicos a respeito de sua posição 
sobre a ALOE VERA ou BABOSA cria insegurança 
para a indústria e mitos para a população. O que se 
tem presenciado é a comercialização de um produ-
to “marginal” sem fiscalização e sem o controle do 
Estado. Com o propósito de mapear o panorama 
técnico sobre o assunto e obter dados consistentes 
e fidedignos para proposição de iniciativas legislati-
vas para a regularizar o uso, a produção e a comer-
cialização do produto, se faz necessário o presente 
requerimento.

Sala das Sessões, – Senador Gilberto Goellner.

(À Mesa para decisão.)

REQUERIMENTO Nº 1.344, DE 2009 

Solicita informações ao Sr. Ministro da 
Agricultura sobre a registro e comercializa-
ção de produtos de ALOE VERA.

Senhor Presidente,
Requeiro a V. Exª, com base no artigo 50, pará-

grafo 2º, da Constituição Federal, e no artigo 216 do 
Regimento Interno do Senado Federal, que, ouvida a 
Mesa, sejam solicitadas informações ao Sr. Ministro 
da Agricultura sobre a regulamentação para registro 
e uso de produtos fabricados a base de ALOE VERA. 
Solicito que sejam respondidos os tópicos abaixo para 
que as informações sejam claras.

– Informe a legislação que normatiza as 
ações do Ministério da Agricultura em relação 
à BABOSA ou ALOE VERA;

– Informe a normatização interna do ór-
gão em relação às ações direcionadas ao pro-
duto BABOSA ou ALOE VERA;

– Informe quais os documentos cien-
tíficos que embasaram as supracitadas le-
gislações;

– Informe se atualmente o Ministério da 
Agricultura permite o registro de produtos novos 
contendo BABOSA ou ALOE VERA e quais as 
exigências para seu deferimento;

– Informe se o Ministério da Agricultura 
renova os registros de produtos contendo BA-
BOSA ou ALOE VERA e quais as exigências 
para o seu deferimento.

Justificação

É de conhecimento público o uso caseiro e de 
produtos industrializados que contem ALOE VERA 
ou BABOSA como popularmente conhecida. Há uma 
grande “crença” popular sobre as qualidades nutri-
cionais e sobre os resultados positivos para a saúde 
humana deste vegetal. O uso da babosa no País de-
corre de produtos industrializados e de preparações 
domésticas ou caseiras. A literatura sobre o assunto 
é oriunda em grande parte de fontes não científicas. 
O grau de cautela e segurança no uso doméstico, na 
produção, na industrialização e na comercialização 
são por demais heterogêneos, causando inseguran-
ça na população e descrença em quem trabalha com 
seriedade na produção de produtos em larga escala. 
A ausência de manifestação dos órgãos públicos a 
respeito de sua posição sobre a ALOE VERA ou BA-
BOSA cria insegurança para a indústria e mitos para 
a população. O que se tem presenciado é a comercia-
lização de um produto “marginal” sem fiscalização e 
sem o controle do Estado. Com o propósito de mapear 
o panorama técnico sobre o assunto e obter dados 
consistentes e fidedignos para proposição de inicia-
tivas legislativas para regularizar o uso, a produção 
e a comercialização do produto, se faz necessário o 
presente requerimento.

Sala das Sessões, – Senador Gilberto Goellner.

(À Mesa para decisão.)

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Os requerimentos que acabam de ser lido serão 
despachados à Mesa para decisão, nos termos do art. 
216, III, do Regimento Interno.

Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:
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REQUERIMENTO Nº 1.345, DE 2009

Requer voto de pesar pelo falecimento 
do Pe. Pedro Balzi, no Estado do Piauí.

Requeiro, nos termos do art. 216, do Regimento 
Interno, a inserção em ata, de voto de pesar pelo fale-
cimento do Pe. Pedro Balzi, ocorrido ontem, dia 5 de 
outubro de 2009, no Piauí.

Justificação

O Voto de Pesar ora requerido ao Senado da 
República é um preito de saudade Pe. Pedro Bal-
zi, pelo que representou como figura humana e por 
suas atividades em prol do Estado do Piauí. Era um 
exemplo devido ao seu comprometimento retidão e 
honestidade com o qual conduziu toda suas vidas no 
estado do Piauí.

Pe. Pedro Balze não tinha família no Brasil. Ele 
nasceu em Berna, na Suíça e, aos três anos de idade, 
foi morar na Itália. Depois, foi morar na Bolívia, e por lá 
ficou 20 anos até vir ao Brasil, onde morava até hoje, 
tendo vivido no Piauí durante 23 anos. A região onde 
hoje é a Vila da Paz, foi ocupada em 1986, e o padre 
Pedro Balzi chegou ali em 1987. Ele ajudou aquela po-
pulação a construção da comunidade na conquista de 
benefícios como água, luz e casas. A fundação Nossa 
Senhora da Paz e a Fazenda da Paz – que promove 
a recuperação e dependentes químicos – foram duas 
das suas grandes obras em vida. Além dessas entida-
des ele construiu o Centro Maria Imaculada Concei-
ção, que cuida de pessoas portadoras de hanseníase, 
e atuou em muitas outras causas. Sua história ficará 
na memória de todos aqueles que foram por ele aju-
dados e de toda a sociedade que o reconhece como 
cidadão exemplar.

Por estas razões, o Pe. Pedro Balzi é merecedor 
da homenagem póstumas desta Casa.

Sala das Sessões, 7 de outubro de 2009. – Se-
nador João Vicente Claudino.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – A Presidência encaminhará o voto de pesar 
solicitado.

O requerimento lido vai à publicação.
Sobre a mesa, requerimentos que passo a ler.

São lidos os seguintes:

REQUERIMENTO Nº 1.346, DE 2009

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos dos art. 258, do Regimento 

Interno do Senado Federal, a tramitação em conjunto 
do Projeto de Lei da Câmara nº 57, de 2007, com o 

Projeto de Lei do Senado nº 230, de 2007, por versa-
rem sobre a mesma matéria.

Sala das Sessões, 6 de outubro de 2009. – Se-
nador Wellington Salgado.

(À Mesa para decisão.)

REQUERIMENTO Nº 1.347, DE 2009

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 258 do Regimento Interno, 

requeiro que as Propostas de Emenda à Constituição 
nºs 15/2007, 90/2007 e 42/2009 tramitem conjunta-
mente por regularem a mesma matéria.

Justificação

As três Propostas de Emenda à Constituição 
versam sobre a composição e o provimento dos Mem-
bros do Tribunal de Contas da União, bem como suas 
competências e atribuições pertinentes às atividades 
de controle externo.

Nesse sentido, a PEC 15, de 2007, de autoria do 
Senador Renato Casagrande, altera os arts. 73, 75 e 
105, da Constituição Federal, estabelecendo a com-
posição do TCU com Ministros-Auditores.

Por sua vez, a PEC 90, de 2007, da Senadora 
Serys Slhessarenko, extingue a forma atual de Tribunais 
de Contas e cria a figura das Auditorias de Contas su-
bordinadas às Casas Legislativas, como órgão técnico 
de controle externo e estabelece regras de transição 
do modelo atual das Cortes de Contas.

Quanto à PEC 42, de 2009, do Senador Flávio 
Torres, reporta-se à composição e forma de escolha 
dos Ministros de TCU. 

Dessa forma, é oportuno o apensamento e a 
apreciação conjunta dessas proposições, por econo-
mia processual.

Sala das Sessões, 6 de outubro de 2009. – Se-
nador Arthur Virgílio, Líder do PSDB.

(À Mesa para decisão.)

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Os requerimentos lidos serão encaminhados à 
Mesa, para decisão.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– A Presidência comunica que a Medida Provisória nº 
469, de 2009, que “abre crédito extraordinário, em favor 
dos Ministérios da Saúde e dos Transportes, no valor 
global de R$ 2.168.172.000,00 (dois bilhões, cento e 
sessenta e oito milhões, cento e setenta e dois mil re-
ais), para os fins que especifica”, será encaminhada, nos 
termos do § 6º do art. 2º da Resolução nº 1, de 2002 – 
CN, à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos 
e Fiscalização, onde poderá receber emendas.
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Fica estabelecido o seguinte calendário de tra-
mitação:

MPV Nº 469

Publicação no DO 
6-10-2009
Emendas até
12-10-2009 (6 dias após a publicação)
Prazo na Comissão
6-10-2009 a 19-10-2009 (14º dia)
Remessa do Processo à CD
19-10-2009
Prazo na CD
20-10-2009 a 2-11-2009 (15º ao 28º dia)
Recebimento previsto no SF
2-11-2009
Prazo no SF
3-11-2009 a 16-11-2009 (42º dia)
Se modificado, devolução à CD
16-11-2009
Prazo para apreciação das modificações do SF, pela CD
17-11-2009 a 19-11-2009 (43º ao 45º dia)
Regime de urgência, obstruindo a pauta a partir de 
20-11-2009 (46º dia)
Prazo final no Congresso
4-12-2009 (60 dias)

Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 

RS) – A Presidência lembra ao Plenário que o tempo 
destinado aos oradores do Período do Expediente da 
sessão deliberativa ordinária de amanhã será dedicado 
a comemorar o fim da Guerra do Contestado, de acor-
do com o Requerimento nº 103, de 2009, do Senador 
Raimundo Colombo e outros Senhores Senadores.

Esclarece, ainda, que continuam abertas as ins-
crições para a referida comemoração.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Sobre a mesa, projetos que passo a ler.

São lidos os seguintes:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 451, DE 2009 

Altera o art. 6º do Estatuto do Desar-
mamento, para assegurar o porte de arma 
de fogo a integrantes das carreiras de Ins-
titutos de Criminalística, de Identificação e 
de Medicina Legal.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 6º da Lei nº 10.826, de 22 de de-

zembro de 2003, passa a vigorar com as seguintes 
modificações:

“Art. 6º ...................................................
 ..............................................................
XI – os integrantes de carreiras funcionais 

de Institutos de Criminalística, de Identificação 
e de Medicina Legal. 

§1º As pessoas previstas nos incisos I, 
II, III, V, VI e XI deste artigo terão direito de 
portar arma de fogo fornecida pela respecti-
va corporação ou instituição, mesmo fora de 
serviço, na forma do regulamento, aplicando-
se nos casos de armas de fogo de proprieda-
de particular os dispositivos do regulamento 
desta Lei.

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

Justificação

A Lei nº 10.826, de 2003 (Estatuto do Desar-
mamento), proíbe, em seu art. 6º, o porte de arma 
de fogo em todo o território nacional, exceto para os 
casos previstos nos incisos do mesmo dispositivo. 
Assim, o inciso II, ao fazer referência ao art. 144 da 
Constituição Federal, permite o porte de arma de 
fogo aos integrantes das carreiras das Polícias Civis 
dos Estados.

Ocorre que, em mais de 18 (dezoito) Estados da 
federação, os órgãos periciais estão desvinculados da 
estrutura da policia civil. No entanto, as atividades dos 
seus servidores continuam as mesmas, com relação 
àqueles que ainda se encontram nos quadros funcio-
nais da polícia civil.

Com o advento do Estatuto do Desarmamento, 
os servidores dos órgãos periciais (peritos criminais, 
médicos legistas e papiloscopistas) ficaram em situa-
ção de desigualdade em relação àqueles dos demais 
Estados da federação, e isso pelo simples fato de se 
encontrarem organizados em carreira própria e autô-
noma em relação às polícias civis. Urge, assim, regu-
lamentar a permissão do porte de arma de fogo para 
os integrantes dessas carreiras.

Em resumo, a alteração do dispositivo restabele-
cerá a igualdade entre os servidores dos órgãos peri-
ciais, que foi desfeita equivocadamente pelo Estatuto 
do Desarmamento, no que tange à permissão do por-
te de arma de fogo. Uma vez que referidos servidores 
desempenham as mesmas atividades, independente-
mente do lugar onde trabalham, não se justifica o tra-
tamento diferenciado pelo simples fato de integrarem 
carreira diversa da polícia civil.

Sala das Sessões, – Senadora Serys Slhessa-
renko.
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LEGISLAÇÃO CITADA

LEI No 10.826, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2003

Dispõe sobre registro, posse e comer-
cialização de armas de fogo e munição, so-
bre o Sistema Nacional de Armas – Sinarm, 
define crimes e dá outras providências.

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

CAPÍTULO I 
Do Sistema Nacional de Armas

Art. 1o  ................................................................  
....................................................................................

CAPÍTULO III 
Do Porte

Art. 6o É proibido o porte de arma de fogo em todo 
o território nacional, salvo para os casos previstos em 
legislação própria e para:

I – os integrantes das Forças Armadas;
II – os integrantes de órgãos referidos nos incisos 

do caput do art. 144 da Constituição Federal;
III – os integrantes das guardas municipais das 

capitais dos Estados e dos Municípios com mais de 
500.000 (quinhentos mil) habitantes, nas condições 
estabelecidas no regulamento desta Lei;

IV – os integrantes das guardas municipais dos 
Municípios com mais de 50.000 (cinqüenta mil) e me-
nos de 500.000 (quinhentos mil) habitantes, quando em 
serviço; (Redação dada pela Lei nº 10.867, de 2004)

V – os agentes operacionais da Agência Brasi-
leira de Inteligência e os agentes do Departamento de 
Segurança do Gabinete de Segurança Institucional da 
Presidência da República;

VI – os integrantes dos órgãos policiais referi-
dos no art. 51, IV, e no art. 52, XIII, da Constituição 
Federal;

VII – os integrantes do quadro efetivo dos agen-
tes e guardas prisionais, os integrantes das escoltas 
de presos e as guardas portuárias;

VIII – as empresas de segurança privada e de trans-
porte de valores constituídas, nos termos desta Lei;

IX – para os integrantes das entidades de des-
porto legalmente constituídas, cujas atividades espor-
tivas demandem o uso de armas de fogo, na forma do 
regulamento desta Lei, observando-se, no que couber, 
a legislação ambiental.

X – integrantes das Carreiras de Auditoria da 
Receita Federal do Brasil e de Auditoria-Fiscal do Tra-
balho, cargos de Auditor-Fiscal e Analista Tributário. 
(Redação dada pela Lei nº 11.501, de 2007)

§ 1o As pessoas previstas nos incisos I, II, III, V 
e VI do caput deste artigo terão direito de portar arma 
de fogo de propriedade particular ou fornecida pela 
respectiva corporação ou instituição, mesmo fora de 
serviço, nos termos do regulamento desta Lei, com 
validade em âmbito nacional para aquelas constan-
tes dos incisos I, II, V e VI. (Redação dada pela Lei nº 
11.706, de 2008)

§ 1o-A (Revogado pela Lei nº 11.706, de 2008)
§ 2o A autorização para o porte de arma de fogo 

aos integrantes das instituições descritas nos incisos 
V, VI, VII e X do caput deste artigo está condicionada 
à comprovação do requisito a que se refere o inciso III 
do caput do art. 4o desta Lei nas condições estabele-
cidas no regulamento desta Lei. (Redação dada pela 
Lei nº 11.706, de 2008)

§ 3o A autorização para o porte de arma de fogo 
das guardas municipais está condicionada à formação 
funcional de seus integrantes em estabelecimentos de 
ensino de atividade policial e à existência de mecanis-
mos de fiscalização e de controle interno, nas condições 
estabelecidas no regulamento desta Lei, observada a 
supervisão do Comando do Exército. (Redação dada 
pela Lei nº 10.867, de 2004)

§ 4o Os integrantes das Forças Armadas, das po-
lícias federais e estaduais e do Distrito Federal, bem 
como os militares dos Estados e do Distrito Federal, ao 
exercerem o direito descrito no art. 4o, ficam dispensa-
dos do cumprimento do disposto nos incisos I, II e III do 
mesmo artigo, na forma do regulamento desta Lei.

§ 5o Aos residentes em áreas rurais, maiores de 
25 (vinte e cinco) anos que comprovem depender do 
emprego de arma de fogo para prover sua subsistência 
alimentar familiar será concedido pela Polícia Federal 
o porte de arma de fogo, na categoria caçador para 
subsistência, de uma arma de uso permitido, de tiro 
simples, com 1 (um) ou 2 (dois) canos, de alma lisa 
e de calibre igual ou inferior a 16 (dezesseis), desde 
que o interessado comprove a efetiva necessidade 
em requerimento ao qual deverão ser anexados os 
seguintes documentos: (Redação dada pela Lei nº 
11.706, de 2008)

I – documento de identificação pessoal; (Incluído 
pela Lei nº 11.706, de 2008)

II – comprovante de residência em área rural; e 
(Incluído pela Lei nº 11.706, de 2008)

III – atestado de bons antecedentes. (Incluído 
pela Lei nº 11.706, de 2008)

§ 6o O caçador para subsistência que der outro 
uso à sua arma de fogo, independentemente de outras 
tipificações penais, responderá, conforme o caso, por 
porte ilegal ou por disparo de arma de fogo de uso per-
mitido. (Redação dada pela Lei nº 11.706, de 2008)
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§ 7o Aos integrantes das guardas municipais dos 
Municípios que integram regiões metropolitanas será 
autorizado porte de arma de fogo, quando em serviço. 
(Incluído pela Lei nº 11.706, de 2008)

Art. 7o  ................................................................  
....................................................................................

CONSTITUIÇÃO FEDERAL

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

TÍTULO V  
Da Defesa do Estado  

e das Instituições Democráticas 

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

CAPÍTULO III  
Da Segurança Pública 

Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, 
direito e responsabilidade de todos, é exercida para 
a preservação da ordem pública e da incolumidade 
das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes 
órgãos: 

I – polícia federal; 
II – polícia rodoviária federal; 
III – polícia ferroviária federal; 
IV – polícias civis; 
V – polícias militares e corpos de bombeiros 

militares. 
§ 1º A polícia federal, instituída por lei como ór-

gão permanente, organizado e mantido pela União e 
estruturado em carreira, destina-se a: 

I – apurar infrações penais contra a ordem po-
lítica e social ou em detrimento de bens, serviços e 
interesses da União ou de suas entidades autárqui-
cas e empresas públicas, assim como outras infra-
ções cuja prática tenha repercussão interestadual ou 
internacional e exija repressão uniforme, segundo se 
dispuser em lei; 

II – prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpe-
centes e drogas afins, o contrabando e o descaminho, 
sem prejuízo da ação fazendária e de outros órgãos 
públicos nas respectivas áreas de competência; 

III – exercer as funções de polícia marítima, ae-
roportuária e de fronteiras; 

IV – exercer, com exclusividade, as funções de 
polícia judiciária da União. 

§ 2º A polícia rodoviária federal, órgão permanen-
te, organizado e mantido pela União e estruturado em 
carreira, destina-se, na forma da lei, ao patrulhamento 
ostensivo das rodovias federais. 

§ 3º A polícia ferroviária federal, órgão permanen-
te, organizado e mantido pela União e estruturado em 
carreira, destina-se, na forma da lei, ao patrulhamento 
ostensivo das ferrovias federais. 

§ 4º Às polícias civis, dirigidas por delegados de 
polícia de carreira, incumbem, ressalvada a compe-
tência da União, as funções de polícia judiciária e a 
apuração de infrações penais, exceto as militares. 

§ 5º Às polícias militares cabem a polícia ostensiva 
e a preservação da ordem pública; aos corpos de bom-
beiros militares, além das atribuições definidas em lei, 
incumbe a execução de atividades de defesa civil. 

§ 6º As polícias militares e corpos de bombei-
ros militares, forças auxiliares e reserva do Exército, 
subordinam-se, juntamente com as polícias civis, aos 
Governadores dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Territórios. 

§ 7º A lei disciplinará a organização e o funcio-
namento dos órgãos responsáveis pela segurança 
pública, de maneira a garantir a eficiência de suas 
atividades. 

§ 8º Os Municípios poderão constituir guardas 
municipais destinadas à proteção de seus bens, ser-
viços e instalações, conforme dispuser a lei. 

§ 9º A remuneração dos servidores policiais in-
tegrantes dos órgãos relacionados neste artigo será 
fixada na forma do § 4º do art. 39. 
....................................................................................

(Às Comissões de Constituição, Justi-
ça e Cidadania; e de Relações Exteriores e 
Defesa Nacional, cabendo à última a decisão 
terminativa.)

PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº 452, DE 2009

Suprime o Inciso VII, do Parágrafo 3º, 
do Art. 12, da Lei nº 9.250, de 26 de dezembro 
de 1995, que altera a legislação do imposto 
de renda das pessoas físicas e dá outras 
providências, para extinguir a dedução do 
INSS para o empregador doméstico na De-
claração de Ajuste Anual do Imposto de 
Renda e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Lei nº 9.250, de 26 de dezembro de 

1995, passa a vigorar com a supressão do Inciso VII, 
do Parágrafo 3º, do Art. 12, extinguindo a dedução do 
INSS para o empregador Doméstico na Declaração de 
Ajuste Anual do Imposto de Renda. 

Art. 2º O recolhimento do INSS do emprego do-
méstico deve ser feito através da Guia de Previdência 
Social Doméstica (GPSD), anexo, onde alem de identi-
ficar o Empregado Doméstico, identifica o Empregador 
Doméstico, que passa a ser o responsável pelo reco-
lhimento do INSS do empregado domestico.
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Parágrafo único. Todo empregador doméstico 
devera estar registrado no Cadastro Especifico do 
INSS – CEI. 

Art. 3º Esta lei entra em vigor noventa dias após 
a data de sua publicação.

Justificação

A presente proposição pretende alterar o regime 
de contribuição social para o custeio da Previdência 
do Social tanto do empregador como do empregado 
doméstico.

Atualmente o empregador doméstico contribui 
com uma alíquota de 12% (doze por cento) sobre o 
salário-de-contribuição, enquanto o empregado domés-
tico contribui com uma alíquota progressiva que vai de 
8% (oito por cento) a 11% (onze por cento) sobre o 
salário-de-contribuição.

Há vinte anos, por intermédio da Lei nº 7.787, de 
30 de junho de 1989, alterou-se a alíquota de contribui-
ção do empregador doméstico de 8% para 12%.

Independentemente desse acréscimo contributivo, 
poucas alterações foram introduzidas na legislação do 
trabalho doméstico nesses últimos vinte anos.

A mais significativa delas, considerado o ponto 
de vista fiscal, é a possibilidade de o empregador do-
méstico obter a restituição da contribuição social efeti-
vada para os seus empregados domésticos, na forma 
do disposto na Lei nº 11.324, de 2006.

Ocorre que tal benefício só alcança os empre-
gadores que usam o Modelo Completo na sua de-
claração de Imposto de Renda, o que de certa forma 
estabelece tratamento distinto entre os empregadores 
domésticos, pois parte deles não têm como se bene-
ficiar dessa isenção. 

Uma vez que apresentamos um projeto que bus-
ca a redução da alíquota do empregador, sugerimos 
a extinção da dedução do INSS no imposto de renda 
de pessoa física, como forma de apresentarmos um 
só pacote para buscar a formalização do emprego 
doméstico.

Sugerimos ainda que na Guia de Previdência 
Social Doméstica (GPSD) tenha a inclusão da identi-
ficação do Empregador Domestico, para permitir que a 
Previdência Social identifique o empregador doméstico 
que é quem desconta o INSS do empregado, é o res-
ponsável pelo recolhimento. Neste caso, todo empre-
gador domestico devera ter seu registro no Cadastro 
Especifico do INSS – CEI, que é feito gratuitamente 
pela internet no site da Previdência Social. 

O presente projeto de lei atende a reivindicação 
do projeto “LEGALIZE SUA DOMÉSTICA E PAGUE 
MENOS INSS”.

O movimento patrocinado pelas entidades orga-
nizadas das empregadas domésticas pretende, com 
este ajuste na contribuição social de empregado e em-
pregador doméstico, formalizar a relação de emprego 
de aproximadamente 4,9 milhões de empregados do-
mésticos ainda sem carteira assinada e sem acesso 
a proteção social de natureza previdenciária.

Com a redução do INSS do empregador do-
méstico de 12% para 6%, em substituição a dedução 
do INSS na Declaração Ajuste Anual do Imposto de 
Renda, todos os empregadores serão beneficiados de 
forma isonômica e não apenas aqueles que fazem a 
declaração de IRPF pelo Modelo Completo.

Já é hora de resgatarmos a dignidade do trabalho 
doméstico no Brasil de forma definitiva, possibilitando 
o reconhecimento do trabalho da mulher, contingente 
majoritário nesse segmento. 

Por essas razões, esperamos o apoio de nossos 
Pares para aprovação do presente projeto de lei.

Sala das Sessões, – Senadora Serys Slhessa-
renko.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 9.250, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1995.

Mensagem de veto 

Altera a legislação do imposto de ren-
da das pessoas físicas e dá outras provi-
dências.

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

CAPÍTULO I 
Disposições Preliminares

Art. 1º A partir de 1º de janeiro de 1996 o im-
posto de renda das pessoas físicas será determinado 
segundo as normas da legislação vigente, com as al-
terações desta Lei. 

Art. 2º Os valores expressos em UFIR na legis-
lação do imposto de renda das pessoas físicas ficam 
convertidos em Reais, tomando-se por base o valor da 
UFIR vigente em 1º de janeiro de 1996. 

CAPÍTULO II 
Da Incidência Mensal do Imposto

Art. 3º O imposto de renda incidente sobre os ren-
dimentos de que tratam os arts. 7º, 8º e 12, da Lei nº 
7.713, de 22 de dezembro de 1988, será calculado de 
acordo com a seguinte tabela progressiva em Reais: 
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Parágrafo único. O imposto de que trata este ar-
tigo será calculado sobre os rendimentos efetivamente 
recebidos em cada mês.

Art. 4º.  ...............................................................  
....................................................................................

LEI Nº 7.713, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1988

Altera a legislação do imposto de ren-
da e dá outras providências.

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

Art. 1º Os rendimentos e ganhos de capital per-
cebidos a partir de 1º de janeiro de 1989, por pesso-
as físicas residentes ou domiciliados no Brasil, serão 
tributados pelo imposto de renda na forma da legis-
lação vigente, com as modificações introduzidas por 
esta Lei.

Art. 2º  ................................................................  
....................................................................................

(Às Comissões de Assuntos Sociais; e 
de Assuntos Econômicos, cabendo à última 
a decisão terminativa.)

PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº 453, DE 2009

Altera a Lei nº 7.210, de 11 de julho 
de 1984, e o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de 
dezembro de 1940, para estabelecer novas 
regras para a progressão de regime e livra-
mento condicional nos casos de reincidên-
cia em crime doloso contra a vida. 

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 112 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 

1984, passa a viger acrescido do seguinte parágrafo:

“Art. 112.  ..............................................
 ..............................................................
§ 3º Se o preso for reincidente em crime 

doloso contra a vida, a transferência para re-
gime menos rigoroso se dará após o cumpri-
mento de ao menos 1/3 (um terço) da pena 
no regime anterior.” (NR)

Art. 2º O inciso V do art. 83 do Decreto-Lei nº 
2.848, de 7 de dezembro de 1940, passa a viger com 
a seguinte redação:

“Art. 83.  ................................................
 ..............................................................
V – cumprido mais de 2/3 (dois terços) 

da pena, nos casos de condenação por crime 
hediondo, prática da tortura, tráfico ilícito de 
entorpecentes e drogas afins, e terrorismo, se 
o apenado não for reincidente específico em 
crimes dessa natureza, e no caso de reinci-
dência em crime doloso contra a vida.

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

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

Justificação

O presente projeto de lei objetiva tornar mais rígi-
da a execução da pena para os criminosos reincidentes 
em crimes dolosos contra a vida. Em regra, segundo 
assentada jurisprudência, tais criminosos começam a 
cumprir a pena em regime fechado. Atualmente, teriam 
direito, atendidos os requisitos legais – se não se tra-
tar de crime hediondo –, de passarem para o regime 
semi-aberto após o cumprimento mínimo de 1/6 da 
pena. O criminoso reincidente em crime doloso contra 
a vida, segundo nossa proposta, passaria a cumprir 
ao menos 1/3 da pena no primeiro regime.

A regra seria mais rígida também para o livramento 
condicional. Atualmente, tal criminoso teria que cumprir 
ao menos metade da pena para ter direito ao livramento 
condicional, se não se tratar de crime hediondo. Pela 
presente proposta, o tempo se equipararia àquele hoje 
exigido para os crimes hediondos: 2/3 da pena.

O criminoso que reincide em crime doloso con-
tra a vida não é um criminoso comum. Não pode ser 
tratado da mesma forma que o criminoso que furta 
pela segunda vez, que rouba pela segunda vez etc. 
A conduta de tirar a vida mais de uma vez demanda 
uma resposta mais dura do Estado. Trata-se do bem 
jurídico mais valioso.

Portanto, defendemos que a pena cumpra, nesses 
casos, a sua função de prevenção especial negativa, 
com o fim de neutralizar novas ações delitivas.

Sala das Sessões, – Senadora Serys Slhessa-
renko.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 7.210, DE 11 DE JULHO DE 1984

Institui a Lei de Execução Penal.

O Presidente da República, faço saber que o Con-
gresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
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TÍTULO I 
Do Objeto e da Aplicação  
da Lei de Execução Penal

Art. 1º .................................................................  
....................................................................................

Art. 112. A pena privativa de liberdade será exe-
cutada em forma progressiva com a transferência para 
regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, 
quando o preso tiver cumprido ao menos um sexto da 
pena no regime anterior e ostentar bom comportamento 
carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento, 
respeitadas as normas que vedam a progressão. 

§ 1o A decisão será sempre motivada e precedida 
de manifestação do Ministério Público e do defensor. 

§ 2o Idêntico procedimento será adotado na con-
cessão de livramento condicional, indulto e comutação 
de penas, respeitados os prazos previstos nas normas 
vigentes. 

Art. 113.  .............................................................  
....................................................................................

DECRETO-LEI No 2.848, 
 DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940

Código Penal.

O Presidente da República, usando da atribuição 
que lhe confere o art. 180 da Constituição, decreta a 
seguinte lei:

PARTE GERAL 
TÍTULO I 

Da Aplicação da Lei Penal 
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Anterioridade da lei.
Art. 1º –  .............................................................

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

CAPÍTULO V 
Do Livramento Condicional

Requisitos do livramento condicional

Art. 83 – O juiz poderá conceder livramento con-
dicional ao condenado a pena privativa de liberdade 
igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que: 

I – cumprida mais de um terço da pena se o con-
denado não for reincidente em crime doloso e tiver 
bons antecedentes; 

II – cumprida mais da metade se o condenado 
for reincidente em crime doloso; 

III – comprovado comportamento satisfatório du-
rante a execução da pena, bom desempenho no traba-
lho que lhe foi atribuído e aptidão para prover à própria 
subsistência mediante trabalho honesto; 

IV – tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade 
de fazê-lo, o dano causado pela infração; 

V – cumprido mais de dois terços da pena, nos 
casos de condenação por crime hediondo, prática da 
tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, 
e terrorismo, se o apenado não for reincidente espe-
cífico em crimes dessa natureza. 

Parágrafo único – Para o condenado por crime 
doloso, cometido com violência ou grave ameaça à pes-
soa, a concessão do livramento ficará também subordi-
nada à constatação de condições pessoais que façam 
presumir que o liberado não voltará a delinquir. 

Soma de penas

Art. 84 –  ............................................................  
....................................................................................

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

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 454, DE 2009 

Revoga o art. 225 do Código Penal, 
para estabelecer que os crimes contra a li-
berdade sexual definidos nos arts. 213 a 218 
do referido diploma legal serão processados 
mediante ação pública incondicionada.

O Congresso NacionaL decreta:
Art. 1º Revoga-se o art. 225 do Decreto-Lei nº 

2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal.
Art. 2º No caso dos crimes previstos nos arts. 

213 a 218 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro 
de 1940 – Código Penal, os processos decorrentes de 
ações penais privativas do ofendido intentadas antes 
da entrada em vigor desta Lei terão curso normal, até 
o seu julgamento definitivo.

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

Justificação

Hoje, em regra, os crime sexuais, como estupro, 
atentado violento ao pudor e assédio sexual, são pro-
cessados mediante ação penal privativa do ofendido, 
também chamada “queixa”. Isto é, a decisão de pro-
mover a responsabilidade penal do agressor depende 
exclusivamente da vontade da vítima, salvo em algu-
mas poucas hipóteses.

Na década de 40 do século passado, quando o 
Código Penal (CP) foi editado, a moralidade sexual 
era compreendida de maneira extremamente rígida, 
difundindo-se a ideia de que a mulher, uma vez vítima 
de estupro, poderia sofrer ainda mais se a notícia che-
gasse a conhecimento público. Colocava-se, então, sob 

    547ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2009



50266 Quinta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009

a roupagem legal do art. 225 do CP, o seguinte dilema 
à vítima: deixar de promover a punição do responsável 
ou expor-se a constrangimento público? Na verdade, 
esse dilema sempre foi fruto de preconceitos sobre a 
sexualidade feminina, bastando lembrar que o mesmo 
Código adotara expressamente os termos “mulher ho-
nesta” e “mulher virgem”, só recentemente revogados 
pela Lei nº 11.106, de 28 de março de 2005.

Não vemos nenhuma razão para que, diante da 
ocorrência de um crime sexual, o Ministério Público 
não possa promover a ação penal para punir o res-
ponsável. Hoje, a prevalecer o teor dos §§ 1º e 2º do 
art. 225 do CP, o Ministério Público atuaria apenas nos 
casos em que o crime é cometido com abuso do pátrio 
poder, ou da qualidade de padrasto, tutor ou curador. 
Ou, ainda, se a vítima ou seus pais não podem prover 
às despesas do processo, sem privar-se de recursos 
indispensáveis à manutenção própria ou da família. 
Nesta última hipótese, porém, a ação penal é pública, 
mas depende de representação da vítima.

Pouco a pouco, vendo que a estratégia da ação 
penal privada poderia gerar situações absurdas de im-
punidade, inclusive fazendo da vítima alvo permanente 
do agressor, a jurisprudência começou a relativizar o 
comando do caput do art. 225 do CP, invocando a no-
ção de crime complexo, como consta do art. 101 do 
referido diploma. Nesse compasso, O Supremo Tribu-
nal Federal (STF) editou a Súmula nº 608: “No crime 
de estupro, praticado mediante violência real, a ação 
penal é pública incondicionada”. Trocando em miúdos, 
o STF passou a entender que, se o estupro provocasse 
lesão corporal, o Ministério Público teria total liberdade 
para iniciar o processo penal, não se colocando o pro-
blema do consentimento da vítima. Em contrapartida, 
se houver grave ameaça ou violência presumida (víti-
ma menor de quatorze anos), a ação penal continua a 
depender de queixa a ser oferecida pela vítima.

Mesmo assim, não há consenso entre os dou-
trinadores sobre a extensão da Súmula nº 608 aos 
casos de estupro com violência leve, tendo em vista o 
advento da Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995 
– Lei dos Juizados Especiais, cujo art. 88 passou a 
exigir representação do ofendido no caso de lesões 
corporais leves. Ou seja, a questão da titularidade da 
ação penal ganhou ainda mais complexidade.

O presente projeto de lei busca encerrar todas 
as polêmicas e complicações sobre o tema. A solução 
é bastante simples e, em nossa opinião, mais do que 
razoável. No lugar de velhos tabus sobre a sexualida-
de feminina, e considerando que a indiscutível gravi-
dade dos crimes sexuais impõe a atuação punitiva do 
Estado, propomos a revogação do art. 225 do CP, de 
tal modo que referidos crimes sejam processados e 

julgados segundo a regra geral, isto é, mediante ação 
pública incondicionada.

Com tal iniciativa, almejamos virar definitivamen-
te uma página da história, sem deixar mais pretextos 
para a impunidade, além de evitar filigranas judiciais 
que sempre puseram em dúvida a legitimidade do 
Ministério Público para reprimir os crimes contra a li-
berdade sexual.

Finalmente, para que a inovação legislativa não 
atinja as ações penais privadas propostas antes da 
entrada em vigor da lei, tivemos o cuidado de ressal-
var que os respectivos processos terão curso normal 
até o trânsito em julgado da decisão judicial.

Sala das Sessões,– Senador Serys Slhessa-
renko.

LEGISLAÇÃO CITADA

DECRETO-LEI No 2.848,  
DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940

Código Penal.

O Presidente da República, usando da atribuição 
que lhe confere o art. 180 da Constituição, decreta a 
seguinte lei:

PARTE GERAL 
TÍTULO I 

Da Aplicação da Lei Penal

Anterioridade da Lei 
Art. 1º –  .............................................................

TÍTULO VI 
Dos Crimes Contra a Dignidade Sexual 

CAPÍTULO I 
Dos Crimes Contra a Liberdade Sexual 

Estupro 

Art. 213. Constranger alguém, mediante violência 
ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou a praticar ou 
permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso: 

Pena – reclusão, de 6 (seis) a 10 (dez) anos. § 
1o Se da conduta resulta lesão corporal de natureza 
grave ou se a vítima é menor de 18 (dezoito) ou maior 
de 14 (catorze) anos: 

Pena – reclusão, de 8 (oito) a 12 (doze) anos. 
§ 2o Se da conduta resulta morte: 
Pena – reclusão, de 12 (doze) a 30 (trinta) anos 
Art. 214 – (Revogado pela Lei nº 12.015, de 

2009)

Violação sexual mediante fraude 

Art. 215. Ter conjunção carnal ou praticar outro 
ato libidinoso com alguém, mediante fraude ou outro 
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meio que impeça ou dificulte a livre manifestação de 
vontade da vítima: 

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 6 (seis) anos. 
Parágrafo único. Se o crime é cometido com o 

fim de obter vantagem econômica, aplica-se também 
multa. 

Art. 216.  .............................................................

Assédio sexual 

Art. 216-A. Constranger alguém com o intuito de 
obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-
se o agente da sua condição de superior hierárquico 
ou ascendência inerentes ao exercício de emprego, 
cargo ou função.” 

Pena – detenção, de 1 (um) a 2 (dois) anos. 
Parágrafo único. (VETADO)  
§ 2o A pena é aumentada em até um terço se a 

vítima é menor de 18 (dezoito) anos. 

CAPÍTULO II 
Dos Crimes Sexuais Contra Vulnerável 

Sedução

Art. 217 – (Revogado pela Lei nº 11.106, de 
2005)

Estupro de vulnerável

Art. 217-A. Ter conjunção carnal ou praticar outro 
ato libidinoso com menor de 14 (catorze) anos: 

Pena – reclusão, de 8 (oito) a 15 (quinze) anos. 
§ 1o Incorre na mesma pena quem pratica as 

ações descritas no caput com alguém que, por enfer-
midade ou deficiência mental, não tem o necessário 
discernimento para a prática do ato, ou que, por qual-
quer outra causa, não pode oferecer resistência. 

§ 2o (VETADO) 
§ 3o Se da conduta resulta lesão corporal de na-

tureza grave: 
Pena – reclusão, de 10 (dez) a 20 (vinte) anos. 
§ 4o Se da conduta resulta morte: 
Pena – reclusão, de 12 (doze) a 30 (trinta) 

anos. 

Corrupção de menores 

Art. 218. Induzir alguém menor de 14 (catorze) 
anos a satisfazer a lascívia de outrem: 

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos. 
Parágrafo único. (VETADO). 

Satisfação de lascívia mediante presença de crian-
ça ou adolescente 

Art. 218-A. Praticar, na presença de alguém me-
nor de 14 (catorze) anos, ou induzi-lo a presenciar, 

conjunção carnal ou outro ato libidinoso, a fim de sa-
tisfazer lascívia própria ou de outrem: 

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos.” 

Favorecimento da prostituição ou outra forma de 
exploração sexual de vulnerável 

Art. 218-B. Submeter, induzir ou atrair à prosti-
tuição ou outra forma de exploração sexual alguém 
menor de 18 (dezoito) anos ou que, por enfermidade 
ou deficiência mental, não tem o necessário discer-
nimento para a prática do ato, facilitá-la, impedir ou 
dificultar que a abandone: 

Pena – reclusão, de 4 (quatro) a 10 (dez) anos. 
§ 1o Se o crime é praticado com o fim de obter 

vantagem econômica, aplica-se também multa. 
§ 2o Incorre nas mesmas penas: 
I – quem pratica conjunção carnal ou outro ato 

libidinoso com alguém menor de 18 (dezoito) e maior 
de 14 (catorze) anos na situação descrita no caput 
deste artigo; 

II – o proprietário, o gerente ou o responsável 
pelo local em que se verifiquem as práticas referidas 
no caput deste artigo. 

§ 3o Na hipótese do inciso II do § 2o, constitui efeito 
obrigatório da condenação a cassação da licença de 
localização e de funcionamento do estabelecimento. 

CAPÍTULO III 
Do Rapto

Rapto violento ou mediante fraude

Art. 219 – (Revogado pela Lei nº 11.106, de 
2005)
....................................................................................

Ação penal 

Art. 225. Nos crimes definidos nos Capítulos I e II 
deste Título, procede-se mediante ação penal pública 
condicionada à representação. 

Parágrafo único. Procede-se, entretanto, mediante 
ação penal pública incondicionada se a vítima é menor 
de 18 (dezoito) anos ou pessoa vulnerável. 

Aumento de pena
Art. 226.  .............................................................

LEI Nº 9.099, DE 26 DE SETEMBRO DE 1995.

Mensagem de veto 

Dispõe sobre os Juizados Especiais 
Cíveis e Criminais e dá outras providên-
cias.
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O Presidente da República Faço saber que o 
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguin-
te lei:

CAPÍTULO I 
Disposições Gerais

Art. 1º  ................................................................

Seção VI 
Disposições Finais

Art. 88. Além das hipóteses do Código Penal e 
da legislação especial, dependerá de representação 
a ação penal relativa aos crimes de lesões corporais 
leves e lesões culposas.

Art. 89.  ...............................................................  
....................................................................................

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

PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº 455, DE 2009 

Altera a Lei n.º 9.656, de 3 de junho de 
1998, que dispõe sobre os planos e segu-
ros privados de assistência à saúde, para 
inserir a cobertura da assistência domiciliar 
nos planos-referência.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O caput do art. 10 da Lei nº 9.656, de 

3 de junho de 1998, passa a vigorar com a seguinte 
redação:

“Art. 10. É instituído o plano-referência de 
assistência à saúde, com cobertura assistencial 
médico-ambulatorial, domiciliar e hospitalar, 
compreendendo internação domiciliar, partos 
e tratamentos, realizados exclusivamente no 
Brasil, com padrão de enfermaria, centro de 
terapia intensiva, ou similar, quando necessá-
ria a internação hospitalar, das doenças lista-
das na Classificação Estatística Internacional 
de Doenças e Problemas Relacionados com 
a Saúde, da Organização Mundial da Saúde, 
respeitadas as exigências mínimas estabele-
cidas no art. 12 desta Lei, exceto:

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

Art. 2º Revoga-se o inciso VI do caput do art. 10 
da Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998.

Art. 3º Esta lei entra em vigor cento e oitenta dias 
após a data de sua publicação.

Justificação

Nos primórdios da prática médica ocidental, a 
assistência à saúde não era ministrada em estabele-

cimentos próprios, tais como hospitais, clínicas e am-
bulatórios, mas nas casas dos enfermos. Na Grécia 
clássica, por exemplo, o consultório de um médico 
geralmente era um local temporário para atividades 
assistenciais, pois a maioria dos médicos era itinerante, 
viajava de cidade em cidade, carregava medicamentos 
e instrumental e estabelecia-se em uma casa próxima 
ao mercado local, onde os pacientes podiam ficar por 
um ou mais dias, se necessário ao tratamento. Na 
maior parte das vezes, contudo, o médico ia à casa do 
paciente, especialmente se este fosse rico.

A intensificação do uso dos hospitais somente 
passou a ocorrer no século XX, com o incremento da 
tecnologia médica e a conseqüente necessidade de 
equipamentos complexos, aliada à busca por maior 
produtividade dos profissionais de saúde em geral. 
Não há que negar os benefícios advindos do progres-
so científico e tecnológico da medicina, mas esse 
fenômeno trouxe também muito desconforto para os 
doentes hospitalizados, subitamente retirados do am-
biente familiar e colocados em um local desconhecido, 
o que contribuía significativamente para potencializar 
a fragilização proporcionada pela doença.

Outro aspecto que não deve ser olvidado quando 
se trata de internação hospitalar é o papel das redes 
sociais na cura do enfermo. O paciente cercado pela 
família e por amigos tem recuperação muito mais rápida 
do que quando está isolado, em ambiente estranho.

Também vale ressaltar os riscos inerentes ao 
ambiente hospitalar, mormente o desenvolvimento de 
infecções por germes resistentes, de difícil tratamento. 
Outro aspecto a ser considerado refere-se aos custos 
da internação hospitalar e do tratamento de eventuais 
infecções nosocomiais adquiridas.

Curiosamente, o atendimento domiciliar moderno 
surgiu sem qualquer relação com essas questões. Teve 
origem com as associações beneficentes norte-ame-
ricanas, no século XIX, que contratavam enfermeiras 
para cuidar de pessoas necessitadas, que não tinham 
condições de arcar com os custos de uma internação 
hospitalar.

Esse modelo de atenção à saúde evoluiu e mos-
trou-se muito eficaz. Superou o caráter apenas de as-
sistência social e passou a ser adotado por quem não 
queria ficar no hospital, mesmo tendo recursos para 
isso. No início do século XX, uma grande empresa de 
seguro-saúde dos Estados Unidos passou a oferecer 
atendimento domiciliar a seus clientes, com o objeti-
vo de reduzir os custos com a assistência médica. A 
partir daí, a demanda por atendimento domiciliar osci-
lou, com queda nos anos 30 e nova elevação a partir 
dos anos 50.
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No Brasil, os serviços de atendimento domici-
liar mais organizados surgiram a partir da década de 
1980, expandindo-se na década seguinte. Mas foi ape-
nas recentemente que a atividade mereceu a devida 
atenção do Poder Público, com regulamentações dos 
conselhos de enfermagem, medicina e farmácia, além 
de regras emanadas da Agência Nacional de Vigilân-
cia Sanitária. Desde 2002, a Lei Orgânica da Saúde 
já conta com um capítulo dedicado ao Subsistema de 
atendimento e internação domiciliar (art. 19-I da Lei nº 
8.080, de 19 de setembro de 1990).

No âmbito da saúde suplementar, alguns planos 
de saúde oferecem cobertura para o atendimento do-
miciliar, mas essa oferta está submetida à discricio-
nariedade de cada operadora, visto que não há obri-
gatoriedade legal. Com efeito, a Lei nº 9.656, de 3 de 
junho de 1998 (Lei dos Planos de Saúde), não insere o 
atendimento domiciliar nos planos-referência, de oferta 
obrigatória. Pelo contrário, a Lei explicitamente exclui 
desses planos o fornecimento de medicamentos para 
tratamento domiciliar (art. 10, VI).

No sentido de corrigir essa distorção, oferecemos 
o presente projeto de lei à consideração dos ilustres 
Pares do Congresso Nacional, com o objetivo de es-
tender a cobertura do atendimento domiciliar a todos 
os clientes de planos privados de atenção à saúde.

Sala das Sessões, – Senadora Serys Slhessa-
renko.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 9.656, DE 3 DE JUNHO DE 1998.

Dispõe sobre os planos e seguros pri-
vados de assistência à saúde.

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

Art. 1o  ................................................................  
....................................................................................

Art. 10. É instituído o plano-referência de assis-
tência à saúde, com cobertura assistencial médico-
ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e 
tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com 
padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou 
similar, quando necessária a internação hospitalar, das 
doenças listadas na Classificação Estatística Interna-
cional de Doenças e Problemas Relacionados com a 
Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeita-
das as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 
desta Lei, exceto: 

I – tratamento clínico ou cirúrgico experimental; 

II – procedimentos clínicos ou cirúrgicos para 
fins estéticos, bem como órteses e próteses para o 
mesmo fim;

III – inseminação artificial;
IV – tratamento de rejuvenescimento ou de ema-

grecimento com finalidade estética;
V – fornecimento de medicamentos importados 

não nacionalizados;
VI – fornecimento de medicamentos para trata-

mento domiciliar;
VII – fornecimento de próteses, órteses e seus 

acessórios não ligados ao ato cirúrgico; 
VIII – (Revogado pela Medida Provisória nº 2.177-

44, de 2001)
IX – tratamentos ilícitos ou antiéticos, assim de-

finidos sob o aspecto médico, ou não reconhecidos 
pelas autoridades competentes;

X – casos de cataclismos, guerras e comoções 
internas, quando declarados pela autoridade compe-
tente.

§ 1o As exceções constantes dos incisos deste 
artigo serão objeto de regulamentação pela ANS. 

§ 2o As pessoas jurídicas que comercializam pro-
dutos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei 
oferecerão, obrigatoriamente, a partir de 3 de dezembro 
de 1999, o plano-referência de que trata este artigo a 
todos os seus atuais e futuros consumidores. 

§ 3o Excluem-se da obrigatoriedade a que se refe-
re o § 2o deste artigo as pessoas jurídicas que mantêm 
sistemas de assistência à saúde pela modalidade de 
autogestão e as pessoas jurídicas que operem exclu-
sivamente planos odontológicos. 

§ 4o A amplitude das coberturas, inclusive de 
transplantes e de procedimentos de alta complexidade, 
será definida por normas editadas pela ANS. 

Art. 10-A. Cabe às operadoras definidas nos in-
cisos I e II do § 1o do art. 1o desta Lei, por meio de 
sua rede de unidades conveniadas, prestar serviço 
de cirurgia plástica reconstrutiva de mama, utilizando-
se de todos os meios e técnicas necessárias, para o 
tratamento de mutilação decorrente de utilização de 
técnica de tratamento de câncer. 

Art. 11.  ...............................................................

LEI Nº 8.080, DE 19 DE SETEMBRO DE 1990.

Mensagem de veto 

Dispõe sobre as condições para a pro-
moção, proteção e recuperação da saúde, 
a organização e o funcionamento dos ser-
viços correspondentes e dá outras provi-
dências.
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O Presidente da República, faço saber que o Con-
gresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:

DISPOSIÇÃO PRELIMINAR

Art. 1º  ................................................................

CAPÍTULO VI 
Do Subsistema de Atendimento e  

Internação Domiciliar 
(Incluído pela Lei nº 10.424, de 2002)

Art. 19-I. São estabelecidos, no âmbito do Sistema 
Único de Saúde, o atendimento domiciliar e a internação 
domiciliar. (Incluído pela Lei nº 10.424, de 2002)

§ 1o Na modalidade de assistência de atendimento 
e internação domiciliares incluem-se, principalmente, os 
procedimentos médicos, de enfermagem, fisioterapêu-
ticos, psicológicos e de assistência social, entre outros 
necessários ao cuidado integral dos pacientes em seu 
domicílio. (Incluído pela Lei nº 10.424, de 2002)

§ 2o O atendimento e a internação domiciliares 
serão realizados por equipes multidisciplinares que atu-
arão nos níveis da medicina preventiva, terapêutica e 
reabilitadora. (Incluído pela Lei nº 10.424, de 2002)

§ 3o O atendimento e a internação domiciliares 
só poderão ser realizados por indicação médica, com 
expressa concordância do paciente e de sua família. 
(Incluído pela Lei nº 10.424, de 2002)

CAPÍTULO VII 
Do Subsistema de Acompanhamento Durante o 
Trabalho de Parto, Parto e Pós-Parto Imediato 

(Incluído pela Lei nº 11.108, de 2005)

Art. 19-J.   ...........................................................  
....................................................................................

(Às Comissões de Assuntos Sociais; e 
de Assuntos Econômicos, cabendo à última 
a decisão terminativa.)

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– Os projetos que acabam de ser lidos serão publica-
dos e remetidos às Comissões competentes.

Sobre a mesa, ofício do 1º Secretário da Câmara 
dos Deputados que passo a ler.

É lido o seguinte:

Ofício. nº 1.046/2009/OS-GSE

Brasília, 6 de outubro de 2009

A Sua Excelência o Senhor
Senador Heráclito Fortes
Primeiro-Secretário do Senado Federal
Assunto: Comunica envio de PL à sanção

Senhor Primeiro-Secretário,
Comunico a Vossa Excelência que foi aprova-

do nesta Casa o Projeto de Lei nº 7.409, de 2006, do 
Senado Federal (PLS nº 6/2006 na Casa de Origem), 

o qual “Altera o inciso II do art. 4º e o inciso VI do art. 
10 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, para 
assegurar o acesso de todos os interessados ao en-
sino médio público.”.

Na oportunidade, informo a Vossa Excelência 
que a referida proposição foi, nesta data, enviada à 
sanção.

Atenciosamente, – Deputado Rafael Guerra, 
Primeiro-Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– O ofício que acaba de ser lido vai à publicação.

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

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Pela ordem de chegada, Senadora Ideli.

A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Senador Paulo Paim, 
não fui bem a primeira a chegar.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Mas trocou comigo.

A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Como 
V. Exª foi o primeiro, nós estamos fazendo uma per-
muta.

Quero fazer minha inscrição para uma comuni-
cação inadiável.

O SR. GERSON CAMATA (PMDB – ES) – Sr. 
Presidente, na qualidade de segundo, sendo testemu-
nha do intercâmbio...

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Da permuta.

O SR. GERSON CAMATA (PMDB – ES) – ... 
promovido muito gentilmente por V. Exª em favor da 
Senadora Ideli Salvatti, eu me inscrevo como segundo, 
se V. Exª permitir.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Segundo orador inscrito.

O SR. ANTONIO CARLOS JÚNIOR (DEM – 
BA) – Eu gostaria de me inscrever pela Liderança do 
Democratas.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– V. Exª está inscrito pela Liderança do Democratas.

Senador Marco Maciel, eu era o primeiro inscrito 
e cedi para a Senadora Ideli, porque ela tem urgência. 
V. Exª permite que ela fale antes de V. Exª, para co-
municação inadiável? Em seguida, V. Exª falará como 
primeiro orador inscrito. (Pausa.)

Senadora Ideli Salvatti com a palavra. Em seguida, 
como primeiro orador inscrito, por permuta feita com 
o Senador Cristovam, que já me foi comunicada, fala 
o Senador Marco Maciel.

A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC. Para 
uma comunicação inadiável. Sem revisão da oradora.) 
– Sr. Presidente, Srs. Senadores, nós tivemos, há pou-
cos dias, a divulgação de dados importantíssimos do 
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Censo Agropecuário de 2006, pelo Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística.

Esse censo provocou - eu diria até acirrou - um 
debate que já vem acontecendo aqui no Congresso 
Nacional. Inclusive, é necessário que façamos uma boa 
leitura dos dados apresentados, para não incorrermos 
em algum tipo de análise equivocada.

Falo isso, Senador Paulo Paim, inclusive porque 
o Censo Agropecuário dá a entender que está ocorren-
do concentração de terras no Brasil, pela avaliação do 
índice de Gini. Só que o índice de Gini mede desigual-
dade de renda, desigualdade social, e ele não é o mais 
adequado para medir a concentração de terras.

Então, essa é a primeira observação que gosta-
ríamos de fazer aqui.

Eu ainda não tenho uma avaliação adequada so-
bre se, efetivamente, nós estamos tendo ou não con-
centração de terras no Brasil, mas não é pelos índices 
apresentados no Censo Agropecuário, principalmente 
pelo índice de Gini, que isso pode ser configurado.

Mas o que me traz à tribuna com relação ao Censo 
é um dado muito, muito, muito importante. Importante 
para o Brasil, importante para o Estado que eu, com 
muito orgulho, represento aqui no Congresso Nacional, 
que é o Estado de Santa Catarina, que tem na agri-
cultura familiar, na pequena propriedade tocada pela 
família, a base de sustentação da sua agroindústria. 

O Censo Agropecuário de 2006 traz exatamente 
uma novidade: é a primeira vez que o IBGE contempla, 
na análise, no levantamento dos dados da agropecuária 
brasileira, a agricultura familiar. Inclusive a agricultu-
ra familiar com base nos critérios definidos, após sua 
aprovação pelo Congresso, pela Lei nº 11.326, que foi 
aprovada em 2006. Tive muita honra de ser um dos 
relatores dessa Lei no Senado.

Nessa Lei foi definido o que é agricultura familiar, 
como ela tem que ser caracterizada, como é o seu de-
sempenho, a sua atividade, os benefícios, a garantia 
do financiamento, o seguro e todas as políticas para 
que ela continue se desenvolvendo. Pois bem, foi a 
partir dessa definição que o IBGE incorporou, no seu 
Censo Agropecuário de 2006, a avaliação e a análise 
da agricultura familiar.

E os dados são muito, muito, muito contundentes.
Do número de propriedade rurais no Brasil, que 

ultrapassam a casa dos 5,175 milhões de estabeleci-
mentos, 84,4%, ou seja, aproximadamente 85% das 
propriedades dos estabelecimentos rurais são classifi-
cados como de agricultura familiar. Portanto, as nossas 
propriedades de agricultura familiar, nossas pequenas 
propriedades agrícolas são a ampla maioria das pro-
priedades no Brasil.

Agora veja, Senador Paulo Paim, a contradição: ape-
sar de serem 85% dos proprietários, eles detêm apenas 
24,3% da área agricultável. Ou seja, são 85% das pro-

priedades, mas representam apenas um quarto da área 
que é destinada à produção agropecuária no Brasil.

Mas há um dado ainda mais contundente: ape-
sar de a grande maioria ocupar a menor parte da área 
agricultável, a agricultura familiar, que só ocupa um 
quarto da área, responde por 38% do valor da produ-
ção. Ou seja, R$54,4 bilhões, quase R$55 bilhões são 
fruto do trabalho incansável, sol a sol, dessas famílias 
de agricultores que tocam sua pequena propriedade, 
numa prova contundente de que elas, inclusive, têm 
índices de produtividade melhor do que os grandes 
produtores, porque, se, numa área menor de terra, 
que não chega a 25% do total, conseguem responder 
por quase 40% da riqueza vinda da agricultura, da 
agropecuária, isso só pode acontecer com índices de 
produtividade melhor, mais acentuados do que os do 
tão decantado – não que ele não deva ser louvado – 
agronegócio brasileiro.

Contudo, a pequena propriedade, o agricultor 
familiar acaba sempre passando despercebido. Só 
que o Censo Agropecuário do IBGE deu esse realce, 
colocou os números, colocou os dados.

Essa agricultura familiar, Senador Paulo Paim, 
além de cultivar uma área menor com uma produtivida-
de maior, com um resultado econômico melhor, é res-
ponsável por 87% da produção nacional da mandioca, 
70% da produção do feijão, 46% do milho, 38% do café, 
34% do arroz, 58% do leite, 59% dos suínos, 50% das 
aves, 30% dos bovinos. Ou seja, menos de um quarto 
da área e quase 40% da riqueza do valor produzido e 
responsável, praticamente soberano e absoluto, pelos 
alimentos que o povo brasileiro consome no seu café 
da manhã, no seu almoço, no seu jantar.

E ainda – isto não veio dos dados do Censo, mas 
são informações que temos do Ministério do Desenvol-
vimento Agrário: a agricultura familiar, diferentemente 
do que se pensa, é responsável também por quase 
40% da exportação brasileira. E se tem muito aque-
la ideia de que é o agronegócio o grande exportador, 
mas a agricultura familiar, com menos de um quarto 
da área, é responsável por aproximadamente também 
40% da exportação. E é o setor que mais emprega: 
12,3 milhões de trabalhadores do campo e no campo 
estão em estabelecimentos da agricultura familiar, isto 
é, 75% de toda a mão de obra ocupada no campo é 
da agricultura familiar.

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)

A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) - Portan-
to, o que nós temos? A agricultura familiar produz mais, 
ocupa uma área menor, emprega mais e exporta quase 
igual ao agronegócio. E ainda é responsável pela segu-
rança alimentar do nosso País. É por isso que o resultado 
desse Censo Agropecuário de 2006, do IBGE, que re-
alça o papel, a importância e a relevância da agricultura 
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familiar, mostra, sim, a importância e a necessidade de 
fazermos a revisão dos índices de produtividade.

Está agora acontecendo um debate na Comissão 
de Agricultura: há um projeto para alterar os dispositi-
vos constitucionais da reforma agrária, e a Senadora 
Serys, inclusive, apresentou uma emenda que foi der-
rotada. Mas nós esperamos que aqui no plenário ela 
seja aprovada, porque o uso da terra, o percentual, a 
produtividade do uso da terra tem que ser levada em 
consideração na hora da definição dos índices, o quanto 
a terra está sendo aproveitada, inclusive com a visão 
social que se deve ter da terra. Não pode ser, como 
alguns aqui desejam, que os índices de produtividade 
sejam estabelecidos, para efeito de reforma agrária, 
única e exclusivamente pela renda da propriedade.

Por isso, Sr. Presidente, agradeço a oportunidade de 
ser a primeira a abris os trabalhos nesta tarde de quarta-
feira, trazendo dados tão importantes como esses sobre a 
valorização da agricultura familiar, com o aumento de... 

(Interrupção do som.)

A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – ...cré-
dito, de financiamento, de seguro agrícola, com o pro-
grama Mais Alimento, programa de aquisição de ali-
mentos que o Ministério de Desenvolvimento Agrário 
vem desempenhando.

Mas o resultado está aí: um setor que emprega, 
que produz e que alimenta a população brasileira e 
ainda dá receita de exportação.

Parabéns aos nossos agricultores familiares pelo 
resultado do Censo Agropecuário 2006, do IBGE.

Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 

RS) – Convido o Senador Marco Maciel, agradecendo 
a sua tolerância, pois eu era o primeiro orador e troquei 
com a Senadora Ideli. Agora V. Exª, então como orador 
inscrito, terá os dez minutos, com a mesma tolerância 
que eu tive com a Senadora Ideli.

A SRA. MARISA SERRANO (PSDB – MS. Pela or-
dem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, gostaria de 
pedir a V. Exª para me inscrever para falar pela Liderança 
da Minoria e ser a primeira depois da Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Senadora Marisa Serrano, está inscrita da forma 
regimental, conforme solicitado.

Senador Marco Maciel, como orador inscrito, 
conforme permuta com o Senador Cristovam, primei-
ro orador inscrito.

O SR. MARCO MACIEL (DEM – PE. Pronuncia 
o seguinte discurso. Com revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, nobre Senador Paulo Paim, Srªs e Srs. Sena-
dores, desejo registrar, para que conste nos Anais do 
Senado Federal, palestra feita pela Ministra Fátima 
Nancy Andrighi, do Superior Tribunal de Justiça, so-
bre resolução alternativa de controvérsias. A palestra 
de S. Exª ocorreu durante o 1º Seminário Goiano de 

Arbitragem, promovido pela OAB Seção de Goiás e 
pela Escola Superior de Advocacia de Goiás, no ano 
passado.

Na sua palestra, a Ministra do STJ, a cujo nome já 
aludi, pinça o tema da homologação dos laudos arbitrais 
estrangeiros. Observa S. Exª – e é bom lembrar que a 
Lei de Arbitragem é relativamente recente, posto que 
datada de 1996 – que a Lei nº 9.307 traça um quadro, 
a meu ver, extremamente positivo sobre a evolução do 
instituto da arbitragem em nosso País.

Eu gostaria, para não tomar muito tempo, de fa-
zer referência a tópicos da palestra da Ministra sobre 
o tema específico da homologação dos laudos arbi-
trais estrangeiros. 

Com o advento da Emenda Constitucio-
nal nº 45, de 8 de dezembro de 2004 – a cha-
mada Emenda da Reforma do Judiciário –, foi 
ampliada a competência do Superior Tribunal 
de Justiça, incluindo-se a letra “i” no inciso I 
do art. 105, verbis: “Compete ao Superior Tri-
bunal de Justiça: I– processar e julgar origi-
nalmente: ... i) a homologação de sentenças 
estrangeiras e a concessão de exequatur às 
cartas rogatórias. 

Ao receber a nova competência, foi baixa-
da pelo STJ, em caráter transitório, a Resolução 
nº 9, de 2005, com o fim de regular o caminho 
procedimental, para cumprir a nova competên-
cia ad referendum do Pleno da Corte.

O nosso foco – diz a Ministra Fátima 
Andrighi – no desenvolvimento do tema, é a 
homologação de laudos arbitrais estrangeiros 
prevista no §1º do art 4º da referida Resolução, 
que determina, verbis: 

§1º – Serão homologados provimentos 
não judiciais que, pela lei brasileira, têm na-
tureza de sentença. 

Por força da equiparação reconhecida no 
art. 584, inciso III, do CPC, e, a partir do dia 
24/06/2006, na dicção do art. 475 -N, inciso IV, 
do mesmo diploma legal, a sentença arbitrária 
é considerada título executivo judicial, possuin-
do, ope legis a natureza de sentença.

Por serem provimentos não judiciais, mas 
equiparados à sentença, conforme determina o 
Código de Processo Civil, os lados arbitrais podem 
e devem ser objeto de homologação pelo Superior 
Tribunal de Justiça, consoante a permissão do §1º 
do art. 4º da Resolução nº 9, de 2005.

Porque vai permitir também que o STJ possa, a 
partir da Emenda nº 45, manifestar sobre a homolo-
gação de sentenças arbitrais.
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Prossigo, antes de encerrar, com uma observa-
ção feita pela Ministra Fátima Nancy Andrighi, relativa 
à questão recursal.

S.Exª chama a atenção que:

[...] embora a Emenda Constitucional nº 
45/2004 tenha deslocado a competência para o 
STJ para julgar os processos de homologação 
de sentença estrangeira, infelizmente, abriu a 
possibilidade de reapreciação da matéria pelo 
Supremo Tribunal Federal, em grau de recurso 
extraordinário, nas hipóteses em que a decisão 
do STJ eventualmente venha a violar norma 
constitucional ou declarar a inconstitucionali-
dade de tratado ou lei federal.

Portanto, em tese, a última palavra nos 
processos de homologação de sentenças es-
trangeiras ainda caberá ao STF. [É certo, que 
em grau de recurso extraordinário].

Por fim, [diz a Ministra Fátima Nancy 
Andrighi] devo ressaltar a importante novida-
de introduzida pela Resolução nº 09/2005, do 
STJ, de que há possibilidade de concessão 
de tutela de urgência e homologação parcial 
da sentença e/ou laudo arbitral, isso porque o 
entendimento jurisprudencial consolidado pelo 
STF não admitia a concessão de medidas de 
urgência (cautelar, antecipação de tutela, etc.) 
em homologação de sentença estrangeira, ar-
bitral ou judicial, sob o fundamento de que não 
se podia emprestar “efeito executivo à senten-
ça estrangeira antes da homologação” [Trata-
se de voto como Relator do então Ministro do 
Supremo, Cordeiro Guerra].

Nessa linha de entendimento, está o STJ, 
portanto, a partir dessa resolução, autorizado 
a deferir tutelas de urgência, nas hipóteses em 
que o direito discutido no processo de homo-
logação da sentença estrangeira – tais como 
alimentos e guarda de menores –, não puder 
aguardar a decisão final na homologação sem 
riscos de danos irreparáveis.

Como se pode observar, o Superior Tri-
bunal de Justiça, nessa nova competência, 
desponta com interpretação mais ajustada às 
necessidades do cidadão, às modernidades 
das relações empresariais e à globalização, 
procurando cumprir com todo rigor o significado 
do seu codinome: Tribunal da Cidadania.

Sr. Presidente, Senador Paulo Paim, concluo mi-
nhas palavras solicitando a V. Exª que considere como 
lidas partes da manifestação da Ministra Fátima Nancy 
Andrighi que não tive ocasião de mencionar. Daí por 
que peço a V. Exª autorizar a transcrição referida pa-
lestra da ilustre Ministra Fátima Nancy Andrighi, que 

é, reconheça-se, uma das grandes especialistas na 
solução de questões arbitrais.

O Sr. Geraldo Mesquita Júnior (PMDB – AC) – 
Senador Marco Maciel, permite-me um aparte?

O SR. MARCO MACIEL (DEM – PE) – Pois não. 
Ouço, com prazer, a manifestação de V. Exª, nobre Se-
nador Geraldo Mesquita.

O Sr. Geraldo Mesquita Júnior (PMDB – AC) 
– Senador Marco Maciel, já não é a primeira vez que 
ouço V. Exª se referir a um assunto tão importante como 
este: a arbitragem no Direito, tanto nacional quanto in-
ternacional. E hoje V. Exª se inspira na palestra da Exmª 
Srª Ministra Fátima Nancy Andrighi. De fato, V. Exª foi 
buscar uma fonte que é preciosa e inesgotável. Tenho 
o privilégio de dizer que fui aluno da Professora Fátima 
Nancy Andrighi, no meu curso de Direito, feito aqui, em 
Brasília, e ela é uma das inteligências mais notáveis que 
devo reconhecer em atuação na Justiça brasileira. As 
considerações que faz à Ministra são sempre abalizadas, 
são sempre rebuscadas do ponto de vista da profunda 
reflexão e do profundo conhecimento. E nada melhor 
do que vermos unidos a inteligência, a robustez do pen-
samento jurídico da Ministra Fátima Nancy Andrighi e a 
preocupação de V. Exª em, reiteradamente, tratar dessa 
questão, mostrar ao Senado Federal a importância do 
tema. E nosso País deve assumir cada vez mais essa 
importância sobre a questão da arbitragem; repito: tanto 
no âmbito internacional como a arbitragem que pode-
remos e podemos operar internamente no nosso País. 
Parabéns pelo pronunciamento de V. Exª.

O SR. MARCO MACIEL (DEM – PE) – Nobre Se-
nador Geraldo Mesquita, agradeço a contribuição que 
V. Exª traz à discussão da Lei de Arbitragem.

Devo mencionar um fato para mim extremamente 
relevante: a Lei nº 9.307 nasceu, na realidade, de um 
grande esforço participativo. E, além da Ministra Fátima 
Nancy Andrighi, eu poderia acrescentar muitas pes-
soas, como Petrônio Muniz, a Ministra Ellen Gracie, o 
Ministro Gilmar Mendes e tantos outros que, de alguma 
forma, concorreram com observações, sugestões, para 
que a proposta que tive oportunidade de apresentar, 
no Senado Federal, fosse acolhida e que, posterior-
mente, aprovada pela Câmara dos Deputados, redun-
dando em uma lei que representa um grande avanço 
no sentido da simplificação na prestação jurisdicional, 
não só por parte do Estado, mas também pelas vias 
alternativas que a Lei de Arbitragem abre, através da 
conciliação e da mediação. 

Acredito que representou um largo passo no plano 
internacional. Vejo com satisfação, cada vez mais, um maior 
número de instituições recorrendo à arbitragem, inclusive 
nas soluções de demandas internacionais relevantes. 

É bom lembrar que, no recente diferendo que 
tivemos com a Bolívia, com relação à refinaria de pe-
tróleo da Petrobras, o Governo brasileiro não recorreu 
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à arbitragem, mas poderia tê-lo feito, posto que há no 
contrato um dispositivo que autoriza a parte, no caso 
o Brasil, a recorrer a uma Corte de Arbitragem, com 
sede em Nova York.

Esse é apenas um exemplo. Eu poderia dar muitos 
outros, o que mostra que a lei está sendo devidamen-
te assimilada pela sociedade brasileira e que concor-
re para a simplificação da prestação jurisdicional por 
parte do Estado, e também para a simplificação na 

solução de conflitos que, muitas vezes, demandam 
anos, senão décadas.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. Quero agra-
decer a concessão do tempo que V. Exª me permitiu. 

Muito obrigado.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR MARCO MACIEL EM SEU 
PRONUNCIAMENTO

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Agradeço, Senador Marco Maciel.

Conforme o combinado e segundo o Regimento, 
é um orador inscrito, uma comunicação parlamentar, 
um orador inscrito e um Líder.

Neste momento, convido à tribuna, sem prejuízo 
da palavra pela ordem, como Líder, o Senador Antonio 
Carlos Júnior.

Pela ordem, Senadora.
A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC. Pela 

ordem. Sem revisão da oradora.) – Agradeço, Sr. Pre-
sidente.

O Senador Cristovam Buarque e vários outros 
Senadores apresentaram requerimento para que o 
período do Expediente do Senado, no dia 15 de outu-
bro, pudesse ser destinado às comemorações do Dia 
do Professor. E essa seria uma oportunidade para se 
homenagear os maiores educacionistas do Brasil: Aní-
sio Teixeira, Darcy Ribeiro, Gustavo Capanema, João 
Calmon e Paulo Freire, que prestaram inestimáveis 
e relevantes serviços para a melhoria da educação 
brasileira. 

Então, Sr. Presidente, como o dia 15 de outubro, 
Dia do Professor, já é na próxima semana, eu gostaria 
não só de subscrever o requerimento, mas solicitar que 
ele pudesse ser aprovado, para que pudéssemos, efe-
tivamente, organizar essa sessão tão importante.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – V. Exª será atendida na forma regimental. 

Senador Antonio Carlos Júnior com a palavra. 
O SR. ANTONIO CARLOS JÚNIOR (DEM – BA. 

Pela Liderança do DEM. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, dois as-
suntos me trazem à tribuna; dois assuntos que estão re-
lacionados e que, infelizmente, têm sido recorrentes.

O primeiro deles é o aumento desmedido dos 
gastos públicos, prática temerária do Governo e que, 
constantemente, venho denunciando desta tribuna. 

O segundo assunto que pretendo tratar refere-se 
à insegurança que vem assombrando a Bahia cada vez 
mais, agravada pela inoperância e pela incompetência 
do Governo do Estado. 

O telespectador da TV Senado que me assiste 
agora pode estar se perguntando: como é que o aumen-
to dos gastos públicos do Governo Federal pode estar 
relacionado com a segurança pública na Bahia?

Podemos dizer que tudo se resume em saber 
gastar. 

Este Governo não sabe gastar, porque gasta 
muito e faz isso de forma desordenada, sem planeja-
mento, sem prioridades, muitas vezes inchando ainda 

mais a máquina pública e, com isso, alimentando e 
engordando sua própria ineficiência. E o pior é que o 
Governo não esboça nenhum movimento no sentido 
de diminuir esses gastos. Pelo contrário. 

Enquanto os países desenvolvidos dirigem seus 
gastos de forma a promover mudanças estruturais e 
de infraestrutura, no Brasil, o Programa de Acelera-
ção do Crescimento, apresentando ao País como um 
plano estruturado de investimentos em infraestrutura, 
não consegue sair do papel, para desânimo da “mãe 
do PAC”, a Ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff.

A desordem e a falta de planejamento estratégico 
ficam evidentes, por exemplo, quando o Governo cai 
de amores pelas reservas de petróleo do pré-sal e se 
esquece de sua antiga paixão: a produção de combus-
tíveis alternativos, em especial, o etanol.

Outro exemplo da imprevidência deste Governo, 
também no campo da energia, é o natimorto projeto 
de produção de mamona par fins combustíveis, que, 
de salvação da lavoura, anunciada com pompa e cir-
cunstância, transformou-se em mero escoadouro de 
recursos públicos para movimentos sociais como o 
MST e a Contag.

Nesse caso, aliaram-se a disposição atávica deste 
Governo em desperdiçar dinheiro e a sua compulsão 
irrefreável em financiar, com dinheiro público, movimen-
tos sociais sabidamente ligados a partidos políticos. 

Senhores, inúmeras vezes afirmei e demons-
trei, com dados, que o Governo Federal gasta muito 
e gasta mal.

Pois o mesmo ocorre na Bahia, em que o Gover-
nador Jaques Wagner desperdiça recursos, mas deixa 
de atender a áreas que deveriam ser prioritárias.

Antes do Governo do PT, durante os Governos 
de Antonio Carlos Magalhães, Paulo Souto e Cé-
sar Borges, a Bahia se destacava pelo turismo, pelo 
crescimento econômico, com a instalação de várias 
plantas industriais. Em síntese, a economia baiana 
liderava a região. 

Hoje, nosso Estado cresce menos que a média 
do Nordeste e perde investimentos para os vizinhos. 

As consequências dessa estagnação, além, claro, 
do desemprego, aparecem no aumento acentuado da 
criminalidade, que se alastra por todo o Estado.

A taxa de homicídios de Salvador não para de 
crescer e já é o dobro da verificada no Rio de Janeiro.

Há menos de um mês, nossa Capital vivenciou 
cenas de violência, vandalismo, como nunca vira an-
tes: atentados contra postos e viaturas policiais, ônibus 
incendiados, toques de recolher ditados por gangues 
de traficantes.
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No interior do Estado, delegacias vazias por falta 
de efetivo e recursos funcionam precariamente.

Vejam os senhores: a Bahia possui a maior ma-
lha rodoviária federal, com mais de seis mil e quinhen-
tos quilômetros de extensão, e, para fiscalizá-los, a 
Polícia Rodoviária Federal não dispõe sequer de um 
helicóptero.

Para fiscalizar esses, repito, seis mil e quinhentos 
quilômetros, a Polícia Rodoviária conta com apenas 
26 postos, 10 delegacias e 461 policiais, distribuídos 
entre atividades de campo e também na burocracia. 
Em 10 anos, o efetivo da Polícia Rodoviária na Bahia 
diminuiu em 10%.

Alguém há de dizer: “Ah, mas faltam recursos!”.
Ora, se faltam recursos, então, como explicar 

que a Bahia tenha utilizado, em 2008, menos de 30% 
da verba do Programa Nacional de Segurança Públi-
ca com Cidadania (Pronasci) recebida pelo Ministério 
da Justiça?

Tanto essa letargia é inaceitável que, agora, o 
Ministério da Justiça decidiu suspender o repasse de 
verbas do Programa. 

Pois se, em 2008, o Governo Jaques Wagner não 
soube ou não quis utilizar os recursos que lhe foram 
disponibilizados para que cuidasse da segurança pú-
blica, este ano não tem sido diferente: já estamos a 
menos de três meses de 2010, e, até agora, apenas 
21% dos recursos previstos para 2009 foram efetiva-
mente gastos.

O que acontece na Bahia, portanto, é um caso 
concreto, um triste exemplo do que ocorre no Governo 
Federal: gasta-se muito e se gasta mal. Gasta-se com 
o que não é importante, deixando-se de lado o que é 
prioritário e urgente.

Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado, Sr. Presidente.

Durante o discurso do Sr. Antonio Car-
los Júnior, o Sr. Paulo Paim, deixa a cadeira 
da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Flá-
vio Torres.

O SR. CÍCERO LUCENA (PSDB – PB) – Para 
uma questão de ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Flávio Torres. PDT – CE) 
– Pois não, Senador.

O SR. CÍCERO LUCENA (PSDB – PB. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Quero registrar o agra-
decimento ao Plenário pela aprovação do empréstimo 
que foi feito ao Estado da Paraíba e também aproveitar 
a oportunidade para fazer justiça à administração do 
Governador Cássio Cunha Lima, que, ao assumir o 

Governo do Estado, encontrou-o sem capacidade de 
qualquer endividamento pelo comprometimento que 
existia no Estado da Paraíba. O esforço, ao longo dos 
seis anos, na busca do equilíbrio econômico e financeiro 
do Estado, permitiu que não apenas esse empréstimo 
fosse aprovado ontem, mas também que outro, que 
está em andamento no Tesouro Nacional, de cerca 
de R$300 milhões para serem investidos nas estradas 
paraibanas, para não só recuperar, mas também im-
plantar, fosse possível; isso devido ao saneamento do 
Estado, do equilíbrio econômico e financeiro.

Portanto, o comprometimento, hoje, do Estado é 
apenas de 25% da capacidade de endividamento, ou 
seja, o Estado da Paraíba tem ainda 75% da sua ca-
pacidade de endividamento disponível para que sejam 
gerados novos projetos e, consequentemente, levados 
os investimentos necessários para o Estado.

Então, além de agradecer, por uma questão de 
justiça, reconhecemos tudo aquilo que foi feito pelo 
Governo de Cássio Cunha Lima.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Flávio Torres. PDT – CE) 

– Com a palavra o nobre Senador João Pedro, falando 
como orador inscrito.

O SR. JOÃO PEDRO (Bloco/PT – AM. Pronun-
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, em primeiro lu-
gar, quero registrar a presença, na nossa tribuna de 
honra, do Vereador João Dantas, do PT, do Município 
de Carauari, uma cidade importante, histórica, na re-
gião do rio Juruá, no Amazonas. Nosso companheiro, 
querido Vereador, está presente e está prestigiando a 
nossa sessão.

Sr. Presidente, eu quero refletir, nesta tarde, acer-
ca da presença da Embratel, dos trabalhos da Embratel 
na Amazônia. Nós sabemos que a Embratel foi criada 
em meados da década de 1960 e privatizada em 1998, 
tendo um trabalho relevante em todo o Brasil.

A Embratel, hoje, está presente praticamente em 
todos os Estados da Federação – em 26 Estados da 
Federação e no Distrito Federal –, mas quero chamar 
a atenção para a presença da telecomunicação dessa 
empresa na Amazônia.

Primeiro, não podemos perder a perspectiva, 
quando da privatização da Embratel, do compromisso 
com a universalização da telecomunicação em todo o 
Brasil, mas, em particular, na Amazônia.

A nossa população, grande parte dela ainda está 
isolada. Portanto, precisamos superar essa distância, 
esse fosso social. Não podemos conceber, em pleno 
século XXI, que comunidades, brasileiros, homens, 
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mulheres, trabalhadores, jovens, professores, comer-
ciantes fiquem isolados. Então, quero chamar a aten-
ção para esse trabalho relevante, que é o de superar 
o isolamento na Amazônia.

Espero que a Embratel, como empresa que tem 
um papel de liderança aqui no Brasil, possa cumprir 
com esse compromisso.

A telecomunicação não pode ser privilégio de al-
guns. Nós não podemos conceber algumas cidades com 
uma boa comunicação, com Internet, enfim, e outras 
cidades sem isso. Eu não concebo brasileiros isolados. 
O telefone fixo, o celular e a Internet são instrumentos 
culturais, sociais, econômicos, que dizem respeito à 
melhoria da qualidade de vida das pessoas.

A Embratel tem presença na Amazônia, e eu 
quero destacar um trabalho, que é a interligação de 
Manaus, uma capital com um 1,8 milhão habitantes, do 
Estado do Amazonas, com Rondônia e com o Brasil. 
Nós temos essa rede conectada com o Brasil. Está fal-
tando concluir o anel. Pode ser mais ao norte, através 
da fibra ótica, com a Venezuela e o Oceano Atlântico. 
Esse é um projeto. Como pode ser também pelo Linhão, 
que a Eletronorte, que a Eletrobrás está construindo, 
do Estado do Pará, entrando pelo rio Amazonas, até 
Manaus. Essa é uma alternativa.

Eu quero destacar o trecho Manaus-Porto Velho, 
região onde a Embratel está presente já há alguns 
anos, desde os anos 70. Veja V. Exª o trabalho que a 
empresa fez em 2006 com a fibra ótica, um trabalho 
que envolveu 5,388 mil postes implantados, 1,628 mil 
postes da antiga Ceam, 935 km de cabos lançados 
– 935 km de cabos de fibra ótica ligando as duas ca-
pitais –, 7 repetições óticas, 2 torres de 60 metros, 2 
estações repetidoras construídas.

Sr. Presidente, primeiro, por que essa obra toda 
pela BR-319? Veja V. Exª o que acontece. O Governo 
brasileiro, o nosso Governo, o Governo do Presidente 
Lula vem tentando recuperar a BR-319. Alguns proce-
dimentos não foram ainda resolvidos, e nós estamos 
na expectativa de que possamos superar essas etapas 
e que a BR-319 possa ser recuperada para atender as 
nossas populações.

Veja V. Exª que foi pelo trecho da BR-319 que a 
Embratel conectou o Estado do Amazonas, a capital 
do Amazonas, com o Brasil, Senador Sadi Cassol, 
meu companheiro de Partido. Pela BR-319, passam 
milhões em fibra ótica, o que é de grande significado 
para nós, porque, se não passam por esse trecho, fi-
camos isolados. A comunicação é feita pelo rádio, por 
fibra ótica ou por satélite. Então, a BR-319 é uma es-
trada estratégica para nós.

Espero que o Ministério do Meio Ambiente, que o 
Ministério dos Transportes, que o Dnit, que os Governos 
estaduais, tanto o de Rondônia quanto o do Amazonas, 
possam superar esses procedimentos e que chegue-
mos ao ponto da recuperação plena da BR-319.

Quero dizer, Sr. Presidente, que a Embratel foi 
muito corajosa em fazer um investimento por cima da 
BR-319, dentro dessa polêmica.

Aqui mesmo, nesta Casa, temos manifestações 
contrárias à recuperação da BR-319. Eu sempre digo 
que o Estado brasileiro, a sociedade brasileira pode 
recuperar a BR-319, que foi construída no regime mi-
litar, nos anos 1970, e ela pode ser uma estrada par-
que. Temos que reconstruí-la, recuperá-la, e ela pode 
servir ambientalmente, pode servir economicamente 
– e vai servir evidentemente – como do ponto de vista 
cultural e social.

Nós podemos, Presidente Flávio Torres, recupe-
rar a BR e proibir peremptoriamente que a grilagem 
faça da BR o seu ambiente. Por que não podemos ter 
uma estrada parque para servir às populações? Por 
que punir a população de Rondônia e do Amazonas? 
Por que punir as populações tradicionais que vivem no 
entorno da BR-319? A quem interessa isolar Manaus, 
o Amazonas, Rondônia, do Brasil? A quem interessa 
isolar as nossas populações?

Sr. Presidente, quero destacar aqui esse trabalho 
da Embratel, o significado de investir, instalando a fibra 
ótica para a comunicação do nosso Estado, das nossas 
populações. Esse investimento foi sobre a BR-319, e 
a BR ainda não está recuperada. Há uma expectativa 
grande por conta das nossas populações dos Municí-
pios que compõem este território.

É destacando o trabalho feito na área da tele-
comunicação da Embratel nessa região que quero 
chamar a atenção da importância da recuperação da 
BR-319.

Por fim, tive uma conversa no dia de hoje com 
a Diretora Executiva da Embratel, a Srª Maria Teresa 
Azevedo Lima. Quero dizer que, evidentemente, fiz 
uma fala, mas é relevante o trabalho social, a presença 
da Embratel ao longo dos 850 Km de BR, e o trabalho 
em condições difíceis, por conta do abandono da BR 
nesses últimos anos.

Sr. Presidente, era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. João Pedro, o 
Sr. Flávio Torres, deixa a cadeira da Presidên-
cia, que é ocupada pela Sra. Serys Slhessa-
renko, 2ª Vice-Presidente.
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A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – Obrigada, Senador João Pedro.

Com a palavra, para uma comunicação inadiável, 
o Senador Gerson Camata.

O SR. GERSON CAMATA (PMDB – ES. Para 
uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) 
– Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, nenhuma 
entidade tem demonstrado atuação tão decisiva em 
favor dos interesses dos profissionais liberais brasilei-
ros quanto a Confederação Nacional das Profissões 
Liberais. No movimento sindical brasileiro, poucas a 
superam em longevidade ou igualam-se no currículo, 
que inclui a participação em momentos marcantes da 
história nacional, sempre com o objetivo de contribuir 
para o crescimento do País e o aperfeiçoamento das 
instituições 

Trata-se de uma entidade multiprofissional, que 
congrega dentistas, advogados, contabilistas, médicos 
e fisioterapeutas, entre muitas outras categorias pro-
fissionais. Todas desempenham papel relevante em 
nossa economia pela contribuição que proporcionam 
à geração e circulação de riquezas. Mais importante 
ainda é o fato de que, como mão de obra qualificada, 
difundem conhecimentos e, em muitos casos, criam 
novas técnicas que ampliam a autonomia do País em 
matéria de conhecimento científico 

Sem fins lucrativos, a Confederação Nacional 
das Profissões Liberais é mantida exclusivamente 
pelas contribuições das categorias profissionais repre-
sentadas. Sua estrutura abrange hoje 34 federações 
filiadas e mais de 600 sindicatos, representantes de 
48 profissões – um universo de enorme abrangência, 
traduzido em cerca de dez milhões de profissionais 
em todo o País. 

À frente da Entidade, cumprindo seu segundo 
mandato, reeleito para o quatriênio 2008/2012, está 
o advogado e contabilista Francisco Antonio Feijó, 
que tem uma extensa e expressiva trajetória na área 
sindical brasileira. Já foi secretário-geral e primeiro 
vice-presidente da CNPL; presidente do Sindicato dos 
Contabilistas de São Paulo; vice-presidente da União 
Mundial das Profissões Liberais (UMPL); exerce, desde 
o ano passado, a presidência da Confederação Latino-
Americana e do Caribe de Profissionais Universitários 
(Clapu). Também integra o Tribunal de Ética da seção 
paulista da Ordem dos Advogados do Brasil, do qual 
já foi Presidente.

Como merecido coroamento dessa carreira bem-
sucedida, o Dr. Francisco Antonio Feijó deverá ser 
eleito Presidente da UMPL, União Mundial dos Profis-
sionais Liberais, à qual a CNPL é filiada, durante uma 

assembléia-geral que será realizada de 9 a 16 deste 
mês, em Paris, na França.

Portanto, é a primeira vez que um sindicalista 
brasileiro é guindado à direção de uma entidade mun-
dial: a Confederação Mundial dos Profissionais Libe-
rais, que será presidida pelo brasileiro Antonio Feijó, 
no próximo biênio. 

No ano em que se comemora o centenário da 
instituição do ensino técnico no País e também o Ano 
da França no Brasil, nada mais oportuno que ver, na 
presidência da União Mundial dos Profissionais Libe-
rais, um sindicalista brasileiro que se notabiliza por 
sua experiência e, acima de tudo, pela competência 
na defesa da categoria.

A União Mundial das Profissões Liberais é uma 
organização internacional não governamental, sediada 
em Paris, que tem como propósito difundir o conheci-
mento e promover o desenvolvimento das profissões 
liberais. Além de proporcionar a troca de informações 
e experiências entre profissionais de todos os conti-
nentes, ela tem também marcante atuação em favor 
dos direitos humanos.

A UMPL, que será presidida pelo brasileiro Anto-
nio Feijó, está representada em organismos internacio-
nais como a ONU, Unesco, Organização Internacional 
do Trabalho, União Européia e Organização Mundial 
do Comércio. Atualmente é presidida pela ex-deputada 
francesa Anne-Marie Sigmund, eleita em 2007 para 
um mandato de dois anos.

E quero registrar aqui, com condolências, os meus 
sentimentos de solidariedade à Srª Anne-Marie Sig-
mund, pela morte em Paris, no último sábado, do seu 
marido, aliás, um dos motivos pelos quais ela apoia o 
brasileiro para a Presidência da organização que pre-
sidirá até o próximo dia 12. 

É importante lembrar que a entidade brasileira, 
a Confederação Nacional das Profissões Liberais, tem 
uma longa história. Foi a terceira, com seu nível de re-
presentação, a ser fundada no País, em 11 de fevereiro 
de 1953. Na época, havia apenas as confederações 
dos trabalhadores na indústria e a dos trabalhadores 
no comércio. Naquele tempo, os profissionais liberais 
não eram considerados trabalhadores, estavam numa 
situação intermediária entre patrões e empregados. 

O estatuto que criou a Confederação Nacional dos 
Profissionais Liberais define a sua missão: “orientar, 
coordenar, proteger, defender e representar legalmente 
todas as atividades e profissões liberais na forma que 
atenda aos interesses nacionais”. 

Desde então, ao longo de 56 anos, ela se integrou 
de forma progressiva à sociedade brasileira, tornando-
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se uma entidade verdadeiramente nacional, que repre-
senta um espectro variado de profissões. Vem lutando 
por justiça social e tributária, pela formação técnica e 
acadêmica de qualidade, por salários dignos para os 
seus filiados e pelo crescimento econômico sustentá-
vel. A Confederação Nacional dos Profissionais Liberais 
superou meio século de existência e tornou-se uma 
entidade ligada de maneira indissolúvel, por seu perfil 
ativista e participante, aos momentos mais importantes 
da construção da história deste País. 

Eu entendo, Srª Presidente, Srªs e Srs. Senado-
res, que ver um brasileiro, um líder sindical da qualida-
de do Sr. Antonio Feijó, levado à Presidência da União 
Mundial das Profissões Liberais é mais um ato de afir-
mação do Brasil neste momento em que o País vive.

Nós tivemos uma semana cheia de boas notícias, 
como a conquista, pelo Brasil, para sediar as Olimpí-
adas. Pela primeira vez, eu nunca esperei que fosse 
em vida ver o Brasil emprestar dinheiro para o FMI. 
Depois de tantas vezes ouvir “Go home, FMI! Fora, 
FMI!”, o FMI agora está indo embora com dez bilhões 
de dólares emprestados pelo Brasil. E agora, pela pri-
meira vez, um brasileiro vai presidir uma confederação 
mundial, principalmente uma confederação mundial de 
profissionais liberais.

Os cumprimentos ao Sr. Antonio Feijó pela sua 
eleição no dia 12, em Paris, e também ao Brasil por 
ter esse líder sindical elevado a uma posição tão re-
levante, neste momento de história que o Brasil vem 
galhardamente enfrentando.

Muito obrigado, Srª Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-

co/PT – MT) – Obrigada Senador. Passo a Presidência 
agora para que eu possa fazer o meu pronunciamen-
to. (Pausa.)

A Sra. Serys Slhessarenko, 2º Vice-Pre-
sidente, deixa a cadeira da Presidência, que 
é ocupada pelo Sr. João Tenório.

O SR. PRESIDENTE (João Tenório. PSDB – AL) 
– Concedo a palavra à Senadora Serys, primeira ora-
dora inscrita, por permuta com o Senador Cristovam 
Buarque.

A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT 
– MT. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da 
oradora.) – Em primeiro lugar, Sr. Presidente, Srs. Se-
nadores, meu agradecimento ao Senador Cristovam 
Buarque por ter permutado seu tempo comigo. 

Eu gostaria de dizer aos Srs. Senadores, às Srªs 
Senadoras e a todos aqueles que nos ouvem que, on-
tem, participei de uma reunião com a Ministra-Chefe 

da Casa Civil, Dilma Rousseff, e com várias Srªs De-
putadas e a Senadora Fátima Cleide, ocasião em que 
discutimos, de forma bastante significativa, políticas 
positivas que vêm sendo feitas pelo Governo do Pre-
sidente Lula, pelo Governo Federal. Claro que lá con-
versamos sobre os mais variados e amplos programas, 
como “Minha Casa, Minha Vida”, “Luz para Todos”, a 
questão de drenagem, enfim, sobre a infraestrutura 
necessária para melhorar a qualidade de vida da po-
pulação, principalmente dos mais despossuídos.

Todas nós que lá estivemos, inclusive a com-
panheira Laisy, da Secretaria Nacional da Mulher, do 
nosso Partido, para conversar com a Ministra sobre a 
necessidade de falarmos em nossos Estados sobre 
programas do nosso Governo, do Governo Federal. 

Eu , por exemplo, como Senadora, converso sem-
pre no meu Estado com prefeitos, prefeitas, vereado-
res, vereadoras, indo aos Municípios ou recebendo-os 
em meu gabinete, sobre esses programas que chamo 
macros, para todo o Brasil, como, por exemplo, o “Luz 
para Todos”, que em Mato Grosso vai muito bem, nós já 
superamos os 80% – chegamos a 82% mais ou menos 
de concretização do Programa. Estamos partindo para 
a chamada quinta etapa e tem aquelas partes finais 
em alguns Municípios; em outros, o programa está um 
pouco mais atrasada, mas, na média, nós temos em 
torno de 80% do programa já cumprido. Achamos que 
é extremamente relevante, importante a questão do 
PAC, do Bolsa Família, do “Minha Casa, Minha Vida”, 
do Programa de Alimentação Escolar, que está sen-
do organizado para ser implantado juntamente com a 
agricultura familiar e tantos outros.

Concedo um aparte ao Senador Raupp.
O Sr. Valdir Raupp (PMDB – RO) – Eu queria pa-

rabenizar V. Exª, Senadora Serys, pelo pronunciamento 
com relação ao Programa Luz para Todos, ao Programa 
de Aceleração do Crescimento. São programas impor-
tantíssimos que o Governo Federal tem lançado nos 
quatro cantos do País. E se em algumas localidades 
como nos nossos Estados, Mato Grosso e Rondônia, 
eles não estão ainda 100% é devido também ao tempo. 
O período da chuva dificulta muito. Eu conheço regiões 
do meu Estado onde o “Luz para Todos” está atrasado 
porque, no período da chuva, não tem como chegar lá. 
São algumas linhas vicinais, porque os eixos já estão 
todos prontos, o que falta agora é chegar até aqueles 
fundões mesmo, o que é difícil no período da chuva. 
As estradas são precárias, são estradas municipais. 
Neste momento, tem nove empresas trabalhando, no 
meu Estado, no “Luz para Todos”. São nove lotes. Ain-
da há outros lotes para serem lançados no final deste 
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ano e no início do ano que vem. A previsão é que, até 
o final de 2010, esteja tudo pronto. Talvez não esteja 
ainda, devido a essas dificuldades, mas a intenção é, 
até o final de 2010, estar universalizado todo o Brasil 
– e a região Norte, que é mais carente – com ener-
gia elétrica em todas as casas. Isso é uma revolução 
porque dá direito ou oportunidade para a pessoa ter 
geladeira, aparelho doméstico, lavadora, liquidificador, 
enfim, tudo aquilo que tem na área urbana. O conforto 
da área urbana está chegando à área rural. Quando fui 
Governador, fiz um programa muito amplo também de 
eletrificação rural, mas não chegou, é claro, na época, 
nem a 50%, porque o Estado estava todo por fazer. 
Mas é um avanço importantíssimo o “Luz Para Todos”. 
O Programa de Aceleração do Crescimento está inves-
tindo no meu Estado, além da construção das usinas 
do Rio Madeira – R$ 20 bilhões, com geração de vinte 
mil empregos –, mais R$1,2 bilhão em obras de sane-
amento, com água tratada, rede de esgoto na capital 
e em algumas cidades do interior, drenagem, asfalta-
mento. Estou em Rondônia há 31 anos, no Norte do 
Brasil, no Estado de Rondônia. Fui Vereador, Prefeito 
duas vezes, Governador, Secretário de Estado e, ago-
ra, já há sete anos praticamente no Senado, e nunca 
tinha visto tantos investimentos na nossa região, no 
nosso Estado, como atualmente. Parabéns a V. Exª. 
Muito obrigado.

A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT – 
MT) – Obrigada, Senador Raupp.

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

A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT – 
MT) – Pois não, Senador Heráclito.

O Sr. Heráclito Fortes (DEM – PI) – Eu quero fe-
licitar V. Exª, Senadora Serys, e o Senador Valdir Raupp 
por estarem aqui comemorando essas conquistas do 
Governo Federal, essas obras do Governo Federal no 
Estado de V. Exªs. Fico aqui, meu caro Presidente João 
Tenório, completamente triste, complexado porque, no 
Estado do Piauí, não acontece. No Estado do Piauí, 
o “Luz para Todos” tem dado lá muita dor de cabeça 
e escândalo. É escândalo! Nós não temos nada. As 
obras estão paralisadas, o Tribunal de Contas, investi-
gando. Eu tenho que comemorar a felicidade de vocês, 
embora com o coração profundamente triste por ver 
assim o meu Estado, que é governado pelo PT. Vocês 
não têm governadores do PT, isso é privilégio do Piauí, 
e a gente paga esse preço. É lamentável. Mas come-
morem. Eu fico aqui alegre com a felicidade de vocês, 
mas profundamente triste, Senador Cafeteira, com o 
que o povo do Piauí vem passando. O “Luz para To-

dos” não existe. Esses programas todos não passam, 
Senador Valdir Raupp, de propaganda de televisão. 
Nunca se gastou tanto no Piauí em propaganda como 
agora. Mas, infelizmente, se abrirmos as páginas dos 
jornais, veremos que “Luz para Todos” está parado. O 
Tribunal de Contas suspende as obras. É escândalo 
pra cá, Gautama pra lá, caixa dois... No Piauí, criaram 
uma supersecretaria – não é o caso do “Luz para To-
dos”, que é um programa federal – uma supersecre-
taria chamada Emgerpi, para açambarcar todas as 
concorrências, Senadora Serys, do Estado. Então, era 
uma supersecretária que havia lá. É um dos maiores 
escândalos de que o Piauí tem conhecimento. Obras 
começadas, obras não terminadas, obras eleitoreiras. 
Mas neste caso do “Luz para Todos”, eu vejo que a 
maioria dos Estados brasileiros está comemorando. 
E o Piauí, à luz de velas. Muito obrigado. 

A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT – 
MT) – Mas eu acredito que vai comemorar também, 
Senador. Temos que comemorar porque é uma deter-
minação do Presidente Lula...

O Sr. Heráclito Fortes (DEM – PI) – Não há noite 
tão longa que por fim não encontre o dia. Espero que 
esse dia chegue.

A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT – 
MT) – Há uma determinação do Presidente Lula de 
que, até dezembro de 2010, não haja uma residência 
na área rural cliente do Programa Luz para Todos – 
porque algumas não são –, sem ser atendida por essa 
política do Governo Federal. É o maior programa de 
inclusão social do mundo. E, como muito bem disse o 
Senador Raupp, é um salto de qualidade na vida das 
pessoas da área rural, que podem ter uma série de 
utilidades domésticas que podem ajudá-los a melho-
rar a vida, como também estudar à noite, montar até 
uma pequena produção, uma pequena despolpadeira, 
farinheira, algumas coisas que a energia elétrica pode 
possibilitar. Quer dizer, é o desenvolvimento chegando 
para valer na área rural. 

O Programa Alimentação Escolar exige, por exem-
plo, que as prefeituras adquiram, no mínimo, 30% de 
alimentos da agricultura familiar para a produção da 
alimentação escolar, tanto para as escolas municipais 
quanto para as escolas estaduais, todas, para crianças 
e jovens – não vale para quem está fazendo curso su-
perior. Pode ser 50%, pode ser 80%, pode ser 100%. 
Aí vem aquela história dos pequenos agricultores, em 
cada Município deste País. Especialmente conclamo, 
lá no meu Estado de Mato Grosso, os pequenos agri-
cultores a se mobilizarem para produzir muito, porque 
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crianças e jovens são um mercado inesgotável em 
termos de alimentação. 

Essa foi uma fórmula, realmente uma desco-
berta, uma fórmula fantástica para que os recursos, 
o dinheiro, cheguem lá na casa do agricultor familiar. 
Porque o grande produtor, seja de soja, seja de carne, 
de qualquer produto para a exportação, tudo bem, que 
ele continue produzindo cada vez mais para exportar 
e trazer divisas para o nosso País. Mas a agricultura 
familiar, esta tinha um problema de mercado, tinha 
uma série de problemas que impediam que ela não 
rendesse mais ou pouco mais do que aquela alimen-
tação diária. Então, que consigamos realmente fazer 
com que esse programa se acelere e traga a melhoria 
da qualidade de vida do agricultor familiar. 

Mas voltando à nossa conversa ontem com a 
Ministra Dilma Rousseff, eu, como representante de 
Mato Grosso, fiz também um convite especial à Minis-
tra. Há pouco tempo, formalizei o convite junto com o 
Governador Blairo Maggi, para que ela esteja em Mato 
Grosso para discutirmos políticas macros do Governo 
Federal para o nosso Estado de Mato Grosso.

No encontro de ontem, entretanto, propus à Mi-
nistra um evento ainda maior porque há um convite 
do Prefeito de Jauru, Pedro – Presidente da AMM, da 
Associação Mato-grossense dos Municípios –, para 
que ela participe de uma reunião da Associação Mato-
grossense dos Prefeitos, Prefeitas, primeiras-damas, 
vereadores e vereadoras do Estado de Mato Grosso. 
Todos estarão presentes nos chamados VI Encontro 
de Prefeitos e Prefeitas Mato-grossense que se rea-
lizará nos dias 5 e 6 de novembro na minha querida 
Capital de Cuiabá. 

Confirmei à Ministra que há um anseio dos chefes 
de executivos municipais de Mato Grosso quanto a sua 
ida ao Estado. Este ano, posso dizer por experiência, 
que todos os Prefeitos e Prefeitas com quem tenho 
convivido pelo menos nos últimos tempos, querem per-
guntar, querem saber, querem aprofundar a discussão 
dos programas do Governo Federal que mais afetam 
a população – óbvio que brasileira, porque são pro-
gramas do Governo Federal –, mas especificamente 
a população de Mato Grosso. Eu disse a ela que gos-
taríamos muito que ela estivesse lá, é um convite de 
todos os Prefeitos, feito pelo Presidente da Associação 
Mato-grossense dos Municípios e que estamos aguar-
dando a sua resposta para que possamos discutir com 
profundidade as políticas públicas do Governo Federal 
para o nosso Estado de Mato Grosso.

Conversamos também com a Ministra Dilma so-
bre a importância real de algumas políticas públicas 

serem aprofundadas, em termos de participação das 
mulheres, das mulheres quilombolas, das mulheres 
negras, das mulheres donas de casa, das mulheres 
empregadas domésticas, das mulheres servidoras pú-
blicas, das mulheres professoras.

Na área de educação, discutimos muito a im-
portância da educação. O Governo vem num esforço 
grande para que o processo na educação avance com 
mais celeridade, avance com aprofundamento cada 
vez maior e melhor com relação à qualidade da edu-
cação em nosso País.

Conversamos também com a Ministra sobre a 
importância de fazermos essas discussões políticas 
para que nós, mulheres, consigamos auxiliar o Governo 
também nessas políticas macros que já estão definidas, 
que estão sendo executadas, mas que podem ser apro-
fundadas. Também entrou na discussão a questão das 
mudanças climáticas. E a Ministra demonstrou muita 
preocupação com esse assunto. Por isso, acreditamos 
que temos grandes contribuições a trazer. 

Daqui a duas semanas, Sr. Presidente, eu esta-
rei num fórum sobre mudanças climáticas da Globe 
Internacional de Legisladores em Copenhague, na 
Dinamarca. O evento será nos dias 23, 24 e 25 de 
outubro, e eu sou uma das legisladoras brasileiras 
que sempre participa dos eventos desse tema. Já fui 
a vários países representando o Brasil, justamente 
para discutir e levar o nosso ponto de vista. Este fórum 
será um dos mais importantes eventos que a Globe 
já desenvolveu. Compõem este grupo eu, o Senador 
Casagrande, o Senador Cícero Lucena, o Deputado 
Antonio Palocci e o Deputado Pizzato. Nós já acom-
panhamos esse fórum...

(Interrupção do som.)

A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT – 
MT) – Obrigada, Sr. Presidente.

Nós já acompanhamos esse fórum, aliás, já traba-
lhamos nesse fórum há dois anos. Este será em Cope-
nhague e terá o patrocínio da Convenção Quadro das 
Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas. Será dada 
forte ênfase ao desenvolvimento de uma plataforma 
legislativa comum de ações práticas e medidas que os 
Parlamentos das maiores economias podem promover. 
Esse fórum de mudanças climáticas, do qual vamos 
participar, tem uma contribuição crítica a fazer antes 
das negociações oficiais que terão lugar na COP15, 
construindo um consenso sobre as medidas que nós 
legisladores podemos sugerir para o pós-Kyoto.
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Estou muito confiante de que a presença e a 
participação da delegação brasileira no fórum será de 
grande destaque.

Não tenho dúvida de que o Brasil é fundamental 
nas discussões da COP15 e poderá, sim, liderar as 
propostas e medidas de controle para as mudanças 
climáticas. Conversamos sobre isso também com a Mi-
nistra Dilma, que está muito preocupada e tem posturas 
muito claras e grandiosas a esse respeito.

Já estamos à frente de muitos países, e, agora, 
as nossas expectativas são grandes com os Estados 
Unidos e com a China. Sabemos que o Presidente dos 
Estados Unidos, Barack Obama, vem trabalhando e 
comprometendo-se quando falamos em meio ambiente. 
Na reunião que realizamos em Tóquio – à época ele 
era candidato a Presidente dos Estados Unidos – e, 
depois, no México – quando, há pouco tempo, havia 
sido eleito –, ele se posicionou com muita firmeza a 
respeito dessa questão das mudanças climáticas e 
da proteção ao meio ambiente. Então, a expectativa é 
muito positiva nesse sentido.

Eu precisaria de mais dois minutos, Sr. Presi-
dente, por favor.

Esse grupo que constituímos está formado há 
dois anos e envolve Parlamentares representantes do 
G-8 e do G8+5. Portanto, estamos com uma expecta-
tiva muita positiva.

Cobramos e esperamos medidas concretas por 
parte dessas grandes economias que são os maiores 
poluidores do Planeta. Muitos são os mais ricos, mas 
também são os maiores poluidores.

Mas acredito na cooperação internacional, e um 
acordo robusto na COP15 é crucial no controle das 
mudanças climáticas.

Então, Sr. Presidente – eu lhe pedi dois minutos e 
o senhor só me deu um –, deixo aqui meu recado aos 
mato-grossenses e aos demais brasileiros e brasilei-
ras. Nós, parlamentares, mulheres, petistas e a Minis-
tra Dilma Rousseff, estamos juntas e integradas, com 
um discurso afinado em prol de melhorias para o País 
e até para o mundo. Nossas preocupações e anseios 
vão além, englobam interesses sociais, educacionais, 
econômicos e de meio ambiente.

Quero registrar aqui que lá estavam presentes, na 
reunião eu, a Senadora Fátima Cleide, as Deputadas 
Ângela Portela, Cida Diogo, Dalva Figueiredo, Emília 
Fernandes, Fátima Bezerra, Iriny Lopes, Janete Rocha 
Pietá e Maria do Rosário, e também a companheira 
Laisy Moriére.

Quero aqui deixar registrada a importância desse 
evento, para que as políticas públicas que buscam re-

almente a área do social se fortaleçam cada vez mais, 
em cada Estado brasileiro, e para isso precisamos es-
tar juntos, homens e mulheres. Mas especialmente a 
participação das mulheres é muito importante, eu diria 
que até determinante para a melhoria da qualidade de 
vida dos brasileiros e brasileiras. 

Muito obrigada.
O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO) – Sr. Pre-

sidente, V. Exª me concede um minuto, pela ordem, 
para uma comunicação?

O SR. PRESIDENTE (João Tenório. PSDB – AL) – 
Com a palavra o Senador Valdir Raupp, pela ordem.

O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Muito obrigado, Sr. Presi-
dente João Tenório.

Srªs e Srs. Senadores, eu queria, mais uma vez, 
agradecer ao Presidente da Câmara dos Deputados, 
Deputado Michel Temer, que me recebeu hoje pela 
manhã para tratar da pauta. Vai ser votada hoje a Pro-
posta de Emenda à Constituição nº 483, que trata da 
transposição dos servidores do meu Estado, Rondô-
nia. Foi votado há duas semanas em primeiro turno, 
com uma vitória brilhante, por 379 votos favoráveis. E 
hoje espero que, em segundo turno, Srª Presidente 
- agora assumindo os trabalhos a Senadora Serys -, 
novamente sejamos consagrados com a votação, em 
segundo turno, desse projeto tão importante para o 
Estado de Rondônia.

Conversei também com alguns Líderes - o Lí-
der do meu Partido, Henrique Alves; o Líder Henrique 
Fontana; o Líder Colbert Martins; enfim, com várias 
Lideranças - e, em especial, com o Presidente da Câ-
mara dos Deputados, que me prometeu que coloca-
ria a matéria como Item nº 01 da pauta extraordinária. 
Logo, seria o primeiro projeto a ser votado, na tarde 
de hoje, na Câmara dos Deputados.

Quero, mais uma vez, homenagear e agradecer 
ao Presidente Michel Temer por essa deferência ao 
povo do meu Estado, o Estado de Rondônia. Voltarei, 
talvez ainda hoje, ao final do dia, ou amanhã, a tra-
tar desse assunto, principalmente depois da votação 
dessa matéria.

Muito obrigado, Srª Presidente.

Durante o discurso do Sr. Valdir Raupp, 
o Sr. João Tenório, deixa a cadeira da Presi-
dência, que é ocupada pela Sra. Serys Slhes-
sarenko, 2ª Vice-Presidente.

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/
PT – MT) – Muito obrigada, Senador Valdir Raupp.
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Com a palavra, pela inscrição, o Senador João 
Tenório.

O SR. JOÃO TENÓRIO (PSDB – AL. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Srª Pre-
sidente, Srªs e Srs. Senadores, na semana passada, 
o Congresso Nacional aprovou o PLN nº 62, de 2009, 
que concedeu crédito especial no valor de R$1 milhão, 
em favor de todos os Municípios brasileiros.

Trata-se de mais uma medida para atenuar as 
graves dificuldades financeiras enfrentadas pela maio-
ria das prefeituras do Brasil.

Gostaria, no entanto, de chamar a atenção da 
Casa, sobretudo dos representantes do Nordeste, para 
a necessidade de ações ainda mais contundentes para 
o enfrentamento dos problemas na nossa região.

Não há dúvidas de que a crise econômica mun-
dial é a principal causadora das perdas fiscais em todo 
o País. Tanto o impacto negativo na produção quanto 
às medidas de desoneração tributária para incentivar 
o consumo de alguns setores repercutiram de forma 
expressiva na arrecadação nacional.

O problema, Srªs e Srs. Senadores, é que a atual 
disposição do pacto federativo nacional condena a gran-
de maioria dos Municípios brasileiros à dependência 
absoluta das transferências estaduais e federais.

No caso do Nordeste, a situação de dependência 
é ainda muito mais grave, pois as receitas municipais 
são majoritariamente oriundas da União. Estamos fa-
lando em 66% do total dos recursos dos Municípios 
nordestinos advindos de transferências federais contra 
31% na região Sudeste.

Tal relação dimensiona claramente o quanto 
eventuais perdas do FPM impactam as prefeituras 
nordestinas. Por isso, não há como não atentarmos 
para a necessidade de retomada efetiva de políticas 
diferenciadas que levem em consideração as particu-
laridades regionais.

Srªs e Srs. Senadores, estamos tratando de “Bra-
sis” muito diferentes, e, sendo assim, devem receber o 
tratamento adequado às suas respectivas realidades. 
Caso contrário, o ciclo vicioso que mantém e, muitas 
vezes, amplia as diferenças regionais no Brasil se 
perpetuará e a antiga denominação de “Belíndia” para 
ilustrar o nosso País continuará sendo atual.

Na verdade, talvez a expressão “Belíndia” se 
torne inadequada devido à atual realidade nordestina 
quando comparada ao expressivo desenvolvimento 
que vem experimentando a nação indiana.

O fato é que as prefeituras do Nordeste, através 
de arrecadação própria, respondem apenas por 14% 
das suas receitas integrais, demonstrando inequivo-

camente a situação de absoluta dependência dos 
gestores municipais da região das transferências dos 
demais entes federados.

E daí a incapacidade, pelo menos no curto prazo, 
da maioria dos prefeitos do Nordeste de romperem, 
através de ações próprias, este ciclo negativo de de-
senvolvimento.

Em meu Estado de Alagoas, prefeituras chega-
ram a literalmente fechar as portas em função de total 
insolvência. E muito provavelmente isso ocorreu em 
outros Estados da região.

As desonerações promovidas no IPI e no Imposto 
de Renda afetaram os repasses do FPM para todos os 
Municípios do País, porém não podemos negar seus 
efeitos benéficos na indução do consumo, na manu-
tenção da renda e do emprego em nível nacional.

Essas iniciativas trouxeram as consequências 
positivas acima citadas para o Brasil, mas seus efeitos 
beneficiaram majoritariamente o centro-sul brasileiro, 
já que essas indústrias quase que totalmente se situ-
am nessa região.

Como é possível termos tanta consciência em 
relação às assimetrias econômicas e a necessidade 
de atenuá-las quando tratamos, por exemplo, dos pa-
íses envolvidos no nosso tratado de Livre Comércio, o 
Mercosul, e não agirmos da mesma forma no âmbito 
das distorções internas existentes no nosso País.

Há décadas, temos visto os Governos federais 
prometerem atuar em defesa da redução das desi-
gualdades regionais, mas, efetivamente, muito pouco 
foi feito, e a prova disso é o simples acompanhamento 
da evolução no período de praticamente todos os ín-
dices socioeconômicos nordestinos em comparação 
às demais regiões do País.

Quando avaliamos a situação na esfera federal, a 
política de arrecadação e distribuição opera em descom-
passo, pois a União utiliza-se do artifício cada vez mais 
crescente de tributar via contribuições e não impostos e 
provoca consequências: o Tesouro Nacional consegue 
reforçar suas reservas pela geração de superávits pri-
mários e assim implementar políticas anticíclicas.

Com efeito, essas políticas descapitalizam os 
Estados e Municípios que deixam de dispor de recur-
sos sequer para manter seus fluxos correntes, quanto 
mais disponibilizar reservas para que, em momentos 
de dificuldades, possam superá-las.

Assim é mais do que razoável o apoio federal para 
que os Municípios sobrevivam nesse momento de cri-
se. Aliás, não se trata de favor, sobretudo se levarmos 
em consideração essa sanha concentradora de toda 
arrecadação nacional por parte da União.

    577ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2009



50296 Quinta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009

Concluo, registrando minha resignação em rela-
ção à vontade política dos Governos federais de até 
então em realizar verdadeiras mudanças nas políticas 
de desenvolvimento regional, porém ressaltando grande 
estranheza em relação ao comportamento da Bancada 
Nordestina no Senado Federal, afinal, esta é a Casa da 
Federação e aqui o peso político da região Nordeste é 
inquestionável. Somos 27 Senadores e, sinceramente, 
não temos tido uma atuação conjunta que efetivamente 
priorize a redução da diferença socioeconômica exis-
tente entre a nossa região a as demais.

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

co/PT – MT) – Com a palavra o Senador Efraim, por 
cessão do Senador Valter Pereira.

O SR. EFRAIM MORAIS (DEM – PB. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Srª Pre-
sidente, Srªs e Srs. Senadores, o assunto que trago à 
tribuna desta Casa não é muito comum. É um pouco 
estranho, porque se trata de uma decisão, em parte da 
justiça paraibana, que determina que igreja evangélica 
construída em área pública seja derrubada na capital 
do nosso Estado, João Pessoa.

Veja V. Exª, Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, 
para que nós possamos fazer um pequeno histórico 
dessa matéria, tivemos o que chamamos de um pro-
testo santo, Senador Romeu Tuma. Como um protesto 
santo? Porque evangélicos e católicos se uniram con-
tra a derrubada de templos, porque, se vigorar essa 
decisão, vários templos e até igrejas católicas serão 
derrubados, quando houve uma lei que determinou e 
deu o direito para que fossem construídos.

Vejam bem, Srª Presidente, Srªs e Srs. Senado-
res, a cidade de João Pessoa, que é a bela capital pa-
raibana, foi tomada na tarde da última segunda– feira, 
dia 6, por um protesto diferente: em vez de gritos de 
ordem, cânticos de louvores e orações fizeram parte 
da caminhada promovida por evangélicos, católicos 
e membros de outras religiões que estão com alguns 
de seus templos ameaçados por ações do Ministério 
Público junto à Justiça paraibana. 

A caminhada teve destino até a Câmara Munici-
pal de João Pessoa, onde acontecia uma sessão es-
pecial, que foi proposta pela Vereadora Eliza Virgínia, 
do PPS, recém-eleita na última eleição municipal. Ela 
convocou essa sessão para discutir a situação das 
igrejas evangélicas e católicas, bem como dos templos 
ecumênicos e outras instituições. 

A sessão, para que se tenha uma idéia, Srªs e 
Srs. Senadores, contou com a presença e a partici-

pação do nosso Arcebispo Metropolitano da Paraíba, 
Dom Aldo Pagotto; do Pastor Estevam Fernandes, da 
1ª Igreja Batista de João Pessoa, dentre outras lide-
ranças religiosas – foram inúmeras as que participa-
ram dessa reunião.

Para que nós possamos relembrar, no último 
dia 15 de setembro, a 3ª Câmara Cível do Tribunal de 
Justiça decidiu que a Igreja Evangélica Congregacio-
nal de João Pessoa deve ser derrubada, por ter sido 
construída em uma área onde deveriam funcionar equi-
pamentos comunitários e área verde no loteamento 
Ricardo Brenad, na Ilha do Bispo, um dos bairros da 
capital do nosso Estado.

Agora atentem bem para o seguinte: o terreno foi 
cedido por ato administrativo municipal decorrente da 
Lei nº 6.397, de 1990, Senadora Serys – que preside 
esta sessão –, assinado no dia 29 de junho de 1990. 

Na ação, o Ministério Público estadual pediu a 
anulação do ato, alegando que a concessão desvirtua 
a finalidade pública. Há muito o que ser feito, Senador 
Romeu Tuma, no lugar de se estar derrubando templo 
e algumas igrejas, enfim, algumas instituições.

Houve recursos tanto da Igreja Evangélica Con-
gregacional, como da parte da Prefeitura Municipal de 
João Pessoa. Em seus argumentos, a Igreja sustenta 
que a lei municipal citada obedeceu a todos os critérios 
disciplinados no ordenamento administrativo e constitu-
cional. Já a Prefeitura de João Pessoa levantou prelimi-
nar de extinção do processo, sem resolução do mérito, 
por ofensa ao cabimento da via eleita e a incompetência 
do juízo, eis que deveria ter sido interposta ação direta 
de inconstitucionalidade junto à Justiça.

Pois bem, o que nós queremos lamentar, Sr. Pre-
sidente, é que, mesmo com essa unidade, católicos e 
evangélicos, Poder Legislativo, poder municipal, não 
conseguiram sensibilizar a nossa Justiça. Uma decisão 
que nós levantamos e aqui nos colocamos até numa 
posição de tentar ser mediador, mas não queremos 
entrar no mérito da questão, mas queremos lembrar 
aos doutos juízes que tomaram a decisão que a nossa 
primeira pergunta é: existe uma legalidade, não esta-
mos levantando nem estamos tratando de ilegalidade, 
de terrenos invadidos ou clandestinos, estamos falando 
de leis que foram aprovadas pelo Legislativo municipal 
e sancionadas pelo Poder Executivo da época, uma lei 
que vigora há vinte anos. Isso cria uma grande insegu-
rança jurídica, porque essas igrejas foram construídas, 
pessoas participaram e realizaram missões e estamos 
falando de algo que faz parte também da utilidade pú-
blica, do social, que são as igrejas tanto evangélicas 
quanto as católicas.
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Por isso, entendo que a nós, que fazemos a clas-
se política da Paraíba, nos resta um apelo para que a 
própria Justiça reveja a sua posição, porque me lembro 
muito bem, e aqui está registrado, que fato semelhante 
aconteceu aqui na capital federal, onde houve determi-
nações e, a partir daí, um grande entendimento, entre 
a Justiça, as igrejas católicas, as evangélicas, o Poder 
Legislativo e o Poder Executivo.

Então, é preciso que haja o que chamo de bom 
senso, que haja, acima de tudo, a abertura do diálogo, 
porque nem sempre o rigor da lei é a solução, porque 
na hora, Senador Romeu Tuma, em que todos se abrem 
para o entendimento, que a população vai às ruas, vai 
percorrer as ruas da capital do nosso Estado para pedir 
uma solução, por que derrubar o que está feito? Qual 
é o mal que estão fazendo essas igrejas, esses pré-
dios que foram erguidos com dificuldades, para fazer 
a religião, para pregar a religião, para fazer o social, 
para buscar a unidade da família? E neste momento, 
lamentavelmente, a Justiça, que nem sempre é tão dura, 
que nem sempre vai ao pé da letra nas suas decisões, 
toma uma posição diferenciada neste caso.

Por isso o meu apelo ao Tribunal de Justiça da 
Paraíba, que respeito, pois lá existem homens e mulhe-
res de bem que poderão muito bem ainda rever essa 
posição, ainda fazer um apelo para que eles vejam o 
que nós estamos solicitando.

E aqui terminaria minhas palavras desejando su-
cesso tanto à igreja evangélica como à católica, assim 
como ao Poder Legislativo e ao Executivo, para que 
possamos abrir esse diálogo e buscar o entendimen-
to. Parabenizo a Vereadora Eliza Virgínia, que teve a 
iniciativa de convocar a reunião especial para tratar 
do assunto. Eliza listou, no momento em que usava a 
sua palavra na Câmara dos Vereadores, várias igrejas 
e associações que correm o risco de perderem os ter-
renos doados pela Prefeitura, autorizado pela Câma-
ra Municipal, votando uma Mensagem do Executivo. 
Evidentemente, ela afirmou que as igrejas católicas e 
evangélicas prestam um relevante serviço à sociedade, 
recuperando, muitas vezes, marginais e drogados, pro-
movendo trabalhos educativos e sociais. Ainda disse a 
Vereadora que, entre as associações que podem perder 
a sede, há uma que, em quatro anos, doou toneladas 
de alimentos à sociedade e que, este ano, promoveu 
campanha de doação de sangue, com várias bolsas do-
adas ao hemocentro, fazendo saúde, fazendo o social, 
dedicando-se exatamente à recuperação de pessoas 
que muitas vezes não encontram na Justiça, não en-
contram no Governo uma solução, mas que encontram 
nas igrejas o caminho para se recuperarem.

Por isso, deixo aqui o meu apelo a toda a socie-
dade paraibana, em especial da nossa João Pessoa, 
para que continuem unidos, buscando o que é legíti-
mo, já que aqui não há invasão de terreno. Eles são 
legítimos, autorizados e sancionados, e nós sabemos 
que muitas são as invasões que ocorrem por este País 
afora e que a Justiça até hoje não iniciou sequer pro-
vidências para que se recuperem ou se faça delas o 
destino correto. 

Faço – repito e termino as minhas palavras – um 
apelo à Justiça paraibana, ao Tribunal de Justiça da 
Paraíba, para que abra o diálogo. Nós temos o diálogo, 
nós temos o entendimento. Na hora em que todos que-
rem, eu não entendo que a lei possa ser contrária. 

Fica o meu apelo à Justiça. Ficam os meus pa-
rabéns à Câmara de Vereadores de João Pessoa, em 
especial à Vereadora Eliza, extensivos a todos, prin-
cipalmente à comunidade religiosa da Paraíba, tanto 
evangélica como católica.

Era o que eu tinha a dizer. 
Muito obrigado a V. Exª, Srª Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-

co/PT – MT) – Obrigada, Senador Efraim.
Com a palavra, pela inscrição, a Senadora Lúcia 

Vânia, por cessão do Senador Jefferson Praia, confor-
me está na nossa lista de inscrições.

A SRA. LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO) – Srª Pre-
sidente, não é cessão. Eu acho que é porque ele não 
está presente.

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – Desculpe. A cessão é do Senador Cí-
cero Lucena.

Como o Jefferson Praia não se encontra, nem o 
Senador Renato Casagrande, nem o Senador Flexa 
Ribeiro, a Senadora Lúcia Vânia tem a palavra, por 
cessão do Senador Cícero Lucena. Desculpe.

O SR. EFRAIM MORAIS (DEM – PB) – Pela or-
dem, Srª Presidente.

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

O SR. EFRAIM MORAIS (DEM – PB. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Só para pedir a V. Exª para 
transcrever algumas reportagens após o meu discurso 
nas nossas atas de trabalho.

Muito obrigado.

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR EFRAIM MORAIS EM SEU 
PRONUNCIAMENTO.

(Inseridos nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – Será concedido, na forma do Regimen-
to, Senador Efraim.

Com a palavra a Senadora Lúcia Vânia.
A SRA. LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO. Pronuncia 

o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Srª 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ao completar hoje 
282 anos de fundação, a cidade de Pirenópolis se apre-
senta como um dos pólos turísticos mais importantes 
do Estado de Goiás.

Aliás, nessa condição, o Município se coloca 
entre as 65 cidades consideradas pelo Ministério do 
Turismo “destinos indutores” do desenvolvimento tu-
rístico regional.

Isso significa que o Ministério do Turismo canali-
zará investimentos técnicos e financeiros para melhorar 
a infraestrutura de atendimento e a logística de des-
locamento do turista de modo a que a cidade alcance 
qualidade nacional e, quiçá, internacional.

Os edifícios coloniais, as belas cachoeiras e as 
festividades locais estão entre as principais atrações 
do Município goiano.

A pequena cidade, que é tombada pelo Patrimônio 
Histórico Nacional desde 1989, foi fundada em 1727 
pelos bandeirantes. Localiza-se a 125 km de Goiânia 
e a 150 km de Brasília, no centro geoturístico, onde se 
colocam outras cidades históricas, como Corumbá de 
Goiás e a poucos quilômetros de uma das principais 
rodovias do País, a Belém-Brasília. Segundo o IBGE, 
em 2007, a população era de 20.460 habitantes.

A cidade era chamada de Minas de Nossa Senho-
ra do Rosário de Meia Ponte. O “Meia Ponte” advém 
do fato de que metade da ponte que ficava sobre o Rio 
das Almas foi levada por uma enchente certa vez. 

Durante o Ciclo do Ouro, alguns portugueses, 
em sua maioria vindos da região do Porto e da Ga-
lícia, foram à região em busca de pedras preciosas, 
que eram encontradas no leito do rio das Almas. Com 
a decadência do ouro em 1800, passou-se a investir 
em agricultura e no comércio de algodão, de cana-de-
açúcar e de mandioca.

Pirenópolis significa “a Cidade dos Pireneus”, e 
seu nome provém da serra que a circunda, que é a 
Serra dos Pireneus. A cidade passou a se chamar Pi-
renópolis em 1890.

Pirenópolis coloca-se como o berço da imprensa 
em Goiás, já que ali nasceu o primeiro jornal do Centro-
Oeste, denominado Matutina Meiapontense, fundado 
pelo Comendador Joaquim Alves de Oliveira.

O periódico servia de publicação oficial para a 
Província de Goiás e Mato Grosso. Circulou de 5 de 
março de 1830 a 24 de maio de 1834.

A agricultura e o comércio tropeiro foram gradati-
vamente ali perdendo forças, fazendo com que alguns 
comerciantes locais mudassem para o povoado de 
Santana das Antas, futuramente Anápolis.

Com isso, as rotas comerciais foram transferidas, 
e a cidade fica isolada, muda de nome e busca ser 
um centro urbano cultural, local de reuniões, festas e 
espetáculos.

O Município conta com um centro histórico ornado 
com casarões e igrejas do século XVIII, como a Igreja 
Matriz Nossa Senhora do Rosário, as Igrejas de Nossa 
Senhora do Carmo e a Igreja Nosso Senhor do Bonfim, 
além do Teatro de Pirenópolis, de estilo híbrido entre 
o colonial e o neoclássico, de 1899, o Cine– Pireneus 
em estilo art déco, de 1919, e a Casa de Câmara e 
Cadeia, construída em 1919 como réplica idêntica do 
original de 1733.

Palco das famosas Cavalhadas e da Festa do 
Divino, as Cavalhadas de Pirenópolis é uma atividade 
que gira em torno de uma representação dramática, 
equestre de uma luta entre mouros e cristãos pela so-
berania da Península Ibérica, durante a Idade Média, 
na Europa, e são alegrados por centenas de masca-
rados, montados a cavalo ou não.

A encenação das Cavalhadas é um dos eventos 
mais tradicionais do Estado e foi realizado pela primeira 
vez na cidade em 1826, pelo Padre Amâncio da Luz, 
com o nome de “O Batalhão de Carlos Magno”.

Srª Presidente, pela sua posição como destino 
indutor do turismo, o investimento previsto pelo Minis-
tério na região é de R$3,4 milhões com recursos do 
Programa Nacional de Desenvolvimento do Turismo. 
Pirenópolis foi também contemplada com recursos 
para a qualificação de profissionais e empresários de 
bares e restaurantes locais, uma ação cujos resultados 
podem ser sentidos no movimento local de valoriza-
ção da culinária goiana e na variedade de produtos 
ofertados ao turista.

Nos últimos cinco anos, o Ministério do Turismo 
investiu no Município R$1,54 milhões em obras de infra-
estrutura turística, como pavimentação de ruas, cons-
trução do Centro de Atendimento ao Turista, praças e 
canteiros. O Museu das Artes do Divino, que recebeu 
R$104 mil, foi incluído no Programa de Qualificação 
de Museus para o Turismo, uma ação em parceria com 
o Ministério da Cultura.

Em suma, Pirenópolis ainda é um Município de 
interior, com um povo pacato, hospitaleiro e festivo, 
onde se pode caminhar por ruas de pedras, cumpri-
mentando todos e gastando um tempinho para uma 
boa prosa.

Vale a pena conhecê-la, pois quem a conhece 
se apaixona.
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Mas toda essa beleza é transformada em riqueza 
graças à indústria do turismo, que será de primordial 
importância para ajudar o Município a mudar o seu 
destino, construindo cidadania para a sua população.

Srª Presidente, eu gostaria de fazer, neste mo-
mento ainda, dois registros importantes sobre as vo-
tações feitas hoje pela manhã na Comissão de Cons-
tituição e Justiça.

O primeiro deles refere-se ao projeto do Banco de 
Desenvolvimento do Centro-Oeste, de que V. Exª foi a 
Relatora. Trata-se de uma instituição que é aguardada 
pela região por mais de 20 anos. Portanto, a matéria 
demandou, por parte de todos os Senadores da região, 
um trabalho árduo, que durou cerca de dois anos.

Esse trabalho foi feito em parceria com o Gover-
no Federal, uma vez que, levado ao conhecimento da 
Ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff, as demandas 
da Região, principalmente essa relativa ao Banco de 
Desenvolvimento, a Ministra, de imediato, providen-
ciou para que todo o Governo, na área econômica, 
pudesse abrir as portas e começar a negociação para 
a formatação da agência de fomento, que chamamos 
de Banco de Desenvolvimento, uma vez que foi criada 
pela Constituição como banco. Na verdade, o banco 
tem características de uma agência de fomento que 
vai, sem dúvida alguma, ser um passo muito impor-
tante para a Região Centro-Oeste.

O banco terá a responsabilidade de operar o 
Fundo do Centro-Oeste, que é o instrumento mais im-
portante de fomento da região e que passará, dessa 
forma, a poder também captar novos fundos que irão 
favorecer enormemente – e principalmente – a infraes-
trutura, além de financiar o setor privado, tão carente 
de créditos para o desenvolvimento da região.

Quero, nesta oportunidade, agradecer de forma 
muito especial ao Ministro da Fazenda, por meio do 
Secretário Executivo, Dr.... Fugiu-me o nome agora.

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – Nelson Machado. 

A SRA. LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO) – Dr. Nelson 
Machado, que, com muita delicadeza, recebeu-nos no 
gabinete e entabulou toda essa negociação.

Quero agradecer também a todos os técnicos do 
Banco Central que estiveram presentes, do Banco do 
Brasil, do Ministério do Planejamento, enfim, do Go-
verno como um todo, que nos deram toda a atenção 
para que pudéssemos, junto com os Parlamentares, 
formatar um projeto que viesse tanto ao encontro da 
região quanto ao interesse do próprio Governo.

Na verdade, o que votamos hoje é o início desse 
projeto, que será encaminhado pelo Governo Federal. 
Faltam ainda pequenos ajustes que serão corrigidos 
na Câmara dos Deputados, corrigidos pela própria 

iniciativa do Governo, que são no sentido de permitir 
que haja um período um pouco mais longo em relação 
à transferência do estoque do FCO, que se acha hoje 
no Banco do Brasil, para o novo Banco de Desenvol-
vimento do Centro-Oeste. 

Portanto, quero aqui, nesta oportunidade, juntar-
me a todos os meus Colegas Senadores da Região 
Centro-Oeste que participaram intensamente dessas 
negociações; e festejar, dividir essa vitória com o povo 
goiano, com o povo mato-grossense, com o povo do 
Distrito Federal, que, sem dúvida nenhuma, serão os 
grandes beneficiários dos resultados dessa iniciativa.

Outro projeto importante foi votado, que também 
trata de um interesse muito grande da região Centro-
Oeste, que é a Área de Proteção Ambiental do Rio-
Parque do Araguaia, que, quando implementado, trará 
incontáveis benefícios para o Estado de Goiás, para o 
Mato Grosso, Tocantins e Ceará.

O Rio-Parque do Araguaia não visa apenas à 
proteção ambiental, mas também à promoção do de-
senvolvimento sustentável, pautado no incremento do 
turismo ecológico, da pesca esportiva, da criação de 
animais silvestres com fins comerciais, do desenvol-
vimento da aquicultura e da exploração comercial de 
culturas pouco poluentes. Nada mais oportuno!

De fato, a ausência de uma política ambiental 
consistente para a bacia hidrográfica do Araguaia tem 
provocado inúmeros problemas para a região, com a 
possibilidade de comprometer definitivamente o meio 
ambiente. 

Ultimamente, temos enfrentado uma grande luta 
em relação às dragas que estão sediadas num dos 
canyons mais importantes do rio Araguaia, que fica 
ao lado do Encantado, e que tem gerado grande re-
volta da população goiana, em função da falta de uma 
legislação que venha a proibir a degradação daquele 
local, que é extremamente importante para o rio e para 
o meio ambiente.

O bioma cerrado, por sua vez, vem sendo, como 
eu disse aqui, paulatinamente degradado, face à ocu-
pação desordenada que ameaça, inclusive, a manu-
tenção da biodiversidade.

Portanto, esse projeto é de 1999; um projeto de 
autoria do ex-Deputado Euler Morais, que foi aprova-
do hoje, como eu disse, na Comissão de Constituição 
de Justiça.

Quero aqui, por fim, parabenizar o ex-Deputado 
Euler Morais pela iniciativa e dizer que, como muito or-
gulho, todos nós, Parlamentares, Senadores da Região 
Centro-Oeste, votamos, com muita ênfase, com muita 
alegria, este projeto importante para a preservação do 
nosso rio Araguaia.

Muito obrigada, Srª Presidente.
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A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MS) – Obrigada, Senadora Lúcia Vânia.

Com a palavra, pela ordem de inscrição, o Se-
nador Romeu Tuma.

O SR. ROMEU TUMA (PTB – SP. Pronuncia o se-
guinte discurso. Sem revisão do orador.) – Boa-tarde, 
Srª Presidente, Senadora Serys Slhessarenko, Srªs e 
Srs. Senadores!

Senadora Lúcia Vânia, eu queria deixar registrada, 
para V. Exª e para a Senadora Serys Slhessarenko, a 
importância do projeto que V. Exª acabou de relatar da 
tribuna sobre o desenvolvimento do Centro-Oeste.

É claro que o projeto beneficia os Estados do 
Centro-Oeste, mas não tenho nenhuma dúvida de que 
ele se expande por todo o território brasileiro, por meio 
de uma legislação sadia como essa, pela qual V. Exª 
vem lutando há tanto tempo, que traz desenvolvimen-
to local e, tranquilamente, expansão para a economia 
nacional, que se reverterá a todo o povo brasileiro.

Então, cumprimento as duas, pois é uma vitória 
das mulheres, que conseguiram convencer os homens 
de que estavam atrasados na luta pela aprovação 
desse projeto. 

V. Exª merece nossos parabéns, e vamos lutar 
para ver os resultados, que, sem dúvida, serão bené-
ficos para toda a infraestrutura econômica do País.

A Srª Lúcia Vânia (PSDB – GO) – Obrigada, Se-
nador Tuma. Quero agradecer seu voto, que é o voto 
do Estado de São Paulo. Muito obrigada.

O SR. ROMEU TUMA (PTB – SP) – Com muita 
honra. Lá, a senhora disse: “Não saia”. E eu obedeci.

Senadora, já mandei três ofícios para vários ór-
gãos, inclusive para o Ministério da Ciência e Tecnolo-
gia, por recomendação do Cnen. O assunto, inclusive, 
foi repetido pela TV Globo, no “Fantástico”, sobre a 
torianita, produto radioativo. Foi filmado no local, e já 
havíamos feito essa denúncia há dois, três meses. A 
Polícia Federal fez algumas apreensões às margens 
de um afluente do rio Araguarina, na região da Serra 
do Navio, no Estado do Amapá. O Delegado que co-
migo trabalha hoje foi um dos primeiros, no exercício 
da atividade, no Amapá, a fazer as apreensões. 

E vi, com muito receio e com pena daqueles que 
são mal informados, alguns cidadãos garimpeiros ven-
dendo esse produto radioativo, levando amostras para 
dentro do hotel; e outros guardando-o em sua residên-
cia, sem, provavelmente, saber o risco que correm com 
a emissão de energia nuclear. Esse material é radioa-
tivo, e não há local apropriado para guardá-lo. 

A resposta que recebemos do Meio Ambiente é 
que eles passaram para o Cnen; e o Cnen disse também 
que não tem local para armazenar. Então, não há uma 
fiscalização para impedir o garimpo desses produtos. 

Agora, estou esperando resposta do Ministério da Ci-
ência e Tecnologia para que nos informe corretamente 
em que situação se encontram os produtos apreendi-
dos e como está sendo fiscalizada a continuidade do 
garimpo nessa área da torianita, principalmente por 
ser um produto radioativo, que põe em risco a vida 
daqueles que o manipulam.

Tivemos, há pouco, uma discussão na Comissão 
de Relações Exteriores sobre o problema dos aviões. 
Duas empresas lá estiveram, a convite do nosso Pre-
sidente, Eduardo Azeredo, para apresentar o avião 
francês e o avião sueco. Foi muito bem explícito, foram 
feitas algumas perguntas. 

É claro que há uma dificuldade maior para os 
Senadores entenderem a tecnologia. Sabemos que a 
Aeronáutica tem o poder de decidir o que será melhor 
para o Brasil e achamos importante que se convide a 
Embraer, porque ela vai ser associada à empresa que 
ganhar, com a transferência da tecnologia e a fabri-
cação em território nacional, para vender para outros 
países esse armamento tão importante, que protegerá 
as nossas fronteiras.

Sabemos que alguns noticiários têm sido um 
pouco confusos a respeito dos produtos e da estrutura 
estratégica de que o Brasil precisa. Assinou-se com a 
França, em razão dos submarinos e de outros meios 
de proteção, principalmente para a “Amazônia Azul”, 
que é o nosso mar, que cerca quilômetros do Brasil. 
Então, a “Amazônia Azul” hoje tem que ser protegida, 
pelas grandes riquezas que sob ela estão.

Com prazer, Senador, concedo-lhe um aparte.
O Sr. Augusto Botelho (Bloco/PT – RR) – Se-

nador Tuma, V. Exª traz um assunto que realmente 
está em discussão dentro desta Casa. E a sua ideia 
foi muito brilhante em trazer a Embraer também para 
que possamos ouvi-la, porque ela é que vai construir 
os aviões junto com a empresa que for fornecedora. 
Parabéns pela observação de V. Exª. Mas é importan-
te frisar também que nós aqui, no Senado, queremos 
que a empresa que fizer esse acordo de fornecer esses 
aviões forneça também todo o conhecimento, toda a 
tecnologia. Não podemos fazer uma dívida dessa, tão 
grande, sem a tecnologia. A gente às vezes duvida, fica 
preocupado. Por que gastar tanto dinheiro em aviões, 
em armamento, quando o País tem outros problemas 
sociais tão gritantes? Mas, depois de a gente conversar 
com o pessoal que entende de defesa, de estratégia 
e de integridade de país, nós temos que fazer isso, 
porque, senão, qualquer hora, a gente estará sujeito 
a alguma coisa, principalmente depois dessas desco-
bertas de riquezas do pré-sal e das nossas riquezas 
da Amazônia. Muito obrigado pela oportunidade do 

    585ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2009



50304 Quinta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009

aparte e parabéns pelo discurso de V. Exª, que traz 
esse assunto aqui para possamos debatê-lo.

O SR. ROMEU TUMA (PTB – SP) – Obrigado 
a V. Exª por ser sempre tão agradável com a minha 
pessoa. Sei da colaboração de V. Exª nas discussões 
desse assunto.

E bem disse V. Exª: em um mundo ainda marcado 
por conflitos por poder e influência, a atual situação 
de fragilidade defensiva do Brasil representa um risco 
inaceitável, ainda mais agora, que descobrimos novas 
e enormes reservas de petróleo em nossa plataforma 
continental. 

Diante da perspectiva de que o produto ainda 
seja a base energética do mundo nas próximas déca-
das, precisamos poder guardar nosso mar territorial 
de eventuais aventureiros.

A melhor maneira de superar esse desconheci-
mento é fazer uma visita a um núcleo de excelência 
das nossas Forças Armadas e constatar o trabalho 
sério que ali é realizado, muitas vezes com recursos 
insuficientes, mas sempre com abnegação, patriotis-
mo e senso do dever.

Foi isso mesmo que fiz, no dia 27 de agosto, quan-
do estive na cidade paulista de Iperó, em visita oficial, 
organizada pela Assessoria Parlamentar da Marinha 
do Brasil, ao Centro Experimental de Aramar, onde se 
desenvolve a parte das pesquisas integrantes do Pro-
grama Nuclear da Marinha referente à conversão do 
óxido de urânio (U3O8), chamado de yellow cake, em 
hexafluoreto de urânio, o composto gaseificável que 
permite a separação do isótopo físsil, urânio 235, utili-
zados nos reatores, do isótopo estável, urânio 238. Na 
natureza, a proporção desses isótopos é de 99,3% de 
urânio estável a 0,7% de urânio físsil, do que resulta a 
necessidade de uma separação muito eficiente. 

É precisamente a Usina de Hexafluoreto de Urânio 
(Usexa) que se encontra em fase final de construção 
no Centro Aramar e constitui a última etapa do ciclo do 
combustível a ser dominada e a entrar em operação. 
Todas as outras etapas – reconversão e fabricação de 
pastilhas, por exemplo – já estão operacionais.

A partir da garantia de domínio completo do ciclo 
do combustível nuclear, resta desenvolver e construir 
uma usina nuclear de geração de energia elétrica, o 
que é atribuição do Laboratório de Geração Núcleo-
Elétrica da Marinha, o Labgene.

Também localizado no Centro Experimental Ara-
mar, o Labgene pretende construir um reator com 11 
megawatts-equivalentes de potência, o que seria sufi-
ciente para atender a uma cidade de 20 mil habitantes. 
É de grande importância ressaltar aqui o fato de que a 
tecnologia desenvolvida servirá tanto para a geração de 
energia elétrica para fornecimento aos consumidores 

quanto, no futuro, para a propulsão do submarino nu-
clear que a Força Naval pretende construir no Arsenal 
de Marinha do Rio de Janeiro.

Dois pontos devem ser esclarecidos sobre o 
Programa Nuclear da Marinha. O primeiro, mais geral, 
diz respeito à necessidade do domínio da tecnologia 
nuclear com finalidade pacífica, como a produção de 
energia elétrica. Há muita histeria antinuclear por aí, 
mas, com realismo, não podemos dispensar essa al-
ternativa energética. 

A reserva energética disponível para uso nas usi-
nas nucleares é muito maior do que a das usinas ter-
moelétricas, que dependem de combustível fóssil, em 
vias de depleção das fontes; é maior também do que a 
das usinas hidrelétricas, que dependem das reservas 
hídricas já muito aproveitadas. Além disso, as usinas 
nucleares acarretam agressão muito menor ao meio 
ambiente do que as termoelétricas, por sua produção 
de fumaça e gases de efeito estufa, e até do que as 
usinas hidrelétricas, por impactarem a região circunvi-
zinha com alagamento de seus reservatórios.

No mundo, cerca de 17% da energia produzida 
é de origem nuclear, segundo dados da Agência In-
ternacional de Energia Atômica. Há 439 reatores nu-
cleares em operação no mundo, 34 em construção e 
81 planejados.

É preciso desmentir a ideia segundo a qual o 
Programa Nuclear da Marinha tem finalidade belicista, 
sem interesse para um país pacífico e sem conflitos 
iminentes, como o Brasil. Em primeiro lugar, porque 
o programa é de toda a Nação e envolve setores da 
indústria e das universidades brasileiras no desenvol-
vimento de tecnologia e na formação e especialização 
de profissionais.

Nesse sentido é que se encaixa o acordo cele-
brado com a França, que transferirá a tecnologia de 
construção de cascos de submarinos capazes de portar 
um reator nuclear, tecnologia que permitirá, também, 
a construção de outros tipos de navios e que nos cus-
taria muito tempo e trabalho para ser desenvolvida de 
maneira independente.

Eu queria, para terminar, dizer que há acordos 
variados com a Universidade de São Paulo, um traba-
lho profundo de Aramar. O almirante tem uma paixão 
profunda pelo trabalho tecnológico que desenvolve lá. 
Eu queria deixar aqui meus cumprimentos e estimular 
meus colegas Senadores a que visitem Aramar para 
tomarem conhecimento do avanço tecnológico, prin-
cipalmente no enriquecimento do urânio, que servirá 
de combustível para o submarino nuclear.

Muito obrigado.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-

co/PT – MT) – Obrigada, Senador Romeu Tuma.
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Com a palavra, pela Liderança do PMDB, o Se-
nador José Sarney.

O SR. JOSÉ SARNEY (PMDB – AP. Pela Lide-
rança do PMDB. Sem revisão do orador.) – Caríssima 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, vou apenas fazer 
uma breve comunicação, ressaltando uma coisa que 
todos nós já vivemos, talvez com certo retardamento: 
a grande euforia e a grande alegria com que o Brasil 
recebeu o anúncio e a escolha para ser o Rio de Ja-
neiro sede das Olimpíadas de 2016.

É que, naturalmente, foi resgatado, para todos 
nós, o que parecia uma grande injustiça: que nenhum 
país da América Latina até hoje tinha sido escolhido 
para sede desse grande acontecimento esportivo in-
ternacional.

Na verdade, parecia não somente uma discrimi-
nação, mas nós podíamos justificar pela incapacidade, 
talvez pela pobreza ou pela impossibilidade de os pa-
íses da nossa área arcarem com os recursos neces-
sários a um evento dessa magnitude.

Mas, na realidade, a escolha do Brasil tem um 
significado que resgata duas coisas. Em primeiro lugar, 
esse certo ressentimento nosso e de todos os nos-
sos países aqui desta área pelo fato de nunca termos 
participado de um evento dessa grandeza. E o outro 
também, sem dúvida, é o fato de o Brasil ter chegado 
a um patamar internacional que pôde acolher e arcar 
com todas as responsabilidades de um evento dessa 
grandeza. Sem dúvida alguma, ele foi resultado de um 
trabalho de todos os nossos desportistas, de todos que 
se envolveram para que o Brasil alcançasse essa es-
colha. Também não podemos obscurecer o trabalho do 
Presidente Lula, seu empenho e também o prestígio 
que hoje ele desfruta em nível internacional, prestígio 
esse que, sem dúvida, pesou para o Brasil e para a 
escolha que nós tivemos.

Em segundo lugar, quero ressaltar que a escolha 
não podia ter sido outra. Ainda ontem eu estava lendo 
no jornal El País, da Espanha, um editorial fazendo 
justiça, dizendo que o Rio de Janeiro, sem dúvida, o 
Brasil merecia ter sido escolhido. E até numa autocrítica 
dizia que o Brasil merecia mais que Madri, que tinha 
sido concorrente do Brasil, porque esses investimen-
tos feitos aqui, a visibilidade que o País vai ter em ní-
vel internacional, sem dúvida, contribuiriam para que 
nós tivéssemos uma ajuda para a solução de muitos 
problemas nossos, das cidades.

E a escolha do Rio de Janeiro era uma escolha 
natural, porque todos nós, brasileiros, quando nasce-
mos, em qualquer lugar do Brasil, e quando tomamos 
conhecimento do mundo, talvez a primeira grande am-
bição que tenhamos é conhecer o Rio de Janeiro. Todos 
nós, no fundo, temos ainda essa grande devoção pelo 

Rio de Janeiro, por tudo o que o Rio de Janeiro repre-
sentou durante muitos séculos sendo a capital do nosso 
País. Mas, muito mais, pela sua beleza extraordinária, 
onde o Criador se esmerou em fazer uma cidade tão 
bela, numa conjugação de ilhas, numa conjugação de 
granitos, numa conjugação do mar. De um lado o mar, 
o oceano; do outro, a baía, intercalando aqueles vales e 
também as serras, com matas extraordinárias e praias 
que também são belíssimas. E tudo isso conjugado 
com um certo jeito carioca, a hospitalidade carioca, 
uma característica do Rio de Janeiro...

O Sr. Epitácio Cafeteira (PTB – MA) – V. Exª me 
permite um aparte?

O SR. JOSÉ SARNEY (PMDB – AP) – Já vou 
dar o aparte a V. Exª.

É uma característica do Rio de Janeiro que é 
por todos nós reconhecida pela hospitalidade. E tam-
bém, não vamos esquecer, a grande força da cultura 
popular do Rio de Janeiro, o que faz com que seja um 
quadro que possa compor essa pintura tão bela que é 
a cidade. É, por exemplo, vamos dizer assim, a cultura 
do Carnaval. Há coisa mais linda do que o Carnaval? 
É a alegria, a cultura da alegria, da beleza, o culto da 
convivência, da união, do corporativismo das escolas, 
enfim, daquilo que se expande nas tradições dos blo-
cos populares, do conceito de viver que se constrói 
dentro do Carnaval.

A cultura do futebol do Rio de Janeiro, que du-
rante tantos anos fez com que nós nos dividíssemos 
em dois clubes de futebol: o da nossa terra e sempre 
um clube do Rio de Janeiro. Hoje, isso já mudou um 
pouco, com a televisão, com a expansão de outros 
clubes e de tudo isso.

A cultura da praia, aquela cultura que faz com 
que tenham dito que a psicanálise não prosperou no 
Brasil por causa da cultura da praia do Brasil, onde se 
senta ao lado de uma pessoa. Se é uma moça, o su-
jeito começa logo a conversar com ela, pergunta como 
é seu nome, de onde veio, o que faz, se é casada ou 
solteira. No fim, é quase que um sofá de análise que 
se estabelece nessa convivência que a praia possibi-
lita dentro do Brasil.

A cultura do botequim, aquela cultura da discus-
são sobre o futebol. Aquela cultura que se estabelece 
dentro das escolas, do cantarolar dos sambas, do gin-
gado que se diz do próprio povo carioca.

Com prazer, ouço o seu aparte.
O Sr. Epitácio Cafeteira (PTB – MA) – V. Exª 

permita que eu acrescente no seu pronunciamento 
que, neste momento, o Brasil passou também a ser 
emprestador de dinheiro ao FMI, emprestando dois 
bilhões de dólares ao FMI. Isso garante que a nossa 
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palavra aumentou, porque, na realidade, passamos de 
devedor a credor do Fundo Monetário Internacional.

O SR. JOSÉ SARNEY (PMDB – AP) – Muito obri-
gado pelo seu aparte. Sem dúvida, ele reforça aquilo 
que eu disse: nós mudamos de patamar internacional. 
Hoje, apesar da crise que assolou a economia mun-
dial, o Brasil deu um exemplo extraordinário, saindo na 
frente, quase que passando por ela, de maneira muito 
tênue. Tudo isso foi o trabalho que o Brasil realizou e 
não podemos esquecer a participação do Presidente 
Lula, enfrentando todos esses problemas.

Portanto, eu estou aqui para louvar e comemorar 
essa vitória, participar e dividir a minha alegria também 
com todos aqueles que já vivem essa alegria, como 
eu vivi, desde o primeiro dia do anúncio da nossa ci-
dade do Rio de Janeiro como sede das Olimpíadas 
de 2016.

O Sr. Osvaldo Sobrinho (PTB – MT) – V. Exª me 
concede um aparte?

O SR. JOSÉ SARNEY (PMDB – AP) – Com muito 
prazer, ilustre Colega.

O Sr. Osvaldo Sobrinho (PTB – MT) – Presi-
dente José Sarney, fico imensamente feliz em apar-
tear V. Exª, principalmente porque a minha estima por 
V. Exª é grande.

O SR. JOSÉ SARNEY (PMDB – AP) – Muito 
obrigado.

O Sr. Osvaldo Sobrinho (PTB – MT) – Segun-
do, regozijar-me também com a alegria de V. Exª de 
sentir os fluidos positivos por que passa a Nação. Na 
verdade, essa alegria parece-me que foi ela toda do 
mundo latino. Eu estava em Cuba no final da semana 
passada, no dia em que foram anunciadas as Olimpí-
adas para o Rio de Janeiro e, ao sair às ruas, o povo 
perguntava-nos se éramos brasileiros e alegrava-se 
conosco, dizendo realmente que era merecido esse 
prêmio que recebemos para as Olimpíadas de 2016, 
do Rio de Janeiro. Portanto, essa alegria parece-me 
que conseguiu ungir e unir a todos nós e fazer justiça 
ao Brasil e à América Latina como um todo, porque 
é realmente um dos maiores eventos do desporto do 
mundo. Portanto, isso é a construção que o País faz 
através de seus filhos, através daqueles que o gover-
nam, através de uma Constituição que foi feita ao longo 
do tempo, que chega a um ponto tão bom como este, 
em que o Brasil está em condições ótimas. E V. Exª 
pode ter a certeza de que está inserido também nes-
sa plataforma que foi feita para que o Brasil chegasse 
a esse ponto, pela sua luta pela redemocratização do 
País, pela sua luta como Presidente que pegou o País 
no momento mais difícil da sua História, mas conseguiu, 
com sabedoria, conduzi-lo a um porto seguro, trilhando 
pelos caminhos democráticos, sem intransigências e 

contendo as intransigências, sabendo o momento cer-
to das coisas. V. Exª fez a travessia e levou todos nós 
para o outro lado da ponte, onde tivemos condições 
de ver uma nova paisagem, a paisagem de um país 
bonito, um país próspero, um país que, na verdade, 
nós já merecíamos. Portanto, congratulo-me com V. Exª 
por este pronunciamento e digo que eu também que-
ro participar desta alegria que V. Exª dá a esta Casa 
neste momento. Muito obrigado.

O SR. JOSÉ SARNEY (PMDB – AP) – Muito 
obrigado pelo seu aparte.

Eu quero também dizer que, um pouco antes da 
data em que se ia escolher a cidade para as Olimpí-
adas de 2016, entrevistaram-me em um programa de 
televisão e tiveram a capacidade de me perguntar se 
nós seríamos capazes de enfrentar a cidade de Chica-
go, que, depois de Nova Iorque, é a maior cidade dos 
Estados Unidos, com aquela sua força extraordinária. 
E eu apenas respondi: É simples: Chicago é a fera e 
o Rio de Janeiro é a bela. Então, nós vamos ter uma 
luta entre a bela e a fera. Finalmente, ganhou a bela, 
e a fera ficou sem participar desse certame.

Mas eu queria também dizer que, com tudo isso, 
nós devemos aproveitar esta oportunidade para tirarmos 
algum proveito que não seja somente esse proveito que 
nos enche de orgulho e que significa a nossa visibili-
dade internacional e esse patamar que alcançamos. 
Eu acho que podem nascer muitos benefícios para o 
Brasil dessas Olimpíadas.

Quero lembrar hoje que um dos grandes proble-
mas do nosso tempo é o do emprego para os jovens 
do nosso País. Talvez esse seja o mais dramático de 
todos, porque, se a nossa taxa de desemprego é mui-
to alta, nessa taxa de desemprego, talvez a mais dra-
mática seja aquela em que se encontram os jovens. 
Eles estão saindo para a vida, para a batalha da vida 
e, evidentemente, cheios de insegurança. Nessa inse-
gurança, a dificuldade, a luta por encontrar o primeiro 
emprego é muito grande.

Então, vejo que talvez seja uma lembrança que 
estou fazendo, talvez uma sugestão aos organizadores 
das Olimpíadas, uma vez que temos sete anos pela 
frente para que deem possibilidade de se tornarem uma 
grande fonte de oportunidade para os nossos jovens.

As Olimpíadas vão significar um investimento de 
grande magnitude, com construções, transporte, tu-
rismo, serviços esportivos, etc. E muitas outras linhas 
para o mercado de trabalho as Olimpíadas poderão 
abrir nesses sete anos.

O Sr. Eduardo Azeredo (PSDB – MG) – Presi-
dente...

O SR. JOSÉ SARNEY (PMDB – AP) – Ouço V. 
Exª, Senador Eduardo Azeredo.
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O Sr. Eduardo Azeredo (PSDB – MG) – Presiden-
te Sarney, quero cumprimentá-lo. Este é evidentemente 
um tema da maior importância, como é bem realçado: 
a questão dos empregos que serão gerados e a expo-
sição positiva do Brasil. Temos que estar unidos, pois é 
um momento muito importante para o Brasil, sim, para 
o Rio, para nós todos, a fim de que possamos realizar 
um evento desse porte, assim como vamos realizar 
também a Copa do Mundo, em 2014. De maneira que 
eu desejo apenas me somar ao seu pronunciamento 
que traz a relevância de um evento como as Olimpía-
das, a importância de uma cidade como o Rio de Ja-
neiro. Nós temos quase um milhão de mineiros no Rio 
de Janeiro, e, como se costuma dizer, aquela cidade 
é uma extensão para nós mineiros. Então, meus para-
béns pelo seu pronunciamento.

O SR. JOSÉ SARNEY (PMDB – AP) – Muito 
obrigado a V. Exª.

Eu quero fazer essa sugestão de que não só nas 
Olimpíadas como também na Copa de 2014 os orga-
nizadores poderiam dar prioridade aos jovens nesses 
empregos que vão se abrir. Acho que esse talvez fos-
se um ponto fundamental, em relação ao qual pode-
ríamos ter essa oportunidade de dizer que, em todos 
os trabalhos que vamos fazer, nos empreendimentos 
que vamos realizar, nos empregos que vamos criar, 
vamos dar prioridade para os jovens. Assim, esses 
eventos teriam uma marca não só de natureza espor-
tiva, mas também de natureza social, com prioridade 
para o recrutamento de jovens para essas áreas que 
vão se abrir. Ao mesmo tempo em que o próprio Go-
verno se organizasse para capacitar, nas áreas que 
forem necessárias, fazendo o levantamento de cada 
uma delas, capacitasse jovens para que eles pudes-
sem ter a oportunidade, desse a eles prioridade que 
nós devemos dar com a abertura dessa área econô-
mica e, naturalmente, na abertura de empregos, que 
serão, portanto, dos jovens, em seus diferentes perí-
odos de formação.

Os jovens deixam a sala de aula e encontram-se 
diante de um ambiente que lhes é desconhecido até 
certo ponto, porque eles abandonam aquela convivên-
cia que eles estabeleceram ao longo da sua mocidade, 
aquele convívio, aquelas relações que são marcadas 
pela solidariedade em torno de grandes objetivos que 
eles constroem, que são os objetivos de se prepara-
rem para a vida, para entrarem nesse campo aberto 
da disputa na sociedade e encontrarem o seu destino, 
por meio da profissão que vão ter.

Portanto, esse primeiro emprego é muito impor-
tante e decisivo. Devemos criar, cada vez mais, progra-
mas para que o primeiro emprego seja incentivado.

Recordo-me de que, quando fui Presidente da 
República, criei um programa de primeiro emprego 
chamado Programa do Bom Menino. Infelizmente, como 
quase todos os programas dessa natureza, não só no 
Brasil, como também no exterior, que tratam do assunto 
com preocupação, esse programa fracassou, porque a 
própria competição na sociedade faz com que se possa 
julgar que a entrada dos jovens – um benefício dado 
aos jovens – retire os empregos efetivos daqueles que 
já têm emprego. Isso estabelece um confronto, como 
tive a oportunidade de verificar quando fui Presidente, 
pois eu tinha uma grande esperança nesse programa. 
No entanto, não tivemos sucesso, porque tivemos que 
enfrentar alguns segmentos organizados das classes 
trabalhadoras, outros segmentos organizados também 
das classes produtoras e também algumas organiza-
ções religiosas que se colocaram contra a ideia do pri-
meiro emprego, achando também que isso podia ser 
um caminho para a exploração do trabalho infantil.

Agora, o que estamos pleiteando, sugerindo, é 
que, nesses eventos que vão ocorrer no Brasil e dos 
quais estamos tratando, se abram oportunidades muito 
grandes: vinte e dois bilhões de reais de investimentos 
é o valor que se estima para esses sete anos.

E, portanto, o Governo – está aí, tenho uma su-
gestão – devia dar prioridade, aproveitar esses sete 
anos para que eles fossem sete anos de vacas gordas 
para os jovens, e que nesse período se procurasse 
estabelecer as prioridades, as áreas para estabe-
lecer mecanismos de capacitação e dar prioridade. 
Que todos os que vão trabalhar, que todas as firmas 
que vão trabalhar tenham como prioridade os jovens, 
para que eles tenham oportunidade de começar a vida 
nesse período.

Certamente eu quero também dizer que não é 
fácil fazermos isso. Temos que capacitá-los. Mas, sem 
dúvida alguma, se fizermos isso, marcaremos essas 
Olimpíadas não somente como um fato esportivo, 
não somente como um fato que vai projetar o Brasil 
para o mundo, mas também como um fato importante 
diante dos problemas sociais brasileiros e em relação 
ao problema do emprego, em relação ao problema do 
primeiro emprego para os jovens.

Prioridade, então, para eles, marcaria também 
essas Olimpíadas e marcaria também a Copa do Mun-
do.

Muito obrigado.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-

co/PT – MT) – Obrigada, Presidente José Sarney.
Com a palavra, pela inscrição, o Senador Augusto 

Botelho.
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O SR. FLÁVIO ARNS (S/Partido – PR) – Srª 
Presidente, é só pela ordem, um minuto, se V. Exª 
permitir.

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – Pela ordem, o Senador Flávio Arns.

O SR. FLÁVIO ARNS (S/Partido – PR. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Enquanto o Senador 
Augusto Botelho se dirige à tribuna, eu só gostaria, 
Srª Presidente, de destacar a presença de inúmeros 
futuros Senadores, Vereadores do sudoeste do Estado 
do Paraná, representando as Câmaras Municipais. E 
quero destacar que isso é muito importante, Senador 
Augusto Botelho, que está indo à tribuna, porque o 
Parlamentar do Município, mais próximo da população, 
discutindo suas necessidades é sempre o Vereador e 
a Vereadora.

O sudoeste do nosso Estado é uma região mui-
to boa, muito amiga. Eles estão aqui para discutir os 
desafios daquela região.

Quero também, nesse sentido, Sr. Presidente, 
que agora é o Senador José Sarney, destacar o pa-
pel importante dessas pessoas e a contribuição do 
Vereador para o desenvolvimento da região e, de uma 
maneira particular, dar as boas-vindas e dizer, na pes-
soa deles, que o Senado Federal está sempre junto, 
procurando trabalhar com os legisladores municipais, 
para fazer com que o Brasil seja melhor, mais desen-
volvido e mais justo.

Obrigado, Sr. Presidente.

Durante o discurso do Sr. Flávio Arns, a 
Sra. Serys Slhessarenko, 2ª Vice-Presidente, 
deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada 
pelo Sr. José Sarney, Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– A Mesa se associa às saudações de V. Exª aos Vere-
adores do Paraná. Bem-vindos a nossa Casa!

Senador Augusto Botelho, com a palavra.
O SR. AUGUSTO BOTELHO (Bloco/PT – RR. 

Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Muito obrigado, Senador. Eu gostaria de também me 
associar as boas vindas aos Vereadores do Paraná.

Srªs e Srs. Senadores, Sr. Presidente, eu gosta-
ria de fazer só uma observação, parabenizando o meu 
Estado e a todas as pessoas que vivem em Roraima 
porque, na segunda-feira, o Estado completou 21 anos. 
Depois de promulgada a Constituição, nosso Estado 
foi criado. Agora, completamos 21 anos, chegando à 
maioridade, mas ainda não temos a nossa indepen-
dência econômica. Espero que cheguemos lá. 

Hoje vou abordar um assunto a respeito de uma 
palmeira que temos em Roraima, muito abundante, 
na floresta de transição do campo – do cerrado, como 

vocês falam aqui, que nós chamamos lá de lavrado – 
para a floresta. Ela tem uma estrutura física parecida 
com a do dendê. Eu conheci o dendê lá no Pará, quan-
do fui lá com o Flexa Ribeiro e vi a planta de dendê, e 
achei-a parecida com a inajá, que é tipo uma “praga” 
em Roraima, nasce em todo o canto, na área de tran-
sição do campo para a floresta.

Resolvi colocar uma emenda parlamentar para 
estudarem a semente do inajá e mais outras coisas. 
Juntamente com o inajá, coloquei o estudo de um cul-
tivar de mandioca das comunidades indígenas, um tipo 
de feijão também. E coincidiu de haver um pesquisador 
da Embrapa fazendo uma tese de doutorado no Amazo-
nas justamente sobre o inajá. Então, juntou-se a fome 
com a vontade de comer, e o trabalho do pesquisador, 
com os recursos da minha emenda, evoluiu.

O potencial energético do inajá, estudado pela 
Embrapa, em Roraima, há muitos anos, com parte 
dos recursos que passei para desenvolver o estudo, 
foi bem avaliado por esse pesquisador. Ele mostrou 
que a palmeira é capaz de gerar 3.690 litros de diesel 
por hectare ao ano, superando em produtividade ou-
tras fontes tradicionais. Diga-se que é uma palmeira 
nativa, que não teve nenhum estudo de melhoramento 
nem de plantio. Ele pesquisou em áreas onde havia 
maior densidade e fez um estudo chegando a essa 
conclusão.

Ao tomar conhecimento dessa nova fonte de 
energia, com objetivo de otimizar o aproveitamento 
da planta do inajá, a Petrobras assinou um acordo de 
parceria com a Prefeitura de Mucajaí para a construção 
de uma usina para construção do biodiesel a partir do 
óleo do inajá lá mesmo no meu Estado.

Lá em Roraima, o nome do pesquisador pionei-
ro do estudo do inajá é Dr. Otoniel Duarte, que fez a 
sua tese enfocando a produtividade do inajá. Segun-
do Otoniel, um excelente aspecto do inajá é que ele é 
pouco exigente em solos e tolera até inundações por 
períodos curtos. Temos observado o seu desenvol-
vimento e a produtividade expressiva em solos qui-
micamente pobres e, ainda, a vantagem de ser uma 
planta resistente ao fogo, uma das coisas que de vez 
em quando assolam os bordos da floresta amazônica 
no meu Estado.

O inajá já é utilizado pelas comunidades indígenas 
há muito tempo. A polpa dos frutos é usada no preparo 
de alimentos; as folhas são aproveitadas nas constru-
ções de paredes e cobertura das malocas, moradias 
dos índios; o pecíolo, a base da estrutura de susten-
tação da folha, vira ponta de flecha; e a espata, um 
bojo em formato de colher, transforma-se em assento 
ou em recipiente para transportar água ou como um 
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cesto. A planta também é conhecida por outros nomes: 
anaiá, aritá, inajazeiro, maripá e najá.

Sr. Presidente, a demanda por “combustíveis ver-
des”, combustíveis renováveis está cada vez maior no 
mundo. No Brasil, aparece como importante alternativa 
não somente para o transporte ambientalmente susten-
tável mas como forma de desenvolvimento econômico 
e social. Em médio prazo, Senador César Borges, o 
biodiesel pode se tornar uma das principais fontes de 
divisas do País – e seu Estado, privilegiado com muito 
dendê, vai ter muita chance de produzir biodiesel –, 
somando-se ao álcool como fonte de energia renová-
vel e não poluente, que pode ser oferecida à comuni-
dade mundial e se tornar fonte de renda importante 
para nosso País.

O trabalho desempenhado pela Embrapa de Ro-
raima foi fundamental para a efetivação da parceria 
entre a Petrobras e o Município roraimense de Muca-
jaí. Com a construção dessa usina, tenho certeza de 
que muitos pequenos agricultores de Roraima serão 
beneficiados, podendo fortalecer o seu sistema de 
produção sustentável.

O Inajá é nativo da região amazônica, sendo 
que essa palmeira pode alcançar até 20 metros de 
altura. Possui um palmito nobre, polpas e amêndoas 
de onde é extraído o óleo, que pode ser utilizado tanto 
na indústria alimentícia como na de cosméticos, ou de 
produtos farmacêuticos e rações. O mais promissor é 
que além de tudo isso, pode ser fonte de geração de 
energia para o mundo. O cenário mundial, em que o 
petróleo ainda aparece como uma das principais ma-
trizes energéticas, exige uma demanda cada vez maior 
de matrizes energéticas limpas, “combustíveis verdes”, 
como é o caso do óleo feito a partir do inajá. 

Com a instalação dessa usina de biodiesel em 
Mucajaí, Sr. Presidente Sarney, Roraima poderá dar a 
sua contribuição no sentido de substituir os combus-
tíveis fósseis por óleos derivados de biomassa, que 
são renováveis e não causam danos ambientais, com 
a vantagem extra, no caso do inajá, de utilizar uma 
planta de alta produtividade, mesmo quando ocupa 
solos quimicamente pobres. 

Em países de grandes extensões territoriais como 
o Brasil, o biodiesel aparece como uma importante al-
ternativa não só para um transporte ambientalmente 
sustentável, Senador, mas como fonte de desenvolvi-
mento econômico.

Concedo um aparte ao Senador Jefferson Praia, 
que, com certeza, tem muito inajá em suas florestas.

O Sr. Jefferson Praia (PDT – AM) – Quero para-
benizá-lo, primeiro, pela emenda destinada à Embra-
pa. Segundo, por V. Exª estar estimulando uma planta 
amazônica para ser pesquisada. Terceiro, porque esta 

planta, como V. Exª está dizendo, tem uma contribuição 
muito grande que pode ser dada na viabilização do 
biodiesel. É claro, sabemos o quanto isso é importan-
te, Senador Augusto Botelho, principalmente para as 
comunidades isoladas da Amazônia. Hoje temos um 
problema muito sério pela lentidão do Luz para Todos 
na Amazônia, mas ele se intensifica nas comunida-
des isoladas. Na conversa que tivemos no Ministério 
das Minas e Energia sobre esse assunto, o Ministério 
disse que está fazendo um programa especial no qual 
trabalhará as plantas da Amazônia com o objetivo da 
produção de biodiesel. É claro que o inajá deverá estar 
entre essas plantas contempladas, já que esta planta 
tem um potencial muito bom. Agora, eu defendo que 
nós não utilizemos nenhuma área dentro do contex-
to de desmatamento para plantar inajá, por exemplo, 
mas que aproveitemos os adensamentos florestais 
naturais. Ou seja, onde já exista inajá, onde haja uma 
boa quantidade da planta que permita a produção de 
biodiesel, deveremos viabilizar a produção para aten-
der as comunidades isoladas. Parabéns pelo estímulo 
que V. Exª está dando para uma planta amazônica que 
tem uma grande importância para todos nós. 

O SR. AUGUSTO BOTELHO (Bloco/PT – RR) – 
Muito obrigado, Senador Jefferson.

O Otoniel me falou também que em alguns lu-
gares ela chegou a produzir 7 mil litros por hectare, 
mas isso em áreas de solo de melhor qualidade. En-
tão, se começarmos a estudar essa planta, investin-
do, desenvolvendo cultivares mais produtivos, mais 
precoces, poderemos ter um produto melhor do que 
o nosso dendê.

Em médio prazo, o biodiesel pode se tornar uma 
das principais fontes de divisas para o País, somando-
se ao álcool como fonte de energia renovável não po-
luente que pode ser oferecida à comunidade mundial. 
É aí que Roraima deve se beneficiar ainda mais.

Sr. Presidente Sarney, a palmeira oleaginosa do 
inajá já está presente e pode ser cultivada em grande 
escala em todo o Estado de Roraima, com manejo 
barato e acessível ao pequeno produtor. Assim, ela 
pode representar uma grande mudança nas condições 
econômicas do nosso Estado e dos nossos agriculto-
res familiares. 

Era isso que eu tinha a dizer.
Muito obrigado, Senador, Presidente, pela opor-

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

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

– Antes de dar a palavra pela ordem a V. Exª, eu quero 
abrir a Ordem do Dia, que será muito breve, e encer-
raremos os trabalhos. Está inscrito antes de V. Exª o 
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Senador Arthur Virgílio como Líder, mas V. Exª, pela 
ordem, terá a palavra. Só vou fazer a Ordem do Dia, 
que será muito rápida.

A Ordem do Dia está aberta.
Temos medida provisória que está trancando a 

pauta e ainda não houve acordo entre as Lideranças 
para votação da mesma, de maneira que a pauta fica 
trancada. Porém, temos dois decretos legislativos da 
Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, 
para os quais há pedidos de urgência.

O primeiro aprova o texto do acordo entre o Go-
verno Federal da República do Brasil e o Governo da 
República Federal da Alemanha sobre cooperação fi-
nanceira celebrado em Brasília, em 12 de maio, para 
cooperação no combate à Aids e no manejo florestal 
sustentável.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– As Srªs e os Srs. Senadores que estiverem de acor-
do, queiram permanecer sentados. (Pausa.)

Aprovada a urgência.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 

– Item extrapauta:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 786, DE 2009

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 786, de 2009 (nº 
1.619/2009, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o texto do Acordo entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo da 
República Federal da Alemanha sobre Coope-
ração Financeira 2003/ 2005/ 2006, celebrado 
em Brasília, em 12 de maio de 2008 (manejo 
florestal sustentável na Amazônia e coopera-
ção no combate à AIDS).

Parecer favorável, sob o nº 1.659, de 
2009, da Comissão de Relações Exteriores 
e Defesa Nacional, Relator ad hoc: Senador 
Romeu Tuma.

Em discussão o projeto.
Não havendo oradores, encerro a discussão.
O Senador Arthur Virgílio para discutir a maté-

ria. (Pausa.) 
Este é o da Amazônia. (Pausa.)
Encerrada a discussão. (Pausa.)
Eu o submeto à votação.
Aprovado.
O projeto irá à promulgação.

É o seguinte o projeto aprovado:

(*) PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 786, DE 2009 

(Nº 1.619/2009, na Câmara dos Deputados)

Aprova o texto do Acordo entre o 
Governo da República Federativa do Bra-
sil e o Governo da República Federal da 
Alemanha sobre Cooperação Financeira 
2003/2005/2006, celebrado em Brasília, 14 
de maio de 2008.

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

Governo da República Federativa do Brasil e o Governo 
da República Federal da Alemanha sobre Cooperação 
Financeira 2003/2005/2006, celebrado em Brasília, em 
14 de maio de 2008.

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 incontra-se publicado no DSF, de 
18-9-2009.

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

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 716, DE 2009

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 716, de 2009 (nº 
1.736/2009, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o texto do Acordo entre a República 
Federativa do Brasil e a Santa Sé, relativo ao 
Estatuto Jurídico da Igreja Católica no Brasil, 
assinado na Cidade-Estado do Vaticano, em 
13 de novembro de 2008. 

Parecer favorável, sob o nº 1.657, de 
2009, da Comissão de Relações Exteriores 
e Defesa Nacional, Relator: Senador Fernan-
do Collor.

Discussão do projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo oradores, encerro a discussão.
V. Exª quer discutir? 
Com a palavra o Senador Arthur Virgílio.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Para 

discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs. 
e Srs. Senadores, com o requerimento de urgência 
acolhido na Comissão de Relações Exteriores esta 
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manhã, o Plenário do Senado da República deverá, 
pelo esperado, referendar a aprovação final do Proje-
to de Resolução nº 716, de 2009, versando sobre o 
acordo entre Brasil e a Santa Sé, que trata do Estatuto 
Jurídico da Igreja Católica no Brasil.

Abro parênteses, Senador José Agripino, para 
dizer que o Senador Eduardo Azeredo me manifesta-
ra que está completamente aberto, e, portanto, está 
aberta a Comissão de Relações Exteriores, para quais-
quer entendimentos que com os segmentos evangéli-
cos respeitáveis e respeitados deste País – e eles são 
respeitáveis e respeitados –, quaisquer entendimentos 
que possam daqui para frente surgir, de modo a que 
suas visões de mundo sejam contempladas, porque o 
Senador Azeredo foi procurado por importantes lide-
ranças evangélicas que deram suas opiniões. Essas 
opiniões encontraram eco. Não se justificava, porém, 
era não se tocar para frente um projeto que demora-
va tanto tempo – foi relatado pelo Senador Fernando 
Collor –, que demorava tanto tempo e que precisava, 
de fato, de um desfecho. 

E esse desfecho veio hoje, de maneira unânime, 
na Comissão de Relações Exteriores.

Mas, muito bem. Acompanhei a tramitação da 
matéria, que mereceu detido estudo do seu Relator, 
o Senador Fernando Collor. Ali, no curso dos debates, 
demonstrou-se à exaustão que – e abro aspas para 
o Relator – “nem mesmo nos ardores positivistas da 
proclamação da República se imaginou sistema em 
que o Estado se alijasse da religião”.

Ao contrário, ainda como foi registrado na Co-
missão de Relações Exteriores – aspas, outras vez –: 
“a tradição republicana aponta para a inclinação por 
uma confluência de atuações, que o bem comum re-
comenda e o exercício da religião necessita, mantida a 
independência funcional e estrutural básica do Estado 
com relação às igrejas”.

E eu fecho aspas, mais uma vez, para o Rela-
tor.

Não padecem dúvidas de que o relacionamento 
do Estado com religião não pode ser visto como im-
pedimento a que o Estado brasileiro viesse – como 
ocorreu – a celebrar ato de Direito internacional com 
a Santa Sé.

Essa, aliás, é a linha reconhecida pela maioria 
dos países, na condição de sujeito de Direito interna-
cional.

A Carta Magna vigente trata do tema no art. 19, 
inciso I, não se opondo a tais atos, eis porque o Tratado 
Brasil-Santa Sé veio a ser acolhido, como esperavam 
as expressivas parcelas da população que professam 
o Catolicismo.

No que tange a questões ligadas ao Direito in-
ternacional, leve-se em conta que a Igreja Católica 
constitui-se, desde a época da formação dos Estados 
nacionais e modernos, em ente de Direito internacional 
público, com sede no território da Cidade-Estado do 
Vaticano. Dispõe, em consequência, de personalidade e 
capacidade próprias desses entes, como se exige para 
o seu reconhecimento em âmbito internacional.

Tive o cuidado, ontem, de ler longo estudo a 
respeito do Tratado de Latrão, que data de 1929, por-
tanto, data de 80 anos para cá. Foi o documento que 
em definitivo resolveu a chamada Questão Romana. 
Essa pendência, tal como passou a ser denominada, 
refere-se a conflito que existia desde 1870, ano em que 
ocorreu a anexação de Roma ao Reino da Itália. Mais 
objetivamente, o Tratado de Latrão deu fim ao conflito 
decorrente da doação do território do Vaticano à Igreja 
Católica. O documento foi firmado pelo ditador fascista 
Benito Mussolini e o Papa Pio XI, em 11 de fevereiro 
de 1929, mas as terras haviam sido dadas à Igreja 
muito antes, no ano de 756, e quem as concedeu foi 
Pepino, O Breve, Rei dos Francos.

Recorde-se que, por aproximadamente mil anos, 
a partir do Império de Carlos Magno, no século IX, os 
Papas reinavam sobre a maioria dos estados temporais 
do centro da Península Itálica. Nessa porção de terras 
localiza-se Roma, além de parte do sul da França.

Com a unificação da península, a Itália foi, gra-
dativamente, absorvendo os estados pontifícios. Mais 
tarde, em 1870, as tropas do Rei Victor Emanuel II 
entraram em Roma, promovendo a incorporação da 
cidade ao novo estado.

O Rei, na tentativa de ampliar a crise, ofereceu 
uma compensação a Pio IX, em forma de indenização, 
ao lado do compromisso formal de mantê-lo como 
Chefe do Estado do Vaticano. Ali fica a sede da Igreja 
Católica.

Houve reações, a começar pela insistência da 
Igreja em não reconhecer a nova situação. O Papa, en-
tão, considerou-se “prisioneiro do poder laico”. Proibiu 
os católicos de votarem nas eleições do novo reino, 
numa incômoda situação de disputa entre o Estado e 
a Igreja, finalmente solucionada com a assinatura do 
referido Tratado de Latrão.

O Tratado tem esse nome por ter sido firmado 
por Mussolini, o lamentável ditador fascista, e Pio XI, 
no Palácio de Latrão. Ali, por mil anos, moraram os 
pontífices católicos.

A despeito de o Catolicismo já não ser religião 
oficial, abolindo-se na Itália o ensino religioso, o Trata-
do de Latrão foi ratificado pela Constituição da Itália de 
1948. Ele fixou o caráter internacional da Santa Sé. E 
lembro a V. Exª – não preciso lembrar, Senador, mas 
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lembro à Casa –, Senador José Agripino, que seu ir-
mão, o Embaixador Oto Agripino Maia, foi competen-
tíssimo Embaixador do Brasil na Santa Sé.

Mas muito bem. Reconhecida a Santa Sé pela 
legislação internacional, inclusive quanto à existência 
oficial de relações diplomáticas com outras nações, a 
cidade do Vaticano é, pois, realidade jurídica e políti-
ca. Daí o acerto, agora, ao ser aprovado pelo Senado 
o Tratado Brasil-Santa Sé.

Saúdo o Senado, como a Câmara, e, por exten-
são, o Brasil, pelo acerto que deu no acolhimento ao 
Tratado.

Formulo também cumprimentos efusivos a toda a 
comunidade católica do Brasil. E ao dizer isso, lembro 
que a nossa Carta Magna, segundo a tradição cons-
titucional brasileira, “não carrega qualquer hostilidade 
em relação à fé religiosa”.

Vale observar, ademais, como ilustrou o Senador 
Fernando Collor, que:

“não se deve confundir laicidade do Es-
tado com laicismo.

Laicidade é a soberana independência e 
imparcialidade ante quaisquer religiões.

Laicismo é a negação do valor da religião, 
confinamento do fenômeno religioso e suas in-
cidências ao estritamente privado e subjetivo, 
sufocando quaisquer manifestações públicas 
de várias confissões”.

No tocante a pontos ligados ao ensino religioso 
confessional, o que consta do Tratado em nada con-
traria os princípios da Constituição brasileira. O acordo 
reconhece, de forma clara, a todas as denominações 
religiosas, a possibilidade de as escolas implantarem 
esse ensino em seus currículos, em sintonia com o 
que dispõe o art. 210, § 1º, da Constituição e também 
com o que especifica a Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação.

Encerro, manifestando a concordância do PSDB 
com os termos do Tratado que o Senado ora acolhe. 
O documento contempla e presta homenagem à pon-
derável parcela de brasileiros que professam a Reli-
gião Católica.

Em especial, saúdo – e aí homenageio a Igreja 
Católica inteira – o Reverendíssimo Arcebispo de Ma-
naus, Dom Luiz Soares Vieira e, por seu intermédio, 
toda a comunidade eclesiástica do Amazonas e do Bra-
sil, bem como a todos os católicos deste País, voltando 
a dizer que a Comissão de Relações Exteriores está 
absolutamente aberta para quaisquer negociações, 
que serão sempre legítimas, com os evangélicos, que 
têm e devem ter o direito e até a obrigação de se ma-
nifestarem a respeito de quaisquer pontos nevrálgicos 

da relação entre o Brasil e quaisquer temas, a come-
çar por esse, que eu sei que tocou também de perto 
a comunidade evangélica.

Senador José Agripino.
O Sr. José Agripino (DEM – RN) – Senador Ar-

thur Virgílio, eu quero cumprimentar V. Exª. Eu, em vez 
de encaminhar, vou fazer um aparte ao belo pronun-
ciamento que V. Exª preparou, circunstanciando com 
dados históricos a formação do Estado do Vaticano. 
Eu não sei por que, Senador Arthur Virgílio, criou-se 
uma certa polêmica em torno da aprovação do Tratado 
Brasil-Santa Sé, como se fosse uma coisa religiosa. O 
Estado do Vaticano é o Estado do Vaticano. Eu já estive, 
muitos de V. Exªs estiveram, no Vaticano. Eu tive uma 
audiência privada com o Papa João Paulo II, na Sala 
Paulo VI. Eu vi como se chega no Estado do Vaticano, 
é como se fosse uma fronteira, com oficial de gabinete 
vestido de libré, uma burocracia elegantérrima. Duvido 
que a Casa Branca tenha coisa semelhante. O Sumo 
Pontífice é um Chefe de Estado. E V. Exª circunstancia 
com dados históricos a formação do Estado do Vaticano, 
com quem o Brasil tem interesses múltiplos. O Brasil 
é um Estado laico. Mas no Brasil moram, entre os 190 
milhões de brasileiros, aqueles que são adeptos da fé 
católica, como eu, como V. Exª; os adeptos da igreja 
budista, da igreja ortodoxa, como os da Assembleia 
de Deus, da Igreja Universal, os crentes. É o direito à 
liberdade religiosa, previsto na Constituição brasileira. 
Mas não se trata disso. Trata-se da aprovação de um 
tratado entre o Brasil e a Santa Sé, Brasil e Vaticano. 
O Vaticano é um Estado. Não sei quantos países têm 
embaixadas no Vaticano. O Brasil tem: é o Palácio Ca-
etani, que conheço. Então, quero, cumprimentando V. 
Exª pelo pronunciamento, dizer que esta Casa cumpre 
uma formalidade que sempre cumpriu. Não se trata de 
questão religiosa, nem de questionamento de ordem 
religiosa, nem de privilégio para a Igreja Católica a apro-
vação desse Tratado. É um Tratado diplomático, como 
os inúmeros que já aprovamos do Brasil com outros 
países do mundo. Cumprimentos V. Exª pela contribui-
ção que traz à Casa, com a explicitação da constituição 
do Estado do Vaticano para a perfeita compreensão 
do País sobre o que estamos votando.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Obri-
gado, Senador José Agripino. V. Exª chama a atenção 
para um protocolo tão litúrgico, tão bonito, tão formal.

Eu lembro que o Vaticano é habitado por cerca 
de mil pessoas, das quais, mais ou menos, Senador 
Neuto de Conto, 400 cidadãos italianos e 600 cida-
dãos de outras partes do mundo. Todos que compõem 
o colegiado cardinalício têm direito à dupla cidada-
nia e, portanto, à cidadania vaticana. Ou seja, é um 
Estado como outro qualquer, com policiamento, com 
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uma guarda, para proteger as muralhas, os portões 
do palácio e com todo o reconhecimento à indepen-
dência, à autodeterminação, vendo-se, na figura do 
Papa, aquele que encarna sua autoridade, com as 
descentralizações naturais – embora sendo um Esta-
do democrático –, o Poder Executivo, o Legislativo e o 
Judiciário em uma só figura. Portanto, é sui generis o 
Vaticano, embora não seja autoritário na sua essência. 
Ele é absolutamente democrático. Mas o fato é que é 
um Estado como outro qualquer, com o qual o Brasil 
tem de relacionar-se e com o qual o Brasil firmou um 
acordo que nos toca a todos.

Ontem aprovamos aqui diversos acordos inter-
nacionais. Temos aprovado acordos. Hoje mesmo, na 
Comissão de Relações Exteriores, aprovamos urgên-
cia para dois acordos: um com a República Tcheca, 
se não me engano, a pedido do Senador Renato Ca-
sagrande, e o outro com a Alemanha, por solicitação, 
se não me engano, do mesmo competente Senador 
pelo Espírito Santo.

V. Exª aclara muito bem. Não existe aqui espa-
ço para rivalidade entre religiões, porque não se está 
fazendo nada por uma em detrimento da outra. Está-
se, pura e simplesmente, celebrando um acordo legí-
timo entre dois Estados independentes: o Estado da 
Cidade-Estado do Vaticano e o Estado da República 
Federativa do Brasil.

Senador Eduardo Suplicy, com muita honra.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Pre-

zado Senador Arthur Virgílio, quero cumprimentar V. 
Exª, bem como os Senadores Eduardo Azeredo, José 
Agripino e Fernando Collor e todos aqueles que co-
laboraram, para que esse acordo entre a Santa Sé e 
a República Federativa do Brasil esteja hoje sendo 
analisado com seriedade e profundidade e com esse 
caráter de urgência. Todos nós, Senadores, fomos con-
vidados pelos representantes da Igreja Católica, Dom 
Odilo Scherer e outros, para dialogar a respeito desse 
assunto desde o primeiro semestre. Sentimo-nos bas-
tante esclarecidos. Compreendemos as manifestações 
dos representantes das demais religiões no Brasil, 
que querem que um direito semelhante seja assegu-
rado a todas as denominações, a todos os credos. E 
este é um preceito que está na nossa Constituição: a 
liberdade de credo, de fé para todos. Mas avalio que 
esse entendimento que a Santa Sé realizou com tan-
tos outros países – faltava o Brasil – é importante que 
possa ser aqui apreciado e aprovado. Por isso, cum-
primento V. Exª. Permita, tendo em conta que V. Exª 
trata de temas internacionais, que aqui ressalte algo 
tão importante hoje na decisão que estamos por tomar 

no acordo relativo ao ingresso da Venezuela no Merco-
sul. É tão importante a entrevista que o Prefeito – ou 
Governador – de Caracas, o Sr. Antonio Ledezma, fez 
ontem em São Paulo, tanto para a Folha de S.Paulo 
quanto para O Estado de S. Paulo. Ele, que disse que 
foi vítima de um golpe de Estado do Presidente Hugo 
Chávez e que fala de diversas perseguições, conclama 
a nós, brasileiros, a transmitirmos ao Presidente Hugo 
Chávez: “Natal sem preso político”. Pois é esse mes-
mo Prefeito de Caracas, que é hoje um dos principais 
líderes da oposição na Venezuela, que faz um apelo 
a todos nós – um apelo que, inclusive, acredito seja 
importante fazer ao Líder do PSDB, ao Senador Tas-
so Jereissati –, porque, ao ser perguntado a respeito 
dessa questão, ele diz que “é preciso que o Brasil e 
os demais países-membros aceitem a Venezuela no 
Mercosul. E isso por uma razão que me parece lógi-
ca: Chávez é muito mais perigoso isolado. Para nós, a 
oposição, é importante que Chávez esteja na Comuni-
dade Andina, na OEA, no Mercosul e em tantos outros 
fóruns internacionais que possam pôr limites às suas 
ações. Essa seria uma medida muito positiva para a 
democracia venezuelana.” Então, eu gostaria de con-
clamar todos os Senadores que têm sido críticos de 
ações do Presidente Hugo Chávez e que por isso... Por 
exemplo, o próprio Senador Tasso Jereissati concluiu 
que não seria próprio que a Venezuela ingressasse 
no Mercosul presentemente, mas agora é o apelo de 
quem está até liderando a oposição: “Não nos deixem 
sós, será melhor para a democratização da Venezuela 
e para as liberdades democráticas que a Venezuela 
ingresse, sim, no Mercosul”. Então, com muito respeito, 
eu gostaria também de dizer isso a V. Exª.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Per-
mita-me concluir, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Antes, eu queria a permissão de V. Exª para regis-
trar a presença, aqui na nossa Casa, dos formandos 
do curso de Direito da Faculdade de Divinópolis, em 
Minas Gerais.

Quero desejar a todos muito êxito em suas car-
reiras.

Obrigado pela visita.
Com a palavra, V. Exª.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Na 

verdade, é honroso para todos nós receber figuras que 
representam tanto o futuro do País.

Mas, Senador Eduardo Suplicy, respondo a V. Exª 
em dois tópicos também. O primeiro, a concordância 
absoluta quanto ao fato de que não há mesmo contradi-
ção entre o que assinamos, o que foi relatado hoje pelo 
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Senador Collor, o que foi aprovado pela Comissão de 
Relações Exteriores, o que está sendo examinado por 
este Plenário e o princípio inarredável da liberdade de 
culto no Brasil. Não há o que se discutir. Ao contrário, 
entendo que isso aí até reforça, é um fato de reforço 
à idéia da liberdade de expressão religiosa. Nós, que 
temos que defender todas as formas de liberdade... Eu 
imagino que o cidadão quanto mais faculdades tenha, 
quanto mais perspectivas de opção tenha em qualquer 
campo, mais ele será livre, mais o Brasil será demo-
crático. Concordo com isso.

E V. Exª – chamo a atenção do Senador Tasso 
Jereissati – traz um argumento que é de fato forte, 
expressivo. O Governador Ledezma, de Caracas, ou 
Prefeito, disse duas coisas: primeiro, que gostaria de 
ver o Natal, na Venezuela, sem presos políticos. Ou 
seja, a Venezuela não é uma democracia, porque a 
democracia não se caracteriza por presos políticos. 
Portanto, nós temos a governá-la um homem perigo-
so, que é o Coronel Hugo Chávez, um homem cujos 
oponentes, cujos adversários devem dele ter medo, 
devem a ele temer.

Em segundo lugar, Senador Suplicy, entendo que 
é, de fato, de muita sensatez a colocação dele. Eu li o 
relatório do Senador Jereissati. Considero-o importante, 
considero o relatório relevante, mas é de muita sensatez 
sim, porque... Isso, aliás, já ouvi. Já ouvi de uma figura 
extremamente importante desta República, uma das 
mais, senão a mais importante figura desta República 
algo assim: “É preferível vocês deixarem entrar, porque 
é melhor perto da gente do que longe”.

Isso é uma verdade. Além do fato de que a Vene-
zuela é permanente e o Presidente Hugo Chávez, por 
mais que não goste da idéia, é transitório. 

Agora, obviamente que a matéria é complexa, 
vai merecer um debate muito intenso. O relatório do 
Senador Jereissati foi sofisticado e merece meditação. 
E eu tenho impressão de que nós vamos sair dessa 
refrega sem derrotados e sem vencedores, porque tem 
um espaço muito grande para se debater. 

Volto a dizer: o relatório foi sofisticado e impor-
tante. A palavra de Ledezma é uma palavra relevante 
também. Agora, obviamente que nós temos que ter 
os cuidados que Ledezma tem. Ou seja, alguns aqui 
deificavam o Chávez, como se ele significasse a nova 
utopia socialista, a nova utopia democrática da Amé-
rica Latina, quando é o contrário. Os que deificavam 
o Chávez agora começam a perceber que um Esta-
do que é policial, que mantém presos políticos, que 
cria uma Constituição, Senador Marco Maciel, à sua 
imagem e semelhança, um Estado nacional que não 

respeita a oposição e não respeita a liberdade de ex-
pressão – dificilmente respeitaria a liberdade de cul-
to – um Estado que cada vez mais se personaliza na 
figura daquele que não conseguiu ainda se tornar um 
ditador completo, mas que já se caracteriza como um 
governante autoritário; isso merece de nós toda aten-
ção. A atenção que o Senador Jereissati conferiu ao 
relatório dele, que tem merecido tantos debates e tão 
acalorados debates da Comissão de Relações Exte-
riores e Defesa Nacional. 

Alguns podiam pensar: puxa, mas o Senador 
está demorando a entregar o relatório. Seria uma ma-
nobra protelatória? Não. O Senador – e eu vivi isso 
ao seu lado – viveu dúvidas. O Senador disse: faço o 
relatório neutro? Digo que Chávez é provisório e que a 
Venezuela é permanente? Ou faço o relatório dizendo 
que apesar da necessidade de incorporarmos a Vene-
zuela, não é possível incorporá-la neste momento em 
função de Chávez?

Ou seja, não foi simplista a visão do Senador pelo 
Ceará, meu prezado companheiro Tasso Jereissati. 
Não foi simplista; foi sofisticada. E eu vejo que o debate 
está se sofisticando. É um debate que está se qualifi-
cando, um debate que está ficando a cada momento 
mais interessante, porque não vai restar pedra sobre 
pedra de nenhuma tentativa de deificação do coronel 
Chávez ao fim e ao cabo do debate que estamos tra-
vando. Não vai restar. Pode entrar ou pode não entrar 
a Venezuela, mas nós vamos estar diante da opção de 
admitirmos ou não alguém que não tem intenções de 
expandir espaço democrático no seu país; tem inten-
ção de ceifá-los, de cortá-los, de limitá-los.

Mas eu agradeço a V. Exª, Senador Suplicy, pela 
bela contribuição. E concedo o aparte ao Senador Tas-
so Jereissati.

O Sr. Tasso Jereissati (PSDB – CE) – Senador 
Arthur Virgílio, Sr. Presidente, Senador Presidente 
José Sarney, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, Sena-
dor Suplicy, eu acho que a declaração do Sr. Prefei-
to de Caracas Antonio Ledezma é importante e nós 
devemos...

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Per-
mita-me, Senador Jereissati. Antes que o pessoal de 
Divinópolis saia, eu gostaria de dizer que estou muito 
impressionado – não me surpreende, mas estou muito 
impressionado – com o notável desempenho que vem 
tendo à frente da Comissão de Relações Exteriores 
e Defesa Nacional, que sempre foi presidida por ex-
Presidentes da Casa, por figuras das mais ilustres, 
já foi presidida pelo Senador Eduardo Suplicy, mas o 
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notável desempenho que vem tendo o Senador, por 
Minas Gerais, Eduardo Azeredo. 

E é bom que ouçam porque nem sempre pro-
feta faz milagre em sua própria casa e é bom que as 
pessoas de fora registrem isso, porque tem sido, de 
fato, um bom desempenho. Eu sabia que ele ia ficar 
vermelho. (Palmas.)

O Sr. Tasso Jereissati (PSDB – CE) – Sr. Presi-
dente, Srs. Senadores, então, eu dizia que o meu re-
latório foi colocado – o Senador Suplicy e o Senador 
Arthur Virgílio já falaram – com uma intensa e longa 
reflexão em cima da questão. Ficava-me justamente a 
dúvida sobre, primeiro, a importância de trazer a Vene-
zuela para o Mercosul, que ninguém discute, do ponto 
de vista comercial, do ponto de vista de fortalecimento 
do Mercosul, do ponto de vista de integração das Amé-
ricas. Disso ninguém tem dúvida, da sua integração, 
da importância e do desejo que, a meu ver, todos con-
cordam. O Brasil inteiro concorda com essa intenção. 
A segunda questão é a de colocar um alerta do Brasil 
que hoje, e cada vez mais, tem um papel de liderança 
na América Latina, principalmente na América do Sul, 
em que o seu peso, a sua palavra, as suas posições 
podem, de alguma maneira definir rumos, qual seria 
o papel do País dentro da nossa História, dentro das 
nossas tradições. À medida que o tempo foi passando 
e com este relatório na mão, as atitudes do Presidente 
Chávez foram se configurando cada vez mais claras, 
deixando cada vez mais nítido que o Presidente Chávez 
monta uma proposta de um regime autoritário, que o 
preserva no poder: sem alternância de poder, sem ser 
pluralista, que não respeita a liberdade de imprensa, não 
respeita liberdades fundamentais, não respeita nem a 
independência do Judiciário, como foi visto no relatório 
que entregamos à Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania. E teve um fato, para o qual eu gostaria de 
chamar a sua atenção como Senador de São Paulo, 
Senador Eduardo Suplicy, que acho que já comentei 
com o Senador Arthur Virgílio, que eu não sabia e que 
li no relatório da OEA – aliás, foi V. Exª quem requereu 
que o mesmo chegasse às nossas mãos. O relatório 
fala da invasão de milícias chavistas à Associação 
Hebraica da Venezuela, pretensamente à procura de 
armas e de material subversivo que visaria, de certa 
maneira, a preservar a estabilidade da democracia. 
Isso foi reforçado por um telefonema – como não fui 
autorizado, não vou dizer, mas com certeza eu vou 
pedir autorização para que V. Exª o procure em São 
Paulo – a uma grande liderança, uma das mais impor-
tantes lideranças da comunidade judaica no Brasil, de 
São Paulo, especificamente, que me disse que hoje a 

comunidade judaica na Venezuela vivia atemorizada, 
vivia com medo e que estava começando a viver um 
momento de tensão muito importante; que ele estava 
preocupado e estava me alertando, até porque como 
Chávez tem dito repetidas vezes da sua afinidade com 
o atual Primeiro-Ministro do Irã, e o Primeiro-Ministro 
do Irã tem dito repetidas vezes, e agora recentemen-
te negou a existência do holocausto; nós estávamos, 
aqui mesmo, diante de nós, vislumbrando determina-
dos movimentos extremamente perigosos e que com 
certeza não poderíamos, como a história já demons-
trou, ficar omissos diante do que está aí. A negação da 
existência do Holocausto é, por si só, uma declaração 
quase que criminosa diante da realidade que nós todos 
vivemos. E tenho certeza, Senador Eduardo Suplicy 
– e o conheço tão bem –, de que V. Exª nunca ficaria 
omisso diante de uma circunstância como essa. Aliás, 
também saiu até uma declaração do Presidente Lula 
dizendo alguma coisa sobre o presidente do Irã, que 
também me surpreendeu. Gostaria até de saber se se 
confirma ou não essa declaração em que dizia o se-
guinte: “Se o Primeiro-Ministro do Irã acredita ou não 
no Holocausto é problema dele, não é problema meu”. 
É problema nosso, sim, principalmente se vem demons-
trando essa afinidade diante desses fatos que estão 
acontecendo. Então, a minha percepção é a seguinte: 
a tradição do Brasil é de não-ingerência em assuntos 
internacionais. Mas, não podemos negar a liderança 
do Brasil hoje na nossa América do Sul. Então, temos 
que dar uma palavra sobre isso, sim, que está aconte-
cendo, sobre a desmoralização da democracia, sobre 
inícios de movimentos com cunho até racistas, sobre 
liberdade de imprensa, sobre o controle do Judiciário, 
e que claramente se tenta exportar para outros paí-
ses vizinhos; e temos um papel nisso. O momento em 
que esse Sr. Ledezma dá esta entrevista, é evidente 
que devemos levar em consideração. Nosso desejo é 
que a Venezuela entre no Mercosul. Mas, temos um 
papel a desempenhar e não podemos ficar, Senador 
Suplicy, como a Europa, por exemplo, que ficou tanto 
tempo omissa, assistindo determinados movimentos 
se avolumarem e fingirem, por pragmatismos imedia-
tos, que não estavam vendo o que estava acontecen-
do. É essa colocação que faço. Mas, antes, gostaria 
de dizer também da importância do tema que V. Exª 
abordou, relativo ao Acordo Brasil-Estado da Santa Sé, 
Estado do Vaticano, que é extremamente importante, 
vai no caminho da liberdade religiosa, vai no caminho 
da Igreja Católica, que tem a Santa Sé. Não é só uma 
questão de religião, é um Estado, mas, mais do que um 
Estado, é uma religião que tem uma profunda raiz na 
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nossa cultura, na nossa formação histórica, na forma-
ção das nossas famílias e na formação de cada um de 
nós. Formaliza-se essa relação que é profundamente 
importante para a cultura e para o brasileiro de uma 
maneira geral. Muito obrigado.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Se-
nador, concedo já um aparte a V. Exª. Antes gostaria 
de dizer o seguinte. 

Senador Tasso Jeressati, negar o Holocausto sig-
nifica, na verdade, absolver historicamente Adolf Hitler. 
Não se trata de ser problema de alguém ou não ser 
problema de quem quer que seja. Trata-se de alguém 
que, supostamente, não reconhece o Holocausto, de 
se estar absolvendo um dos três maiores criminosos 
que a humanidade já conheceu no século XX. Agora 
vou fazer uma reformulação de muita coisa que eu 
pensava e dizia na minha juventude. Os três maiores 
criminosos, Senador Jereissati, que a humanidade co-
nheceu no século XX foram – e não quero nem colocar 
a ordem, porque não sei se a ordem é pelo número de 
assassinados, pelo número de assassinatos ou pelo 
índice de degeneração – Mao Tsé-Tung, Stalin e Adolf 
Hitler. Se formos fazer esse tipo de matemática cruel, 
os três somados liquidaram a população de diversos 
países populosos.

Portanto, negar o Holocausto significa negar que 
Adolf Hitler tenha sido o criminoso contra a humanidade 
que ele foi. Isso é de uma gravidade muito grande. Ob-
viamente, portanto, deve ter sido um gesto impensado 
do nosso Presidente, um gesto que ele não repetiria 
e, aliás, já deve ter feito a necessária autocrítica nas 
suas águas mais profundas e mais internas.

Agora, em relação à questão do Mercosul, acom-
panhei o processo de construção do relatório do Sena-
dor Jereissati. Não houve nunca maniqueísmo, “sim” 
ou “não”, houve uma construção. Ele mesmo diz que 
reflete quando lê o que diz o principal líder da oposi-
ção. Mas, para mim, a questão toda se resume a algo 
muito simples, Senador Suplicy, Senador Jereissati. A 
questão é: alguém nega que a Venezuela mereça, em 
algum momento, entrar no Mercosul? Eu creio que, 
unanimemente, todos acham que a Venezuela merece 
e precisa ingressar no Mercosul. A dúvida é: o Mercosul 
resiste e sobrevive ao tempo em que sobreviver e exis-
tir no poder o Coronel Hugo Chávez? Essa é a dúvida 
essencial. Pode ser que o seu tempo de permanência 
no poder na Venezuela seja o suficiente para que ele 
esmague as possibilidades de sobrevivência e cons-
trução efetiva de um Mercosul forte e que venha para 
convergências macroeconômicas, que venha para a 

convergência no sentido do afinamento democrático 
e por aí afora.

Ouço V. Exª outra vez com muita honra. 
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Pre-

zado Senador Arthur Virgílio, acho importante a pre-
ocupação do Senador Tasso Jereissati com respeito 
ao que foi dito pelo Dr. Claudio Luiz Lottenberg, que, 
além de ser Diretor do Hospital Albert Einstein, é Pre-
sidente da Confederação Israelita do Brasil e da So-
ciedade Beneficente Israelita Albert Einstein. De fato, 
ainda hoje, na Folha, ele menciona a sua preocupação 
com a forma como o Presidente Lula, com quem ele 
se tem dado muito bem – o Presidente Lula diversas 
vezes esteve no Hospital Albert Einstein...

(Interrupção do som.)

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – A pre-
ocupação dele com respeito ao Chefe de Estado do 
Irã quando disse que não existiu o Holocausto. Então, 
eu, como alguém que muitas vezes dialogou com os 
membros da Comunidade Israelita, sei que os seis 
milhões que faleceram no episódio do Holocausto 
devem sempre ser alvo das preocupações da huma-
nidade. Mas eu gostaria de transmitir a V. Exª e ao 
Senador Alvaro Dias um complemento da informação 
dada hoje pelo Senador Romero Jucá relativamente 
ao Sr. Vicente Aguiar Vieira, que é casado com uma 
brasileira. O Governo brasileiro, especialmente o Em-
baixador do Brasil na Venezuela Antônio Simões, está 
acompanhando passo a passo o caso, tem dialogado 
com a esposa. Eles estão averiguando uma série de 
detalhes, e o Governo está preocupado. Tem, inclusive, 
mantido diálogo com o Governo local, com o Gover-
no da Colômbia também, para que logo se esclareça 
inteiramente o paradeiro do Sr. Vicente Aguiar Vieira, 
que, casado com uma brasileira, possivelmente tem 
cidadania brasileira também. Eles estão averiguando o 
inteiro teor do caso. Como há uma certa complexidade 
em tudo o que ocorreu nesse caso e atendendo até 
a recomendação de V. Exª, o próprio Itamaraty reco-
mendou que aguardemos um pouco até que possamos 
tomar conhecimento de todos os fatos que são objeto 
da preocupação do Governo brasileiro, do próprio Mi-
nistério das Relações Exteriores e, obviamente tam-
bém, do Ministério da Justiça. Era a informação que 
eu queria dar a V. Exª.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Obri-
gado a V. Exª.

Sr. Presidente, eu encerro dizendo que tem ab-
soluta razão o Senador Suplicy e tem absoluta razão, 
sobretudo, o Itamaraty nesse episódio, porque esses 
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casos têm um comportamento padrão e, se é mesmo 
algo parecido com sequestro por parte das Farc, a 
melhor coisa que se faz e a forma mais exitosa de se 
lidar com essa questão, que é dolorosa, que trauma-
tiza famílias e que liquida psicologicamente pessoas, 
é deixar o Itamaraty e as pessoas diretamente inte-
ressadas no assunto cuidarem disso. Fora disso, nós 
percebemos que demora mais a negociação a ter êxi-
to e aumenta a taxa de risco de quem está em poder 
dessa organização paramilitar que, felizmente, está 
com os seus dias contados, porque hoje eles não têm 
mais uma força militar significativa, eles perambulam 
por florestas da Colômbia. Eles não têm mais a menor 
possibilidade de dizer que sonham com o poder, mas, 
por enquanto, ainda fazem coisas desse tipo. Mas eu 
posso dizer, até por alguma experiência que tive de 
ver de perto esse tipo de coisa, que, nesse episódio, 
o que mais ajuda é a nossa discrição e confiar que, 
nesse assunto, o Itamaraty sabe muito bem o que faz. 
O Itamaraty tem tido êxito nas negociações que tem 
entabulado.

Quero, ainda, saudar a presença neste plená-
rio do Deputado Bonifácio de Andrada, do Deputado 
Átila Lins e da suplente de Senadora por Alagoas, a 
Senadora Ada Mello, que nos dá muita honra com sua 
presença neste momento. 

Agradeço a V. Exª pela tolerância e a todos pela 
atenção, porque o tema, de fato, é relevante e foi um 
dia significativo para a Comissão de Relações Exte-
riores e Defesa Nacional, como está sendo um dia 
significativo para a relação entre o Brasil e o Estado 
do Vaticano.

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

– Com a palavra o Senador Tião Viana para discutir 
a matéria.

O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC. Para discu-
tir a matéria. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente 
Senador Sarney, Srªs e Srs. Senadores, eu, de modo 
muito objetivo, quero dizer que o Senado acerta em 
conteúdo e em responsabilidade formal na decisão 
sobre essa matéria. 

É um assunto de interesse do Brasil, é um assunto 
de interesse do Estado do Vaticano. Nós temos todas 
as motivações para regulamentar essa matéria, para 
aprová-la, nós temos as fronteiras entre as religiões 
brasileiras e o Estado Brasileiro a serem determinadas, 
mais bem definidas. 

O Brasil cumpre a sua parte quando acolhe o 
entendimento para a promoção desse acordo. A Igreja 

Católica também cumpre a sua parte. A Igreja Católica 
é uma instituição completamente madura, assentada 
na observação da vida institucional brasileira, na ob-
servação de que o ativismo social que estamos vivendo 
e a evolução da afirmação da vida institucional brasi-
leira são fatores que estão a exigir a compreensão de 
um manto de proteção das relações formais entre o 
Estado do Vaticano e o Estado Brasileiro. 

Entendo que assim procedeu o relator, o Se-
nador Collor, ao ter a sensibilidade de reivindicar a 
justa tramitação da matéria e, com isso, estabelecer 
paz e serenidade para as relações entre o Estado do 
Vaticano e o Estado Brasileiro. A Igreja Católica é re-
conhecidamente respeitável e respeitada por todos 
nós. Também professo o catolicismo, tenho enorme e 
ampla relação com as demais religiões e setores do 
Cristianismo também.

Dessa forma, entendo que a matéria traduz a 
compreensão política da Igreja Católica para a deter-
minação das fronteiras mais claras que devemos ter 
nas relações de Estado, e os aspectos funcionais do 
Catolicismo no Brasil estavam a desejar o esclareci-
mento de assuntos que estão sendo colocados nesse 
tratado.

Por essa razão e tendo figuras na Igreja Católica, 
como Dom Moacyr Grechi, como Dom Paulo Evaristo 
Arns, como Dom Luciano Mendes de Almeida, como 
o Padre Ernani, que é operador de um processo de 
agilidade do Parlamento para decidir sobre uma ma-
téria dessa, eu voto com a mais absoluta tranquilidade 
e entendo que isso significa uma abertura de oportu-
nidade para as demais Igrejas Evangélicas também 
acorrerem nos seus interesses para estabelecer o 
amadurecimento das relações que digam exatamen-
te os horizontes legais que têm que ser tratados nas 
questões de Estado.

Então, meus cumprimentos ao Relator, Senador 
Collor, e meus cumprimentos ao Senado por aprovar 
essa justa matéria.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Eduardo Azeredo.

O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG. Para 
discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, eu quero manifestar a satisfação em ver 
também concluído esse processo de aprovação do 
Acordo do Brasil com o Vaticano. Aqui temos a pre-
sença do Deputado Federal Bonifácio de Andrada, de 
Minas Gerais, de Barbacena, que foi o Relator na Câ-
mara dos Deputados.

É importante, como já foi lembrado aqui pelo Se-
nador Arthur Virgílio, que se trata de um acordo entre 
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duas nações, entre dois Estados, entre o Vaticano e o 
Brasil. Daí a particularidade de ele ter sido discutido 
e aprovado na Comissão de Relações Exteriores e 
estar neste momento sob exame do Plenário. É dife-
rente de outro projeto de lei que foi também aprovado 
pela Câmara e que diz também da isenção tributária, 
da liberdade de culto religioso, da liberdade de ensi-
no religioso e que está, neste momento, na Comissão 
de Educação, devendo ainda passar por mais duas 
Comissões. Portanto, que fique bem clara a natureza 
das duas questões. 

Eu quero saudar aqui realmente o Dom Loren-
zo Baldisseri, que é o Núncio Apostólico, portanto o 
Embaixador do Vaticano junto ao Brasil, assim como 
saúdo Dom Dimas, o de Minas Gerais, Dom Walmor 
e Dom Serafim e quero também dizer que este é um 
Acordo que não tem nada de novo, mas que faz toda 
uma fusão de vários pontos jurídicos que já vinham 
sendo praticados no Brasil, entre o Brasil e o Vaticano. 
Ele foi discutido de 2006 a 2008 pela equipe do Ita-
maraty. Portanto, é um acordo que tem toda legitimi-
dade para ser por nós aprovado. O Relator, Fernando 
Collor, fez, hoje, na Comissão de Relações Exteriores, 
toda a exposição, e o projeto foi, então, aprovado por 
unanimidade.

E quero aqui também registrar exatamente a ques-
tão do respeito a todas as religiões, especialmente aos 
evangélicos. É importante que fique claro, Presidente, 
Srs. Senadores, que não se está fazendo nenhuma 
discriminação. Não é isso que está em discussão. Nós 
estamos aprovando um acordo como aprovamos tam-
bém um acordo com a Alemanha sobre outras ques-
tões, naquele caso sobre temas ambientais, e como 
aprovamos já vários outros acordos.

Em relação às demais religiões, elas merecem 
todo o nosso apreço, todo o nosso apoio e o terão no 
momento em que as questões se apresentarem, para 
que elas também tenham a mesma liberdade de pro-
ferir e professar as suas opções religiosas.

Quero também cumprimentar aqui o Deputado 
Jorge Hilton, autor de um projeto na Câmara e mem-
bro do Parlasul, bem como o Deputado Estadual João 
Leite, que foi goleiro da nossa Seleção Brasileira, que 
está no quarto mandato como Deputado Estadual em 
Minas e que representa a Igreja Batista. São líderes, 
como o líder Lincoln Portela e como Bilac Pinto. Estou 
citando os de Minas Gerais, que exatamente merecem 
todo o nosso apreço.

Portanto, este é o ponto que não pode ser con-
fundido. Não se está fazendo nenhuma separação. 

Estamos aprovando um ato que vem do Itamaraty, um 
acordo assinado pelo Governo brasileiro.

Esta é a minha palavra, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 

– Para coroar a discussão, vamos ouvir o Relator, Pre-
sidente Fernando Collor.

O SR. FERNANDO COLLOR (PTB – AL. Como 
Relator. Sem revisão do orador.) – Exmº Sr. Presiden-
te do Congresso Nacional e do Senado da República, 
Senador Presidente José Sarney, Srªs e Srs. Sena-
dores, foi aprovado, hoje, na Comissão de Relações 
Exteriores e Defesa Nacional, o Projeto de Decreto Le-
gislativo nº 716, de 2009, que aprova o texto do Acor-
do entre a República Federativa do Brasil e a Santa 
Sé relativo ao Estatuto Jurídico da Igreja Católica no 
Brasil, assinado na Cidade-Estado do Vaticano, em 13 
de novembro de 2008.

A mim, Sr. Presidente, coube a honra de relatar 
a matéria naquela instância. Pela extensão do parecer 
que apresentei, gostaria apenas, aqui, em Plenário, 
de destacar alguns pontos que considero fundamen-
tados na apreciação e na deliberação que esta Casa 
fará do Acordo.

A Sé Apostólica mantém relacionamento diplo-
mático com mais de 170 países, sejam laicos ou com 
outras distintas inclinações religiosas. A Santa Sé pos-
sui o status de observador em inúmeras organizações 
internacionais, como, por exemplo, a Organização das 
Nações Unidas (ONU), a Organização Mundial do Co-
mércio (OMC) e a Organização dos Estados Ameri-
canos (OEA). É, ainda, membro fundador da Agência 
Internacional de Energia Atômica (AIEA), outra orga-
nização internacional de relevo. Não é, portanto, privi-
légio da República Federativa do Brasil firmar acordo 
com a Santa Sé.

Para contrastar de maneira mais forte o argumento 
de ineditismo e injuridicidade na atitude do Brasil e de-
monstrar a universalidade da abrangência da atividade 
diplomática do Vaticano, registre-se, para espanto de 
muitos, que a Santa Sé celebrou acordos com Estados 
confessionais, com religião oficial distinta da Católica, 
tais como o Marrocos, em 1984, Israel, em 1993, Tu-
nísia, em 1997, e Cazaquistão, em 1988.

Além destes, são inúmeros os tratados celebrados 
pela Santa Sé com diferentes Estados. A partir do final 
do século XIX, com a conformação final da natureza 
política do Vaticano, incrementou-se a atividade diplo-
mática da Santa Sé. Como amostragem dos resultados 
dessa atividade, mencione-se que Portugal, França, 
Itália, Áustria, Alemanha, entre os países da Europa 
ocidental, possuem concordatas com a Santa Sé.
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Após a mudança de regime nos países do Leste 
Europeu, vários acordos foram celebrados com países 
da região: Polônia, em 1993, Croácia, em 1998, Lituâ-
nia, em 2000, Eslováquia, também em 2000, e Albânia, 
em 2002. Também na América Latina registram-se con-
cordatas: Argentina, em 1966, El Salvador, em 1978, 
Peru, em 1980, e Colômbia, em 1985.

O presente Acordo, Sr. Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, entre a Santa Sé e a Re-
pública Federativa do Brasil traz os seguinte 
pontos principais:

– Reafirma a personalidade jurídica da 
Igreja Católica e de suas instituições (Confe-
rência Episcopal, Dioceses, Paróquias, insti-
tutos religiosos etc.);

– Reconhece às instituições assistenciais 
religiosas igual tratamento tributário e previden-
ciário fruído por entidades civis congêneres;

– Estabelece colaboração da Igreja com 
o Estado na tutela do patrimônio cultural do 
País, preservando a finalidade precípua de 
templos e objetos de culto;

– Reafirma o compromisso da Igreja com 
a assistência religiosa a pessoas que a requei-
ram e estejam em situações extraordinárias, 
no âmbito familiar, em hospitais ou presídios;

– Cuida do ensino religioso católico em 
instituições públicas de ensino fundamental e 
também assegura o ensino de outras confis-
sões religiosas nesses estabelecimentos;

– Confirma a atribuição de efeitos civis 
ao casamento religioso e, simétrica e coeren-
temente, dispõe sobre a eficácia de sentenças 
eclesiásticas nesse setor; 

– Estabelece o princípio do respeito ao 
espaço religioso nos instrumentos de plane-
jamento urbano;

– Codifica a jurisprudência pacificada no 
Brasil sobre a inexistência de vínculo empre-
gatício dos ministros ordenados e fiéis consa-
grados mediante votos com as dioceses e os 
institutos religiosos equiparados;

– Assenta o direito de os bispos solici-
tarem visto de entrada aos religiosos e leigos 
estrangeiros que convidarem para atuar no 
Brasil; e

– Enseja que a Conferência Nacional dos 
Bispos do Brasil (CNBB) possa, autorizada pela 
Santa Sé em cada caso, pactuar os direitos e 
obrigações versados no acordo.

Numa rápida análise da matéria, Sr. Presidente, 
Srªs e Srs. Senadores, cabe, em primeiro lugar, relem-
brar que nossa Constituição, seguindo a ampla tradição 

constitucional interna, não carrega hostilidade alguma 
em relação à fé religiosa.

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

– Pediria licença a V. Exª, e pergunto ao Senador Marco 
Maciel se quer ser inscrito como orador para discutir 
a matéria ou quer apartear o orador.

O SR. MARCO MACIEL (DEM – PE) – Ouço o 
Senador Fernando Collor e, posteriormente, se for pos-
sível, farei uma manifestação na mesma direção em 
que S. Exª faz, que aliás produziu um brilhante pare-
cer favorável à aprovação desse acordo que estamos 
agora a discutir e que já foi aprovado pela Câmara 
dos Deputados.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– V. Exª será inscrito.

Senador Fernando Collor, V. Exª continua com 
a palavra.

O SR. FERNANDO COLLOR (PTB – AL) – Bom, 
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, como dizia, 
numa rápida análise da matéria, cabe, em primeiro 
lugar, relembrar que a nossa Constituição, seguindo 
a ampla tradição constitucional interna, não carrega 
hostilidade alguma em relação à fé religiosa. Acom-
panhando a maioria dos nossos diplomas constitucio-
nais anteriores, o atual invoca, já em seu preâmbulo, 
a proteção de Deus.

Não se pode confundir a laicidade do Estado (sua 
soberana independência e imparcialidade ante quais-
quer religiões, de modo equilibrado e construtivo) com 
o laicismo (negação do valor da religião, que é o confi-
namento do fenômeno religioso e suas incidências ao 
estritamente privado e subjetivo, sufocando quaisquer 
manifestações públicas das várias confissões), ou, 
ainda pior, com a mentalidade ateísta e anti-religiosa 
(que vê no fenômeno religioso um perigo para a hu-
manidade, para a sociedade e para a democracia.) O 
ânimo hostil à religião de modo algum condiz com a 
nossa tradição constitucional.

A leitura imediata do Acordo deixa claro que, 
por esse documento de direito internacional, não se 
cria nem se pretende criar nova agremiação religio-
sa, muito menos se deseja embaraçar, nem se logra 
prejudicar o funcionamento de qualquer denominação 
religiosa. Verifica-se que nenhum dos dispositivos do 
acordo impõe restrição a outras religiões. Ao contrá-
rio, no que tange ao ensino religioso, o tratado cria a 
obrigação de o Estado proteger as demais religiões, 
assegurando a todas o mesmo direito de acesso aos 
seus fiéis em fase escolar.

O tratado não levará o Estado brasileiro a assu-
mir, financeira ou administrativamente, o culto da re-
ligião católica – em nenhum ponto, o Acordo permite 

    601ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2009



50320 Quinta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009

semelhante leitura. O documento tampouco prejudica 
o funcionamento das demais religiões. Na realidade, 
ao contrário, abre, para as demais denominações re-
ligiosas, o caminho da formação bilateral de normas 
ajustadas às necessidades peculiares de cada qual, 
em benefício da plena fruição dos direitos decorrentes 
da proclamação da liberdade religiosa pela Constitui-
ção da República.

O objetivo maior do referido Acordo é apresentar, 
numa só peça jurídica, aquilo que já é consagrado, seja 
pelo consenso, seja pelo consueto, seja pelo positiva-
mente normatizado pelo nosso arcabouço legal. Desse 
modo, em nada se acrescenta leis ou privilégios que 
beneficiem a Igreja Católica de modo a ferir a isonomia 
que a Constituição prescreve a todas as confissões e 
expressões religiosas.

Vale lembrar que, pela Constituição Brasileira, 
o Estado se compromete a não interferir na liberdade 
religiosa, porém o valor da religião é protegido com 
medidas constitucionais.

Laicidade de Estado não se confunde com hosti-
lidade ao plano espiritual da existência humana e valo-
res religiosos. A Constituição adota a neutralidade do 
Estado, mas também se coaduna com a ideia de que 
cabe ao Estado propiciar meios para que cada indivíduo 
possa realizar-se plenamente nesta dimensão.

Sem nada prejudicar os brasileiros, o Acordo 
contempla e homenageia expressiva parcela do nosso 
povo, consagrando, num dispositivo legal de alta sig-
nificação, os preceitos que regem as relações entre a 
Igreja Católica e o Estado Brasileiro. Assim, concede 
maior clareza, organicidade e tranquilidade a essas 
relações, o que contribui para o bem-estar de todos 
aqueles que professam a fé católica.

Portanto, solicito, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Se-
nadores, o voto pela aprovação do Projeto de Decre-
to Legislativo nº 716, de 2009, que hoje foi aprovado, 
sem nenhum voto contrário, na Comissão de Relações 
Exteriores e Defesa Nacional, tão bem conduzida, pre-
sidida, pelo Senador Eduardo Azeredo. E faço aqui 
também, por solicitação do Senador Ministro Francisco 
Dornelles, uma exaltação do seu trabalho realizado ao 
longo desses meses em que estivemos discutindo no 
Congresso Nacional esta matéria do Acordo Brasil-
Santa Sé.

O Senador Ministro Francisco Dornelles, infeliz-
mente, teve que atender a um chamado urgente no Rio 
de Janeiro e não pode estar hoje nesta sessão. Mas, 
pela manhã, na Comissão de Relações Exteriores, S. 
Exª debateu, deu o seu voto e tratou de fazer com que 
o melhor se realizasse para que o projeto, ainda nesta 
tarde, pudesse chegar ao plenário desta Casa a fim de 
ser apreciado pelas Srªs e Srs. Senadores.

Muito obrigado, Sr. Presidente, muito obrigado, 
Srªs e Srs. Senadores.

O Sr. Neuto de Conto (PMDB – SC) – Concede-
me um aparte Senador Fernando Collor? Primeira-
mente, quero cumprimentá-lo pelo brilhante e profun-
do relatório que esclarece às igrejas, ao País, do que 
trata o Acordo entre o Brasil e a Santa Sé. Em segun-
do lugar, todas as igrejas que atuam no Brasil têm um 
papel fundamental na educação e na condução da so-
ciedade para o bem. Por último, quero dizer que todos 
os membros da Igreja Católica desta Nação, o maior 
País católico do mundo, sentem-se, neste momento, 
gratificados por reconhecer e por ter uma legislação 
que estabelece as normas do Vaticano e do Brasil, 
que estabelece uma visão mais clara, mais aberta, 
para aqueles que praticam a religião católica. Quero 
cumprimentá-lo e dizer da nossa satisfação por estar 
aqui e ajudar a votar essa matéria. Muito obrigado.

O SR. FERNANDO COLLOR (PTB – AL) – Mui-
to obrigado a V. Exª, Senador Neuto de Conto, muito 
obrigado, Sr. Presidente, muito obrigado, Srªs e Srs. 
Senadores.

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

Com a palavra, o Senador Marco Maciel, para 
também discutir a matéria.

O SR. MARCO MACIEL (DEM – PE. Para dis-
cutir. Com revisão do orador.) – Sr. Presidente, serei 
breve. Quero, mais uma vez, cumprimentar o Senador 
Fernando Collor pelo parecer que produziu e, ao final, 
acolhido, à unanimidade, na Comissão de Relações 
Exteriores e Defesa Nacional. 

Gostaria de observar que podemos analisar, a 
partir de três exemplos da evolução constitucional bra-
sileira, como se processou a relação entre a Cidade-
Estado do Vaticano e o Brasil. 

O primeiro, a Constituição de 1824, quando, como 
é do conhecimento público, se estabeleceu o Padroado 
e, consequentemente, havia forte presença da Igreja 
sobre as instituições durante a constituição monárquica, 
que vigorou, aliás, até a Proclamação da República. 

O segundo instante foi com o Decreto de 1889, 
de Deodoro, que proclamou, provisoriamente, como o 
próprio decreto diz: “Fica proclamada provisoriamente 
e decretada como a forma de governo da Nação bra-
sileira – a República Federativa”. 

A partir desse instante, um novo relacionamento 
se estabeleceu – o Padroado foi abolido, dizem os co-
mentadores da Constituição de 1891, entre os quais eu 
citaria João Barbalho Uchôa Cavalcanti, ilustre consti-
tucionalista pernambucano –, e então a Igreja passou 
a ter total liberdade de manifestação e ação, conforme, 
aliás, estatuído no nosso código básico.
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Finalmente, chegamos ao terceiro e último es-
tágio, esse que agora ocorre após a Constituição de 
1988. É certo que não há uma vinculação entre a atual 
Constituição e o novo acordo ou a nova concordata, 
se assim posso dizer, que se estabelece. 

Eu chamaria a atenção para o fato de que os 
princípios básicos, estabelecidos já a partir de 1891, 
foram mantidos. Como aqui foi lembrado, atualmen-
te a Santa Sé tem presença em 170 países, quase o 
mesmo número de países membros da ONU. A Orga-
nização das Nações Unidas tem hoje 192 países que 
a integram e, praticamente, todos hoje têm tratados ou 
concordatas com a Santa Sé. 

Acredito que devemos fazer um elogio à forma 
como foi negociado esse novo acordo e destacar o pa-
pel de Dom Lorenzo Baldisseri, o Núncio Apostólico no 
Brasil, que muito se empenhou, ao lado dos dirigentes 
da CNBB. . Aí gostaria de me referir não somente ao 
Presidente da CNBB, mas a Dom Dimas Lara também 
e a tantos outros que colaboraram para que chegás-
semos a um termo extremamente positivo, que vem 
sendo reconhecido pela sociedade brasileira. 

Prova de que as negociações foram bem con-
duzidas é o fato de a matéria haver sido aprovada 
na Câmara dos Deputados, e agora certamente será 
acolhida no Senado Federal, sem maiores tensões e 
traumas, mesmo porque, em última análise, o que se 
estabelece nesse novo acordo não é outra coisa se-
não a reiteração de muitos princípios constantes da 
Carta de 1988.

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

– Encerrada a discussão, passamos à votação.
O SR. MARCONI PERILLO (PSDB – GO) – Sr. 

Presidente, para encaminhar.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 

– Concedo a palavra ao Senador Marconi Perillo, para 
encaminhar.

O SR. MARCONI PERILLO (PSDB – GO. Para 
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, as primeiras pa-
lavras são de cumprimento ao Relator, Senador Fer-
nando Collor, e ao Presidente da Comissão de Rela-
ções Exteriores, Senador Eduardo Azeredo, pela for-
ma equilibrada, sensata e rápida com que se discutiu 
essa matéria.

Na verdade, esse acordo apenas, como já bem 
lembrou o Senador Marco Maciel e o próprio Relator, 
Senador Fernando Collor, ratifica uma série de en-
tendimentos entre o Estado brasileiro e o Estado do 
Vaticano. 

Não estamos aqui tratando apenas a questão 
religiosa, mas estamos tratando efetivamente de uma 

questão que diz respeito à relação entre dois Estados, 
o Estado do Vaticano e o Estado brasileiro. Esse acordo 
é composto de vinte artigos que consolidam uma série 
de disposições legais e consuetudinárias vigentes no 
plano do ordenamento jurídico interno, que constituem 
a expressão do relacionamento entre a Igreja Católica 
e o Estado brasileiro, ou seja, uma série de costumes 
que foram sendo incorporados nessa relação; além do 
respeito ao princípio da liberdade religiosa, a liberdade 
de crença, bem como pelo tratamento equitativo e o 
reconhecimento dos direitos e deveres das instituições 
religiosas legalmente estabelecidas no Brasil. 

O reconhecimento pelas partes contratantes das 
relações históricas entre a Igreja Católica e o Brasil e 
suas respectivas responsabilidades a serviço da socie-
dade e do bem integral da pessoa humana também é 
um dos dispositivos constantes desse acordo. 

Além disso, as altas partes contratantes reconhe-
cem que a Santa Sé é a suprema autoridade da Igreja 
Católica regida pelo Direito Canônico. 

Ainda na reafirmação à adesão das altas partes 
do contrato, o principio da liberdade religiosa internacio-
nalmente reconhecido também é aqui consignado. 

O art. 7º assegura a proteção dos lugares de 
culto, observadas a função social da propriedade e a 
legislação, e a cooperação entre a Igreja e o Estado, 
com vistas à proteção dos lugares de culto e de litur-
gias da Igreja Católica, símbolos e objetos culturais, 
contra toda e qualquer forma de violação, desrespeito 
e uso ilegítimo.

Por fim, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, 
ao aprovar esse acordo entre o Estado do Vaticano e 
o Governo brasileiro, nós estamos dando um passo 
definitivo em busca de uma solução duradoura para 
as relações entre o Brasil e a Santa Sé. 

A Câmara discutiu longamente, extensivamente, 
esse acordo e, ao final, chegaram os Srs. Deputados 
à conclusão de que um outro projeto foi apresentado, 
e será discutido, que leva em consideração outras 
religiões. Mas o fato é que, a partir desse acordo na 
Câmara dos Deputados e a partir do nosso próprio 
entendimento aqui no Senado, nós estamos hoje, eu 
diria até que por consenso, resolvendo uma questão 
que é histórica e definitiva nas nossas relações com 
o Vaticano.

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

– Com a palavra, o Senador Aloizio Mercadante, para 
encaminhar a votação.

V. Exª dispõe de cinco minutos.
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP. 

Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – 
Sr. Presidente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, esse 
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acordo entre o Estado brasileiro e a Santa Sé, eu diria 
que é um acordo tardio, porque, com uma história de 
509 anos, nós já deveríamos ter reconhecido essas 
prerrogativas há muito tempo. Em nada agride o caráter 
republicano e laico do Estado brasileiro, mas reconhecer 
o papel dos templos, o direito dos missionários, a edu-
cação religiosa... O princípio que está expresso nesse 
acordo é exatamente o texto que está na Constituição 
brasileira. Portanto, é uma matéria optativa para todos 
aqueles que querem ter acesso à educação religiosa, 
podendo ser oferecida como matéria complementar. É 
exatamente o texto da nossa Constituição.

Esses acordos, a Santa Sé, o Estado do Vaticano, 
já fez com dezenas e dezenas de Estados nacionais. 
Acho que essa demonstração do Brasil de reconhe-
cimento à contribuição que a Igreja Católica Apostó-
lica Romana deu à nossa cultura, à nossa formação, 
aos nossos valores, à nossa construção como povo, 
como Nação e como sociedade é um reconhecimento 
meritório e estão de parabéns o Governo brasileiro e 
o Congresso Nacional por estarem aprovando essas 
condições e essas prerrogativas.

Quero dizer que esse reconhecimento em nada 
prejudica o reconhecimento das demais denominações 
religiosas do Brasil, o papel que as igrejas evangélicas 
têm, hoje, na formação religiosa do nosso povo, e outras 
denominações, nós temos de ter o princípio do ecume-
nismo, o princípio do reconhecimento dessas religiões 
e, evidentemente, se for proposto um outro acordo nos 
moldes e nos padrões do que estamos aprovando, o 
Estado brasileiro deve aprovar: o reconhecimento das 
igrejas, as questões fiscais, o problema migratório, o 
reconhecimento do trabalho voluntário, tão importan-
te, de assistência social que a Igreja hoje desenvolve 
em nossa sociedade. 

Por tudo, o voto da nossa bancada é favorável a 
esse tratado. Nós aprovamos essa iniciativa e achamos 
que deve ser votada com uma ampla margem de votos. 
Seguramente, isso, tenho certeza, vai ao encontro do 
nosso povo, que tem uma profunda religiosidade. Ti-
vemos, na Igreja Católica, uma dimensão fundamental 
da nossa identidade como povo, como cultura, como 
Nação e como sociedade.

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

– Em votação.
As Srªs Senadoras e os Srs. Senadores que o 

aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa)
Aprovado. 
Quero ressaltar que sinto uma grande emoção por 

presidir esta sessão, porque, há 20 anos, no dia 23 de 
outubro de 1989, assinamos o primeiro acordo com a 
Santa Sé, com o Estado do Vaticano. Nesse primeiro 

acordo, permitíamos que as Forças Armadas pudes-
sem ter os seus capelães dentro delas. Depois, isso 
também foi estendido às outras confissões religiosas, 
mas há 20 anos firmamos o primeiro acordo. 

De maneira, Senador Collor, que V. Exª disse mui-
to bem: não fere nada, porque se trata de um acordo 
entre dois Estados constituídos, o Estado do Vaticano 
e o Estado brasileiro. 

Muito obrigado. 
A matéria vai à promulgação.

É a seguinte a matéria aprovada:

(*) PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 716, DE 2009 

(Nº 1.736/2009, na Câmara dos Deputados)

Aprova o texto do Acordo entre a Re-
pública Federativa do Brasil e a Santa Sé 
relativo ao Estatuto Jurídico da Igreja Cató-
lica no Brasil, assinado na Cidade – Estado 
do Vaticano, em 13 de novembro de 2008.

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

República Federativa do Brasil e a Santa Sé relativo 
ao Estatuto Jurídico da Igreja Católica no Brasil, as-
sinado na Cidade-Estado do Vaticano, em 13 de no-
vembro de 2009.

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

(*) A íntegra do texto do acordo encontra-se publicado no DSF de 

3-4-2009.

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) – 
Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Senador Inácio Arruda, pela ordem.

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-
te, já conferidos os votos e sendo Inácio Francisco de 
Assis, dificilmente eu votaria de outra forma, mas não 
quero tratar exatamente dessa questão. 

Quero pedir a V. Exª que nos permita incluir nos 
Anais do Senado Federal um caderno inteiro do jor-
nal O Povo do dia de ontem, dedicado à Guerrilha do 
Araguaia, buscando examinar a presença de inúmeros 
cearenses nesse movimento que enfrentou a ditadu-
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ra militar no nosso País. Esse caderno foi encartado 
no jornal no mesmo dia em que os restos mortais de 
Bergson Gurjão Farias eram entregues de volta à sua 
família. Eu estive presente durante toda a cerimônia, 
juntamente com o Senador Flávio Torres, e quero fazer 
este registro, porque é um material muito bem produzi-
do, que teve uma dedicação muito grande dos jornalis-
tas, que viajaram até a região do Araguaia para colher 
não só informações, mas o depoimento de inúmeros 
camponeses a respeito do movimento guerrilheiro do 
Araguaia. Considero-o muito importante e eu pediria a 
V. Exª que acolhesse esse material do jornal O Povo. 

Peço, também, permissão a V. Exª para que seja 
incluído nos Anais um pequeno pronunciamento que 
faço a respeito da figura excepcional do Procurador 
Nicolao Dino. 

V. Exª sabe que, quase que por um acordo, nós 
resolvemos repetir algumas votações a respeito das 
indicações para o Conselho Nacional de Justiça, exa-
tamente nas vagas de procuradores. Esse acordo 
tínhamos feito em relação a Nicolao Dino, mas ele 
findou em não se materializar e o Nicolao, de forma 
muito respeitosa, dirige-se aos seus pares procura-
dores e também ao Congresso Nacional declinando 
de qualquer possibilidade de uma nova indicação do 
seu nome.

Eu faço este registro porque se trata de uma pes-
soa que atuou com muito zelo no comando da orga-
nização dos procuradores federais, cumprindo o seu 
dever. Depois, durante um mandato como Conselhei-
ro do Conselho Nacional, também teve uma atuação 
muito criteriosa, com muita distinção dos seus pares 
a respeito da sua atuação.

Então, considero muito importante que V. Exª 
possa acolher este meu breve pronunciamento, jun-
tamente com a carta do Nicolao Dino.

Por último, peço a V. Exª que também acolha ma-
téria do jornal O Estado de S.Paulo, que trata de uma 
entrevista com o prefeito de Caracas. É, talvez, o prin-
cipal opositor do Governo Chávez com força política, 
porque dirige a maior cidade do país, que é a cidade 
de Caracas, mas ele, com a sua opinião de opositor, 
dirige-se ao Congresso brasileiro, solicitando que o 
Congresso brasileiro não deixe de aprovar o ingresso 
da Venezuela no Mercosul. 

Faço este registro porque estamos examinando 
o parecer do Senador Tasso Jereissati na Comissão 
de Relações Exteriores e é muito importante o pronun-
ciamento de um opositor direto do governo Chávez. 
Ele sabe muito bem que o que está em jogo não é a 
figura de Chávez, é a figura da integração, é a figura 
da Venezuela. Por isso, o Sr. Ledezma, que é o prefei-

to de Caracas, pede ao Senado do Brasil que acolha 
a proposição.

Eu acho muito significativo que o opositor se di-
rija nesses termos ao Congresso brasileiro, por isso, 
peço a V. Exª, também, que acolha esse depoimento 
de um dos opositores, o maior opositor atual do go-
verno Chávez na Venezuela 

Obrigado, Sr. Presidente.

SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIA-
MENTO DO SENADOR INÁCIO ARRUDA.

O SR. INÁCIO ARRUDA (PSDB – AL. Sem apa-
nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs. e Srs. 
Senadores, é com muito prazer que manifesto minha 
solidariedade e aproveito para me congratular com 
os demais Procuradores da República, que tiveram 
a oportuna e tempestiva iniciativa de indicar o nome 
do Procurador Regional da República da 1ª Região, 
Nicolao Dino Neto, para compor a lista tríplice de pre-
enchimento da vaga aberta no Conselho Nacional do 
Ministério Público. 

Esta minha iniciativa se deve ao fato de que te-
nho grande admiração por essa classe de servidores 
públicos. Entendo que os Procuradores da República, 
como o próprio nome os define, são os guardiões da 
“res publica”, ou seja, da “coisa do povo”. 

O reconhecimento público do Procurador Nicolao 
Dino Neto não se expressa apenas por um ato singular. 
A exemplo disso, quero destacar que ao longo de de-
zoito anos de Ministério Público, vem desempenhando 
sua missão com grande esmero e dedicação, tanto que 
já foi conduzido à Presidência da Associação Nacional 
dos Procuradores da República por duas vezes con-
secutivas (2003/2005 e 2005/2007) e , em seguida, a 
uma vaga no Conselho Nacional do Ministério Público, 
no biênio 2007/2009. 

Assim, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, 
finalizo este meu breve pronunciamento salientando 
que o Conselho Nacional do Ministério Público não 
poderia receber melhor indicação para compor o seu 
quadro do que esta e aproveito para incluir, neste meu 
discurso, a integra da carta de agradecimento do Pro-
curador Nicolao Dino Neto dirigida ao Procurador-Geral 
da República e aos demais colegas do Ministério Pú-
blico, conforme cópia em anexo. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado. 

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR INÁCIO ARRUDA EM SEU 
PRONUNCIAMENTO.

(Inseridos nos termos do art. 210, inciso 
I, § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– V. Exª será atendido. 

Eu quero ressaltar, sobretudo, que lamento a 
carta do Dr. Nicolao Dino, uma vez que eu não estava 
aqui nessa sessão, nem a presidi.

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) 
– É verdade.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) – 
Mas, se estivesse, eu teria votado no Dr. Nicolao Dino, 
uma vez que reconheço que ele é um grande membro 
do Ministério Público, que prestou grandes serviços ao 
Ministério Público.

Portanto, foi um gesto que ele teve, mas que, re-
almente, nós lamentamos, porque não foi um acerto da 
Casa não votar o seu nome para o Conselho Nacional 
do Ministério Público.

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) – 
Agradeço a V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Eu pediria aos nossos colegas que terminássemos 
a Ordem do Dia. 

Nós só temos um projeto para votar.
Há um requerimento do Senador Renato Casa-

grande, pedindo na Comissão de Relações Exterio-
res que seja votado em regime de urgência o acordo 
entre o Governo da República do Brasil e o Governo 
da República Tcheca sobre cooperação econômica 
industrial, celebrado em Praga.

É o seguinte o requerimento:

REQUERIMENTO Nº 1.348, DE 2009 
(Requerimento nº 75, de 2009 – CRE)

Requeiro, nos termos regimentais, urgência para 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 723, de 2009, que 
“Aprova o texto do Acordo entre o Governo da Repú-
blica Federativa do Brasil e o Governo da República 
Tcheca sobre Cooperação Econômica e Industrial, 
celebrado em Praga, em 12 de abril de 2008”.

Sala da Comissão, 7 de outubro de 2009. – Se-
nador Renato Casagrande.
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– As Srªs e os Srs. Senadores que aprovam o reque-
rimento de urgência queiram permanecer sentados. 
(Pausa.)

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

– Item extrapauta:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 723, DE 2009

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 723, de 2009 (nº 
1.386/2009, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o texto do Acordo entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo da 
República Tcheca sobre Cooperação Econô-
mica e Industrial celebrada em Praga, em 12 
de abril de 2008.

Parecer favorável, sob nº 1.658, de 2009, 
da Comissão de Relações Exteriores e Defe-
sa Nacional, Relator: Senador Renato Casa-
grande.

Em discussão. (Pausa.)
Não havendo oradores, encerro a discussão.
Em votação. (Pausa.)
Sem manifestação contrária, dou-o como apro-

vado.
A matéria vai à promulgação.

É a seguinte a matéria aprovada:

(*) PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 723, DE 2009 

(Nº 1.386/2009, na Câmara dos Deputados)

Aprova o texto do Acordo entre o Go-
verno da República Federativa do Brasil e 
o Governo da República Tcheca sobre Coo-
peração Econômica e Industrial, celebrada 
em Praga, em 12 de abril de 2008.

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

Governo da República Federativa do Brasil e o Go-
verno da República Tcheca sobre Cooperação Eco-
nômica e Industrial, celebrado em Praga, em 12 de 
abril de 2008.

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 
4-9-2009.

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

São as seguintes as matérias não apreciadas 
e transferidas para a próxima sessão deliberativa or-
dinária:

1 
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO  

Nº 14, DE 2009 
(Proveniente da Medida Provisória nº 464, de 2009)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei de Conversão nº 14 de 2009, que dis-
põe sobre a prestação de auxílio financeiro 
pela União aos Estados, ao Distrito Federal e 
aos Municípios, no exercício de 2009, com o 
objetivo de fomentar as exportações do País, 
e sobre a participação da União em fundos 
garantidores de risco de crédito para micro, 
pequenas e médias empresas e altera as Leis 
nºs 11.491, de 20 de junho de 2007, 8.036, de 
11 de maio de 1990, e 8.001, de 13 de março 
de 1990 (proveniente da Medida Provisória nº 
464, de 2009).

(Lido no Senado Federal no dia 16-9-
09)

Relator revisor: Senador Osmar Dias

2 
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO  

Nº 15, DE 2009 
(Proveniente da Medida Provisória nº 465, de 2009)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei de Conversão nº 15, de 2009, que autoriza 
a concessão de subvenção econômica ao Ban-
co Nacional de Desenvolvimento Econômico 
e Social – BNDES, em operações de financia-
mento destinadas à aquisição e produção de 
bens de capital e à inovação tecnológica; altera 
as Leis nºs 10.925, de 23 de julho de 2004, 
11.948, de 16 de junho de 2009, 9.818, de 23 
de agosto de 1999, e 6.704, de 26 de outubro 
de 1979; revoga dispositivos da Medida Pro-
visória nº 462, de 14 de maio de 2009, e do 
Decreto nº 70.235, de 6 de março de 1972; e 
dá outras providências (proveniente da Medida 
Provisória nº 465, de 2009).

(Lido no Senado Federal no dia 16-9-
09)
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Relator revisor: Senador João Pedro
(Sobrestando a pauta a partir de: 30-

8-09)
Prazo final prorrogado: 12-11-09

3 
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 467, DE 2009

Discussão, em turno único, da Medida 
Provisória nº 467, de 2009, que autoriza, em 
caráter excepcional, a prorrogação de con-
tratos por tempo determinado firmados com 
fundamento nas alienas “d” e “h” do inciso VI 
do art. 2º da Lei nº 8.745, de 9 de dezembro 
de 1993, e dá outras providências (prorroga-
ção de contrato por tempo determinado para 
atender necessidade temporária de excepcio-
nal interesse público).

(Lida no Senado Federal no dia 05-10-
09)

Relator revisor: Senador Papaléo Paes
(Sobrestando a pauta a partir de: 17-

9-09)
Prazo final prorrogado: 30-11-09

4 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 29, DE 2003

Votação, em segundo turno, da Propos-
ta de Emenda à Constituição nº 29, de 2003, 
tendo como primeira signatária a Senadora Lú-
cia Vânia, que dá nova redação ao art. 193 da 
Constituição Federal (trata da ordem social). 

Parecer sob nº 187, de 2009, da Comis-
são Diretora, Relator: Senador Mão Santa, 
oferecendo a redação para o segundo turno. 

5 
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. 

6 
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.

7 
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.

8 
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. 

9 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 100, DE 2007

Votação, em primeiro turno, da Proposta 
de Emenda à Constituição nº 100, de 2007, 
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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.

10 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 42, DE 2008

Votação, em primeiro turno, da Proposta 
de Emenda à Constituição nº 42, de 2008 (nº 
138/2003, na Câmara dos Deputados, tendo 
como primeiro signatário o Deputado Sandes 
Júnior), que altera a denominação do Capítulo 
VII do Título VIII da Constituição Federal e mo-
difica o seu art. 227 (dispõe sobre a proteção 
dos direitos econômicos, sociais e culturais 
da juventude). 

Parecer sob nº 297, de 2009, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Expedito Júnior, favorável, 
com as Emendas nºs 1 a 3-CCJ, de redação, 
que apresenta. 

11 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 28, DE 2009

Quinta sessão de discussão, em primeiro 
turno, da Proposta de Emenda à Constituição 
nº 28, de 2009 (nº 413/2005, na Câmara dos 
Deputados, tendo como primeiro signatário o 
Deputado Antonio Carlos Biscaia), que dá nova 
redação ao § 6º do art. 226 da Constituição 
Federal, que dispõe sobre a dissolubilidade 
do casamento civil pelo divórcio, suprimindo o 
requisito de prévia separação judicial por mais 
de um ano ou de comprovada separação de 
fato por mais de dois anos.

Parecer favorável, sob nº 863, de 2009, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Demóstenes Torres.

12 
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.

13 
SUBSTITUTIVO AO  

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 110, DE 2005

Discussão, em turno suplementar, do 
Substitutivo ao Projeto de Lei da Câmara nº 
110, de 2005 (nº 3.685/2004, na Casa de ori-
gem, do Deputado Gustavo Fruet), que altera 
os arts. 11 e 62 da Lei nº 10.406, de 10 de ja-
neiro de 2002, que institui o Código Civil (altera 
dispositivos referentes aos direitos da persona-
lidade e à constituição de uma fundação).

Parecer sob nº 1.549, de 2009, da Comis-
são Diretora, Relatora: Senadora Serys Slhes-
sarenko, oferecendo a redação do vencido.

14 
SUBSTITUTIVO AO  

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 104, DE 2007

Discussão, em turno suplementar, do 
Substitutivo ao Projeto de Lei da Câmara nº 
104, de 2007 (nº 5.522/2005, na Casa de ori-
gem, 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 sob nº 1.548, de 2009, da Comis-
são Diretora, Relatora: Senadora Serys Slhes-
sarenko, oferecendo a redação do vencido.

15 
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 
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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 Emendas nºs 2 e 3-CAE, que 
apresenta

16 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 69, DE 2001

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 69, de 2001 (no 4.594/94, 
na Casa de origem, do então Deputado Pau-
lo Paim), que dispõe sobre o atendimento de 
emergência de acidentes do trabalho em lo-
calidades onde não existe rede do Sistema 
Único de Saúde – SUS.

Pareceres sob nºs 12, de 2003; e 1.428, 
de 2009, da Comissão de Assuntos Sociais, 
1º pronunciamento: Relator ad hoc: Sena-
dor Tião Viana, favorável; 2º pronunciamento 
(em reexame, nos termos dos Requerimentos 
nºs 241, de 2003): Relator: Senador Expedito 
Júnior, favorável, nos termos da Emenda no 
1-CAS (Substitutivo), que oferece.

17 
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. 

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 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. 

20 
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. 

21 
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.
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22 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 60, DE 2007

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 60, de 2007 (nº 3.688/2000, 
na Casa de origem, do Deputado José Carlos 
Elias), que dispõe sobre a prestação de servi-
ços de psicologia e de assistência social nas 
escolas públicas de educação básica. 

Pareceres sob nºs 298 e 299, de 2009, 
das Comissões 

– de Educação, Cultura e Esporte, Rela-
tor: Senador Cícero Lucena, favorável ao Proje-
to, com a Emenda nº 1-CE, que apresenta; e 

– de Assuntos Sociais, Relator: Sena-
dor Mozarildo Cavalcanti, favorável, nos ter-
mos da Emenda nº 2-CAS (Substitutivo), que 
oferece. 

23 
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.

24 
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. 

25 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 7, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei da Câmara nº 7, de 2008 (nº 108/2007, 
na Casa de origem, da Deputada Solange 
Amaral), que altera o inciso II do caput do art. 

1.641 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 
2002 – Código Civil (é obrigatório o regime de 
separação de bens no casamento de pessoa 
maior de 70 anos).

Parecer sob nº 1.392, de 2009, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Valdir Raupp, favorável, com 
a Emenda nº 1-CCJ, que apresenta.

26 
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. 

27 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 47, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 47, de 2008 (nº 5.139/2001, 
na Casa de origem, do Deputado Osmar Ser-
raglio), que altera os arts. 12 e 21 da Lei nº 
8.429, de 2 de junho de 1992 -Lei de Impro-
bidade Administrativa (permite a aplicação de 
sanções, isolada ou cumulativamente, ao res-
ponsável por ato de improbidade, e restringe a 
aplicação da pena de ressarcimento). 

Parecer favorável, sob nº 1.056, de 2009, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Ci-
dadania, Relator “ad hoc”: Senador Neuto de 
Conto. 

28 
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. 
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29 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 130, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 130, de 2008 (nº 3.452/2008, 
na Casa de origem), de iniciativa do Presiden-
te da República, que dispõe sobre a criação 
da Carreira de Desenvolvimento de Políticas 
Sociais, sobre a criação de cargos de Analista 
Técnico e de Agente Executivo da Superinten-
dência de Seguros Privados – SUSEP, sobre a 
transformação de cargos na Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária – ANVISA, altera o Anexo 
I da Lei nº 10.871, de 20 de maio de 2004, para 
adaptar os quantitativos de cargos da ANVISA, 
a Lei nº 11.539, de 8 de novembro de 2007, que 
dispõe sobre a Carreira de Analista de Infra-Es-
trutura e sobre o cargo isolado de provimento 
efetivo de Especialista em Infra-Estrutura Sê-
nior, e altera a Lei nº 11.526, de 4 de outubro 
de 2007, para prever a fórmula de pagamento 
de cargo em comissão ocupado por militar, e a 
Lei nº 10.683, de 28 de maio de 2003.

Parecer favorável, sob nº 1.199, de 2008-
Plen, em substituição à Comissão de Consti-
tuição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador 
Romero Jucá.

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, Re-
latora ad hoc: Senadora Serys Shessarenko; 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 componentes, 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 156, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 156, de 2008 (nº 7.343/2006, 
na Casa de origem, do Deputado Tarcísio Zim-
mermann), que altera o art. 38 da Lei nº 10.741, 
de 1º de outubro de 2003 – Estatuto do Idoso, 
para garantir a prioridade dos idosos na aqui-
sição de unidades residenciais térreas, nos 
programas nele mencionados.

Pareceres favoráveis, sob nº 67 e 1.593, 
de 2009, das Comissões
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– de Direitos Humanos e Legislação Parti-
cipativa, Relator ad hoc: Senador Flávio Arns.

– de Assuntos Sociais, Relator ad hoc: 
Senador Paulo Paim (em audiência, nos termos 
do Requerimento nº 636, de 2009).

35 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 173, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 173, de 2008 (nº 1.036/2007, 
na Casa de origem, do Deputado Magela), 
que institui o exercício da profissão de Instru-
tor de Trânsito.

Parecer favorável, sob nº 1.429, de 2009, 
da Comissão de Assuntos Sociais, Relator: 
Senador Mozarildo Cavalcanti.

36 
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.

37 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 187, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara no 187, de 2008 (no 1.681/1999, 
na Casa de origem, do Deputado Arnaldo Fa-
ria de Sá), que regula o exercício da profissão 
de Técnico em Imobilização Ortopédica e dá 
outras providências.

Parecer sob no 1.430, de 2009, da Co-
missão de Assuntos Sociais, Relator: Senador 
Renato Casagrande, favorável, nos termos 
da Emenda no 1-CAS (Substitutivo), que ofe-
rece.

38 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 5, DE 2009

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 5, de 2009 (nº 1.273/2007, na 
Casa de origem, do Deputado Alexandre Silveira), 
que inclui as vacinas contra hepatite A, meningo-
cócica conjugada C, pneumocócica conjugada 

sete valente, varicela e pneumococo no Calen-
dário Básico de Vacinação da Criança.

Parecer favorável, sob nº 1.431, de 2009, 
da Comissão de Assuntos Sociais, Relator: 
Senador Mão Santa.

39 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 12, DE 2009

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

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

40 
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. 

41 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 226, DE 2006 

(Tramita nos termos dos  
arts. 142 e 143 do Regimento Comum)

Segunda sessão de discussão, em pri-
meiro turno, do Projeto de Lei do Senado nº 
226, de 2006, de iniciativa da Comissão Par-
lamentar Mista de Inquérito dos Correios, 
que acrescenta dispositivos ao Decreto-Lei 
nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Códi-
go Penal, e à Lei nº 1.579, de 18 de março de 
1952, que dispõe sobre as Comissões Parla-
mentares de Inquérito (tipifica as condutas de 
fazer afirmação falsa ou negar a verdade, na 
condição de indiciado ou acusado, em inqué-
ritos, processos ou Comissões Parlamentares 
de Inquérito).

Parecer favorável, sob nº 1.064, de 2008 
(em audiência, nos termos do Requerimento nº 
29, de 2007), Relator: Senador Alvaro Dias.
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42 
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.

43 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 118, DE 2004 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do  
Recurso nº 11, de 2009)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei do Senado nº 118, de 2004, de auto-
ria do Senador Hélio Costa, que acrescenta 
o inciso IV ao § 4º, do art. 80 da Lei nº 9.394, 
de 20 de dezembro de 1996, para assegurar 
aulas presenciais e periódicas nos cursos de 
educação à distância.

Parecer sob nº 1.451, de 2009, da Co-
missão de Educação, Cultura e Esporte, Re-
lator: Senador Marco Maciel, favorável, nos 
termos da Emenda nº 1-CE (Substitutivo), 
que oferece.

44 
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. 

45 
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.

46 
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.
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47 
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.

48 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 183, DE 2009

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 183, de 2009, de iniciativa 
da Comissão de Assuntos Econômicos, que 
altera a Lei nº 6.766, de 19 de dezembro de 
1979, que dispõe sobre o parcelamento do 
solo urbano e dá outras providências, para 
regulamentar a implantação de equipamen-
tos urbanos.

Parecer sob nº 1.388, de 2009, da Co-
missão de Desenvolvimento Regional e Tu-
rismo, Relator ad hoc: Senador Tasso Je-
reissati, favorável, com a Emenda nº 1-CDR, 
que oferece.

49 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 234, DE 2009

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 234, de 2009, de iniciativa 
da Comissão Parlamentar de Inquérito da Pe-
dofilia, que altera o Decreto-Lei nº 2.848, de 
7 de dezembro de 1940 (Código Penal) com 
a finalidade de modificar as regras relativas à 
prescrição dos crimes praticados contra crian-
ças e adolescentes.

Parecer sob nº 1.637, de 2009, da Co-
missão de Constituição Justiça e Cidadania 
(em audiência, nos termos do Requerimento 
nº 881, de 2009), Relator: Senador Aloizio Mer-
cadante, favorável, com a Emenda nº 1-CCJ, 
que apresenta.

50 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 235, DE 2009

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 235, de 2009, de iniciativa da 
Comissão Parlamentar de Inquérito da Pedo-
filia, que acrescenta inciso VI ao art. 7º da Lei 
nº 6.815, de 9 de agosto de 1980, para vedar 
a concessão de visto ao estrangeiro indiciado 
em outro país pela prática de crime contra a 
liberdade sexual ou o correspondente ao des-
crito nos arts. 240 e 241 da Lei nº 8.069, de 
13 de julho de 1990.

Parecer favorável, sob nº 1.393, de 
2009, da Comissão de Relações Exteriores 
e Defesa Nacional, Relator: Senador Ro-
meu Tuma.

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 RESOLUÇÃO Nº 21, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Resolução nº 21, de 2008, do Senador João 
Tenório e outros Senhores Senadores, que 
institui o Diploma José Ermírio de Moraes e 
dá outras providências.

Pareceres favoráveis, sob nºs 730 e 731, 
de 2008, das Comissões de Educação, Cul-
tura e Esporte, Relator ad hoc: Senador Ro-
meu Tuma; e Diretora, Relator: Senador Al-
varo Dias.

53 
REQUERIMENTO Nº 527, DE 2009 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do  
art. 222, § 2º, do Regimento Interno)

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 527, de 2009, do Senador Marconi Perillo, 
solicitando voto de aplauso ao Governador do 
Distrito Federal, José Roberto Arruda, pela 
festa realizada na Esplanada dos Ministérios 
no dia 21 de abril. 
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Parecer favorável, sob nº 1.484, de 
2009, da Comissão de Constituição, Jus-
tiça e Cidadania, Relator: Senador Demós-
tenes Torres.

54 
REQUERIMENTO Nº 545, DE 2009 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do  
art. 222, § 2º, do Regimento Interno)

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 545, de 2009, do Senador Arthur 
Virgílio, solicitando voto de repúdio à tenta-
tiva de intimidação contra o Secretário-Geral 
do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do 
Amazonas, jornalista Cristóvão Nonato, no dia 
08 de maio de 2009, em Manaus.

Parecer favorável, sob nº 1.485, de 
2009, da Comissão de Constituição, Jus-
tiça e Cidadania, Relator: Senador Demós-
tenes Torres.

55 
REQUERIMENTO Nº 1.093, DE 2009

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 1.093, de 2009, do Senador Romero 
Jucá, solicitando que, sobre o Projeto de Lei 
do Senado nº 238, de 2006, além das Comis-
sões constantes do despacho inicial de distri-
buição, seja ouvida, também, a de Serviços de 
Infraestrutura (prorrogação da não incidência 
do Adicional ao Frete para Renovação da Ma-
rinha Mercante).

56 
REQUERIMENTO Nº 1.094, DE 2009

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 1.094, de 2009, do Senador Paulo Paim, 
solicitando o desapensamento da Proposta de 
Emenda à Constituição nº 50, de 2006, das 
Propostas de Emenda à Constituição nºs 38, 
de 2004, e 86, de 2007, a fim de que tenha 
tramitação autônoma (voto secreto).

57 
REQUERIMENTO Nº 1.102, DE 2009

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 1.102, de 2009, do Senador Romero Jucá, 
solicitando a tramitação conjunta do Projeto de 
Lei do Senado nº 301, de 2009, com os Pro-
jetos de Lei do Senado nºs 212, de 2005; 67, 
199, 239 e 342, de 2006; e 287, de 2008, que 

já se encontram apensados, por regularem a 
mesma matéria. (porte de arma de fogo)

58 
REQUERIMENTO Nº 1.112, DE 2009

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 1.112, de 2009, do Senador Rome-
ro Jucá, solicitando a tramitação conjunta dos 
Projetos de Lei do Senado nºs 291, de 2006, 
e 63, de 2007, por regularem a mesma ma-
téria (concede benefício no imposto de renda 
para empresas).

59 
REQUERIMENTO Nº 1.149, DE 2009

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 1.149, de 2009, do Senador Tião 
Viana, solicitando o desapensamento da Pro-
jeto de Lei do Senado nº 259, de 2006, dos 
Projetos de Lei do Senado nºs 184, de 2004, 
e 258, de 2006, a fim de que tenha tramita-
ção autônoma (Código Brasileiro de Aero-
náutica).

60 
REQUERIMENTO Nº 1.157, DE 2009

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 1.157, de 2009, do Senador Romero 
Jucá, solicitando que, sobre o Projeto de Lei 
do Senado nº 4, de 2008, além da Comissão 
constante do despacho inicial de distribuição, 
seja ouvida, também, a de Constituição, Justi-
ça e Cidadania (institui o regime de dedicação 
exclusiva para os profissionais da educação 
básica pública).

61 
REQUERIMENTO Nº 1.158, DE 2009

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 1.158, de 2009, do Senador Jeffer-
son Praia, solicitando a tramitação conjunta 
dos Projetos de Lei do Senado nºs 510, de 
1999, e 505, de 2007, com o Projeto de Lei 
da Câmara nº 35, de 2000, que tramita em 
conjunto com os Projetos de Lei do Senado 
nºs 25, 165, 182, 242, 308 e 355, de 2003; 
352, de 2004; 370, de 2005; 151 e 531, de 
2007, por regularem a mesma matéria. (pro-
paganda de bebidas alcoólicas, alimentos, 
produtos fumígeros, medicamentos, terapias 
e defensivos).
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62 
REQUERIMENTO Nº 1.159, DE 2009

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 1.159, de 2009, do Senador Expe-
dito Júnior, solicitando a tramitação conjunta 
do Projeto de Lei do Senado nº 426, de 2008, 
com o de nº 202, de 2008, que já se encontra 
apensado aos Projetos de Lei da Câmara nºs 
19 e 70, de 2004; 78, 86, 108 e 133, de 2005; 
6, de 2006; 99, 103 e 128, de 2007; e 74, 135, 
165, 172 e 198, de 2008; e com os Projetos de 
Lei do Senado nºs 141 e 322, de 2003; 167 e 
208, de 2004; 56 e 315, de 2006; 71, 96, 97, 
192, 201, 222, 257, 383, 401, 462, 550, 594, 
613 e 645, de 2007; 19, 253 e 280, de 2008, 
por regularem a mesma matéria (mudanças 
na Lei nº 9.503, de 1997, que institui o Código 
de Trânsito Brasileiro).

63 
REQUERIMENTO Nº 1.198, DE 2009

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 1.198, de 2009, do Senador Expe-
dito Júnior, solicitando que, sobre o Projeto 
de Lei do Senado nº 369, de 2008, além da 
Comissão constante do despacho inicial de 
distribuição, seja ouvida, também, a de As-
suntos Sociais (proíbe concurso público para 
cadastro de reserva).

64 
REQUERIMENTO Nº 1.217, DE 2009

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 1.217, de 2009, de autoria do Senador 
Valter Pereira, solicitando o desapensamento 
dos Projetos de Lei da Câmara n°s 49, de 2003; 
e 86, de 2004, e dos Projetos de Lei do Senado 
nºs 115 e 134, de 2005; 223 e 285, de 2006; e 
558, de 2007; e a tramitação conjunta, dividida 
em dois blocos, por afinidade, das seguintes 
matérias: – Projetos de Lei do Senado nºs 410, 
de 2003; e 224, de 2004 (gratuidade no trans-
porte coletivo para idosos); e – Projetos de Lei 
do Senado nºs 249, de 2004; e 135, de 2008 
(isenções fiscais para doações a instituições 
filantrópicas e pensão alimentícia).

65 
REQUERIMENTO Nº 1.234, DE 2009

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 1.234, de 2009, do Senador Tião Viana, 

solicitando o desapensamento do Projeto de 
Lei do Senado nº 25, de 2007, dos Projetos 
de Lei do Senado nºs 221 e 268, de 2006, a 
fim de que tenha tramitação autônoma (ama-
zônia legal).

66 
REQUERIMENTO Nº 1.236, DE 2009

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 1.236, de 2009, do Senador Gilber-
to Goellner, solicitando que, sobre o Projeto 
de Lei do Senado nº 374, de 2009, além da 
Comissão constante do despacho inicial de 
distribuição, seja ouvida, também, a de Agri-
cultura e Reforma Agrária.

67 
REQUERIMENTO Nº 1.238, DE 2009

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 1.238, de 2009, do Senador Romero 
Jucá, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do 
Senado nº 232, de 2006, além das Comissões 
constantes do despacho inicial de distribuição, 
seja ouvida, também, a de Constituição, Jus-
tiça e Cidadania.

 
68 

REQUERIMENTO Nº 1.239, DE 2009

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 1.239, de 2009, do Senador Romero 
Jucá, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do 
Senado nº 685, de 2007, além das Comissões 
constantes do despacho inicial de distribuição, 
seja ouvida, também, a de Constituição, Jus-
tiça e Cidadania.

69 
REQUERIMENTO Nº 1.263, DE 2009

Votação, em turno único, do Reque-
rimento nº 1.263, de 2009, do Senador 
Wellington Salgado, solicitando que, so-
bre o Projeto de Lei do Senado nº 81, de 
2008, além das Comissões constantes do 
despacho inicial de distribuição, seja ouvi-
da, também, a de Ciência, Tecnologia, Ino-
vação, Comunicação e Informática (dispõe 
sobre a comercialização e o uso de óleo de 
origem vegetal).
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70 
REQUERIMENTO Nº 1.270, DE 2009

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 1.270, de 2009, do Senador Osvaldo 
Sobrinho, solicitando o desapensamento dos 
Projetos de Lei do Senado nºs 264, de 2006; e 
132, de 2009, a fim de que tenham tramitação 
autônoma (dispõem sobre novas hipóteses de 
tipificação penal do esbulho possessório).

71 
REQUERIMENTO Nº 1.276, DE 2009 

(Incluído em Ordem do Dia, nos  
termos do art. 222 do Regimento Interno)

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 1.276, de 2009, de iniciativa da Comissão 
de Relações Exteriores e Defesa Nacional, so-
licitando seja apresentado voto de censura e 
repúdio ao cerco militar à Embaixada do Bra-
sil em Tegucigalpa e à repressão do governo 
golpista contra as manifestações pacíficas dos 
partidários do governante legítimo de Hondu-
ras, Manuel Zelaya.

Parecer nº 1.636, de 2009, da Comissão 
de Relações Exteriores e Defesa Nacional, 
em reexame, favorável, nos termos do texto 
que apresenta.

72 
REQUERIMENTO Nº 1.299, DE 2009 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do  
art. 222 do Regimento Interno)

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 1.299, de 2009, Do Senador Expedieto 
Júnior, solicitando que, sobre o Projeto de Lei 
do Senado nº 711, de 2007, além da Comissão 
constante do despacho inicial de distribuição, 
seja ouvida, também, a de Serviços de Infra-
estrutura (torna obrigatório o uso de disposi-
tivo de rastreamento por satélite nos veículos 
automotores destinados ao transporte coletivo 
interestadual).

73 
REQUERIMENTO Nº 1.300, DE 2009 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do  
art. 222 do Regimento Interno)

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 1.300, de 2009, do Senador Expedito Jú-
nior, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do 
Senado nº 22, de 2008, que tramita em conjun-

to com o Projeto de Lei da Câmara nº 134, de 
2008; e o Projeto de Lei do Senado nº 475, de 
2008, além da Comissão constante do despa-
cho inicial de distribuição, seja ouvida, também, 
a de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e 
Fiscalização e Controle (define os crimes de 
responsabilidade e estabelece as respectivas 
normas de processo e julgamento.)

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Permita-me pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Pela ordem, concedo a palavra a V. Exª, mas anuncio 
o orador Senador Tasso Jereissati, por permuta com 
o Senador Arthur Virgílio.

Tem V. Exª a palavra pela ordem.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Eu gostaria de fazer 
um breve registro, Sr. Presidente, Senador José Sarney, 
com respeito ao episódio em que um grupo pequeno 
de pessoas causou um desastre para os estudantes 
do Brasil, com a fraude, ou a tentativa de fraudar o 
exame do Enem.

O Exame Nacional do Ensino Médio, de res-
ponsabilidade do MEC, do Ministério da Educação, 
constitui-se hoje em algo de extraordinária importân-
cia. Quatro milhões de estudantes de todo o Brasil 
estavam aguardando para fazê-lo, no último final de 
semana, para a avaliação da conclusão do ensino 
médio, inclusive como uma forma de poderem in-
gressar no ensino superior. Infelizmente, houve uma 
falha por parte do Consórcio Nacional de Avaliação 
e Seleção (Connasel), empresa que ganhou o pro-
cesso de licitação. 

Em vista disso, daquele verdadeiro desastre que 
há de se lamentar, precisaram, o Ministério da Educa-
ção, a Secretária de Ensino Superior, o Ministro Fer-
nando Haddad, a Srª Maria Paula Dallari Bucci, tomar 
providências enérgicas e de pronto para verificar como 
realizar um novo Enem, que agora está marcado para 
5 e 6 de dezembro.

Quero cumprimentar a forma como os Senadores, 
inclusive da oposição, aguardaram todas a providências 
tomadas pelo Ministério da Educação. Notei que não 
houve propriamente críticas ao Ministério da Educação 
por parte da oposição. Houve compreensão sobre as 
providências rapidamente tomadas. Inclusive, ontem, 
assisti pela Globo News a um diálogo entre a Srª Ma-
ria Waldvogel, o ex-Ministro e Secretário da Educação 
Paulo Renato Souza, de São Paulo, com a Secretária 
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de Ensino Superior, Maria Paula Dallari Bucci, que es-
clareceu tudo com muita assertividade e seriedade. E 
notei da parte do ex-Ministro Paulo Renato uma atitude 
de compreensão, de elogio aos aspectos de inovação 
do Enem. Ponderou e fez algumas observações que 
certamente estão sendo consideradas pelo Ministério 
da Educação.

Portanto, Sr. Presidente, cumprimento a equipe 
do Ministro Fernando Haddad e renovo o apelo por 
ele próprio realizado junto a todos os reitores de uni-
versidades: que possam agora adaptar os seus res-
pectivos exames vestibulares à nova data da prova do 
Enem, dias 5 e 6 de dezembro, que agora contará com 
a colaboração do Cesgranrio, dos Correios, da Polícia 
Federal e de todos os que, no Ministério da Educação 
e nas Secretarias de Educação de cada Estado, vão 
poder colaborar.

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

– Com a palavra o Senador Tasso Jereissati.
O SR. TASSO JEREISSATI (PSDB – CE) – Acho 

que a Senadora Fátima Cleide tinha pedido pela or-
dem, Sr. Presidente.

A SRA. FÁTIMA CLEIDE (Bloco/PT – RO. Pela 
ordem. Sem revisão da oradora.) – Um minutinho. Eu 
gostaria de pedir pela ordem, Sr. Presidente, com a 
aquiescência generosa do Senador Tasso Jereissati. 
(Pausa.)

Sr. Presidente, eu gostaria de agradecer a genero-
sidade do Senador Tasso Jereissati, mas gostaria, bem 
rapidinho, de registrar que toda a bancada do Estado 
de Rondônia, neste momento, encontra-se em com-
passo de espera para a votação, em segundo turno, 
da PEC 483, do Estado de Rondônia. Temos alguns 
representantes das centenas de servidores públicos 
do Estado que estão neste momento lotando a galeria 
da Câmara Federal. 

Eu gostaria só de registrar nesta Casa, Sr. Presi-
dente, a nossa confiança de que, tão logo se conclua 
a votação do PL que trata dos técnicos agrícolas, a 
PEC 483 será colocada em votação. E estamos tam-
bém querendo registrar aqui a nossa confiança de que 
será aprovada. Semana que vem, se Deus quiser, nós 
a estaremos apreciando nesta Casa.

Era para fazer esse registro, Sr. Presidente. 
Muito obrigada.

Obrigada, Senador Tasso Jereissati. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Sr. Presidente, eu disse Maria, mas o nome é Mônica 
Waldvogel.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Os Anais da Casa registrarão, Senador.

Eu pediria aos ilustres colegas que não pedis-
sem mais a palavra para pequenas comunicações 
e nem pela ordem, porque, na realidade, isso é um 
outro discurso que está preterindo os oradores ins-
critos.

V. Exª está com a palavra, Senador Tasso Je-
reissati.

O SR. TASSO JEREISSATI (PSDB – CE. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Muito obrigado.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, gos-
taria de trazer ao plenário desta Casa algumas 
preocupações que tenho tido em função dos acon-
tecimentos, dos números, principalmente aqueles 
ligados ao desenvolvimento econômico e social do 
nosso País.

Temos tido, nos últimos quatorze meses, um 
sentimento em função até da maneira como o Brasil 
saiu da queda do crescimento da economia, passan-
do para um patamar de leve subida de economia, 
juntando-se a isso as vitórias obtidas na Copa do 
Mundo – o Brasil será sede da Copa do Mundo em 
2014 – e, mais recentemente, para a alegria de to-
dos nós, a vitória nas Olimpíadas, em que o Rio de 
Janeiro – todos nós brasileiros nos consideramos um 
pouco de lá – conseguiu desbancar cidades como 
Chicago, Madri, Tóquio, e foi escolhido como a sede 
das Olimpíadas de 2016. 

É claro o crescimento da importância do Brasil 
no cenário econômico mundial, no cenário político 
mundial, fazendo com que o Pais seja cada vez mais 
levado em consideração como um ator importante no 
cenário internacional. Tudo isso me fez refletir sobre 
aquilo que é uma grande sensação, até certo ponto, 
em função da realidade e do que pode ficar escondido 
atrás dessa euforia. 

Por exemplo, o número do IDH foi um número que 
me chamou bastante a atenção. O Brasil é o 75º país 
em desenvolvimento humano. Esse índice escolhido, 
como V. Exª sabe, foi criado por um economista indiano, 
que não se conformava justamente com aquela visão 
bastante econometrista, dos economistas, de que o 
desenvolvimento do país ficasse restrito apenas ao 
crescimento do PIB. Se o crescimento do PIB fosse 
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elevado, o país ia bem. Se o crescimento do PIB fosse 
pequeno, o país ia mal.

Esse economista detectou que várias economias 
do mundo, em função de circunstâncias econômicas... 
Países, por exemplo, produtores de petróleo têm uma 
economia crescente muito grande, no entanto, a qua-
lidade de vida dos seus cidadãos é de péssima qua-
lidade, seja na educação, na saúde, na moradia, na 
assistência médica, nos serviços públicos. Enfim, o PIB 
sozinho não é um indicador que possa ser o retrato 
tido como o da situação de um país. 

Para isso, esse economista criou o IDH, que 
juntava à renda outros indicadores, principalmente 
sociais. Incluía a educação, a saúde, o saneamen-
to básico, outros fatores que entrariam para checar 
a qualidade de vida do cidadão de um país. Foram 
esses índices, justamente, Senador Azeredo, que 
mostraram o seguinte: o Brasil pode se tornar, em 
pouco tempo, a quinta ou sexta economia do mundo. 
Mas na qualidade de vida do seu cidadão, o Brasil 
está parado há anos no 75º lugar do mundo, tendo à 
frente vários países da América do Sul, da América 
Central, do Leste Europeu, da Ásia e, inclusive, al-
guns países da África.

O que mostra o seguinte: nós estamos indo bem 
sim, relativamente, na economia. Mas no aspecto so-
cial, Senadora Marisa, que é uma Senadora, desde o 
início de sua carreira, profundamente preocupada com 
o social, justamente no social, em que deveria estar o 
forte de um governo de um partido de esquerda, mais 
preocupado com a questão social, é aí que nós esta-
mos indo muito mal. Mas muito mal mesmo, a ponto 
de se nós levássemos, por exemplo, em consideração 
só o IDH da saúde, nós não seríamos o 75º. Nós se-
ríamos o 81º em qualidade de saúde, de serviços de 
saúde e de saúde da população.

Agora, isso choca mais ainda quando nós olha-
mos o que está acontecendo. Ou seja, nós não po-
demos dizer, nós não podemos afirmar que um país 
que é o 75º em Índice de Desenvolvimento Humano, 
que é o 81º em saúde do seu cidadão, é um país 
que está bem e que está passando para o Primeiro 
Mundo, não. Nós estamos e podemos estar passando 
para o Primeiro Mundo em determinados índices eco-
nômicos, mas no índice de qualidade de vida e nos 
índices sociais nós estamos ainda muito longe. Em 
alguns pontos, até oscilando entre país emergente e 
país subdesenvolvido. 

Senador Arthur, eu queria que V. Exª e a Se-
nadora Marisa prestassem atenção a isto. Ora, se 
temos um dos piores índices sociais – educação e 
saúde especificamente, para não alargarmos muito –, 
e olharmos para o futuro, veremos um país que está 
falando em investir nos próximos anos, e isso tem que 
ser relativizado.

Ontem, li nos jornais que o Governador Sérgio 
Cabral, grande Governador do Rio de Janeiro, tem uma 
expectativa de investimento público no Rio de Janei-
ro, para as Olimpíadas, de cerca de US$50 bilhões. 
Vi, nos anúncios que foram feitos durante a Copa do 
Mundo, quando o Brasil ganhou a Copa do Mundo, in-
vestimentos que seriam feitos, se não me engano, em 
doze cidades brasileiras, ao redor de US$12 bilhões. 
Aí já estamos falando em cerca de US$62 bilhões. Vi-
mos, por exemplo, com o descobrimento do petróleo 
do pré-sal, o anúncio de que serão feitos investimentos 
estatais na Petrobras, portanto, investimentos públicos 
na Petrobras, ao redor de US$100 bilhões. Só aí, fa-
zendo uma conta evidentemente muito superficial, que 
precisa ser aprofundada, só aí, estamos falando em 
investimentos na Petrobras para o pré-sal, em inves-
timentos na Copa do Mundo e em investimentos nas 
Olimpíadas de cerca de US$160 bilhões. 

Ora, se pegarmos os fatos para análise, se 
verificarmos, por exemplo, os investimentos do Go-
verno Lula em todo o seu período, desde o início do 
Governo Lula para cá, eles não representam, soma-
dos, mais do que US$65 bilhões. Ou seja, nesses 
anos todos, o Governo Lula investiu US$65 bilhões, 
somados todos os investimentos feitos em todas 
as horas. E apenas nos três eventos – aumento de 
capital do pré-sal, da Petrobras, financiamento da 
infraestrutura das Olimpíadas e financiamento da 
infraestrutura da Copa do Mundo – estão falando 
em US$160 bilhões. 

Evidentemente que esses números não são reais. 
Não se pode acreditar que se em sete, oito anos não 
se conseguiu investir mais de US$60 bilhões... E veja 
bem: US$60 bilhões é a taxa de investimento deste ano. 
A taxa de crescimento do investimento é decrescente, 
é um dos piores resultados. A taxa de investimento é 
decrescente. Vai poder investir, só nesses três itens, 
US$165 bilhões, com a seguinte característica: até aí, 
não tem um tostão para o social.

O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – Permite, 
Senador?
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O SR. TASSO JEREISSATI (PSDB – CE) – Não 
tem um tostão para a educação, não tem um tostão 
para a saúde, por exemplo. Significa o quê? Significa 
que nós vamos investir muito mais do que nós pode-
mos, se investir isso tudo, aumentar a dívida pública 
e continuar com o 75º lugar no desenvolvimento hu-
mano, 81º lugar no desenvolvimento da saúde, sendo 
um país em que a economia cresce, mas injusto com 
a população pobre e com a concentração de renda 
gigantesca.

Esses números eu joguei, Senador Arthur, para 
que nos levassem a uma reflexão. Porque estou empe-
nhado... E pedi a vários setores que estudassem com 
a maior profundidade esses números, porque esses 
bilhões que estão soltos aí, que estão sendo colocados 
como investimento, como salvadores da Pátria etc., 
estão começando a virar uma fantasia que pode vir a 
prejudicar a qualidade de vida da nossa população e 
da próxima geração.

Senador Arthur, com a palavra.
O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – Senador 

Tasso, eu aqui relacionei alguns números para acres-
centar aos seus, todos eles perfeitamente visíveis a 
olho nu no relatório do Pnud. V. Exª se referiu muito 
bem ao fato de que o Brasil é o 75º em IDH (Índice de 
Desenvolvimento Humano). Agora, o Brasil, de 2000 
a 2007, cresceu...

(Interrupção do som.)

O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – Sr. Presi-
dente... De 2000 a 2007, o IDH cresceu 0,41% apenas. 
De 1995 a 2000, apesar daquelas crises sistêmicas 
todas, ele cresceu 1,5%. Está na página 168 do rela-
tório. O IDH médio, se nós levarmos em conta que ele 
vai de 0 a 1, e portanto vai do melhor para o pior – 1 
é o pior –, é de 0,813%. Estamos atrás de Chile, Ar-
gentina, Uruguai – pasmem! –, Cuba, aí vem México – 
pasmem de novo! –, Venezuela e – pasmem mais uma 
vez! – Panamá. Agora, a Albânia está em 70º lugar, ou 
seja, com IDH melhor que o brasileiro. A expectativa 
de vida, nós estamos em 81º lugar. De 2006 a 2007, 
a mexida para melhor foi apenas de 71.9 anos para 
72.2 anos. Entre os 20% mais pobres, de 99 crianças 
em cada 1.000 morrem ao nascer. Quando falamos 
de renda, somos o 79º país. Na alfabetização, somos 
o 71º. Em matrículas, e graças a um esforço muito 
grande do período passado, do Governo do Presidente 
Fernando Henrique, somos o 40º. Agora, vamos ver 
que nós temos um gasto com educação de 14,5% do 

PIB, parecido com Chile e Noruega, só que nós temos 
uma educação massificada, num primeiro nível, mas 
de baixa qualidade, vamos reconhecer isso, enfim. 
Setenta por cento das pessoas até 25 anos não pas-
sam do ensino secundário. Muito bem, em relação à 
saúde, despendemos 7,2%; o Chile, o dobro; e a No-
ruega, mais ou menos 18%. A preocupação com saú-
de é muito maior lá. E o resultado de tudo isso é que, 
neste País – e V. Exª faz muito bem em investir contra 
uma certa ilha da fantasia que criam –, os 10% mais 
ricos detêm 43% da riqueza nacional e os 10% mais 
pobres apenas 1% da riqueza nacional. São números 
que eu gostaria de ver incorporados ao seu discurso 
por entender que são números, e são números cons-
tatados pela pesquisa do Pnud. Portanto, números 
que são verdadeiros e que são mais verídicos obvia-
mente do que as quimeras, as propostas vazias, en-
fim, e tudo aquilo que não significa a realidade que o 
nosso povo verdadeiramente vive. O mais é panis et 
circenses, como se dizia na Roma dos Césares, que 
era uma Roma marcada por uma divisão de classes 
muito dura e pela crueldade das arenas.

O SR. TASSO JEREISSATI (PSDB – CE) – Se-
nador Arthur, e mais: V. Exª fala da concentração de 
renda, mas é claro isso; é uma conseqüência natural 
que só vai agravar-se. Se não há investimentos na 
educação, se a nossa educação e a nossa saúde não 
têm investimentos necessários – e aqui estão esses 
números que comprovam que...

(Interrupção do som.)

O SR. TASSO JEREISSATI (PSDB – CE) – (...) 
todos os recursos, todos os investimentos, todas as 
energias do Governo brasileiro...

Presidente. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP) 

– Estou prorrogando de três em três minutos.
O SR. TASSO JEREISSATI (PSDB – CE) – Obri-

gado, Presidente.
Esses números comprovam que todas as ener-

gias, todos os investimentos do Governo nos próximos 
anos não serão sequer possíveis de serem alocados, 
como prometido, apenas para esses três projetos, 
não havendo qualquer prioridade para a educação e 
para a saúde.

Sabemos – a história está cansada de compro-
var – que, em todas as regiões do mundo, em todos 
os períodos da história, é por meio da preparação da 
população, da educação da população que se conse-
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gue diminuir as desigualdades. Nenhum país do mundo 
conseguiu superar as suas dificuldades, priorizando, 
em vez da educação e da saúde, investimentos em 
outras áreas que não tenham repercussão imediata 
do ponto de vista social.

Por isso, coloco mais alguns números que 
estão...

O Sr. Antonio Carlos Júnior (DEM – BA) – Se-
nador Tasso, V. Exª me permite um aparte?

O SR. TASSO JEREISSATI (PSDB – CE) – Se-
nador Antonio Carlos, desculpe-me, eu não o havia 
visto. Por favor.

O Sr. Antonio Carlos Júnior (DEM – BA) – 
Senador Tasso, esse pronunciamento de V. Exª tem 
grande importância, para mostrar que o nível de 
investimento no Brasil é muito baixo. E, mesmo as-
sim, os gastos na área social não chegam à ponta, 
ou seja, aos municípios. Por quê? Vem corrupção, 
vem má aplicação. E outra coisa: o Governo teima 
em gastar com o custeio da máquina. Quer dizer, o 
custeio da máquina tem uma concentração de recur-
sos enorme, enquanto o investimento nas priorida-
des, que são educação e saúde – o IDH está aí para 
mostrar –, não é satisfatório. Portanto, hoje mesmo 
fiz um pronunciamento, falando exatamente do mau 
uso dos recursos públicos. Esta é a razão: não há di-
nheiro nem para investir, nem para melhorar a saúde 
e a educação, porque o dinheiro é mal gasto. Aqui 
mesmo, hoje, saiu uma nota – foi um dado oficial –, 
uma resposta do Ministro do Desenvolvimento Agrá-
rio, Miguel Rosseto, ao Deputado Ronaldo Caiado: a 
de que, nos últimos cinco anos, o Governo Federal 
passou para o MST R$115 milhões. Aqui está uma 
das razões... Quer dizer, não é só essa, mas aqui 
está uma prova da má aplicação dos recursos públi-
cos. Então, isso é que nos impede de ter uma melhor 
educação, uma melhor saúde e, consequentemente, 
um melhor IDH. Também temos baixíssima condição 
de investir, o PAC está aí mostrando. E nós ficamos 
com receio das Olimpíadas.

(Interrupção do som.)

O SR. TASSO JEREISSATI (PSDB – CE) – Já 
vou terminar, Sr. Presidente.

Muito obrigado por sua intervenção, que vem 
enriquecer o que estou dizendo.

E, aproveitando, queria dar mais dois dados 
importantes em relação a isso. Quero voltar a cha-
mar a atenção para esses números que estão sendo 

levantados em relação às Olimpíadas, à Petrosal, à 
Petrobras, à Copa do Mundo. Estamos falando, aqui, 
já em cerca de US$150 bilhões. Isso é o mundo da 
fantasia. Por outro lado, os péssimos resultados na 
área social, que deixam o Brasil ainda como um 
país do terceiro mundo, um país subdesenvolvido, 
que não apresenta progresso, nenhuma tendência 
de progresso.

Mas, ainda do lado dos investimentos, Senador 
Arthur Virgilio, há um dado interessante: a arrecadação 
está decaindo. Mesmo com a retomada do crescimen-
to, a arrecadação está decaindo. Existe a perspectiva 
de um superávit primário menor neste ano e menor no 
ano que vem. E, se V. Exª pegar o passado, nos últi-
mos oito anos, pegando exatamente o período Lula, 
Senador Arthur Virgílio – não sei se V. Exª, Senador 
Antonio Carlos Júnior, já teve a curiosidade de ver este 
número –, o crescimento das economias emergentes 
nos últimos sete anos foi de 69,6%. O crescimento do 
mundo foi de 35,7%, e o crescimento do Brasil foi de 
34,3%. Ou seja, nos últimos sete anos, com toda essa 
euforia, nós ainda crescemos menos do que o mundo, 
nós ainda crescemos muito menos do que os países 
emergentes. O Brasil está relativamente menor do que 
os outros países do Bric.

Agravando mais ainda essa situação, vi no jor-
nal, na semana passada, que, pela primeira vez, Se-
nador Júnior, na história deste País, o FAT vai ter um 
rombo fantástico – o FAT, que é justamente o fundo 
de investimento que o BNDES usa para enfrentar 
as fases negras. O rombo, que é de R$2,7 bilhões 
neste ano...

O Sr. Antonio Carlos Júnior (DEM – BA) – O 
FAT é a principal fonte de recursos do BNDES.

O SR. TASSO JEREISSATI (PSDB – CE) – É a 
principal fonte de recursos do BNDES, que é quem está 
investindo também em outras áreas. Está previsto um 
rombo de R$7 bilhões para o ano que vem.

Então, Sr. Presidente, obrigado pela generosida-
de, pela paciência.

Gostaria muito que viéssemos a destrinchar, a 
discutir esses números, para que não ficássemos iludi-
dos com uma fantasia, com algo que não é a realidade 
e para que, com base nessa ilusão, não criássemos 
uma verdadeira herança maldita para os próximos go-
vernos brasileiros.

Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Tasso Jereis-
satti, o Sr. José Sarney, Presidente, deixa a 
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cadeira da Presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Romeu Tuma.

A SRA. FÁTIMA CLEIDE (Bloco/PT – RO) – Pela 
ordem, Sr. Presidente.

O SR. EFRAIM MORAIS (DEM – PB) – Sr. Pre-
sidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP) 
– Pela ordem, a Senadora Fátima Cleide; em segui-
da, V. Exª. 

Agora, chamo para a tribuna o Senador César 
Borges, como Líder.

A SRA. FÁTIMA CLEIDE (Bloco/PT – RO. Pela 
ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, gos-
taria de fazer uma solicitação a V. Exª. Há na Mesa um 
requerimento do Senador Cristovam Buarque, também 
assinado por outros Senadores, no sentido de que a 
Mesa aprove a solicitação de uma sessão solene no dia 
15 de outubro, Dia do Professor, com vistas a homena-
gearmos os professores e professoras brasileiras.

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

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP) 
– Vou verificar se já pode colocar em ordem...

Senador Efraim, com a palavra.
O SR. EFRAIM MORAIS (DEM – PB. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, também está 
sobre a Mesa requerimento de minha autoria para, 
nos termos do art. 222 do Regimento Interno, sejam 
apresentadas congratulações às diretoras da Escola 
Municipal de Ensino Fundamental Fenelon Câmara, em 
João Pessoa, e da Escola Municipal CEAI Dr. Elpídio 
Almeida, em Campina Grande, por terem sido con-
templadas pela sexta edição do Prêmio de Educação 
Ambiental “Amigos do Mar”, patrocinado pelo Institu-
to Arcor Brasil e pelo Projeto Tamar-ICMBio (Instituto 
Chico Mendes).

A Escola Fenelon Câmara, Sr. Presidente, ga-
nhou o 1º lugar, e a Escola Dr. Elpídio de Almeida fi-
cou com o 4º lugar, entre todas as escolas da Região 
Nordeste do Brasil.

Concorreram ao Prêmio de Educação Ambien-
tal “Amigos do Mar” desenhos elaborados por duplas 
de alunos após a realização das aulas de educação 
ambiental sugeridas no Guia do Professor Nossas 
águas sempre limpas – ferramenta de educação am-
biental disponibilizada pelos organizadores em ende-
reço eletrônico.

Sr. Presidente, para se ter uma idéia, participa-
ram do concurso 402 mil estudantes – estou dizendo 

“402 mil estudantes” – de 1.295 escolas públicas de 
16 Estados brasileiros.

Solicito a V. Exª que seja votado ou dado por lido 
o requerimento, ao tempo em que solicito da Mesa da 
Casa que ele seja publicado na íntegra. Faço um ape-
lo a V. Exª, para que seja feito o registro de sinceros 
cumprimentos aos alunos, professores e diretores da 
Escola Municipal Fenelon Câmara, em João Pessoa, e 
da Escola Elpídio de Almeida, em Campina Grande.

Era isso que gostaria de falar. Agradeço a V. 
Exª.

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

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP) 
– Senador Efraim, a Presidência define que encami-
nhará o voto de aplauso de V. Exª.

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

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP) 
– E o requerimento vai ao arquivo. Então, já está de-
finido.

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

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP) 
– Eu pediria desculpas, Senador César Borges. Mas, 
Senador...

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Pela or-Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Serei bastante breve, 
Sr. Presidente. 

Apenas para dizer a V. Exª que lamento muito não 
se ter realizado hoje a reunião de audiência pública na 
Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo, de 
iniciativa do Senador Jefferson Praia, muito oportuna, 
por sinal. E, nessa ocasião, discutiríamos lá com repre-
sentantes do Ministério do Planejamento, do Ministério 
da Fazenda e do Tesouro Nacional esse absurdo de 
contingenciamento de recursos da Suframa – Superin-
tendência da Zona Franca de Manaus. Porque, numa 
hora em que o Governo rebaixa o seu esforço para efei-
tos de superávit primário, ele contingencia recursos que 
não são nem do Orçamento, que são recursos oriundos 
de preços públicos cobrados pela Suframa a empresas 
locais. Portanto, em sacrifício dos empresários, dos tra-
balhadores do meu Estado e que, se não fossem con-
tingenciados, beneficiariam toda a Amazônia ocidental, 
e mais a banda oriental do Estado do Amapá. Portanto, 
o prejuízo é grande para os Municípios do Estado do 
Amazonas. Ficou para a semana que vem.
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Peço ainda que V. Exª acolha voto de pesar que 
requeiro pelo falecimento, em Manaus, no dia 6 de ou-
tubro último, da Srª Maria Izabel da Eira Corrêa, avó 
materna do Deputado Federal Marcelo Serafim e, por-
tanto, mãe da Srª Lydia da Eira Corrêa; portanto, nora 
do ex-Prefeito de Manaus Serafim Fernandes Corrêa 
e mãe do Sr. Augusto Ferreira da Eira.

Peço que V. Exª comunique à família inteira a partir 
do próprio Deputado Federal Marcelo Serafim.

Ainda, Sr. Presidente, peço que registre e que 
acolha na íntegra o pronunciamento que aqui envio 
a V. Exª, dizendo que, a partir das 17 horas de hoje, 
horário de Manaus, se abriu a Cúpula Amazônica de 
Governos Locais, que visa a incluir a Amazônia nas 
negociações de mudanças climáticas.

É uma proposta conduzida em comum pela Con-
federação Nacional dos Municípios, por intermédio 
do Sr. Paulo Ziulkóski; a Associação Amazonense de 
Municípios, a partir do Presidente da Associação, Jair 
Aguiar Souto, atual Prefeito do Município de Manaquiri; 
e pelo anfitrião do oportuno evento, que é o Prefeito 
de Manaus, Dr. Amazonino Mendes.

Faço votos para o êxito dos trabalhos e que essa 
cúpula chegue às melhores conclusões sobre a Amazô-
nia, o Brasil e o próprio futuro da humanidade a partir de 
uma boa averiguação dessa problemática sobre o clima. 
Portanto, muito êxito eu desejo à Cúpula Amazônica de 
Governos Locais, que começa no dia de hoje.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIA-
MENTO DO SR. SENADOR ARTHUR VIR-
GÍLIO.

O SR. ARTHUR VIRGILIO (PSDB – AM. Sem 
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs. e 
Srs. Senadores, em Manaus, realiza-se às 17 horas 
– neste momento, portanto – a abertura da Cúpula 
Amazônica de Governos locais. 

A iniciativa é mais do que oportuna e o tema cen-
tral dos debates coincide com o debate que, em Esto-
colmo, é conduzido pelo Brasil e a União Européia.

O assunto gira em torno da inclusão da Amazônia 
nas Negociações de Mudança Climática. A Cúpula é 
conduzida em comum pela Confederação Nacional de 
Municípios, pela Associação Amazonense de Municí-
pios e pela Prefeitura Municipal de Manaus.

Sem entrar no mérito ou em avaliações sobre 
o que disse o Presidente brasileiro em Estocolmo – 
para descartar uma redução no desmatamento da 

Amazônia mais ampliada do que o previsto, de 80% 

até 2020 – o que ressalto agora é o equívoco, talvez, 

de se levar a decisões problemas da Amazônia sem 

ouvir a Amazônia. Ouvir, sim! A Amazônia merece. E 

deve ser ouvida.

Em Manaus, a Cúpula desenvolve, a partir de hoje, 

painéis temáticos, que se irão juntar a grandes plená-

rias e reuniões setoriais sobre gestão ambiental.

Ali, com a presença de quem mais entende de 

Amazônia, serão analisados problemas locais, os quais 

também devem dirigir o enfoque aos resultados e as 

conseqüências para as populações da Floresta Maior, 

em relação a políticas ambientais.

Embora, a rigor, as políticas nacionais sobre a 

Amazônia, incluindo as questões climáticas, aqueci-

mento global e temas correlatos, repito o que tenho 

dito, aqui e fora deste Plenário: nada do que se fizer 

em relação à Grande Floresta terá sentido se não con-

templar o homem da Amazônia. 

A Cúpula deseja congregar forças, potencialida-

des e serviços ambientais, com o objetivo de chegar a 

uma proposta concreta que não apenas valorize o pa-

trimônio natural do bioma, mas que possa ser inserida 

também nos mercados internacionais de carbono.

Com esse registro, que se refere a uma oportu-

na e feliz iniciativa, cumprimento seus organizadores 

e participantes, especialmente o Presidente da Con-

federação Nacional de Municípios, Paulo Ziulkóski; 

presidente da Associação Amazonense de Municí-

pios, Jair Augusto Souto (atual Prefeito de Maniquiri); 

e anfitrião do oportuno evento, o Prefeito de Manaus, 

Amazonino Mendes.

Faço votos ainda para o êxito dos trabalhos que 

a Cúpula desenvolve hoje sobre a Amazônia e na 

Amazônia.

Era o que tinha a dizer.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 

SR. SENADOR ARTHUR VIRGÍLIO EM SEU 

PRONUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 

I, § 2º do Regimento Interno.)
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O SR. EXPEDITO JÚNIOR (PSDB – RO) – Sr. 
Presidente, eu vou falar logo após o Senador César 
Borges.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP) 
– Com licença, eu só queria responder ao Senador 
Arthur Virgílio. 

A Mesa atenderá à solicitação de V. Exª. Será 
encaminhado voto de pesar, conforme solicitação de 
V. Exª, e o discurso será registrado, Senador.

Senador César Borges.
O SR. CÉSAR BORGES (Bloco/PR – BA. Pro-

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Muito obrigado, Sr. Presidente. 

Sr. Presidente, ocupo esta tribuna para discutir 
um tema que considero de grande importância para 
milhões de trabalhadores de todo o País.

O jornal O Globo do dia 27 de setembro último 
estampou a seguinte manchete: “FGTS perde até para 
inflação”. A matéria refere-se à rentabilidade do Fun-
do de Garantia do Tempo de Serviço, que, ao longo 
dos anos, não tem sequer acompanhado a inflação, 
ou seja, a remuneração das contas individuais não 
tem conseguido cobrir a perda do poder de compra 
da moeda.

Somente nos últimos nove anos, entre 2000 e 
2008, a perda da rentabilidade com relação ao Índice 
de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que mede a 
inflação oficial, foi de cerca de 12%. Se considerarmos 
o período de 2000 até agosto deste ano, a perda acu-
mulada para os trabalhadores das contas individuais 
do FGTS já atingiu 13,17%.

O jornal O Globo faz uma comparação preocu-
pante do FGTS com outras aplicações financeiras, 
levando-se em contra os rendimentos reais, ou seja, 
descontados os efeitos da inflação:

“Segundo cálculos da Comissão Mista de 
Orçamento, quem tinha depositado no Fundo 
R$100 reais hoje tem R$88,76, considerada a 
evolução do IPCA. Ou seja, o dinheiro não foi 
reajustado nem o suficiente para compensar 
o que a inflação corrói do poder de compra 
dos recursos.

Na poupança, os mesmos R$100 es-
tariam valendo R$118,48. Se tivessem sido 
aplicados em ações da Petrobras na Bolsa de 
Valores – investimento que oferece risco –, o 
poupador disporia de R$691,97. [Vejam bem, 
Srs. Senadores e vejam os trabalhadores do 
Brasil.] Mas, [se fossem] corrigidos pela taxa 
de juros básica da economia (Selic, usada pelo 
Banco Central para corrigir títulos públicos), 
teria R$232,50.”

Em lugar dos R$100,00 terem virado R$232,00, 
viraram R$88,76. 

Segundo estimativas da Consultoria do Senado, 
a perda dos depósitos durante uma vida laboral, a vida 
de um trabalhador, uma vida ativa de 35 anos, ficaria 
próxima de 60%, caso se tentasse cumprir o objetivo 
de proteger os cotistas contra a inflação e lhe ofere-
cessem um adicional de 3% ao ano como ganho real. 
Se dessem isso, a perda ainda seria de 60%. 

Isso tudo, Sr. Presidente, contrasta com as evidên-
cias levantadas pelo jornal O Globo de que o FGTS tem 
obtido “lucros bilionários”. Ainda segundo o jornal: 

“O fato é que o lucro líquido do FGTS foi 
de R$18,9 bilhões de 2001 a 2008, segundo 
cálculos da Ong FGTS-Fácil. Somente no ano 
passado, chegou a R$4,98 bilhões. E nada dis-
so foi repassado ao trabalhador. O patrimônio 
líquido do Fundo também se multiplicou nos 
últimos anos. Passou de R$8,6 bilhões em 
2000 para R$30,5 bilhões em junho de 2009, 
mais de 250 por cento de aumento”. 

O FGTS é um patrimônio do trabalhador, que 
ele pode utilizar em momentos cruciais de sua vida: 
na aposentadoria por tempo de serviço ou invalidez, 
na demissão sem justa causa ou quando acometido 
por doença grave.

Não podemos esquecer que o FGTS, Senador 
Inácio Arruda, foi criado prioritariamente para dar pro-
teção ao trabalhador, que perdeu, em troca, o benefí-
cio da estabilidade no emprego, obtido, àquela época, 
após dez anos de trabalho.

Portanto, o Fundo funciona como uma espécie 
de pecúlio, uma poupança, uma garantia, e em muitas 
ocasiões é a única forma de poupança disponível ao 
longo da vida de um trabalhador. 

O empregador recolhe 8% do salário, em nome do 
empregado, ao Fundo, que é administrado pela Caixa 
Econômica Federal e por um Conselho Curador, com-
posto de representantes das centrais sindicais, com 
apenas 25% , das federações patronais, com apenas 
25% da representação, e do Governo, com 50%, que 
termina mandando no Conselho Curador do FGTS.

A remuneração das contas individuais é extre-
mamente modesta – pasmem os senhores: apenas 
TR mais 3% ao ano. O que está dando 4,5%, porque 
a TR está em 1,5%. Por outro lado, a Caixa aplica os 
recursos em títulos públicos federais, em habitação, 
saneamento básico e infraestrutura.

Os tomadores dos recursos, dentre outros, Es-
tados e Municípios, devolvem os recursos, em geral, 
pagando uma taxa de juros bem acima daquela paga 
aos donos do FGTS, que é o trabalhador. Por exemplo, 
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os títulos públicos pagam em geral a Taxa Selic para as 
aplicações do Fundo. E um bom percentual do Fundo 
está aplicado em títulos de governo. 

Além disso, não existe nenhum critério de elegibi-
lidade, de prioridade, para obtenção de financiamento 
por parte de quem é cotista do Fundo. Quer dizer, o 
trabalhador deveria ter empréstimo privilegiado, porque 
ele é o dono do dinheiro; isso, porém, não acontece.

Pois bem, Sr. Presidente, preocupado com essa 
situação é que apresentei um projeto de lei, o PLS nº 
301, de 2008, que visa a aumentar a remuneração dos 
trabalhadores, por meio da repartição de 50% do lucro 
líquido do Fundo.

Dito de outro modo, metade dos ganhos com 
as aplicações do FGTS voltaria para as contas indi-
viduais, aumentando a poupança do trabalhador. Por 
exemplo, somente em 2008, seriam repartidos cerca 
de R$2,5 bilhões com os trabalhadores caso o projeto 
já estivesse em vigor. 

Senador Antonio Carlos Júnior, ouço o aparte 
de V. Exª.

O Sr. Antonio Carlos Júnior (DEM – BA) – Se-
nador César Borges, é muito oportuno o pronuncia-
mento de V. Exª. Se nós formos lembrar a história do 
FGTS, veremos que, quando ele começou, tinha a 
remuneração das ORTNs, que repunham a inflação, 
mais 3% ao ano. Ora, ao longo do tempo, o Governo 
foi mudando os indexadores e hoje utiliza a TR, que é 
um índice que tem expurgos – é o índice da taxa de 
CDBs do mercado financeiro, mas com expurgo. Então, 
a partir daí, o FGTS passou a ter remuneração zero 
ou negativa em termos reais, ou seja...

O SR. CÉSAR BORGES (Bloco/PR – BA) – O 
trabalhador, que é o cotista, não é?

O Sr. Antonio Carlos Júnior (DEM – BA) – Sim. 
Então, o trabalhador começou a perder a partir daí. 
A remuneração do FGTS passou a ser negativa em 
termos reais e o trabalhador vem perdendo há anos 
e anos. O Governo se acomodou. Quer dizer, ele pre-
fere engordar o Fundo: quando ele repassa para sa-
neamento e habitação de baixa renda, ele repassa a 
taxas reais positivas. Então, na verdade, o ganho fica 
com o Fundo, o ganho está acumulado no Fundo. Quer 
dizer, crescem os recursos do Fundo em detrimento 
dos ganhos do trabalhador. O projeto de V. Exª é muito 
oportuno, porque, na verdade, o trabalhador deveria ter 
parte desses ganhos do Fundo ou então ter aumenta-
da a sua remuneração por meio do aumento dos juros 
reais. V. Exª propôs a repartição dos ganhos do Fundo 
com o trabalhador. É corretíssimo o projeto de V. Exª, 
porque, realmente, o trabalhador vem sendo lesado 
há muito tempo. Não é justo que isso ocorra. Não foi 

para isso que o FGTS foi criado; quando ele foi criado, 
dava remuneração positiva. 

O SR. CÉSAR BORGES (Bloco/PR – BA) – Eu 
agradeço a V. Exª e concordo plenamente com suas 
palavras.

Às vezes aparecem aqui as pessoas do Governo, 
da Caixa, às vezes até do Conselho Curador, dizendo 
que não podemos dilapidar o Fundo. Mas não há aí 
nenhuma dilapidação, ninguém está tirando dinheiro do 
Fundo, só se quer que se remunere melhor o cotista. 

Outros dizem: “Ah, o Fundo tem uma função 
importantíssima de fazer casas populares, de aplicar 
em saneamento”. Mas ninguém quer que ele deixe de 
aplicar nisso não, só que remunere a taxas positivas e 
quando aplica em títulos do Tesouro. 

O Senador Garibaldi Alves tem a palavra. 
O Sr. Garibaldi Alves Filho (PMDB – RN) – Se-

nador César Borges, eu quero dizer a V. Exª que eu já 
tenho aqui informações de que, em face de a TR estar 
dando um resultado zero, zerado, na verdade, o ren-
dimento do FGTS ao ano está simplesmente em 3%. 
Ora, é uma situação insustentável para...

(Interrupção do som.)

O Sr. Garibaldi Alves Filho (PMDB – RN) –...o 
patrimônio do trabalhador. E eu, melhor de que nin-
guém, posso dar um atestado da preocupação de V. 
Exª com relação a isso, pois estou relatando um pro-
jeto de V. Exª...

O SR. CÉSAR BORGES (Bloco/PR – BA) – É 
este, 301, que foi para a CAE.

O Sr. Garibaldi Alves Filho (PMDB – RN) – ...a 
respeito disso, como também, tratando do FGTS, es-
tou relatando um projeto do Senador Paulo Paim e do 
Senador Tasso Jereissati. E a minha preocupação é 
justamente esta: conciliar a defesa do patrimônio do 
trabalhador com os investimentos que devem ser fei-
tos em função de um melhor rendimento. Além disso, 
é preciso que ele possa ter o financiamento com os 
recursos, porque é incompreensível...

O SR. CÉSAR BORGES (Bloco/PR – BA) – É 
preciso que ele seja privilegiado no financiamento.

O Sr. Garibaldi Alves Filho (PMDB – RN) – Exa-
to. É incompreensível que o trabalhador seja...

(Interrupção do som.)

O Sr. Garibaldi Alves Filho (PMDB – RN) – 
...titular daquele patrimônio, daquele programa, e não 
usufrua dele. Eu só tenho a aplaudir o pronunciamen-
to de V. Exª.

O SR. CÉSAR BORGES (Bloco/PR – BA) – Eu 
fico tranquilo porque estão nas mãos de V. Exª esses 
projetos, que não são conflitantes, são coincidentes: o 
meu, o do Senado Paulo Paim e o do Senador Tasso 
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Jereissati. Fico muito contente, satisfeito e esperanço-
so, pois acredito que V. Exª fará a matéria avançar. Já 
aprovamos esse meu projeto na Comissão de Assuntos 
Sociais e agora ela está no âmbito da Comissão de 
Assuntos Econômicos, que V. Exª tão bem preside.

Sr. Presidente, sem abusar do tempo, quero fi-
nalizar dizendo que o que se pretende com este pro-
jeto é fazer justiça aos trabalhadores de todo o Brasil, 
fazer com que possam usufruir com mais dignidade e 
tranquilidade dos benefícios do FGTS, que foi criado 
prioritariamente como mecanismo de proteção social: 
uma poupança para o trabalhador no fim da sua vida 
de trabalho.

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

– Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP) – 

Pela ordem, tem a palavra o Senador Garibaldi Alves.
O SR. GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB – RN. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
solicito a V. Exª que, logo que for oportuno, coloque 
em votação um voto de pesar pelo falecimento do 
Professor João Batista Cascudo Rodrigues, ocorrido 
na cidade de Mossoró.

Nascido naquela cidade em 1934, o Professor 
João Batista Cascudo teve destacada atuação na vida 
intelectual do Rio Grande do Norte e, na administração 
pública, marcou presença como dirigente da fundação 
que ensejou a criação da Escola Superior de Agricul-
tura de Mossoró, hoje Universidade Federal Rural do 
Semi-Árido e, antes, Esam. 

Em Brasília, em 1985, o então Ministro Aluízio 
Alves, da Administração, confiou ao Dr. João Batista a 
direção da Funcep, agora Escola Nacional de Adminis-
tração Pública (Enap), formadora de gestores públicos 
no âmbito do Poder Executivo. Como Governador do Rio 
Grande do Norte, eu tive a oportunidade de nomeá-lo 
para chefiar o nosso escritório do Distrito Federal com 
status de Secretário de Estado. Foi também membro 
da Academia Norte-Rio-Grandense de Letras.

Gostaria, portanto, que V. Exª colocasse em vo-
tação esse voto de pesar, dentro do que preveem os 
arts. 218 e 219 do Regimento Interno do Senado Fe-
deral, assinalando a nossa tristeza, a tristeza do Rio 
Grande do Norte, pelo falecimento do Professor João 
Batista Cascudo Rodrigues.

O requerimento está assinado por mim, pelo Se-
nador José Agripino e pela Senadora Rosalba Ciarlini.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, pela ordem 
– com a permissão da Senadora Marisa, preciso de 
um segundo só.

Sr. Presidente, é para me associar ao requeri-
mento lido pelo Senador Garibaldi de Voto de Pesar 
pela morte de um potiguar ilustre, cuja biografia aqui 
foi sucintamente lida pelo Senador Garibaldi.

O Dr. João Batista Cascudo foi o criador da Univer-
sidade Estadual do Rio Grande do Norte, com sede em 
Mossoró, cidade onde nasci, dentre outros méritos. Fa-
leceu e foi sepultado na nossa cidade, na nossa terra. 

Tive oportunidade de falar e de apresentar as 
condolências pessoalmente a Srª Neusa, sua esposa, 
pedindo para que transmitisse a toda a família enlutada 
os meus mais sentidos votos de pesar.

Quero me associar à iniciativa meritória do Se-
nador Garibaldi Alves e prestar daqui, da tribuna do 
Senado, a homenagem que é de justiça a esse gran-
de potiguar que foi o Dr. João Batista Cascudo Ro-
drigues.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP) 
– Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 1.353, DE 2009

Requer Voto de Pesar pelo falecimen-
to do Professor João Batista Cascudo Ro-
drigues.

Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado 
Federal, Senador José Sarney,

Com fundamento no disposto nos artigos 218 
e 219 do Regimento Interno do Senado Federal, re-
queiro a Vossa Excelência a inserção em Ata de voto 
de profundo pesar pelo falecimento do professor João 
Batista Cascudo Rodrigues, ocorrido no dia 3 de ou-
tubro de 2009.

Justificação

É com profunda tristeza que registro nesta sessão 
o falecimento do professor João Batista Cascudo Ro-
drigues, ocorrido no último sábado aqui em Brasília.

Nascido em Mossoró, em 1934, o professor João 
Batista teve destacada atuação na vida intelectual do 
Rio Grande do Norte e, na administração pública, mar-
cou presença como dirigente da fundação que ensejou 
a criação da Escola Superior de Agricultura de Mossoró, 
hoje Universidade Federal Rural do semi-árido.

Em Brasília, em 1985, o então Ministro Aluizio 
Alves, da administração, confiou ao Dr. João Batista 
a direção da Funcep, a agora Escola Nacional de Ad-
ministração Pública – ENAP, formadora de gestores 
públicos no âmbito do Poder Executivo.

Como governador do Rio Grande do Norte o no-
meei para chefiar o nosso escritório no Distrito Federal, 
com status de Secretário de Estado.
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O seu ingresso na Academia Norte Riograndense 
de Letras foi uma justa homenagem à produção cultu-
ral que propiciou aos seus conterrâneos.

Quero que o Senado Federal expresse aos fa-
miliares de João Batista Cascudo Rodrigues os senti-
mentos de solidariedade e pêsames.

Sala das Sessões, 7 de outubro de 2009. – Senador 
Garibaldi Alves Filho – Senador José Agripino.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP) – 
A Presidência encaminhará o voto de pesar solicitado.

O requerimento vai ao Arquivo. Antes, porém, 
solicito a assinatura de V. Exª no requerimento.

Senadora Marisa Serrano, V. Exª tem a palavra.
A SRA. MARISA SERRANO (PSDB – MS. Pro-

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) 
– Obrigada, Sr. Presidente.

Sr. Presidente, vários oradores já vieram a esta 
tribuna parabenizar o Rio de Janeiro pela conquista 
das Olimpíadas de 2016. Fico muito feliz com isso, 
porque falar do Rio de Janeiro é falar de uma das ci-
dades mais bonitas do Brasil, senão a mais bonita, que 
é cantada em prosa e verso por grandes poetas, por 
escritores e por músicos do Brasil e do mundo. Não 
podemos deixar de dizer que o Rio é nosso cartão 
postal, o cartão postal do Brasil. Quem olha o Brasil e 
não vê o Cristo, de braços abertos, estendidos, aben-
çoando nossa Nação?

Portanto, quero cumprimentar o Rio de Janeiro, 
até porque aquela cidade saberá fazer uma belíssi-
ma Olimpíada, pois também faz dois grandes eventos 
conhecidos mundialmente: o carnaval e o réveillon. 
Assim, tenho a certeza de que o Rio tem know-how 
suficiente para enfrentar o desafio que é trazer, pela 
primeira vez, para o nosso continente, para a América 
do Sul, as Olimpíadas.

Ainda quero lembrar que o Rio de Janeiro vai 
colocar o Brasil mais fortemente na rota do turismo 
e vai sentir uma transformação que, acredito, vai ser 
muito grande, porque o Rio, nos últimos anos, princi-
palmente a Cidade Maravilhosa, tem estado aquém 
do seu brilho, daquele brilho que todos nós vivemos 
antigamente, principalmente aqueles da minha gera-
ção. Acredito muito que as Olimpíadas vão alavancar, 
sustentavelmente, o desenvolvimento do Rio de Janeiro 
em vários aspectos.

O Senador Tasso Jereissati estava aqui falando 
dos problemas de recurso. A previsão é de R$26 bi-
lhões, mas podemos chegar a mais ou a menos, de-
pendendo muito não só do aporte do Governo Federal, 
mas também da iniciativa privada.

O Rio precisa de quê? Precisa de transporte. 
Acredito que 40%, pelo menos, desses recursos têm 
de ser implantados e dirigidos para o transporte públi-

co. Sem ele, vai haver um engarrafamento monstruoso 
no Rio de Janeiro, e perde-se, de começo, a guerra 
pelo desenvolvimento e, principalmente, pelo sucesso 
das Olimpíadas.

Mas não é só o transporte público que é necessário. 
O Rio de Janeiro precisa também triplicar, pelo menos, 
sua capacidade hoteleira. Precisa, sim, investir, e muito, 
na despoluição da baía da Guanabara. Se conseguirmos 
isso, já vai ser um achado para o Rio de Janeiro.

O Rio de Janeiro tem muito o que fazer em sete 
anos, tem de se preparar e pode se preparar bem. Fi-
quei contente em ouvir o Prefeito do Rio de Janeiro 
dizer que estava abrindo concurso público para mais de 
oitocentos professores de Inglês, garantindo que toda 
a rede do sistema municipal de ensino possa trazer o 
ensino do Inglês não somente para as últimas séries 
do Ensino Fundamental e do Ensino Médio, mas desde 
o primeiro ano do Ensino Fundamental. Os pequeni-
ninhos vão estar aprendendo a falar inglês. São sete 
anos. Em sete anos, acredito que o Rio pode fazer uma 
revolução também na educação.

Eu queria dar uma sugestão ao Prefeito Eduardo 
Paes: que não seja ensinado somente o inglês. A partir 
de janeiro do ano que vem, o Brasil vai ter a obrigato-
riedade – é uma lei votada nesta Casa para todas as 
escolas brasileiras – de oferecer o ensino do Espanhol. 
Para o aluno, isso é optativo, mas isso é obrigatório 
para a escola. Portanto, o Rio poderia começar a dar 
o exemplo para o País, colocando também o espanhol 
como língua oficial das Olimpíadas de 2016 para as 
escolas do Rio de Janeiro. Acredito que isso já seria 
muito bom para todos nós.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, para con-
seguirmos alcançar as metas exigidas pelo Comitê 
Olímpico Internacional (COI), temos de trabalhar mui-
to, e trabalhar muito significa não aceitarmos qualquer 
tipo de fracasso. O que é fracasso? Fracasso será se 
nos deixarmos tomar pela burocracia, pela falta de 
planejamento e, o que é pior, pela corrupção. Aí, sim, 
fracassaremos. O importante é que não podemos co-
meter os mesmos erros que cometemos nos Jogos 
Pan-Americanos de 2007, no Rio de Janeiro. Planeja-
mento deficiente, rombo no orçamento, isso foi o que 
vimos na ocasião da elaboração do Pan. Além disso, Sr. 
Presidente, a pessoa que vai coordenar as Olimpíadas 
é a mesma que coordenou o Pan-Americano, que foi 
extremamente fiscalizado pelo Tribunal de Contas da 
União (TCU), sendo que ela, que está com uma pecha 
de superfaturamento, e mais alguns auxiliares terão 
de devolver mais de R$18 milhões, por denúncias de 
superfaturamento. Não quero fazer aqui acusação in-
devida. O Sr. Ricardo Leisier nega as acusações, mas 
está, sim, entre aqueles aos quais o TCU está, com-
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provadamente, pedindo a devolução de R$18 milhões 
por obras de superfaturamento e por pagamento de 
serviços não prestados.

Portanto, acredito que colocar na Internet todos 
os gastos relativos às Olimpíadas vai ser muito bom. O 
povo vai estar de olho, todos nós vamos poder acom-
panhar. A transparência será fundamental se o Go-
verno quiser realmente que o povo brasileiro acredite 
que os recursos das Olimpíadas vão ser bem revistos 
e, principalmente, bem aplicados.

Termino, dizendo que o Governo tem muito receio 
de ser fiscalizado e aqui, sistematicamente, briga com 
o TCU, que faz o que tem de fazer, o que é sua obriga-
ção, que é justamente exercer seu papel fiscalizatório. 
Eu gostaria que, no Rio de Janeiro das Olimpíadas, 
houvesse realmente uma transparência muito grande 
na aplicação dos recursos públicos, para que o Brasil 
também desse exemplo nessa área. Eu gostaria que 
o País desse exemplo na educação, desse exemplo 
na melhoria da área ambiental e, principalmente, des-
se exemplo na aplicação dos recursos públicos, pela 
transparência, que é importante para todos nós.

Quero terminar minha fala, Sr. Presidente, dizen-
do que há outro assunto que eu gostaria muito de pelo 
menos mencionar aqui, que é a questão do Exame 
Nacional do Ensino Médio (Enem). É outro grande pro-
grama que existe no Brasil. Foi criado ainda na época 
em que Paulo Renato era Ministro da Educação, no 
Governo Fernando Henrique Cardoso. O Enem, hoje, 
transformou-se numa proposta muito interessante para 
os vestibulares neste País, mas quatro milhões de bra-
sileiros que, pela primeira vez, estavam utilizando as 
provas do Enem para o ingresso nas universidades 
viram frustrados seus interesses. É importante para o 
jovem brasileiro saber que o Ministério da Educação, 
que o Governo brasileiro é um governo responsável, 
é um governo que planeja bem suas ações, é um go-
verno que executa bem aquilo que planeja, e o jovem 
não viu isso. Então, pedagogicamente, foi ruim aquilo 
que aconteceu no Enem, porque dá a toda a juventude 
brasileira o sentido de que, possivelmente, podem não 
ser muito sérios os próximos exames. E não é isso que 
queremos. Queremos que o jovem brasileiro acredite 
naquilo que o Governo faz, principalmente naquilo que 
é bem feito. Queremos, principalmente, que a educa-
ção brasileira tenha dias melhores.

Ouvi também o Senador Tasso Jereissati falar 
sobre os questionamentos na educação. Sempre te-
nho falado nisso. Quero dizer que acredito muito que 
a juventude brasileira vai saber acompanhar, de fato, 
todas as questões que envolvem sua vida educacional, 
mas, principalmente, esse grande evento que vai ser a 
aplicação do Enem para toda a juventude brasileira.

Finalizando, Sr. Presidente, deixo aqui minha 
crença na juventude do nosso País, dizendo que esses 
mais de quatro milhões de jovens vão saber superar o 
desalento, o descrédito e a desconfiança e partir para 
o Exame, em dezembro deste ano, com toda a garra, 
com todo o destemor e, principalmente, com sabedo-
ria. Eles têm confiança nos anos de estudo, que, te-
nho certeza, serão coroados com a vitória no Exame, 
com a aprovação em uma faculdade. E lutaremos para 
que nossas faculdades, nossas universidades sejam 
melhores.

Meus cumprimentos a V. Exª! Agradeço-lhe o 
tempo que me concedeu. Muito obrigada.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP) 
– Senadora Marisa Serrano, cumprimento V. Exª pelo 
ânimo que leva a esses quatro milhões de jovens, na 
certeza de que continuarão a estudar, para, quando 
chegar a hora, serem recompensados, se Deus quiser, 
pela competência na realização das provas.

Coloco em votação, segundo pedido da Senado-
ra Fátima Cleide, o Requerimento nº 1.335, do Sena-
dor Cristovam Buarque e de outros Srs. Senadores, 
solicitando que o tempo destinado aos oradores da 
Hora do Expediente da sessão deliberativa ordinária 
de 15 de outubro seja dedicado a comemorar o Dia 
do Professor.

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

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

ram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O requerimento será encaminhado à Secretaria.
Concedo a palavra ao Senador Crivella. Estou 

engasgando. Desculpe-me, Senador.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE. 

Fora do microfone.) – Um homem de Alá não se pode 
engasgar.

O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão dos ora-
dores.) – Sr. Presidente, quanto a mim, V. Exª tem os 
pecados perdoados antes de pecar.

Eu queria cumprimentar as Srªs Senadoras e os 
Srs. Senadores, nossos telespectadores da TV Sena-
do, os ouvintes da Rádio Senado.

Sr. Presidente, o Rio é a cidade olímpica de 2016. 
A euforia que tomou conta dos cariocas que saíram às 
ruas e lotaram as areias de Copacabana era a síntese 
da alma nacional. Era esse o sentimento de quase du-
zentos milhões de brasileiros espalhados pelo nosso 
vasto território, que, naquele instante, naquela mesma 
hora, unidos pela mesma alegria, tomados da mesma 
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emoção, celebravam efusivamente o feito monumental 
e inédito, a vitória espetacular da Cidade Maravilhosa 
num concurso internacional e dificílimo, que reuniu, 
numa eletrizante final, metrópoles da grandeza e da 
tradição histórica de Madri, de Tóquio e de Chicago.

Era a Nação brasileira que explodia, pujante e in-
domável, estraçalhando os elos de um estigma de in-
ferioridade e dúvidas que, por muito tempo, manteve o 
País num status quo incompatível com a grandeza de 
seus recursos naturais, com a imensidão de seu territó-
rio, com o destino vislumbrado e alicerçado por nossos 
antepassados, mas, sobretudo e principalmente, com o 
potencial imensurável e incomparável do poder criativo 
e da energia realizadora da brava gente brasileira.

Contudo, Sr. Presidente, essa vitória não foi obra 
do acaso, não caiu do céu, nem veio com os ventos do 
destino. O sonho das Olimpíadas do Brasil teria sido 
um imenso fracasso, um oceano de frustrações e um 
Himalaia de desenganos, não fosse a obstinação, o ide-
alismo, o espírito de renúncia e a habilidade diplomática 
de um carioca, cujo nome ficará para sempre gravado 
na gratidão nacional: Carlos Arthur Nuzman. O Rio e o 
Brasil devem muito a esse grande brasileiro. Na década 
de 60, ele foi o atleta olímpico que competiu com garra 
e dignificou o desporto nacional. Nos anos 70, como 
Presidente da Confederação Brasileira de Voleibol, lan-
çou as bases de uma geração de craques, que traria a 
consagração de atletas antes obscuros e anônimos, hoje 
conhecidos mundialmente, que atendem pelos nomes 
de Bernard, de Renan, de Montanaro, de Fernandão, 
de Bernardinho, de Xandó, entre muitos outros. Era um 
novo Midas, transformando com o toque do seu talento 
a fibra da juventude brasileira em técnica, em força, em 
perseverança e em versatilidade de atleta olímpico. Eram 
os primeiros passos de uma jornada que, em poucos 
anos, faria do Brasil o mais respeitado e o mais vitorioso 
time de voleibol do mundo. É muito difícil vencer nossa 
seleção, e ninguém a vence duas vezes.

Recentemente, ele trouxe para o Brasil os Jogos 
Pan-Americanos e Parapan. Da cerimônia de abertura 
ao apito final, tudo se realizou de maneira impecável, e 
o Brasil pôde ver que havia no líder do Comitê Olímpi-
co Brasileiro (COB) um dirigente sóbrio, elegante, ar-
ticulado e inteligente, dos maiores do seu tempo. Mas 
o grande desafio estava por vir. O que era até então 
apenas o devaneio de atletas e de dirigentes, um so-
nho distante e uma esperança petulante, tornar o Brasil 
a sede dos Jogos Olímpicos, essa façanha grandiosa 
o destino havia reservado para as mãos ciclópicas e 
para o espírito ousado e temerário desse carioca, que 
traz também no sangue a bravura da raça daquele pe-
queno Davi, que derrotou, com sua funda, a fúria do 
gigante filisteu invasor.

Foram dias, meses, anos de um labor infindável. 
De país em país, ele visitou cada um dos membros 
do Comitê Eleitoral, expondo, com sinceridade e com 
inteligência, as razões pelas quais era chegada a hora 
do Rio. Não negou nossas deficiências, não fez falsas 
promessas, não se utilizou da desfaçatez do misticis-
mo e do discurso fácil da demagogia. Ele sabia que 
não era possível uma vitória matemática ou analógica. 
Com seu gênio político, deslumbrou, no meio de nos-
so deserto de carências, uma terra prometida que se 
podia erguer no horizonte da esperança, mostrou que 
o Rio possuía forças para superar todos os obstáculos 
de suas contingências históricas se no coração carioca 
se acendesse a tocha do fogo olímpico.

Os políticos são subestimados, subalternizados, 
marginalizados e, não raro, ridicularizados, mas são eles 
os mediadores entre as aspirações dos que sonham 
ante a força reacionária dos poderosos. Foi com espírito 
político que Nuzman empreendeu a busca incansável 
na frenética procura de novos critérios para estabelecer 
uma equação que desse solução definitiva às nossas 
angústias, um triunfo político que ele construiu sobre os 
escombros de nossas decepções anteriores em tenta-
tivas que fracassaram em seus argumentos.

Do Paquistão ao interior da Polônia, dos confins 
da Escandinávia às longínquas terras da Ásia, não 
houve um só lugar onde houvesse um voto que Nuz-
man não visitasse na sua peregrinação missionária. E 
foi tal seu entusiasmo e tal a força inabalável de sua 
crença, que, do Presidente da República ao brasileiro 
mais humilde, passando pelo governador; pelo prefeito; 
pelos mais renomados atletas – como Pelé, o atleta 
do século –; por experientes dirigentes; pelo Senado 
Federal, que relatou, votou e aprovou o Ato Olímpico 
em menos de dez dias; pelo incansável Ministro dos 
Esportes; pela Câmara dos Deputados; pelos funcio-
nários e dirigentes do Comitê Olímpico Brasileiro; pela 
imprensa, enfim, todos foram contagiados e seguiram, 
pessoalmente ou representados, rumo à Copenhague 
para apoiar, torcer e conquistar juntos, e sob o coman-
do de Nuzman, essa grande vitória.

No momento em que se anunciava a conquis-
ta do Rio – eu estava lá, Sr. Presidente – e em que 
a euforia incendiava os corações, eu o vi abraçado à 
sua esposa, Márcia Peltier, num gesto de reconheci-
mento e gratidão pelo tanto que dela recebera de en-
corajamento, de ternura e de amor, na longa e árdua 
caminhada de tormento e de esplendor. Seria uma 
omissão imperdoável não mencionar uma dama tão 
ilustre, em cuja personalidade se harmonizam as do-
çuras da alma feminina e as resistências de caráter 
da mulher brasileira.
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Foi uma tarde e uma noite de gala. Foi um mo-
mento inesquecível, uma página de glória com dimen-
são monumental que se acrescenta ao patrimônio das 
mais caras conquistas da nossa geração.

Que em 2016 vibre nas pistas, nas quadras, nos 
campos e nas piscinas, nos músculos e tendões de 
cada um de nossos atletas a fibra de um gladiador, do 
gladiador carioca chamado Carlos Arthur Nuzman.

O Sr. Inácio Arruda (Bloco/PCdoB – CE) – Per-
mite Exª um aparte, Senador Crivella?

O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ) 
– Pois não, Senador Inácio Arruda, com muita honra.

O Sr. Inácio Arruda (Bloco/PCdoB – CE) – Eu 
quero, primeiro, me congratular com V. Exª pelo brilhante 
pronunciamento que faz neste momento, exaltando essa 
conquista extraordinária do povo brasileiro, que, lamen-
tavelmente, alguns poucos – porque são poucos, apesar 
de terem muito poder – tentam esconder, ou minimizar, 
como se fosse pouco, pela primeira vez na história da 
América do Sul, um país sediar os Jogos Olímpicos da 
chamada modernidade, um evento que envolve uma quan-
tidade enorme de esportes, que movimenta a economia 
do mundo inteiro, que mexe com a economia do mundo 
inteiro. Vai mexer com a nossa economia, vai mexer com 
a infraestrutura urbana de transportes. É um evento que 
pode elevar à condição de incluídos no desenvolvimen-
to brasileiro talvez alguns milhões de brasileiros. Eu não 
quero nem citar, eu quero que alguns leiam depois, no 
Observatório da Imprensa, um artigo de hoje do jorna-
lista Washington Araújo sobre a tentativa de esconder 
essa vitória extraordinária do povo brasileiro, que V. Exª 
não deixa que se esconda ao se manifestar na tribuna 
do Senado da República. Os Jogos Olímpicos no Brasil 
ninguém vai conseguir esconder.

(Interrupção do som.)

O Sr. Inácio Arruda (Bloco/PCdoB – CE) – É o 
compromisso que temos de assumir, nós que busca-
mos isso com o esforço de V. Exª, Dornelles e outros 
Senadores, com o Ministro do Esporte nos ligando 
aqui o tempo inteiro, porque tinha um compromisso 
que dependia de garantias do Governo brasileiro, que 
estavam postos no ato olímpico, que era um projeto de 
lei do Executivo. E nós buscamos cumprir aqui a nossa 
parte, relatando, votando em tempo recorde para que 
pudéssemos levar mais esse compromisso do Brasil, 
com os Jogos Olímpicos de 2016. É uma vitória do povo 
brasileiro, mas não é só do povo brasileiro; é dessa 
garra, que V. Exª falou, de alguns brasileiros que têm 
de tomar a frente: Nuzman, Orlando Silva, os outros 
dirigentes das federações e confederações de esporte 
brasileiro, a diplomacia brasileira, V. Exª – que esteve 
lá presente – e o Presidente Lula. Aqui, no artigo de 

Washington Araújo estão as expressões de Obama, do 
Governo francês, de vários países do mundo, curvando-
se ao Brasil. Mas há alguns poucos que não querem 
se curvar ao Brasil, não aceitam que as coisas este-
jam dando certo. Aquilo que vinha dando tão errado, 
de repente passou a dar certo no Brasil. Eu acho que 
essa vitória é mais um desses momentos de um Brasil 
que dá certo e que tem, sim, condições de tirar o seu 
povo da miséria, da pobreza e de elevar a qualidade 
de vida dessa gente brasileira. Cumprimento V. Exª 
porque considero que foi uma vitória extraordinária do 
povo brasileiro; vai significar bilhões em investimentos 
na nossa Nação. É ali, no Rio de Janeiro, mas eu fico 
assim olhando... Vai sobrar também para o Ceará, vai 
ajudar o Ceará. Cada centavo que entrar no Brasil por 
aquele portal do Atlântico também vai chegar na nossa 
terra. Eu agradeço a V. Exª. 

O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ) 
– Muito obrigado, Senador Inácio Arruda.

Eu peço que esse pronunciamento, esse aparte 
de V. Exª faça parte do meu discurso.

Vamos ouvir a voz de Minas, Senador Eduardo 
Azeredo.

O Sr. Eduardo Azeredo (PSDB – MG) – Senador 
Crivella, mais cedo o Senador Sarney também abordou 
essa questão das Olimpíadas e eu pude fazer também 
um aparte, manifestando exatamente a concordância, 
exatamente o entusiasmo nosso em ver esse evento 
concretizado para o Brasil. E V. Exª traz aqui um ponto 
muito importante, que não tem sido muito mostrado, que 
é o trabalho de Carlos Nuzman. Em 1996, nas Olimpí-
adas de Atlanta, quando se comemorou cem anos de 
Olimpíadas, o Carlos Nuzman já estava lá defendendo 
que o Brasil fosse sede das Olimpíadas. O Rio concorreu 
duas vezes, Brasília concorreu uma, até que nós pudés-
semos chegar agora a um resultado de sucesso.

(Interrupção do som.)

O Sr. Eduardo Azeredo (PSDB – MG) – Eu não 
vejo vozes dissonantes em relação às Olimpíadas. 
Eu acho que todos estão entendendo que significa 
empregos, que significa exposição positiva do Brasil 
e que nós teremos a necessidade de enfrentar esse 
desafio. O Brasil está muito atrasado na infraestrutu-
ra. O Governo não tem dado a atenção necessária à 
infraestrutura. Isso tem que ser enfrentado com cora-
gem, sem ficar em reuniões intermináveis, sem ficar 
em decisões intermináveis. Por isso, o desafio é mui-
to grande. Quando o Senador Inácio Arruda falou que 
há alguns contra, ele deve estar se referindo àqueles 
dinossauros do PT que sempre criticavam qualquer 
gasto que se fazia em eventos no Brasil. Deve ser 
isso, porque ninguém entrou nesse mérito de criticar 
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as questões agora. Eu acho que estão corretos o Pre-
sidente, o Prefeito Eduardo Paes, o Governador Sérgio 
Cabral, todos eles, e V. Exª nos lembra muito bem do 
Carlos Nuzman. Então...

(Interrupção do som.)

O Sr. Eduardo Azeredo (PSDB – MG) – Faço 
essa citação porque, de vez em quando, eu vejo, como 
vi o próprio Presidente Lula falando assim: “Tem gen-
te que critica; que esse dinheiro tinha que ser gasto 
em educação, em saúde”. Quem falava isso era o PT. 
Era ele que falava isso no passado. Então, não enten-
do muito por que fica essa crítica. O PT mudou para 
melhor. Muito bem. Nós estamos aplaudindo o PT ter 
mudado para melhor.

O Sr. João Pedro (Bloco/PT – AM) – Muito obri-
gado.

O Sr. Eduardo Azeredo (PSDB – MG) – Agora, 
não atribuam palavras a outras pessoas que não fala-
ram isso. Mudou para melhor, sim, porque caiu na real, 
digamos assim; ficou mais de acordo com a realidade.

Então, era isso que eu queria trazer aí, certamente 
aplaudindo, somando. É muito bom para o Brasil, sim. 
Acho que todo o Brasil está unido. Essa é uma vitória 
do povo brasileiro como um todo e, evidentemente, 
de todas as autoridades e de todas as pessoas que 
participaram desse esforço, especialmente, bem lem-
brado, Carlos Nuzman.

O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ) 
– Muito obrigado, Senador. 

O Sr. Inácio Arruda (Bloco/PCdoB – CE) – É um 
aparte ou é pelo artigo 14? Não entendi direito. 

O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ) 
– O fato é que todos nós esperamos...

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP) 
– É direito de defesa. Direito de defesa. 

O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ) 
– Todos nós esperamos...

(Interrupção do som.)

O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ) 
– Esperamos que os meninos que hoje correm da 
polícia nos morros, nas favelas do Rio, de Minas, do 
Ceará, da Amazônia, de Manaus estejam, amanhã, 
correndo nas pistas de atletismo, ganhando medalhas, 
consagrando-se para o mundo. Essa é a esperança 
de nós todos.

Eu gostaria de conceder, também, um aparte 
ao Senador Wellington, porque sei que ele tem o fogo 
olímpico aceso no seu coração carioca, fluminense, 
embora represente a voz de Minas.

O Sr. Wellington Salgado de Oliveira (PMDB – 
MG) – Claro. Senador Crivella, estávamos nós dois – o 
Senador Sarney nos incumbiu de representá-lo e V. Exª 

estava com o Estado pelo qual V. Exª foi eleito e que re-
presenta na Olimpíada. E eu fui praticante de esporte, 
joguei basquetebol, e sei que há algo chamado espírito 
de equipe. Muitas vezes, uma equipe mais fraca acaba 
ganhando da equipe mais forte e ninguém entende por 
quê. Essa energia que vem é chamada espírito de equipe. 
Pode acontecer também em política, quando você tem 
um partido, quando você tem um grupo. V. Exª conhece 
isso muito bem também, porque é um homem de grupo, 
tem espírito, até espírito de bondade, que tem na igreja 
a que V. Exª pertence. Eu senti uma inveja de V. Exª, na-
quele momento. Vendo pela televisão V. Exª ali, aquela 
energia presente, todo mundo junto torcendo para que 
o Brasil saísse, e o Presidente como a gente não via há 
muito tempo. Eu não tenho muito contato com o Presi-
dente Lula, mas, realmente, ter um Presidente – V. Exª 
estava ali ao lado dele e sentiu aquela vibração – que 
tem a mesma expectativa, a mesma vontade, o mesmo 
brilho, a esperança, está acreditando; de repente, acon-
tece, e ele vibra com todo mundo, com o povo brasileiro, 
naquele momento. Quer dizer, é um presidente... Hoje, 
o mundo inteiro está valorizando mais os presidentes 
que têm contato com a população. V. Exª sabe disso. O 
Obama é um exemplo, o Presidente Lula é outro tam-
bém. Então, aquele que tem um coração que fala com 
o povo, esse é o bom presidente atualmente. Hoje, não 
é mais aquele presidente que tem aquela posição que 
não fala que é respeitado. Não! O Presidente Lula e o 
Presidente Obama são diferentes. Eles vão até lá, lutam 
pelo povo, brigam pelos interesses da Nação. Então, eu 
queria dizer que eu invejei V. Exª, naquele momento.

Não pude viajar, porque eu tinha de cumprir uma 
tarefa do Partido, mas vi os olhos de V. Exª quando saiu 
aquele resultado. V. Exª vibrou bastante. Eu queria dizer 
que V. Exª está de parabéns por aquela conquista, pela 
vitória que seu Estado conseguiu. Parabéns a V. Exª!

O Sr. Osvaldo Sobrinho (PTB – MT) – V. Exª me 
concede um aparte?

O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ) – É 
claro. Eu só pediria a V. Exª que aguardasse um minuto.

O Senador João Pedro está aqui, e Manaus é a 
terra do museu olímpico. Em Manaus, há um museu 
olímpico.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP) – 
Senador Crivella, peço que os apartes sejam rápidos, 
porque estão brigando muito comigo aqui.

O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ) 
– Pois não, Senador.

Em Manaus, há um museu olímpico do grande Pre-
sidente da Federação Brasileira de Atletismo, Dr. Roberto 
Gesta, onde estão todas as tochas olímpicas de todas 
as Olimpíadas, desde 1896. Temos medalhas olímpi-
cas que ele resgatou em leilões e coisas que, acredito, 
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nenhum museu olímpico no mundo tem. Esse museu 
está na cidade de Manaus. Faço esse registro, porque 
é uma das coleções mais bonitas que existem no Brasil, 
infelizmente desconhecida de muitos brasileiros.

Ouço V. Exª, Senador João Pedro.
O Sr. João Pedro (Bloco/PT – AM) – Senador 

Crivella, eu estava ouvindo, no meu gabinete, o início 
do pronunciamento de V. Exª e para aqui corri para 
fazer um registro. Eu gostaria que fosse Manaus a ci-
dade escolhida, mas quero parabenizar o Rio de Ja-
neiro. É Brasil. Ganha o Brasil. Quero parabenizá-lo 
pelo registro, pela reflexão. V. Exª se deslocou para o 
local dessa decisão do Comitê Olímpico Internacional 
(COI). Não é isso?

O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ) 
– É o COI.

O Sr. João Pedro (Bloco/PT – AM) – Quero 
parabenizá-lo pelo esforço. As lideranças do Rio – 
senadores, vereadores, atletas – empenharam-se, 
e esse também é um registro que quero fazer. Isso 
nos tocou muito. Parabenizo o Rio, o povo carioca. A 
manifestação nos contagiou. Nem quero falar do Pre-
sidente Lula, que exerceu um papel importante como 
Presidente, como também o fizeram os outros chefes 
de Estado que foram para lá. Essa é uma vitória em-
blemática, e V. Exª, como Senador do Rio de Janei-
ro, deve fazer isso mesmo, deve fazer esse registro, 
tocando corações. Quero perguntar se V. Exª estava 
orando naquela hora, ali.

O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ) 
– Com certeza!

O Sr. João Pedro (Bloco/PT – AM) – V. Exª orou?
O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ) 

– Eu e todos. Aliás, antes de entrarmos para a vota-
ção final, a comitiva toda se reuniu em oração. Não fui 
só eu, não; os atletas, os dirigentes, os presidentes, 
todos o fizeram.

O Sr. João Pedro (Bloco/PT – AM) – Sei que a 
responsabilidade é grande para nós, da classe política. 
Esse é um compromisso de todos.

O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ) 
– De todos.

O Sr. João Pedro (Bloco/PT – AM) – O evento 
será realizado no Rio, no Brasil. A responsabilidade 
é nossa de tratar dessa questão. Estou alegre, es-
tou transbordando de alegria. Ganha o Brasil. Vamos 
aprender inglês. Os atletas, as escolas terão motivação. 
Todo mundo vai buscar capacitação: hotel, comércio, 
padaria, restaurante. Enfim, é uma cadeia que coloca 
o Brasil numa agenda positiva, numa agenda inter-
nacional. No Brasil, haverá a Copa do Mundo e as 
Olimpíadas! Então, finalizando, quero dizer que ouço 
o discurso da oposição, que, com a maior sinceridade, 

parece ter uma meia alegria. A oposição tem de trans-
bordar de alegria! E vamos precisar que todos – gover-
nadores, vereadores, o Presidente da República e os 
futuros presidentes – embalem-se nesse entusiasmo, 
para fazer a coisa com competência, com ética e com 
compromisso latino-americano, porque é uma vitória 
da América Latina também ser o Rio de Janeiro a sede 
das Olimpíadas de 2016. Parabéns!

O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ) 
– Muito obrigado, Senador João Pedro. V. Exª é a voz 
do povo, é a voz de Manaus, é a voz da Amazônia.

Senador Sobrinho, ouço V. Exª, por favor.
O Sr. Osvaldo Sobrinho (PTB – MT) – Serei bas-

tante rápido. Somente quero fazer justiça, porque, na 
verdade, V. Exª falou em muitas pessoas que ajudaram 
e que foram proeminentes nesse processo, mas, logi-
camente, não poderia falar de si mesmo. V. Exª foi uma 
das pessoas que, na verdade, antes do acontecimento, 
bem antes, uma ou duas semanas antes, já votava na 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, para 
que esse evento viesse a se realizar aqui, como se já 
estivesse prevenido para que, se acontecesse, o Rio 
estivesse preparado para tal. Portanto, quero aqui ho-
menagear não os outros, mas V. Exª.

O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ) 
– Muito obrigado.

O Sr. Osvaldo Sobrinho (PTB – MT) – V. Exª se 
preocupou com a questão, lutou e brigou na Comis-
são, pediu aos Senadores que votassem rapidamente 
aquela matéria. Portanto, quero dizer ao Senador Cri-
vella: V. Exª está de parabéns, porque antecipou o fato 
e, realmente, deu tudo que poderia dar em prol desse 
objetivo, desse ideal. Se isso aconteceu, V. Exª teve 
grande participação nisso. Quero, aqui, fazer justiça a 
V. Exª, porque, realmente, foi um dos que acreditaram 
nesse processo que veio a acontecer. Parabéns a V. 
Exª, em nome do povo brasileiro.

O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ) 
– Muito obrigado, Senador Sobrinho. V. Exª me ajudou 
muito na Comissão, porque havia um Senador que iria 
pedir vista. A última pergunta, Senador Inácio Arruda, 
que foi feita pelo Comitê Olímpico Internacional e que foi 
respondida pelo Presidente da República foi com respeito 
ao Ato Olímpico, que o Senado Federal relatou, votou e 
aprovou em menos de dez dias. E o Presidente, então, 
teve a condição de se levantar e dizer: “Não é apenas 
um desejo meu. É do povo brasileiro, representado pelo 
Congresso Nacional, que votou o Ato Olímpico. E está 
aqui presente o Presidente do Congresso, Michel Te-
mer”. E Michel Temer se levantou naquele momento e, 
diante de todos os eleitores, de todos os membros do 
Comitê Olímpico Internacional, reafirmou...
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O Sr. Inácio Arruda (Bloco/PCdoB – CE) – S. 
Exª é o Presidente da Câmara.

O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ) 
– É o Presidente do Congresso e da Câmara.

O Sr. Inácio Arruda (Bloco/PCdoB – CE) – Re-
presentava o Congresso Nacional naquele ato.

O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ) 
– Representava o Congresso. A lei estava lá...

O Sr. Inácio Arruda (Bloco/PCdoB – CE) – E tive 
a honra de ser Relator na Comissão de Educação.

O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ) 
– V. Exª teve essa honra. O Senador Sobrinho me de-
fendeu? Muito, porque havia controvérsias, e, graças 
a Deus, o Brasil, o Rio de Janeiro é a sede das Olim-
píadas.

Senador Tuma, muito obrigado pela generosidade 
olímpica de V. Exª para com este Senador obscuro e 
anônimo do Senado Federal. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP) 
– Vou disputar com V. Exª uma corrida de pé dois.

Eu queria pedir permissão para ler um documento 
do Senador Arthur Virgílio, que designa o Senador Ex-
pedito Júnior para integrar, como suplente, a Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania, em substituição 
ao Senador Flexa Ribeiro.

Vamos sentir saudades de V. Exª, Senador Fle-
xa Ribeiro, na Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania.

Sobre a mesa, ofício que passo a ler.

É lido o seguinte:

Ofício nº 163/09-GLPSDB

Brasília, 7 de outubro de 2009

Excelentíssimo Senhor
Senador José Sarney
Presidente do Senado Federal

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico o Senhor Expedi-

to Júnior para integrar como suplente a Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania, em substituição ao 
Senador Flexa Ribeiro.

Na oportunidade, renovo protesto de apreço e 
distinta consideração.

Atenciosamente, – Senador Arthur Virgílio, 
Líder do PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP) 
– Faça-se a substituição solicitada.

Há outro documento que trata de uma correção 
urgente que a Câmara está pedindo.

Sobre a mesa, ofício que passo a ler.

É lido o seguinte:

Of. nº 2.033/2009/SGM-P

Brasília, 7 de outubro de 2009

A Sua Excelência o Senhor
Senador José Sarney
Presidente do Senado Federal
Nesta

Assunto: Comunica erro manifesto

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que foi verificado 

erro manifesto no texto dos autógrafos referentes ao 
Projeto de Lei nº 5.921 de 2009, que “Dispõe sobre a 
revisão do subsídio de Ministro do Supremo Tribunal 
Federal, referido no inciso XV do art. 48 da Constituição 
Federal”, encaminhando a essa Casa por meio do Of. 
nº 1.863/2009/SGM-P de 10 de setembro de 2009.

Onde se lê:

“Art. 3º A implementação do disposto 
nessa lei observará o previsto no art. 169 da 
Constituição Federal e as normas pertinentes 
da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio 
de 2000.”

Leia-se:

“Art. 3º A implementação do disposto 
nessa lei observará o previsto no art. 169 da 
Constituição Federal e as normas pertinentes 
da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio 
de 2000.”

2. Solicito assim substituição dos autógrafos en-
viados a essa Casa pelos que seguem em anexo. – 
Deputado Michel Temer, Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP) – 
Essa é a solicitação do Presidente Michel Temer.

Com referência ao expediente que acaba de ser 
lido, tendo sido constatado erro manifesto nos autógra-
fos encaminhados à sanção do Projeto de Lei da Câ-
mara nº 166, de 2009, esta Presidência, nos termos do 
inciso III do art. 325 do Regimento Interno, determina a 
retificação do texto da proposição e respectiva remessa 
de novos autógrafos à Presidência da República.

Será feita a devida comunicação à Câmara dos 
Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP) 
– Senador Jefferson Praia, o Senador Arthur Virgílio 
pediu um minuto à frente. Se V. Exª não se importar, 
concederei a palavra a S. Exª e, em seguida, eu a 
concederei a V. Exª.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Peço a palavra pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP) – 
Pois não, Senador Suplicy, concedo a palavra a V. Exª.
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O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu 
gostaria de agradecer a atenção de V. Exª, como Cor-
regedor desta Casa, que tem a responsabilidade de 
promover e manter a ordem, a disciplina e o decoro 
parlamentar no interior do Senado, para prevenção de 
perturbações, pois V. Exª, tendo em vista o episódio 
ocorrido no último dia 9 de setembro, quando eu au-
torizei que pessoas conhecidas minhas utilizassem o 
meu gabinete, as suas dependências, sobretudo para 
ir ao banheiro, naquela noite em que faziam uma vi-
gília, na véspera do julgamento relativo ao caso do 
Sr. Cesare Battisti, agradeço os termos do ofício de V. 
Exª, quando diz:

“Quanto às informações prestadas pelo 
Excelentíssimo Senador Eduardo Suplicy [...], 
esse órgão corregedor considera que os fatos 
narrados nesta ocorrência foram devidamente 
esclarecidos, principalmente porque aquele 
ilustre e douto representante do Estado de 
São Paulo no Senado da República tem ra-
zão ao afirmar que estava agindo sob o pálio 
das determinações do inciso I do art. 2º da 
Resolução nº 20, de 1993 – Código de Ética 
e Decoro Parlamentar”.

E V.Exª ressalta:

“Como não houve dano ao patrimônio 
público, nem perturbação à ordem, nem outro 
qualquer tipo de inconveniência, a não ser o 
fato de a Secretaria da Polícia do Senado Fe-
deral/SPOL ver-se obrigada a registrar o fato, 
por dever funcional, esta Corregedoria Parla-
mentar oficia pelo arquivamento deste proce-
dimento, com a recomendação aos Senadores 
que tenham cuidado ao autorizar que pessoas 
estranhas ao Senado Federal tenham acesso 
ou permaneçam em seus gabinetes parlamen-
tares após as 22 horas do dia anterior até às 
7 (sete) horas do dia seguinte.” 

Então, agradeço a informação que V. Exª enca-
minhou neste ofício, que peço que seja registrado na 
íntegra, e transmito a V. Exª, Senador Romeu Tuma, o 
meu ofício, em que agradeço a atenção de V. Exª em 
me encaminhar a documentação citada na referên-
cia, na qual assevera que minha atuação no caso da 
utilização dos toaletes de meu gabinete, na noite de 
9 de setembro próximo passado, foi pautada pela cla-
ra intenção de fazer valer o princípio da dignidade da 
pessoa humana e de promover a defesa dos interesses 
populares, dever fundamental do Senador, conforme 
a resolução que mencionei.

Como V. Exª relatou, não poderia ter sido outra a 
minha atitude ao verificar que, dentre os participantes 
da vigília cívica – que, aliás, dialogaram naquela noite 
com os Senadores João Pedro e José Nery –, havia 
pessoas idosas e senhoras por quem privo relações 
de amizade há mais de 30 anos, que não dispunham 
de um banheiro para a passagem da noite. 

A atitude do Diretor da Secretaria de Seguran-
ça do Senado nesse processo é que poderia ter sido 
diferente. Para o caso concreto, teria sido próprio que 
os responsáveis pela segurança tivessem dialogado 
com as pessoas da vigília e, no caso de dúvida, tele-
fonado para mim, pois de pronto eu informaria que as 
pessoas estavam por mim autorizadas. Se houvesse 
alguma dúvida sobre o ocorrido, essa deveria ter sido 
dirimida na hora, e não, como foi feito posteriormente, 
em comunicação ao Corregedor.

Na verdade, a Resolução nº 58, de 1972, deter-
mina que as ligações funcionais originárias da Segu-
rança do Senado devem ser endereçadas ao Diretor-
Geral da Casa, e a Resolução nº 59, citada por V. Exª 
como amparo para os procedimentos adotados pela 
Secretaria, determina, no seu art. 2º, que a Secreta-
ria de Segurança Legislativa é uma unidade da Casa 
subordinada à Diretoria-Geral. A atitude do Diretor de 
Segurança deveria ser a de comunicar primeiro ao Di-
retor Geral, e esse ao Corregedor. Portanto, ali houve 
como que uma avaliação de descabido juízo de valor 
sobre a minha conduta.

Muito agradeceria se V. Exª adotasse as provi-
dências no sentido de alertar o Diretor de Segurança 
sobre tal atitude para que, como ele tem numa de 
suas atividades típicas a segurança dos Senadores e 
dos servidores do Senado Federal, não tenha as suas 
missões desvirtuadas para atividades de inteligência 
e acompanhamento da vida dos Senadores.

Sempre tive com o Diretor da Secretaria de Se-
gurança do Senado uma relação de total respeito e de 
construção. Ele poderia simplesmente ter telefonado 
para mim e eu esclareceria. Mas agradeço muito os 
termos com que V. Exª...

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– Senador Suplicy, o Corregedor está aqui e vai en-
caminhar para a Mesa Diretora. Queria lembrar que 
Minas pacientemente espera.

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

Muito obrigado.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. EDUARDO SUPLICY EM SEU PRONUN-
CIAMENTO.

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I, e § 2º do Regimento Interno.)
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CORREGEDORIA PARLAMENTAR
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O Sr. Romeu Tuma, deixa a cadeira da 
Presidência, que é ocupada pelo Sr.Mão San-
ta, 3º Secrtário.

O SR. WELLINGTON SALGADO DE OLIVEIRA 
(PMDB – MG) – Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
Pela ordem. Minas aguarda Minas.

O SR. WELLINGTON SALGADO DE OLIVEIRA 
(PMDB – MG. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – 
Queria aproveitar... O Senador Azeredo me autorizou, 
por isso é que vou falar. Já estou há quatro anos e meio 
nesta Casa, onde passamos por momentos muito difí-
ceis e também por CPIs muito importantes. Constante-
mente, o Senador Romeu Tuma tem sido reconduzido 
à função de Corregedor desta Casa. 

Todos nós, Senadores, temos plena confiança 
em V. Exª. Já vi V. Exª fazer trabalhos profundos, in-
clusive em outras situações com relação a Senado-
res. Um trabalho correto, limpo, criterioso, como o que 
acompanha toda a história de V. Exª. Quem conhece 
a história de V. Exª sabe que V. Exª é dessa maneira. 
E, no caso do Senador Suplicy, eu inclusive já tinha 
conversado com o Senador que, na minha opinião, o 

nosso gabinete tem de ser utilizado por pessoas que, 
de repente, o Senador acha que devem fazer uso. Se 
nós não podemos ter o controle sobre o nosso gabine-
te, ou autoridade sobre o nosso gabinete, eu não sei 
mais o que nós poderemos fazer nesta Casa. E V. Exª 
corretamente deu um parecer, que o Senador Suplicy 
leu aqui, à altura do conceito que eu tenho de V. Exª 
nesta Casa e da história de V. Exª.

O SR. ROMEU TUMA (PTB – SP) – Obrigado.
O SR. WELLINGTON SALGADO DE OLIVEIRA 

(PMDB – MG) – Então, eu queria deixar aqui que me 
sinto muito orgulhoso, porque qualquer problema que 
houver nesta Casa, sempre que passar pela Correge-
doria, será muito bem julgado, digamos assim, pela 
história de V. Exª e pelo conhecimento que V. Exª tem 
na área, também, que é muito importante.

Era só isso o que eu queria falar.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – A 

Mesa se associa às manifestações de louvor ao grande 
Romeu Tuma, que por várias vezes tem exercido com 

OUTUBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL656



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 8 50375 

muita consciência, estoicismo e altruísmo, o comando 
da Corregedoria da Casa.

Com a palavra, um mineiro que representa o 
PSDB, Eduardo Azeredo.

O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – 
Sr. Presidente Mão Santa, eu quero, primeiro, também 
me somar às palavras ditas pelo Senador Wellington 
Salgado, cumprimentando o Senador Romeu Tuma 
pelo seu trabalho há tantos anos aqui, pela correção 
da sua atuação. Não é realmente sem motivo que ele 
tem sido reconduzido sempre. Portanto, Senador Ro-
meu Tuma, os nossos cumprimentos também nesse 
mesmo sentido.

Presidente, como eu já fiz aqui alguns elogios 
ao Governo, deixe-me agora fazer algumas críticas. 
Nós temos aqui uma questão muito relevante, que é a 
questão do PAC. O PAC está com 62% das obras atra-
sadas, 62%. Portanto, cerca de dois terços das obras 
estão atrasadas, e isso dá razão para aqueles que são 
mais céticos e que sempre colocam que as inaugura-
ções e lançamentos de pedras fundamentais trazem 
uma ilusão à população. E é o que tem acontecido no 
PAC. O PAC foi lançado em vários pontos do País, com 
muita pompa, com uma cobertura grande de imprensa, 
com uma divulgação oficial também de grande porte. 
Aí, nós vemos que 62%, quase 2/3 das obras, ou seja, 
60 em 100 obras, estão atrasadas.

O Orçamento do PAC em 2007 foi de R$16,5 
bilhões, mas só foram pagos R$12 bilhões, 72%. Em 
2008, o Orçamento chegou a R$19 bilhões e os valores 
pagos foram de apenas R$9,6 bilhões, portanto, me-
tade apenas é que foi paga do Orçamento de 2008. E, 
neste ano, até o mês passado, para um Orçamento de 
R$21,8 bilhões, a União havia pago R$2,2 bilhões, 10% 
apenas do que está previsto. Portanto, 72% em 2007; 
50% em 2008; e, neste ano, até agora, só 10%. 

Por outro lado – e o que demonstra certa incom-
petência gerencial –, as notícias são de que os orça-
mentos de vários projetos estão estourados, contrarian-
do os planos iniciais e mostrando que o planejamento 
não foi adequado.

É o caso, por exemplo, da duplicação da BR-101, 
em Santa Catarina, cujo custo aumentou 80%, portanto, 
quase dobrando. Isso, evidentemente, numa época de 
estabilidade econômica, só pode mostrar falta de plane-
jamento. Nós não temos mais aquela inflação maluca 
do passado, e um orçamento que é acrescido em 80% 
só pode realmente vir do erro de planejamento.

Outras obras estão também com problemas na 
modelagem financeira, como a nova Transnordestina, 
o prolongamento da Ferronorte. O Governo, é verdade, 
enfrentou problemas inesperados nos grandes projetos 

de infraestrutura, assim, também ficarão para depois 
a pavimentação da BR-163 (Cuiabá-Santarém) e a 
duplicação de trechos da BR-101.

Outras questões, Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
foram levantadas pelo Ibama, que, para evitar danos 
ambientais, exigiu a construção de túneis e pontes 
que não constavam nos projetos originais. Assim, o 
gasto previsto pelo Dnit subiu de R$810 milhões para 
R$1,457 bilhões nessas obras da BR-101.

Aliás, até os investimentos tocados majoritaria-
mente pela iniciativa privada tiveram alguns custos 
elevados. Por exemplo, é o que se pode dizer da hi-
drelétrica na Foz do Chapecó, na divisa do Rio Grande 
do Sul com Santa Catarina.

Em Minas Gerais, são vários trechos rodoviários 
cuja manutenção prevista no programa teve pouco re-
sultado até agora. Alguns exemplos podem ser vistos, 
por exemplo, no acesso a Governador Valadares e no 
acesso ao leste mineiro.

Nós temos uma estrada, a BR-262 e 381 – em de-
terminado trecho, são duas BRs coincidentes, usam-se 
dois números, duas designações –, que, basicamente, 
é a estrada que liga Belo Horizonte ao Vale do Aço, 
passando por João Monlevade, onde a estrada é dupli-
cada, para o Vale do Aço e para Vitória. Essa estrada é 
uma vergonha e, lamentavelmente, tem trazido mortes 
e acidentes todas as semanas, quase diários.

No início do ano, eu estive, em companhia dos 
dois Senadores de Minas Gerais – Eliseu Resende e 
Wellington Salgado –, no Ministério dos Transportes. 
O Ministro nos assegurou que essa estrada teria sua 
duplicação realizada por meio de processo de con-
cessão. Agora, já se vê que não será mais concessão. 
O Governo fala em construção da duplicação. Que o 
faça. O necessário é ter uma decisão, e não ficar com 
o problema se postergando e a solução não vindo. 
Não é possível que não haja uma ação imediata numa 
estrada desse porte, que liga Belo Horizonte ao lito-
ral capixaba, que liga Belo Horizonte ao Vale do Aço, 
que liga Belo Horizonte à região de Valadares, Teófilo 
Otoni, uma estrada dessa importância, sem as obras 
que foram prometidas.

O mesmo, Sr. Presidente, posso falar, ainda em 
Minas Gerais, da questão de uma outra estrada de 
grande importância, que liga Belo Horizonte ao Rio 
de Janeiro. Vamos ter a Copa do Mundo em 2014, as 
Olimpíadas em 2016, e a estrada que liga o Rio de 
Janeiro a Belo Horizonte, ou seja, a segunda com a 
terceira cidade do País, não é duplicada integralmente 
até hoje. Recebeu alguns terceiros trechos, terceiras 
pistas, entretanto, temos um pedaço grande que não 
é duplicado. Por exemplo, entre o trevo que vai para 
Ouro Preto, próximo a Belo Horizonte, até a cidade de 
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Barbacena. Depois, tem um pedaço duplicado; aliás, 
foi duplicado com recursos do Orçamento colocados 
por mim, ainda em 2003, uma emenda de bancada 
que possibilitou a duplicação dessa estrada entre Bar-
bacena e Oliveira Fortes, próxima a Santos Dumont. 
Mas não houve a duplicação completa de uma estrada 
como essa, que liga o Rio a Belo Horizonte

Esperamos que, pelo menos agora, com o anúncio 
das Olimpíadas de 2016, o Governo finalmente tome 
uma decisão e faça a duplicação. Se for por conces-
são, que o faça logo; se for com recursos diretos do 
Governo, que o faça logo. Temos um viaduto que já 
está fazendo aniversário de construção e nunca mais 
terminou. 

Portanto, são alguns pontos que trago aqui, de 
Minas Gerais. Duas estradas da maior importância e 
que não significarão apenas economia em transporte, 
mas principalmente o salvamento de vidas, evitando os 
desastres permanentes e a tristeza evidente, tragédias 
que uma rodovia como essa acaba trazendo.

Mas, ainda, Sr. Presidente, voltando a uma visão 
mais nacional, o que quero trazer são críticas ao PAC 
como um todo, à execução do PAC, que foi um pro-
grama que iludiu a população. O Governo está falando 
pouco no PAC. Talvez seja exatamente por verificar que 
o PAC não está indo bem. Então, a própria gestora do 
PAC, a Ministra Dilma, evidentemente, precisa mostrar 
o que está acontecendo e que 62% das obras estão 
atrasadas. Era um projeto de grande expectativa, que 
ia fazer que a infraestrutura brasileira se desenvolves-
se, e temos 62% das obras atrasadas.

Há ainda a questão dos portos e dos aeroportos. 
Estão atrasadas ou paralisadas as melhorias no por-
to de Itaqui, no Maranhão; o aeroporto de Vitória tem 
uma pendência com o Tribunal de Contas, mas o fato 
é que está atrasado; o aeroporto de Guarulhos tinha 
previsão de novas obras, também não começaram; o 
aeroporto de Macapá; o aeroporto de Goiânia...

O Sr. Osvaldo Sobrinho (PTB – MT) – Permite 
V. Exª um aparte?

O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) – 
Sim, ouço o Senador.

O Sr. Osvaldo Sobrinho (PTB – MT) – Não vou 
me prolongar. Sei que V. Exª quer concluir seu discur-
so e o tempo é curto.

O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) – Já 
estou me encaminhando para o fim, mas tudo bem.

Ouço com muito prazer o seu aparte. 
O Sr. Osvaldo Sobrinho (PTB – MT) – Na ver-

dade, V. Exª tem inteira razão sobre o que está falando. 
Eu queria aqui só fazer uma defesa, descomprometida 
até, porque, na verdade, é questão de justiça. Com re-
lação ao Dnit, principalmente, que hoje é dirigido por 

um cidadão que, por sinal, é do meu Estado, e tenho o 
maior respeito pelo seu trabalho e pela sua luta. Acredi-
to que se as coisas não saírem, na questão da estrada 
de rodagem, na aquaviária e nessas obras todas de 
que o Dnit toma conta, não é por falta de vontade do 
Dr. Pagot. O Dr. Pagot é uma pessoa que, na verdade, 
em tudo em que coloca a mão, ele leva à frente. É uma 
pessoa séria, competente, trabalhadora, chega ao Dnit 
às cinco, seis horas da manhã, sai às nove, dez horas 
da noite. Um homem que tem uma prática espetacular 
nessa parte de infraestrutura. Mas, na verdade, o que 
nós montamos neste País em termos de teias de ara-
nha para as coisas não caminharem é uma coisa for-
midável. Quando não é meio ambiente, quando não é 
reserva indígena, quando não é... Todos os problemas. 
É TCU... Todos os tipos de problemas aparecem para 
quem quer trabalhar neste País. Falou o Presidente Lula 
há pouco tempo que se Juscelino fosse vivo e viesse 
fazer Brasília, dificilmente construiria o aeroporto de 
Brasília. E é verdade. Hoje, é muito difícil fazer alguma 
coisa neste País, porque tudo enrola, tudo para. Nós 
estamos com a BR-158 em Mato Grosso, que todos 
os governos queriam fazer. É uma estrada nacional, 
é uma estrada que o Brasil todo precisa dela, e essa 
estrada, novamente, foi paralisada ontem por questões 
de burocracia, que emperra. Portanto, tenho certeza... 
V. Exª tem toda razão, está defendendo seu Estado 
e o Brasil como um todo, como sempre fez, mas eu 
queria aqui fazer justiça ao Dr. Luiz Antônio Pagot, do 
Dnit, que é uma pessoa da mais alta qualidade, um 
trabalhador, uma pessoa que tem um senso público 
espetacular. Pode até haver aqui algumas pessoas que 
pensam diferente, mas...

(Interrupção do som.)

O Sr. Osvaldo Sobrinho (PTB – MT) – Mas eu 
não podia deixar de falar, neste momento, porque, na 
verdade, eu acredito no trabalho dele. Mas respeito as 
opiniões contrárias. Obrigado.

SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) – Obri-
gado, Senador. Obrigado pela sua participação. Veja 
bem, V. Exª vem exatamente concordar comigo na 
questão do atraso. Eu, exatamente pela minha expe-
riência também, por ter sido Governador de Minas, 
nunca fiz críticas sem fazer ressalvas. Sei que existem 
entraves burocráticos, sejam eles ambientais, sejam 
eles de Ministério Público, sejam eles de Tribunal de 
Contas, bem intencionados, mas o fato é que o pro-
cesso vai se retardando e o custo vai aumentando. 
Agora, cabe exatamente ao Governo buscar resolver 
esses entraves. E não deve o Governo, então, prome-
ter, porque já sabe de antemão que não é tão simples 
fazer uma obra. 
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Então não prometa antes, não iluda a população. 
Minha crítica não é pessoal. É uma crítica geral que 
estou fazendo ao Governo, ao PAC em si, uma crítica 
a um programa, o Programa de Aceleração do Cresci-
mento, que não está no ritmo em que deveria estar.

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

O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) – 
Vou terminando já, Presidente. 

Além de já ter falado dos aeroportos e dos portos, 
quero falar de algumas hidrelétricas, que também estão 
atrasadas. A hidrelétrica de Pedra Branca, por exem-
plo, em Pernambuco, está em situação preocupante. 
E alguns desses atrasos foram creditados realmente 
à atuação do Tribunal de Contas. Mas, segundo o pró-
prio TCU – o Presidente Lula tem dito que um pouco 
desse atraso é graças ao TCU –, apenas cinco gran-
des obras do PAC estão paralisadas por apresentarem 
irregularidades. Só cinco das grandes obras.

Assim, volto a insistir: não podemos realmente 
acreditar em promessas, e é importante que o Gover-
no tenha disposição, tenha vontade, vontade política, 
vontade de decidir, para que o PAC possa atender às 
necessidades do Brasil. É importante um Programa 
de Aceleração do Crescimento? Sim. Mas que não 
seja um programa de marketing, que não seja um 
programa...

(Interrupção do som.)

O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) – 
...que não seja, Presidente, um programa de marke-
ting, um programa eleitoreiro. Que seja realmente um 
programa que atenda ao País. Ter 62% das obras 
atrasadas, ter apenas 72% do Orçamento pago em 
2007, apenas 50% em 2008, e este ano apenas 10%, 
evidentemente mostra que alguma coisa está errada 
e que o PAC não vem atendendo. 

Mas acredito que essa é uma posição que deve 
ser realmente cobrada por nós aqui no Senado.

Muito obrigado, Presidente. 
Agradeço ao Senador Jefferson Praia pela pa-

ciência.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 

Convidamos o Senador Jefferson Praia, que repre-
senta do PDT e o Estado do Amazonas, para usar da 
tribuna.

O SR. JEFFERSON PRAIA (PDT – AM. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, antes de iniciar 
meu pronunciamento, gostaria de destacar a conversa 
que tive com o Vereador Luiz Marques, do Município 
do Rio Preto da Eva, que estava acompanhado pelo 
Marquinho do Som, companheiro que faz publicida-
de nas comunidades rurais, e pelo Gilson Silva, do 

Ramal Boa Sorte. Tratamos de diversos assuntos do 
Município, principalmente os relacionados aos ramais 
daquele Município.

Sr. Presidente, parece até – falei isto para o Se-
nador Eduardo Azeredo – que tínhamos combinado. 
Vou aqui enfocar a questão relacionada às obras pú-
blicas, passando um pouco pelo que ele observou. E 
destaco aqui que recebemos, na semana passada, 
Sr. Presidente, um relatório Fiscobrás, dizendo que, 
de 219 obras auditadas, 41 receberam recomendação 
de paralisação.

Sr. Presidente, V. Exª foi Prefeito e sabe muito bem 
da vontade dos governantes de realizar uma obra, de 
fazer alguma coisa nos Municípios. É claro que quem 
está no Governo quer fazer as obras. É claro que, na 
minha avaliação, temos muito a avançar também, Se-
nador Osvaldo Sobrinho, dentro desse contexto. Por 
mais que os governantes, de um modo geral – os pre-
feitos, os governadores, o Presidente da República, 
toda a equipe nos Ministérios –, queiram realizar suas 
obras, temos muito a avançar dentro desse contexto, 
para atendermos aos requisitos necessários para a 
boa aplicação dos recursos e para cumprirmos tudo 
o que se estabelece para a viabilização de uma obra 
pública.

Gostaria também de ressaltar que apresentei, 
recentemente, um projeto que estabelece normas rela-
tivas ao controle centralizado de informações sobre as 
obras públicas custeadas com recursos federais. O que 
quero dizer? Por exemplo, o art. 1º diz o seguinte:

“Art. 1º Esta lei estabelece, nos termos 
dos arts. 75 e 79 da Lei nº 4.320, de 17 de 
março de 1964, normas relativas ao controle 
centralizado de informações sobre as obras 
públicas custeadas com recursos do orçamento 
fiscal, da seguridade social e de investimen-
tos da União, inclusive aqueles executados de 
forma descentralizada por terceiros, mediante 
convênios, contratos de repasse ou instrumen-
tos congêneres.”

O art. 2º diz: “A União manterá um cadastro in-
formatizado unificado de todas as obras de engenha-
ria e serviços a elas associados custeados com seus 
recursos orçamentários [...]”. E aí há todos os tópicos 
que estabelece a lei, com todas as informações que 
solicitamos, para termos esse cadastro informatizado 
sobre obras públicas no nosso País. Esse é um passo 
importantíssimo que temos dado.

Sr. Presidente, quero também destacar, dentro 
desse contexto, um documento do Instituto Brasileiro 
de Auditoria de Obras Públicas (Ibraop). Na verdade, 
é o “Manifesto em defesa da atuação eficiente do con-
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trole externo nas obras públicas”. Esse documento do 
Ibraop diz:

“O Ibraop, Sr. Presidente, entende que 
todos os brasileiros são favoráveis ao desen-
volvimento efetivo da infraestrutura nacional, 
e, para que isto ocorra, é necessário garantir 
à Sociedade a gestão transparente e eficiente 
de todos os recursos públicos empregados.

É uma constatação óbvia que qualquer 
ser humano – inclusive aquele investido na 
função pública ou que seja executor tercei-
rizado desta função – não sente satisfação 
em ser controlado. No entanto, o controle do 
dinheiro público é condição fundamental para 
o desenvolvimento de uma Sociedade justa e 
igualitária.

No caso específico das obras públicas, 
o atingimento das metas de custos, de prazos 
e de qualidade é obrigação que complementa 
e aperfeiçoa esta condição de cidadania. Ao 
contrário, resta o desperdício de recursos, e 
o esforço coletivo de pagar impostos torna-
se inócuo nos seus fins, nivelando os efeitos 
destas ineficiências, às irreparáveis mazelas 
da corrupção, que os meios de comunicação 
noticiam amplamente.

A falta de uma cultura de planejamento 
adequado das obras públicas e demais inver-
sões públicas em infraestrutura, consubstan-
ciada na inexistência de bons projetos, é, de 
fato, a principal causa da paralisação de obras, 
da sua má qualidade ou de gastos acima do 
que se previu.”

Sr. Presidente, quero aqui destacar que esse é 
um ponto importantíssimo. Repito: quando o prefeito 
assume o poder, ele quer realizar as obras, mas o pla-
nejamento não é feito de forma adequada, e, sem isso, 
as obras não são feitas a contento, e o resultado é que 
muitas obras ficam inacabadas em nosso País.

Continuo, Sr. Presidente, a ler o texto do mani-
festo do Ibraop, que diz o seguinte:

“O superfaturamento, o refazimento de 
serviços, os excessivos aditivos contratuais, 
dentre outros vícios, poderiam ser drastica-
mente reduzidos, se os contratantes públi-
cos priorizassem a qualidade de seus pro-
jetos, mantivessem boas estruturas técnicas 
de acompanhamento e fiscalização de seus 
contratos. E aqui bastaria que fosse cumprido 
o que estabelece a legislação vigente.

Na prática e como regra geral, as estru-
turas técnicas de engenharia têm sido suca-

teadas, ao longo dos anos, como resultado de 
uma série de atos onde se confundiu o conceito 
de Estado mínimo com o de Estado fraco, re-
sultando na inexistência de mecanismos ade-
quados de planejamento e de controle.”

Sr. Presidente, gostaria que esse manifesto, na 
íntegra, fosse considerado no meu pronunciamento. 
Quero dizer que temos muito a avançar nesse campo 
de realização das obras públicas em nosso País.

Muitos reclamam da questão ambiental, mas é 
importante observarmos que estamos num novo sé-
culo e que essa questão ambiental não veio para ser 
uma moda passageira; é uma questão que vai perma-
necer nas nossas vidas. Todas as gerações que virão 
daqui para frente terão de lidar com essas questões 
relacionadas ao meio ambiente.

Teremos de adequar-nos quando formos realizar 
uma obra. É importante que façamos um planejamen-
to, é importante que haja técnicos preparados nos 
órgãos para viabilizarem e levarem a cabo os proje-
tos. É importante que haja engenheiros, por exemplo, 
nas prefeituras. Isso é muito importante. É importante 
que os prefeitos que assumiram o poder contem, no 
grupo de pessoas que estão dando assessoria, que 
estão trabalhando na prefeitura, no mínimo, com um 
engenheiro civil que entenda de obras, para que não 
pensem que estão realizando uma reforma em sua 
casa ou uma pequena obra, porque não é dessa forma 
que resolveremos as questões relacionadas às obras 
públicas em nosso País.

Entendo que muita coisa precisa ser feita, Sr. 
Presidente. Precisamos, urgentemente, trabalhar essa 
questão. Todos os atores envolvidos nessa questão re-
lacionada às obras públicas em nosso País precisam 
sentar à mesa, para adequar a realização das obras 
públicas com as demandas necessárias.

Senador Osvaldo Sobrinho, V. Exª fez um apar-
te, há pouco, quando o Senador Eduardo Azeredo 
fez suas observações com relação às obras públicas, 
reportando-se muito bem a diversos aspectos. Veja 
quanto temos de avançar dentro desse contexto das 
obras públicas, desde a preparação na prefeitura do 
funcionário que vai lidar com isso até os grandes pro-
blemas que existem hoje de obras sendo realizadas 
nos Ministérios, de obras sendo realizadas pelos Go-
vernos Estaduais.

Entendo que não será por meio do confronto que 
resolveremos esse tipo de problema. Apenas temos 
de fazer um trabalho, no sentido de otimizarmos os 
recursos, de prepararmos as pessoas.

(Interrupção do som.)
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O SR. JEFFERSON PRAIA (PDT – AM) – Estou 
terminando, Sr. Presidente.

Temos, apenas, que buscar caminhos no sentido 
de termos as soluções nesse campo. É fundamental 
que comecemos a fazer isso agora.

Estou me reunindo, praticamente todos os me-
ses, com técnicos dos tribunais de contas, técnicos 
do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, 
técnicos dos CREAs, buscando um caminho que pos-
samos trabalhar no sentido de termos melhores obras 
públicas no nosso País.

Por essa razão, apresentei esse projeto, que cria 
um cadastro de obras públicas para que possamos 
saber, Senador Osvaldo Sobrinho, onde está sendo 
realizada a obra, possamos acompanhar, através da 
Internet, em que fase está a obra, como está, onde ela 
está localizada, a fim de que possamos verificar, por 
exemplo, o que existe de demanda em relação a dada 

obra. É dessa forma que entendo que iremos caminhar 
para otimizar os recursos da população.

Sr. Presidente, finalizo, então, dizendo que vamos 
continuar esse trabalho no sentido de buscarmos as 
soluções. O Brasil precisa trabalhar isso neste mo-
mento. Não adianta ficarmos reclamando, não adianta 
o ministério tal reclamar do ministério tal, não adianta 
reclamarmos do Tribunal de Contas da União. O que 
temos que fazer é sentar à mesa, buscar as soluções, 
porque é dessa forma que o povo brasileiro quer. O 
povo brasileiro quer o quê? Obras bem feitas, pois são 
realizadas com recursos oriundos dos impostos que o 
povo brasileiro paga.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR JEFFERSON PRAIA EM SEU 
PRONUNCIAMENTO.

(Incluído nos termos do art. 210, inciso I 
e §2º, do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Convidamos agora para usar da palavra o orador ins-
crito Renato Casagrande. S. Exª representa o PSB e 
o Estado do Espírito Santo.

Eu quero dizer a V. Exª – e pode dizer ao Ciro: 
eu vi uma pesquisa em que o Serra tem mais de 50% 
no Piauí; e, em segundo lugar, está o Ciro Gomes. Em 
terceiro, vem a candidata do Governador. Ciro Gomes 
é muito forte no Brasil e no Nordeste. Ele está em se-
gundo lugar no Piauí, tem mais preferência. Acho que o 
nosso Vice-Governador vai sofrer retaliação por isso.

Vamos em frente.
O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB 

– ES. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão 
do orador.) – Muito obrigado, Presidente Mão Santa; 
Senador Paim, que também compõe a Mesa; Srªs e 
Srs. Senadores, o Deputado Ciro Gomes está muito 
determinado à candidatura à Presidência da Repúbli-
ca e o PSB também está muito determinado para sua 
candidatura à Presidência da República.

Naturalmente, temos um compromisso com um 
projeto coordenado pelo Presidente Lula e a candidatura 
do Ciro é para ajudar a preservar esse projeto. Achamos 
que duas candidaturas ou três candidaturas da Base 
do Governo, em uma eleição de dois turnos, oferecem 
uma possibilidade maior que uma eleição disputada 
num turno só. É também uma oportunidade que os 
partidos têm de apresentarem as suas propostas.

A diversidade de propostas é importante para a 
democracia brasileira. Se tivermos chance de apre-
sentar diversos projetos ao País, isso é uma grande 
oportunidade. E isso é função dos partidos políticos. 
Os partidos políticos têm de apresentar suas propostas 
ao povo brasileiro, para que isso se transforme num 
debate, e não apenas numa polarização. Nada que 
se polariza demais acaba sendo benéfico ao proces-
so democrático nem para nenhuma área da atividade 
humana. Quando você tem só duas nações fortes no 
mundo, isso acaba virando uma situação de dificuldade 
para as demais nações. Então, quando você tem uma 
concentração de poder em um ou dois partidos, isso 
não é bom para a democracia brasileira. Acho que o 
Partido Socialista Brasileiro, o PSB, na hora que apre-
senta o nome do Ciro, cumpre um papel de promover 
e provocar o debate.

Então, aqui faço essa introdução rápida, provo-
cado que fui pelo Presidente Mão Santa. E queremos 
dar nossa contribuição para que haja uma diversidade 
de projetos e defesa de propostas concretas que via-
bilizem, primeiro, a consolidação e a garantia daquilo 
que avançamos com o Presidente Lula; segundo, que 
possamos dar passos adiante e avançar em áreas que 

nós ainda consideramos necessitadas da atividade 
prioritária na área pública.

Sr. Presidente, no final do meu pronunciamento de 
ontem, fiz uma rápida abordagem sobre o pagamento 
a servidores públicos de salários acima do teto.

A Constituição Federal definiu um teto de remu-
neração de servidores públicos. Esse teto, definido 
depois por decisão do Supremo, é o vencimento do 
Ministro do Supremo Tribunal Federal.

A Lei de Previdência estabeleceu que um sistema 
integrado entre os entes da Federação e um sistema 
integrado entre todos os níveis do Estado brasileiro en-
sejaria a capacidade de acompanhar a remuneração 
total de cada servidor público, seja com a aposenta-
doria, seja com a sua atividade, com o seu trabalho. E 
isto não foi feito. Isto tem que ser regulamentado pelo 
Governo Federal.

Estamos agora, Senador Paulo Paim, diante de 
um problema que deve ser enfrentado por este Con-
gresso.

A decisão do Tribunal de Contas da União, o 
Acórdão do Tribunal de Contas da União está até em 
sintonia com a Constituição Federal, por não afastar 
o mandamento que estabelece o limite máximo de re-
muneração. Contudo, cria um precedente importante e 
perigoso, porque afasta a responsabilidade de contro-
lar e, por conseguinte, de dar cumprimento ao manda-
mento constitucional, condicionando a sua aplicação à 
implantação de um sistema informatizado e integrado, 
previsto em uma lei promulgada cinco anos atrás, que 
é a Lei Geral da Previdência, não regulamentada ainda 
pelo Poder Executivo.

Acreditamos ser essa situação absurda por vin-
cular, na prática, a aplicação de um dispositivo consti-
tucional à emissão de um regulamento pelo Poder Exe-
cutivo e possibilitar o sobrestamento de seus efeitos. 
Essa circunstância compromete não só a imagem do 
Congresso, mas, também, as possibilidades de esta-
bilização dos gastos públicos com pessoal, uma vez 
que cria perigoso precedente que pode ser questiona-
do em futuras ações por segmentos representativos 
da nossa sociedade.

Portanto, essa discussão é urgente e inadiável. 
Nesse sentido, nos filiamos e concordamos, natural-
mente, com o Ministério Público do Tribunal de Contas 
da União – atentem que a decisão é do TCU, mas aqui 
fala o Ministério Público do TCU –, que se manifestou 
com as seguintes condicionantes e questões:

a) [não há sistema integrado, mas o ges-
tor público pode] exigir, no ato da posse do 
servidor e anualmente, declaração quanto ao 
exercício ou não de outro cargo, emprego ou 
função pública ou à percepção de remunera-
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ção, subsídio, proventos, pensões ou outra 
espécie remuneratória paga à conta dos re-
cursos públicos;

b) efetuar, anualmente, a atualização 
cadastral dos ocupantes de cargos públicos, 
funções e empregos públicos da administração 
direta, autárquica e fundacional, dos membros 
de qualquer dos Poderes da União, dos Esta-
dos, do Distrito Federal e dos Municípios, dos 
detentores de mandato eletivo e dos demais 
agentes políticos, inclusive dos aposentados 
e dos pensionistas pagos com recursos pú-
blicos;

c) consultar periodicamente as bases 
de dados públicas com vistas a verificar, por 
amostragem, eventuais casos de pagamento 
extrateto e adotar as providências cabíveis para 
o cumprimento do comando constitucional;

d) trocar informações a cada 60 dias, 
mediante ofício, com os demais órgãos e enti-
dades públicas envolvidas, nos casos de servi-
dores com mais de uma fonte de rendimentos 
cuja soma exceda o limite do teto constitucio-
nal, a fim de efetuar os ajustes necessários à 
glosa de valores pagos extrateto.

Ou seja: passou do teto, glosa, corta, para ficar 
dentro do teto.

O próprio Tribunal de Contas da União, por suas 
competências infraconstitucionais e constitucionais, 
pode fixar prazos para cumprimento de normas e de-
terminações. Seria ainda de sua competência instar 
ao Ministério da Previdência e ao Ministério do Pla-
nejamento, Orçamento e Gestão que desempenhem 
o seu papel previsto na Lei nº 10.887, de 2004, que é 
o de regulamentar o sistema integrado entre os entes 
da Federação.

Diante desse quadro, estamos tomando as se-
guintes providências de ordem legislativa:

a) encaminhar propostas de alteração 
aos projetos que tratam da Lei Geral de Orça-
mentos e Finanças Públicas para que tratem 
detalhadamente da matéria;

b) encaminhar projeto de modificação 
à Lei nº 10.887/04 para detalhar os procedi-
mentos de controle até que seja implantado o 
Sistema Integrado que atinja todos os Poderes 
e Entes Federados;

c) encaminhar representação ao Ministé-
rio Público do Tribunal de Contas da União para 
que recorra da decisão e, no mínimo, fixe prazo 
para que o Poder Executivo faça o Sistema de 
Controle, implante o Sistema de Controle, para 

saber quem está ganhando mais do que o teto 
permitido pela Constituição brasileira;

d) oficiar aos Ministérios da Previdência 
e Planejamento, Orçamento e Gestão para 
que regulem e operacionalizem o Sistema de 
Controle previsto na Lei Geral de Previdência, 
que é a Lei nº 10.887, de 2004.

Acredito que, dessa forma, o Senado Federal 
dará importante contribuição para disciplinar e regu-
lamentar esta matéria. Desse modo, estaríamos nos 
posicionando diante da sociedade brasileira no sentido 
de esclarecer os fatos e coibir distorções que afrontam 
o princípio da ética e do direito adquirido, evitando in-
terpretações dúbias e prejudiciais à imagem do serviço 
público e dos seus agentes.

São essas as medidas que tomo a partir deste 
momento.

São essas as medidas que tomo a partir deste 
momento.

O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – V. Exª me 
permite um aparte?

O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB – 
ES) – Concedo, com muita honra, aparte ao Senador 
Paulo Paim, do Rio Grande do Sul. 

O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Tenho de 
fazer este aparte, porque já ouvi V. Exª falar duas vezes 
sobre esse tema. Quero cumprimentá-lo, porque acho 
um absurdo que, neste País, as pessoas ganhem R$25 
mil, R$30 mil, R$40 mil, que ninguém respeite mais o 
teto! Enquanto isso – vou dar um exemplo –, aqui no 
Senado, eu coloquei no meu gabinete um menino que 
trabalhava como ajudante. O pai dele é segurança aqui, 
e os dois juntos, somando tudo, não ganham R$2 mil. 
Um dos dois vai ter de ser demitido. Enquanto isso, o 
caso daqueles que ultrapassam o teto de R$25 mil fica 
por isso mesmo. V. Exª volta à tribuna para tratar des-
se tema. Meus cumprimentos por isso. Sou parceiro, 
estou com V. Exª nessa caminhada.

O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB – 
ES) – Obrigado. Senador Paulo Paim, a Constituição 
estabeleceu o teto de remuneração com base no que 
ganha o chefe de Poder. O Supremo definiu que...

(Interrupção do som.)

O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/ PSB – 
ES) – ... o teto seria o maior salário de um dos Pode-
res, que era o salário do Ministro do Supremo Tribunal 
Federal. Então, esse é o teto definido. A Lei Geral de 
Previdência definiu que se instalaria, então, regulamen-
tar-se-ia um sistema integrado de informação de remu-
neração de todo servidor público. Isso não foi feito. 

O Tribunal de Contas da União, na hora em que 
definiu, em que publicou esse acórdão há dois dias, 
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abriu um grave precedente, porque permite que, en-
quanto não houver sistema integrado, o gestor público 
pode pagar, está legalizando pagamento de salário 
acima do teto. 

Então, isso tem de ser, de fato, anotado por nós, 
denunciado por nós, registrado por nós. Eu estou to-
mando as providências, recorrendo ao Ministério Pú-
blico do Tribunal de Contas da União, encaminhando 
um documento ao Ministério do Planejamento e ao 
Ministério da Previdência para que regulamentem e 
também estou apresentando uma proposta de lei para 
colaborar nessa regulamentação.

Obrigado, Sr. Presidente, Senador Mão Santa.
O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB – 

ES) – Obrigado. Senador Paulo Paim, a Constituição 
estabeleceu o teto de remuneração com base no que 
ganha o chefe de Poder. O Supremo definiu que...

(Interrupção do som.)

O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/ PSB – 
ES) – ... o teto seria o maior salário de um dos Pode-
res, que era o salário do Ministro do Supremo Tribunal 
Federal. Então, esse é o teto definido. A Lei Geral de 
Previdência definiu que se instalaria, então, regulamen-
tar-se-ia um sistema integrado de informação de remu-
neração de todo servidor público. Isso não foi feito. 

O Tribunal de Contas da União, na hora em que 
definiu, em que publicou esse acórdão há dois dias, 
abriu um grave precedente, porque permite que, en-
quanto não houver sistema integrado, o gestor público 
pode pagar, está legalizando pagamento de salário 
acima do teto. 

Então, isso tem de ser, de fato, anotado por nós, 
denunciado por nós, registrado por nós. Eu estou to-
mando as providências, recorrendo ao Ministério Pú-
blico do Tribunal de Contas da União, encaminhando 
um documento ao Ministério do Planejamento e ao 
Ministério da Previdência para que regulamentem e 
também estou apresentando uma proposta de lei para 
colaborar nessa regulamentação.

Obrigado, Sr. Presidente, Senador Mão Santa.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – Eu 

lembraria ao vibrante orador, que é da base aliada do 
Governo, que, nos países civilizados, a diferença entre 
o maior e o menor salário é de dez a doze vezes. V. Exª, 
que é da base aliada e que está aí com o candidato à 
Presidência da República, lembre-o de que, nos países 
organizados e civilizados, a diferença entre o maior e 
o menor salário é de dez a doze vezes.

Convidamos para usar da palavra o Senador 
Mozarildo Cavalcanti.

Antes, porém, peço permissão para dar anda-
mento ao expediente:

Em votação o Requerimento nº 1.288, DE 2009, 
lido anteriormente, do Senador Romero Jucá, solici-
tando que, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 193, 
de 2008, além da Comissão constante do despacho 
inicial de distribuição, seja ouvida, também, a de Cons-
tituição, Justiça e Cidadania (acrescenta causa de in-
terrupção do prazo decadencial para reclamações por 
vícios aparentes ou de fácil constatação).

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

ram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Uma vez aprovado, já se encontrando instruído 

pela Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consu-
midor e Fiscalização e Controle, a matéria vai à Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania.

Com a palavra, o Senador Mozarildo Cavalcanti, 
que representa o Estado de Roraima, o PTB, é o or-
gulho da classe médica e o maior líder maçônico de 
nosso País.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador) 
– Obrigado, Sr. Presidente Mão Santa, como sempre, 
V. Exª é muito gentil com seus colegas Senadores.

Senador Mão Santa, hoje eu deveria fazer o re-
gistro do aniversário do meu Estado, que ocorreu no 
dia 5, e não foi possível fazer no dia correto. Vou dei-
xar para falar depois sobre esse assunto, mas registro 
que o nosso Estado foi criado pela Constituinte de 88, 
portanto, formalmente, foi criado no dia 5 de outubro. 
Vou deixar esse assunto para um outro momento, tal-
vez para amanhã ou depois, porque o assunto que me 
traz à tribuna agora é muito mais urgente. 

A revista Veja do último fim de semana publicou 
uma matéria, com fotos de guerrilheiros das Farc in-
clusive, intitulada: “Notícias de um seqüestro”. Trata-se 
de uma matéria de três páginas que dá notícias so-
bre o seqüestro de um empresário de Roraima, que 
foi seqüestrado em Ciudad Bolívar – portanto, mais 
ou menos na zona central da Venezuela. Segundo a 
revista e o depoimento da esposa do empresário, ele 
teria sido seqüestrado pelas Farc – Forças Armadas 
Revolucionárias da Colômbia. Membros das Farc te-
riam telefonado para a esposa do empresário exigindo 
um valor alto em dinheiro para libertá-lo. 

A matéria diz que a esposa esteve aqui, em Bra-
sília, e fez uma peregrinação: “Nas últimas semanas 
ela iniciou uma odisséia pela burocracia de Brasília e 
bateu à porta da Polícia Federal, da Interpol, do Ita-
maraty, dos Congressistas de Roraima”. 

Eu, como não fui procurado pela Srª Marinêz, de-
pois de ler a reportagem, procurei localizá-la. Entrei em 
contato com ela, falei com ela ao telefone – realmente 
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ela não tinha estado no meu gabinete. Portanto, eu to-
mei conhecimento desse fato através da revista Veja. 
Prontamente entrei em contato com Dona Marinêz e 
soube dos detalhes, das providências tomadas e das 
providências não tomadas pelo Governo brasileiro. 

Hoje, tomei a iniciativa, junto com o Senador 
Augusto Botelho, de fazer um requerimento formal à 
Comissão de Relações Exteriores, à Mesa do Sena-
do, da qual V. Exª brilhantemente participa, ao Ministro 
Tarso Genro, do Ministério da Justiça, e ao Ministro 
Celso Amorim, para que deem informações adequa-
das sobre as providências. Há uma série de matérias, 
Senador Mão Santa...

Primeiro: o nosso Ministro das Relações Exterio-
res já disse que não pode confirmar a ação das Farc 
no sequestro do brasileiro. Quer dizer, já está come-
çando a defender as Farc sem ninguém ter realmente 
confirmado, a não ser a reportagem, que também não 
afirma... Diz que a informação que se tem é essa. 

O Ministro Celso Amorim já disse que não há 
confirmação de que as Farc tenham feito o sequestro. 
Se fizeram, é um negócio gravíssimo, Senador Valter 
Pereira, porque foi no centro da Venezuela. Quer di-
zer, então, que as Farc estão agindo livremente, den-
tro da Venezuela, para sequestrar cidadãos, no caso 
um cidadão brasileiro. O certo é que não se tem uma 
informação precisa e não é possível que esse cidadão 
fique aí ao deus-dará.

Então, estou tomando a providência que me cabe, 
como Senador da República, como Senador de Rorai-
ma, de pedir, formalmente, dentro do que preceitua o 
nosso Regimento, as informações para as autorida-
des brasileiras.

Mas já começo a me preocupar, Senador Mão 
Santa, quando vejo notícias como a que vi hoje, por 
exemplo, na coluna dos jornalista Cláudio Humberto. 
Diz a chamada: “Farc: Governo ignora brasileiro se-
questrado”. Aí segue a notícia:

O Governo Lula não cogita pedir ao venezuelano 
Hugo Chávez, nem a seus aliados das Forças Armadas 
Revolucionárias da Colômbia (Farc) para intercederem 
pela libertação do empresário brasileiro Vicente Aguiar 
Vieira, há dois meses sequestrado na Venezuela pe-
los narcoterroristas. Os Ministros Tarso Genro, Dilma 
Rousseff e Celso Amorim ignoram até pedidos para 
que se pronunciem sobre o caso.

Por isso mesmo é que estou fazendo o pedido 
de informações, formalmente, pela Comissão de Re-
lações Exteriores e pela Mesa do Senado. Portanto, 
eles vão ter que se pronunciar, sim. Eles devem uma 
explicação. Eles têm que saber do governo venezue-
lano o que de fato ocorreu, porque não se consegue 
ter informação. Lógico que a nossa Polícia Federal não 

pode investigar em solo venezuelano, mas a Interpol já 
foi acionada e o governo venezuelano deve, sim, uma 
satisfação ao povo brasileiro.

Ora, se um empresário de Roraima está trabalhan-
do numa cidade que nem é fronteira com a Colômbia, 
é muito distante da Colômbia, é sequestrado dessa 
forma, é preciso investigar até onde isso é verdadeiro, 
porque, se houver verdade nisso, Senador Valter Pe-
reira, nisso... E a revista Veja não publicaria aleivosias, 
assim como outros jornais, como o jornal Folha de Boa 
Vista, que faz uma reportagem muito grande sobre 
isso, assim como o jornalista Noblat, que diz que “Farc 
sequestram brasileiro na Venezuela”, e vários outros 
periódicos, como O Globo, o Portal Amazônia.

Então, na verdade, essa história tem que ser 
esclarecida. Eu não posso admitir, como Senador de 
Roraima, como Senador da República, que essa situ-
ação não seja devidamente esclarecida.

Até, por sinal, uma das matérias aqui diz que, 
quando o Presidente Lula esteve lá em Roraima, Sena-
dor Valter Pereira, pela primeira vez durante todo esse 
tempo em que ele é Presidente, essa senhora fez uma 
manifestação, inclusive com uma faixa, pedindo que 
ele interferisse. Diz a matéria que ele teria recebido a 
mulher e dito que, se fosse preciso, ele iria falar com 
Hugo Chávez, seu amigo Hugo Chávez. E agora leio 
nos jornais que ele não cogita fazer isso. Lamento que 
um cidadão brasileiro não tenha a importância, para o 
Presidente da República, que tem, por exemplo, o ex-
Presidente, deposto, de Honduras. Eu acho que tem 
que ter igual ou mais importância para o Presidente 
brasileiro.

Por isso, quero fazer esta denúncia aqui e pedir 
que, realmente, tanto a Mesa do Senado quanto a Co-
missão de Relações Exteriores tomem as providências 
necessárias, pedir a V. Exª, Senador Mão Santa, que 
autorize a transcrição dessas matérias a que fiz refe-
rência como parte integrante do meu pronunciamento, 
inclusive os requerimentos que dei entrada hoje na 
Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional 
e na Mesa do Senado, para que não haja qualquer 
dúvida quanto à minha ação. E aqui tenho que fazer 
também referência ao Senador Augusto Botelho. Não 
agimos nem por omissão e nem vamos ficar naquela 
história da diplomacia de colocar panos quentes nessa 
ou naquela autoridade venezuelana, nos líderes das 
Farc. O que nós queremos aqui é que esse cidadão 
brasileiro tenha um tratamento condigno e tenha das 
autoridades brasileiras o interesse que ele, com cer-
teza, merece. 

Quero, portanto, aqui, Senador Mão Santa, agra-
decer pela atenção. Faço este registro, inclusive trans-
ferindo o discurso que vou fazer sobre o aniversário 
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do Estado de Roraima, por causa desta matéria que 
considero uma questão humanitária e uma questão 
de justiça e de respeito do Estado brasileiro para com 
o cidadão. E olhe que nós estamos aí para votar o in-
gresso da Venezuela no Mercosul.

Lá, um cidadão, empresário de Roraima, é se-
questrado dentro da Venezuela, e ninguém sabe no que 
deu, ninguém tem informação e o Governo brasileiro 
não se interessa pelo assunto. Então, eu não posso 
aceitar isso de maneira pacífica.

Ao encerrar, quero aqui, Sr. Presidente, fazer o 
registro da presença, na Tribuna de Honra, do compa-

nheiro Ubirajara Riz Rodrigues, Diretor da Fecomércio 

de Roraima, Vice-Presidente da Junta Comercial, que 

abrilhanta, portanto, esta sessão e, especialmente, o 

meu pronunciamento. 

Muito obrigado. 

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR MOZARILDO CAVALCANTI 
EM SEU PRONUNCIAMENTO.

(Inseridos nos termos do art. 210, inciso 

I e § 2º, do Regimento Interno.)
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Blog do Noblat
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REQUERIMENTO Nº    , DE 2009 – CRE

Senhor Presidente,
Requeremos nos termos do art. 216 do Regimen-

to Interno do Senado Federal, combinado com o art. 
50 da Constituição Federal, sejam prestadas informa-
ções pelo Sr. Ministro da Justiça, Dr. Tarso Genro, so-
bre ações e medidas tomadas pelo governo brasileiro 
em relação aos fatos mencionados na Revista Veja, 
edição nº 2.133 e Jornal Folha de Boa Vista de hoje 
(6-10-2009), relativos ao seqüestro do empresário e 
cidadão brasileiro, Vicente Aguiar Vieira, seqüestrado 
em território Venezuelano.

Justificação

As notícias veiculadas pela mídia brasileira so-
bre eventual sequestro de cidadão brasileiro em terri-
tório estrangeiro é motivo de preocupação para toda 
a sociedade.

Assim, é imperativo que as autoridades do Po-
der Executivo informem à Casa quais as medidas to-
madas pelo Governo brasileiro em relação aos fatos 
denunciados.

Portanto, requeremos o apoio dos nobres colegas 
para a aprovação do Requerimento ora proposto.

Sala das Sessões, 6 de outubro de 2009. – Senador 
Mozarildo Cavalcanti – Senador Augusto Botelho.

REQUERIMENTO Nº    , DE 2009 – CRE

Senhor Presidente,
Requeremos, nos termos do art. 216, do Regi-

mento Interno do Senado Federal, combinado com o 
art. 50 da Constituição Federal, sejam prestadas in-
formações pelo Sr. Ministro das Relações Exteriores, 
Embaixador Celso Amorim, sobre as ações e medidas 
tomadas pelo governo brasileiro em relação aos fatos 
mencionados na Revista Veja, edição nº 2.133 e Jornal 
Folha de Boa Vista de hoje (6-10-2009), relativos ao 
sequestro do empresário e cidadão brasileiro Vicente 
Aguiar Vieira, seqüestrado em território Venezuelano.

Justificação

As notícias veiculadas pela mídia brasileira so-
bre eventual sequestro de cidadão brasileiro em terri-
tório estrangeiro é motivo de preocupação para toda 
a sociedade.

Assim é imperativo que as autoridades do Po-
der Executivo informem à Casa quais as medidas to-
madas pelo Governo brasileiro em relação aos fatos 
denunciados.

Portanto, requeremos o apoio dos nobres colegas 
para a aprovação do Requerimento ora proposto.

Sala das Sessões, 6 de outubro de 2009. – Senador 
Mozarildo Cavalcanti – Senador Augusto Botelho.
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REQUERIMENTO Nº    , DE 2009

Senhor Presidente,
Requeremos, nos termos do art. 216, do Regi-

mento Interno do Senado Federal, combinado com o 
art. 50 da Constituição Federal, sejam prestadas in-
formações pelo Sr. Ministro das Relações Exteriores, 
Embaixador Celso Amorim, sobre as ações e medidas 
tomadas pelo governo brasileiro em relação aos fatos 
mencionados na Revista Veja, edição nº 2133 e Jornal 
Folha de Boa Vista de hoje (6-10-2009), relativos ao 
sequestro do empresário e cidadão brasileiro Vicente 
Aguiar Vieira, sequestrado em território Venezuelano.

Justificação

As notícias veiculadas pela mídia brasileira so-
bre eventual sequestro de cidadão brasileiro em terri-
tório estrangeiro é motivo de preocupação para toda 
a sociedade.

Assim, é imperativo que as autoridades do Po-
der Executivo informem à Casa, quais as medidas to-
madas pelo Governo brasileiro em relação aos fatos 
denunciados.

Portanto, requeremos o apoio dos nobres colegas 
para a aprovação do Requerimento ora proposto.

Sala das Sessões, 6 de outubro de 2009. – Senador 
Mozarildo Cavalcanti – Senador Augusto Botelho.

REQUERIMENTO Nº   , DE 2009

Senhor Presidente,
Requeremos, nos termos do art. 216, do Regimen-

to Interno do Senado Federal, combinado com o art. 50 
da Constituição Federal, sejam prestadas informações 
pelo Sr. Ministro da Justiça, Dr. Tarso Genro, sobre 
as ações e medidas tomadas pelo governo brasileiro 
em relação aos fatos mencionados na Revista Veja, 
edição nº 2133 e Jornal Folha de Boa Vista de hoje 
(6-10-2009), relativas ao sequestro do empresário e 
cidadão brasileiro, Vicente Aguiar Vieira, sequestrado 
em território Venezuelano.

Justificação

As notícias veiculadas pela mídia brasileira so-
bre eventual sequestro de cidadão brasileiro em terri-
tório estrangeiro é motivo de preocupação para toda 
a sociedade.

Assim, é imperativo que as autoridades do Po-
der Executivo informem à Casa, quais as medidas to-
madas pelo Governo brasileiro em relação aos fatos 
denunciados.

Portanto, requeremos o apoio dos nobres colegas 
para a aprovação do Requerimento, ora proposto.

Sala das Sessões, 6 de outubro de 2009. – Senador 
Mozarildo Cavalcanti – Senador Augusto Botelho.
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O SR. EXPEDITO JÚNIOR (PSDB – RO) – Pela 
ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Um instante. Vamos dar andamento a um expediente 
que chegou à Mesa.

Em votação o Requerimento nº 1.339, de 2009, 
lido anteriormente, de autoria do Senador Romeu Tuma, 
solicitando licença para se ausentar dos trabalhos da 
Casa, nos dias 29 e 30 de outubro do corrente, para 
participar do XIV Congresso Internacional do Centro 
Latinoamericano de Administração para Desenvolvi-
mento, CLAD, a ser realizado na cidade de Salvador, 
Bahia.

As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam per-
maneçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovado.
Fica concedida a licença solicitada pelo Senador 

Romeu Tuma.
Pela ordem, Senador Expedito Júnior.
O SR. EXPEDITO JÚNIOR (PSDB – RO. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Senador Mão Santa, eu 
gostaria de fazer um comunicado – toda a população 
do meu Estado, com certeza, neste momento já deve 
estar festejando – da votação da PEC 483, de autoria 
da Senadora Fátima Cleide.

Essa PEC foi votada hoje em segundo turno, Sr. 
Presidente. Nós tivemos uma aprovação praticamente 
por unanimidade, com 390 votos favoráveis à PEC da 
transposição dos servidores públicos do quadro esta-
dual para o quadro federal.

É opcional, como eu já disse. Sofreu algumas 
emendas na Câmara dos Deputados. Uma delas é a 
questão da opção, que dá oportunidade para que os 
servidores públicos estaduais façam a opção: se que-
rem pertencer ao quadro federal ou se querem per-
tencer ao quadro estadual.

O que interessa, Senador Mão Santa, é que, na 
verdade, essa PEC que foi votada hoje não tem ban-
deira, não tem pátria. Hoje estavam aqui praticamente 
todos os nossos deputados estaduais, capitaneados 
pelo Presidente da Assembléia, Deputado Neodi Carlos. 
Também estava presente o Governador Ivo Cassol, que, 
inclusive, pela segunda vez consecutiva, oportunizou à 
população, à classe operária do meu Estado, aos ser-
vidores públicos do Estado de Rondônia que viessem 
até aqui, à Câmara dos Deputados, para prestigiar a 
votação pelos nossos Deputados Federais e principal-
mente pela nossa Bancada de Rondônia.

Estavam presentes lá também os três Senadores 
da República – eu, o Raupp e a Senadora Fátima Cleide 
–, estavam presentes todos os sindicalistas do nosso 
Estado, sindicalistas que já agraciaram V. Exª, Senador 
Mão Santa, quando foi visitar o Estado de Rondônia. 

Eu não poderia deixar de fazer este registro aqui, por 
dever de justiça, de que o Congresso Nacional, por-
que foi votado na Câmara, sofreu algumas emendas 
e o projeto volta para esta Casa. Agora, eu, o Senador 
Raupp e a Senadora Fátima temos que dar conta de 
votar esse projeto com a maior urgência possível para 
que possamos, a partir de 1º de janeiro, iniciar o pro-
cesso de enquadramento desses servidores.

Sei que ainda teremos muito chão para correr, 
mas, certamente, na regulamentação nós estaremos 
atentos, tanto eu quanto o Senador Raupp e a Sena-
dora Fátima Cleide. Mas faço o registro aqui de que 
nunca se viu, no Estado de Rondônia, toda a classe 
política se unir em torno da votação de um projeto, 
como aconteceu no caso da votação da PEC 483.

Então, fica aqui o meu registro, ficam aqui os 
meus agradecimentos, fica aqui o agradecimento a 
toda a população do meu Estado, pois, certamente, o 
povo do Estado inteiro está comemorando a aprova-
ção da PEC da transposição dos servidores públicos 
do meu Estado. Divido esta alegria também com V. Exª 
Senador Mão Santa.

Quantas vezes eu fui à tribuna pedir para que 
marcassem, para que pautassem a votação, inclusive 
anunciando a vinda de mais de seiscentos servido-
res. E nós trouxemos os servidores para cá para que 
pudessem ajudar, com uma manifestação positiva, a 
votação dessa PEC. V. Exª nos aparteava pedindo tam-
bém ao Presidente da Casa, pedindo ao Presidente da 
Câmara para que fizessem justiça com a população 
do Estado de Rondônia.

Divido a alegria minha, dos nossos três Senado-
res, do povo de Rondônia com V. Exª.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 

Convidamos para usar da palavra o orador inscrito 
Valter Pereira, Senador do PMDB. Ele representa o 
Mato Grosso do Sul e substitui aqui um dos melhores 
Senadores da história da República, com certeza do 
MDB de saudades, Ramez Tebet.

O SR. VALTER PEREIRA (PMDB – MS. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Verdade.

Sr. Presidente, Srs. Senadores, antes de comen-
tar o assunto que me traz a esta tribuna nesta noite, 
eu gostaria de fazer dois registros. 

O primeiro é sobre o falecimento de um profes-
sor emérito da Universidade Federal do Mato Grosso 
do Sul, o educador extremamente conceituado Nasri 
Siufi, aos 72 anos. Foi um dos fundadores dos cursos 
de Farmácia e Odontologia da antiga Universidade Es-
tadual, embrião da atual da Universidade Federal de 
Mato Grosso do Sul. Nasri Siufi deixou viúva a Srª Eda 
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Mandetta Siufi. Era pai do Vereador Paulo Siufi, hoje, 
Presidente da Câmara Municipal de Campo Grande.

O outro registro que eu gostaria de fazer é com 
relação à fazenda pertencente à Cutrale, sobre a qual 
nos pronunciamos ontem, fazendo um veemente pro-
testo na Comissão de Agricultura, Reforma Agrária e 
Pecuária do Senado Federal. A propriedade tinha sido 
invadida pelo MST, trazendo profunda indignação a 
toda nação brasileira. Todos nós assistimos às cenas 
que constrangem e envergonham a civilidade, quando, 
se apropriando de máquinas dessa empresa, os sem-
terra saíram destruindo laranjais, destruindo todo um 
sistema produtivo. 

Hoje é de se perguntar: a Justiça garantiu a rein-
tegração de posse, mas quem vai pagar os prejuízos, 
os tratores, os caminhões? Quem vai pagar a depre-
dação que foi feita na propriedade, não só nos pés de 
laranja, mas nas próprias instalações? 

Eu assisti, nos jornais de meio-dia, Sr. Presiden-
te, a novas cenas, às cenas do pós-invasão. Confesso 
que fiquei, mais uma vez, chocado, porque o que se 
observou foi uma depredação proposital, uma depre-
dação com a intenção de destruir mesmo. E isso é 
lastimável!

A luta pela reforma agrária não é isso. Já defen-
di e defendo até hoje a realização da reforma agrária. 
Converso, discuto com acampados e assentados do 
meu Estado, mas sempre enxergando lá na frente a 
reforma agrária como uma ferramenta de justiça social 
e de distribuição da renda. Mas não como um meio de 
se chegar à depredação, à destruição e à violência. 
Não se sabe ainda os prejuízos que foram causados, 
mas estima-se que sejam da ordem de R$3 milhões. 
De qualquer forma, restabeleceu-se um pouco da or-
dem com a decisão judicial.

Sr. Presidente, volto a esta tribuna para falar de 
uma questão que já me trouxe várias vezes aqui diante 
desses microfones: o problema da saúde. Ao visitar a 
região sudoeste de Mato Grosso do Sul na semana 
passada, ouvi numerosas manifestações de protesto 
na cidade de Jardim. A indignação das pessoas era 
consequência de uma morte provavelmente evitável 
de um conceituado educador: o professor Júlio César 
Vuolo Soares, no dia 21 de setembro. 

Ele era titular de uma cadeira do curso de Turismo 
da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, no 
campus de Jardim. Era um jovem credor da maior esti-
ma na sociedade local, especialmente de alunos desse 
estabelecimento e também do seu corpo docente. 

Depois de sofrer sintomas típicos de um infarto 
do miocárdio, sintomas que denunciavam um infarto 
iminente, esse professor procurou o Pronto–Socorro 
do Hospital Marechal Rondon. E, lá chegando, Sr. 

Presidente, ele permaneceu na recepção do hospital, 
aguardando atendimento por um período que varia entre 
uma hora e meia, duas horas, sem receber qualquer 
tipo de atenção, qualquer tipo de socorro.

V. Exª, Presidente Mão Santa, que é médico, 
sabe muito bem, como todos nós também sabemos, 
que esses eventos cardíacos são invariavelmente pe-
rigosos. A partir do momento em que o paciente sente 
aquela dor que os médicos, seus colegas, chamam de 
dor pré-cordial, a partir daquele momento, é preciso 
que o atendimento seja o mais rápido possível. São 
procedimentos muito urgentes, inadiáveis, que podem 
salvar a vida daquele que está ingressando numa cir-
cunstância, num evento como esse. Em muitos casos, 
nem o pronto atendimento consegue salvar o paciente. 
Mas, na maioria deles, é a rapidez do socorro que faz 
a diferença e garante a sobrevida do paciente.

A verdade, Sr. Presidente, é que o professor mor-
reu precocemente e sem socorro. 

Com isso, a comunidade de Jardim perdeu um de 
seus filhos diletos; os estudantes, um grande educador; 
e a família ficou órfã de um chefe exemplar.

Todavia, Sr. Presidente, esse acontecimento não é 
obra do acaso e está distante de ser um fato isolado...

(Interrupção do som.)

O SR. VALTER PEREIRA (PMDB – MS) – ...está 
distante de ser um fato circunscrito ao Município de 
Jardim, à simpática cidade que tive oportunidade de 
visitar no último fim de semana. O maior e principal 
hospital de Mato Grosso do Sul, a Santa Casa de 
Campo Grande, está atolada também numa crise que 
já se arrasta por quase uma década. Aliás, não é só a 
Santa Casa de Campo Grande. As Santas Casas, de 
maneira geral, estão passando por dificuldades, e o 
que nós sentimos é que as soluções, as alternativas 
para elas claudicam.

No caso da Santa Casa de Campo Grande, os 
últimos quatro anos têm registrado um profundo agra-
vamento, Senador Osvaldo Sobrinho. Para se ter uma 
idéia, das 36 UTIs que atendiam a população da ca-
pital do meu Estado até ao final de 2005, 19 foram 
desativadas. As 17 restantes estão atendendo com 
muita precariedade. Há outro grupo de UTIs, destina-
das aos neonatais. Nenhuma dessas UTIs neonatais 
da Santa Casa funciona hoje. Os médicos se negaram 
a utilizá-las...

(Interrupção do som.)

O SR. VALTER PEREIRA (PMDB – MS) – ... em 
razão dos riscos de contaminação. Contaminação de-
corrente não só da falta de manutenção dos equipa-
mentos médicos, como até do ar condicionado daquele 
hospital. O atendimento neonatal deixou de ser prestado 
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há mais de trinta dias. A criança que nasce na Santa 
Casa tem de ser atendida hoje em outro hospital se 
precisar de um atendimento mais especializado.

Por várias vezes, tenho ocupado esta tribuna, 
como já disse, a fim de denunciar defeitos de um sis-
tema que está semeando a dor, que está espalhando 
sofrimento por todos os lugares. 

Um caso análogo...

(Interrupção do som.)

O SR. VALTER PEREIRA (PMDB – MS) – Um 
caso análogo a esse que acabo de relatar aconteceu no 
dia 20 de março passado em São Paulo. Tive o cuidado 
de compilar a notícia de Laura Capriglione, do jornal 
Folha de S.Paulo, publicado no dia seguinte.

No corpo da matéria intitulada “Homem morre 
após esperar 120 horas por UTI em São Paulo”, a ar-
ticulista informa que a vítima foi o motorista Luiz Emílio 
Bride. Ele deu entrada no Pronto-Socorro Municipal 
de Perus, em São Paulo, com sintomas também de 
infarto, e permaneceu em uma sala de emergência. 
Percebendo que o estado do paciente era delicado, a 
família fez um veemente apelo para interná-lo numa 
UTI. Quando os atendentes entenderam que deveriam 
de fato interná-lo no Hospital do Ipiranga, certamente 
porque o Pronto-Socorro do Hospital de Perus não ti-
nha como atendê-lo, também já era tarde.

Ao responder às súplicas da filha Gislaine, que 
insistia pelo atendimento na terapia intensiva, o plan-
tonista simplesmente respondeu, Senador Paulo Paim: 
“Seu pai não tem mais jeito. Morreu”.

É bem verdade que a saúde pública enfrenta 
problemas estruturais, e para enfrentar esses proble-
mas...

(Interrupção do som.)

O SR. VALTER PEREIRA (PMDB – MS) – Para 
enfrentar esses problemas estruturais, nós estamos 
aguardando, todos nós, aqui, com muita ansiedade, 
a regulamentação da Emenda nº 29, que está parada 
lá na Câmara.

O Senador Tião Viana vem cobrando quase toda 
semana uma decisão da Câmara dos Deputados, por-
que é através da regulamentação da Emenda nº 29 
que poderão fluir os recursos para socorrer a saúde 
pública, que está doente em nosso País.

Infelizmente, a Câmara procrastina. Inexplica-
velmente, a Câmara sentou-se em cima do projeto de 
regulamentação e não consegue, de forma alguma, 
aprovar uma medida que é para socorrer...

(Interrupção do som.)

O SR. VALTER PEREIRA (PMDB – MS) – ... 
toda a população brasileira que necessita de atendi-
mento médico.

Honra-me, Senador Valdir Raupp.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI. Fora 

do microfone.) – Não, ele quer falar pela ordem.
Um minuto para encerrar, porque há muitos ora-

dores.
O SR. VALTER PEREIRA (PMDB – MS) – Pela 

ordem?
O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Mas eu 

posso, se V. Exª permitir, fazer o aparte.
O SR. VALTER PEREIRA (PMDB – MS) – Sena-

dor Paulo Paim, honra-me.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – O 

Senador Paulo Paim está inscrito.
O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO) – Eu estou 

aguardando, nobre Senador Valter Pereira, para falar 
pela ordem.

O SR. VALTER PEREIRA (PMDB – MS) – Então, 
eu vou ceder primeiro o aparte ao Senador Raupp e, 
depois, passo a palavra para S. Exª.

O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO) – É pela 
ordem. Pela ordem é o Presidente que concede.

O SR. VALTER PEREIRA (PMDB – MS) – Então, 
Senador Paulo Paim.

O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – É só para 
cumprimentá-lo – em trinta segundos, Senador Mão 
Santa –, porque V. Exª, Senador Valter Pereira, está 
defendendo com muita ênfase a Emenda nº 29. Eu 
estive hoje com o Ministro Temporão e discutíamos a 
instalação de um hospital na região de Palmeiras, aten-
dendo 72 Municípios, 500 cidades. Ele mostrou toda 
boa vontade e apontou caminhos, mas cobrou de todos 
os parlamentares que estavam lá a aprovação...

(Interrupção do som.)

O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – ... da Emen-
da nº 29. Por isso, meus cumprimentos a V. Exª.

O SR. VALTER PEREIRA (PMDB – MS) – Agra-
deço o aparte de V. Exª, Senador Paulo Paim.

Sr. Presidente, já estou terminando.
É bem verdade que existe essa questão estru-

tural, mas existe também uma crise de gerência no 
setor público que precisa ser encarada. E essa crise 
de gerência afeta o Ministério da Saúde, afeta as Se-
cretarias de Saúde, afeta os setores de saúde, os se-
tores de educação, de infraestrutura, todos os setores 
da administração.

No caso da saúde, falta compromisso dos pro-
fissionais – nós precisamos dizer isso aqui –, não de 
todos, mas falta o compromisso de muitos profissio-
nais. Falta conscientização da natureza do serviço 
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público. Aquela expressão “servidor público” não está 
impregnada na alma de quem trabalha no setor públi-
co, especialmente na área de saúde. Falta iniciativa 
aos profissionais.

Veja nos dois exemplos que eu dei aqui hoje: 
em vez de atender com rapidez, de procurar uma so-
lução imediata, de procurar socorro onde é possível 
obtê-lo, os hospitais, que estavam impossibilitados de 
fazê-lo, cruzaram os braços e deixaram os pacientes 
aguardando numa recepção. Falta senso do dever do 
servidor público; falta sensibilidade e solidariedade hu-
mana; faltam valores que só uma política de pessoal 
devidamente formulada, alicerçada...

(Interrupção do som.)

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

O SR. VALTER PEREIRA (PMDB – MS) – ... ali-
cerçada em uma verdadeira doutrina do serviço públi-
co, pode despertar nos profissionais.

Encerro as minhas palavras, Sr. Presidente, di-
zendo que é preciso acordar para o serviço público. 
Precisamos de um serviço público que seja mais cons-
ciente, mais responsável, mais solidário. E precisamos 
de uma política de pessoal que há muitos anos o ser-
viço público brasileiro não tem.

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

Quero esclarecer aos que estão inscritos que vinte 
minutos são no horário normal, até às 18h30min. En-
tão, eu uso o espírito da lei, de Montesquieu: depois 
de 18h30min, cada um tem dez minutos, que prorrogo 
por dois. A maioria está entendendo isso. Então, vinte 
minutos são até às 18h30min. Estou cedendo a todos 
– a minha presença aqui é para garantir a palavra a 
todos – dez minutos, com dois de prorrogação.

Agora, há os pedidos pela ordem. Estou tentando 
ser o mais justo possível.

Ao chegar aqui, o Romeu Tuma fez uma lista. Eu 
havia me comprometido que o Senador Osvaldo Sobri-
nho iria falar no lugar do Senador Inácio Arruda, que 
não está presente. Contudo, observando a lista anterior, 
José Nery é o número 15 e o Osvaldo, o 18. Então, ele 
passa à frente. Peço compreensão, porque estou ten-
tando... E lembro sempre que o discurso mais bonito 
foi o de Cristo: em um minuto e com 56 palavras.

Pela ordem...
A SRA. FÁTIMA CLEIDE (Bloco/PT – RO) – Sr. 

Presidente, quero que o senhor me inscreva pela or-
dem para um minuto apenas.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Pela ordem. S. Exª já havia levantado ali, simbolica-
mente, pedindo pela ordem.

V. Exª cede para o Senador Raupp, pela or-
dem?

A SRA. FÁTIMA CLEIDE (Bloco/PT – RO. Fora 
do microfone.) – Sim, sim.

O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO) – Se ela 
quiser, tem a preferência.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – V. 
Exª tem a preferência. (Pausa.)

Pronto. Então, Senador Raupp, pela ordem.
O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Obrigado, Sr. Presidente.
Eu também estou inscrito, mas acho que o tempo 

mais econômico é o da intervenção pela ordem, porque, 
em um minuto, a gente consegue resumir. 

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
É, V. Exª estava inscrito.

O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO) – O que 
a gente poderia falar em 10, 15, 20 minutos, a gente 
fala aqui em um ou dois minutos.

Quero agradecer, mais uma vez, Sr. Presidente, 
à Câmara dos Deputados, em especial ao Presidente 
Michel Temer, aos Líderes de todas as Bancadas, ao 
meu Líder, Henrique Alves, ao Líder do Governo na 
Câmara, Henrique Fontana, e a todos os demais Líde-
res, e, por que não dizer, aos 390 Deputados Federais 
que votaram hoje, em segundo turno, a PEC nº 483, de 
autoria da Senadora Fátima Cleide, que há três anos 
nós havíamos votado aqui, no Senado, num acordo 
com as lideranças partidárias, com as lideranças do 
Governo aqui, no Senado, e que ficou muito tempo lá 
na Câmara.

Mas há aquele ditado que diz: “Antes tarde do 
que nunca”. Ainda vem em boa hora, corrigindo essa 
injustiça com o Estado de Rondônia, tendo em vista 
que o Estado de Roraima e o Estado do Amapá já ti-
veram, há mais de dez anos...

(Interrupção do som.)

O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO) – (...) esse 
benefício, e Rondônia, Sr. Presidente, esperou todo 
esse tempo para conquistar esse benefício da trans-
posição de, aproximadamente, 15 mil servidores dos 
quadros do ex-Território Federal de Rondônia, hoje 
Estado de Rondônia, para os quadros da União.

Está na Constituição Federal. Nós não estamos 
fazendo, de forma alguma, como um Deputado falou 
nessa semana, o trem da alegria. Não. Está na Cons-
tituição Federal que, quando se transforma em Esta-
do um ex-território, por dez anos a União, de tudo o 
que acontecer nesse período, inclusive contratação 
de pessoal, a União teria de assumir, e ela não tinha 
assumido, ainda, os servidores de Rondônia.
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Agora, com essa PEC da Senadora Fátima, que 
nós ajudamos a aprovar aqui no Senado e que volta 
para cá novamente em breve... Não sei se eu ou outro 
Senador estarei relatando essa PEC para votá-la, no-
vamente, confirmando aquilo que a Câmara votou lá.

Então, quero destacar aqui, também, o apoio dos 
oito Deputados Federais de Rondônia, em nome da 
Deputada Federal Marinha Raupp...

(Interrupção do som.)

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Para concluir, um minuto.

O SR. VALDIR RAUPP (PMDB–RO) – (…) que 
encaminhou, Sr. Presidente, em nome da Liderança 
do PMDB na Câmara Federal. A Deputada Marinha 
Raupp encaminhou, hoje à tarde, e nós tivemos essa 
votação consagradora. Eu sei que, hoje, o povo do 
meu Estado está em festa, comemorando essa vitó-
ria lá na Câmara. A festa será maior ainda quando, 
daqui a alguns dias, nós votarmos aqui no Senado, 
confirmando o que a Câmara fez lá, e também com a 
promulgação do Presidente do Congresso Nacional, 
o Presidente José Sarney.

Um abraço ao povo de Rondônia, aos nossos 
conterrâneos que estão lá, hoje, comemorando essa 
vitória brilhante na Câmara dos Deputados.

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

Pela ordem, Senadora Fátima.
A SRA. FÁTIMA CLEIDE (Bloco/PT – RO. Pela 

ordem. Sem revisão da oradora.) – Obrigada, Sena-
dor Mão Santa.

Obrigada, Senador Osvaldo Sobrinho, por me 
conceder a honra de poder, neste momento, dividir 
também, junto com o Senador Valdir Raupp, a alegria, 
Sr. Presidente, da aprovação da PEC da transposição 
dos servidores de Rondônia.

Quero, aqui, repetir as palavras da Deputada Ma-
rinha Raupp, lá na Câmara, quando ela disse: “Ron-
dônia está de pé para agradecer”.

Nós sabemos pedir, Senador Mão Santa, como 
daqui a alguns dias estaremos, novamente, pedindo 
a todos os Senadores o voto “sim”, pela aprovação 
dessa matéria.

Também quero agradecer a todos os que contri-
buíram, a toda a Bancada do Estado de Rondônia, à 
Bancada Federal, aos nossos Senadores, ao Senador 
Valdir Raupp, que desde já tem o meu total apoio para 
ser o Relator dessa matéria aqui, no Senado Federal.

Quero agradecer, principalmente, a todos aque-
les, Sr. Presidente, que duvidam, às vezes, do nosso 
trabalho, duvidam da nossa palavra...

(Interrupção do som.)

A SRA. FÁTIMA CLEIDE (Bloco/PT – RO) – Para 
concluir, Sr. Presidente.

Nós, o tempo inteiro, estivemos – eu e o Sena-
dor Valdir Raupp – dizendo que a matéria era tranqui-
la, que não recebia a oposição do Governo Federal e 
que, portanto, nós iríamos aprová-la na Câmara, mas 
algumas pessoas duvidavam. A elas, também, o nos-
so muito obrigado, porque, de certa forma, elas nos 
impulsionam a fazer cada vez mais e melhor pelo Es-
tado de Rondônia.

Muito obrigada, Senador Mão Santa, e obrigada 
ao Senador Osvaldo Sobrinho, mais uma vez.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – A 
Mesa se associa à luta dos três bravos – dois bravos 
e uma brava – representantes de Rondônia. 

Isso está na Constituição e na democracia: o 
grito de igualdade. Se isso foi dado aos outros Ter-
ritórios, não poderia deixar de ser dado a Rondônia, 
que está tão bem representada aqui pelo Líder Valdir 
Raupp, Expedito Júnior e a encantadora professora 
Fátima Cleide.

Convidamos, agora, o Senador José Nery, a 
não ser que ele ceda para o Osvaldo, que estava na 
frente.

Senador Nery, se quiser ceder para o Osvaldo 
Sobrinho... V. Exª cede para ele?

O SR. JOSÉ NERY (PSOL – PA. Intervenção fora 
do microfone.) – Eu vou fazer isso...

O SR. OSVALDO SOBRINHO (PTB – MT. Inter-
venção fora do microfone.) – Não, não...

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Porque você insistiu aqui, mostrando que o número 15 
era antes de 18, e eu cheguei à conclusão.. Mas foi o 
Corregedor que fez a lista.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Senador 
José Nery, eu vou usar menos que um minuto. Eu vou só 
encaminhar este pronunciamento à Mesa, em que faço 
uma homenagem ao ex-Senador José Paulo Bisol.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Mas V. Exª está inscrito e nós estamos aguardando.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Mas eu 
não vou poder esperar.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Mas o Brasil todo espera. Olhe, eu vim lá do Piauí. Eu 
acho medonho que Luiz Inácio...

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Senador 
José Nery, o senhor pode usar a palavra..

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Com licença. Eu vim lá do Piauí e eu sei que o Luiz 
Inácio tem muitas vitórias e muitas conquistas, mas 
ele pisou a bola quando tirou uma candidata do bolso. 
V. Exª ganharia, no Brasil, mais bonito do que Barack 
Obama ganhou lá nos Estados Unidos.
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Com a palavra o Senador José Nery.
O SR. JOSÉ NERY (PSOL – PA. Pronuncia o 

seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, Senador Mão Santa, Srs. Senadores, Srªs 
Senadoras, nesta nossa sessão, vou tratar de dois 
assuntos. 

Primeiro, para dizer que, amanhã, dia 8 de outubro 
marca o assassinato de Ernesto Che Guevara, uma das 
mais notáveis personalidades do século passado. Em 
8 de outubro, seu assassinato completará 42 anos.

Como sabem todos os Srs. Senadores e Senado-
ras, sua morte ocorreu em 1967, em terras da Bolívia, 
e foi executada pelas Forças Armadas daquele país, 
em colaboração com a Agência Central de Inteligência 
dos Estados Unidos da América. Tratava-se de cumprir 
uma missão planejada ao arrepio da soberania bolivia-
na, por uma potência intolerante obcecada pela idéia 
de derrotar a revolução cubana e de impor aos países 
latino-americanos regimes políticos absolutamente 
servis aos seus interesses estratégicos.

Esse tipo de prática imperialista não foi superado, 
mesmo que hoje vivamos um período de democracia 
formal em todos os países da região.

Os Estados Unidos continuam tratando a Améri-
ca Latina como se a nossa região fosse apenas uma 
extensão territorial americana. Continuam interferindo 
na política interna de nossos países, não revogaram o 
criminoso bloqueio econômico contra Cuba, aumen-
tam a presença militar na região – vide a instalação 
de bases no território colombiano – e reativaram a fa-
migerada Quarta Frota, efetivo militar naval de triste 
memória em nosso continente.

Mesmo tendo nascido no seio de família da classe 
média e se formado em Medicina na Argentina, país 
em que os médicos podiam usufruir a prosperidade 
econômica, tomou a decisão irrevogável de conhecer 
e inserir-se na realidade de nossa América. Não só 
conheceu nossos enormes problemas, mas decidiu 
se juntar àqueles que lutavam pela libertação de nos-
sos povos. Por isso desembarcou com Fidel Castro 
na Ilha de Cuba e auxiliou decisivamente na Revolu-
ção Socialista Cubana. Esteve na África e em todos 
os lugares em que os povos lutavam e construíram a 
liberdade e o socialismo.

O revolucionário Che não se acomodou ao con-
forto do poder, preferiu seguir para a selva boliviana, 
deixando para trás os espaços institucionais que pos-
suía na Ilha de Cuba. Sempre soube que sua vida es-
tava em risco, mas optou por este risco permanente 
para dar sentido à missão que tomou para si, que viria 
torná-lo uma das figuras mais marcantes da história 
da humanidade. 

Certamente recordar a data de morte de Ernesto 
Che Guevara é lembrar-se de seus ideais e de seus so-
nhos. Che é lembrado no mundo inteiro pelo seu ideal 
de transformação profunda da realidade dos países que 
conformavam o Terceiro Mundo, pela coragem e ge-
nerosidade extraordinárias e absoluto desprendimento 
que sempre demonstrou em seu esforço para organi-
zar a luta contra a exploração e a opressão, a luta por 
sociedades nacionais fundadas na justiça e igualdade 
social e pela sua inabalável convicção socialista.

Esses ideais nunca estiveram tão vivos em nos-
so continente. São milhões de latino-americanos que 
anseiam e lutam por verdadeiras mudanças sociais. 
Essa luta se materializou em governo democrático 
popular na Venezuela, na Bolívia, no Equador e na 
vitória eleitoral da esquerda no Paraguai.

O espectro de Che caminha pelas veias abertas 
da América Latina. Está presente na luta dos indígenas 
peruanos contra a entrega de seus recursos naturais 
ao capital estrangeiro. Está presente na resistência 
hondurenha ao golpe militar. E em cada luta dos sem-
terra e sem-teto brasileiros lá está tremulando a ima-
gem de Che Guevara.

A admirável história de vida de Ernesto Che Gue-
vara justifica o eterno pesar por sua morte em condições 
tão vis. Mas, ao mesmo tempo, faz-nos recordar o fato 
de que os sonhos não envelhecem enquanto os fatos 
cruéis que os produziram continuarem a existir.

Neste dia, rendo homenagem ao revolucionário 
generoso e internacionalista Ernesto Che Guevara. Nós 
do PSOL fazemos nossos os seus ideais e sonhos e 
trabalhamos incansavelmente para que o ideal de uma 
América Latina socialista se realize e nossos sonhos 
efetivamente se concretizem.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o segun-
do assunto que quero abordar se refere à audiência 
pública realizada pela Comissão de Assuntos Sociais 
do Senado, na data de hoje, para discutir o grave pro-
blema da saúde pública no Arquipélago do Marajó, no 
Estado do Pará. Contamos com a presença de repre-
sentantes do Ministério da Saúde; da Secretária de 
Saúde do Estado do Pará, Drª Silvia Cumaru; do Dr. 
Agnaldo Oliveira, Defensor Público da União no Esta-
do do Pará; dos Prefeitos Edson Barros, de Anajás, e 
Pedro Barbosa, de Portel, também Presidente da As-
sociação dos Municípios do Marajó; e do Dom José 
Luiz Ascona, Bispo, profeta do povo do Marajó. 

Estiverem presentes também o Dr. Eugênio Ara-
gão, Subprocurador-Geral da República, e várias outras 
representações do Estado do Pará. E, é claro, participa-
ram também pelo menos onze Senadores, prestigiando a 
audiência pública e se solidarizando com a luta do povo 
marajoara e do povo paraense em defesa da saúde pú-
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blica, do combate à malária e, sobretudo, do combate às 
injustiças sociais que acontecem naquela região.

Durante a audiência, foram relatados e diagnosti-
cados os graves problemas vividos pela população do 
Marajó. Quarenta e dois por cento dos casos de malária 
do Pará estão concentrados naquela região, sendo a 
incidência maior em cinco Municípios. Em Anajás, que 
tem 25 mil habitantes, Senador Mão Santa, 19.501 ca-
sos foram registrados de janeiro a setembro de 2009. 
Ou seja, com a reincidência, em muitos casos, mais 
da metade da população foi atingida pela malária. Mas 
atinge os moradores dos Municípios de Curralinho, de 
Breves, de Afuá e de Portel. Atinge principalmente as 
crianças e a juventude. Enfim, as medidas governamen-
tais até aqui empreendidas não têm sido suficientes 
para combater e erradicar a malária no Marajó.

Fizemos um pleito para uma audiência com o Mi-
nistro da Saúde, José Gomes Temporão, e pudemos, no 
final desta tarde, nos reunir com o Ministro para discutir 
e combinar um conjunto de iniciativas para enfrentar 
a malária naquela região. Da audiência, participaram 
todos os que citei como também participantes da au-
diência pública na Comissão de Assuntos Sociais, e 
ali combinamos uma estratégia comum, um conjunto 
de ações que devem ser empreendidas, reunindo o 
Estado brasileiro em todas suas esferas, governos 
federal, estaduais e municipais, e a sociedade civil, 
especialmente da região do Marajó.

(Interrupção do som.)

O SR. JOSÉ NERY (PSOL – PA. Fora do micro-
fone) – Peço mais cinco minutos.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Todo mundo. Aqui é o espírito da lei. Vinte minutos é no 
expediente normal, até 14h30. Todo o mundo está sa-
tisfeito com dez. Concedo mais dois minutos a V. Exª.

O SR. JOSÉ NERY (PSOL – PA) – Entre as ações 
para combater a malária, ficou definido o aumento do 
teto financeiro para vigilância em saúde no Município 
de Anajás e nos outros Municípios, a ser discutido em 
reunião da Comissão Bipartite do Estado, com prazo a 
se realizar até o dia 23 de outubro; a investigação epi-
demiológica da malária em Anajás, com o envio de téc-
nicos do Ministério da Saúde e da Secretaria de Saúde 
do Estado e do Município para realizar um estudo que 
possa diagnosticar os fatores sociais e/ou ambientais 
no aumento da incidência da malária no Marajó; im-
portação e distribuição de mosquiteiro impregnado a 
toda população de Anajás e dos Municípios adjacentes 
também vítimas dessa epidemia de malária. 

(Interrupção do som.)

O SR. JOSÉ NERY (PSOL – PA) – É preciso tam-
bém buscar a intensificação das ações de prevenção 

e de controle da malária no Município de Anajás; a 
criação de um grupo técnico para análise da situação 
da malária na ilha de Marajó e para a implantação de 
estratégias de trabalho; a avaliação da possível falha 
terapêutica durante o tratamento dos casos de malária 
na ilha de Marajó, além de um esforço concentrado para 
fazer valer o Plano de Desenvolvimento Sustentável 
do Marajó, elaborado com a participação de dezoito 
Ministérios e de Secretarias de Estado do Pará, das 
Prefeituras, das Câmaras Municipais, dos movimentos 
sociais, dos sindicatos de professores, de lavradores, 
de trabalhadores do serviço público daquela região.

(Interrupção do som.)

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)

O SR. JOSÉ NERY (PSOL – PA) – Enfim, Sr. 
Presidente, considero que foram cobertas de êxito a 
audiência e suas decisões.

Neste meio minuto final, quero conceder um 
aparte ao Senador Eduardo Suplicy.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Quero 
cumprimentá-lo, Senador José Nery, pela audiência 
pública, que trouxe todas as pessoas do Ministério 
Público, o Bispo e, sobretudo, a Secretária da Saúde, 
todos preocupados com Anajás. V. Exª nos informou 
do diálogo que todos tiveram com o Ministro da Saúde, 
José Gomes Temporão. Cumprimento-o pelo anúncio 
de medidas. Eu gostaria até de lembrar que V. Exª, ao 
homenagear Che Guevara, lembra algo que guarda 
relação com a preocupação que tem com a saúde de 
Anajás. Esse foi um dos episódios mais bonitos da vida 
de Che Guevara, inclusive retratado no filme Diários 
de Motocicleta e também no filme sobre a história de 
Che Guevara, quando ele, em sua viagem da Argentina 
até a Venezuela, por um período bastante significativo, 
resolve tratar dos leprosos, em uma das regiões que, 
tal como Anajás agora, estava sofrendo muito com a 
lepra. Como médico, com o sentido de solidariedade, 
ele teve uma forma de generosidade humana que co-
moveu e comove todos aqueles que honram sua me-
mória. Meus cumprimentos a V. Exª!

O SR. JOSÉ NERY (PSOL – PA) – Obrigado, 
Presidente Mão Santa. Obrigado, Senador Suplicy, 
pelo aparte, que acolho com muita satisfação no meu 
pronunciamento.

Meu agradecimento a todas as Srªs Senadoras 
e a todos os Srs. Senadores. Agradeço ao Presidente 
Paulo Paim, Vice-Presidente da Comissão de Assun-
tos Sociais, que presidiu parte da sessão; ao Senador 
Suplicy, que esteve presente aqui; à Senadora Marina; 
ao Senador Osvaldo Sobrinho e a muitos outros Se-
nadores, como César Borges e Augusto Botelho, que 
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emprestaram seu apoio e sua solidariedade ao povo 
marajoara e ao povo paraense.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 

Nossos cumprimentos! Eu relembraria dois pensamen-
tos de Che Guevara, líder da nossa geração e médico, 
como nós. Um deles diz: “Hay que endurecer, pero sin 
perder la ternura jamás”. Senador Paulo Paim, o outro 
pensamento é o seguinte: “Se és capaz de tremer de 
indignação por uma injustiça que ocorra em qualquer 
lugar do mundo, tu és companheiro”. Quero dizer que 
sou companheiro de V. Exª, Paulo Paim, quando V. Exª 
treme de indignação pela maneira como o Governo está 
tratando os velhinhos aposentados do nosso País.

Convidamos, agora, para usar da palavra, o Se-
nador Osvaldo Sobrinho, que é do PTB e que repre-
senta o Mato Grosso.

Convidamos o Senador Jefferson Praia para pre-
sidir a sessão, porque sou o próximo orador. V. Exª fica 
muito bem nesta Presidência do Senado. Sua grandeza 
é maior do que o Amazonas, é do tamanho do Brasil.

O SR. OSVALDO SOBRINHO (PTB – MT. Pronun-
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, hoje, foi aprovado, 
na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, o 
Banco do Desenvolvimento do Centro-Oeste, um Banco 
que, indiscutivelmente, foi a luta ferrenha, durante mais 
de vinte anos, de todos os representantes do Centro-
Oeste nesta Casa e na Câmara dos Deputados. Foi 
também uma luta seguida e falada todos os dias pela 
Senadora Lúcia Vânia, que pegou essa bandeira e 
que, em nenhum minuto, largou-a no meio do caminho. 
Lutou, quebrou todos os laços e teias que existiam e 
foi buscar seu ideal, foi buscar seu objetivo, foi fazer 
com que valesse sua vontade e a vontade do povo do 
Centro-Oeste. Hoje, numa sessão memorável, na Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, S. Exª e 
todos nós conseguimos aprovar a criação desse Banco, 
para que pudéssemos, então, incrementar e fomentar 
o desenvolvimento do nosso Centro-Oeste.

Lembro-me bem de que o Senador Jayme Cam-
pos, meu amigo e meu companheiro, ex-Governador 
de Mato Grosso, Prefeito por três vezes de Várzea 
Grande, desta tribuna, por várias vezes, defendeu a 
criação desse Banco. Salientava o Senador Jayme 
Campos que esse Banco seria a mola propulsora 
do desenvolvimento do Estado de Mato Grosso e do 
Centro-Oeste como um todo.

Hoje, há o Fundo do Centro-Oeste (FCO), cria-
do na Constituição de 1988, com a luta de 292 Sena-
dores do Centro-Oeste, do Norte e do Nordeste, que 
se uniram em uma bancada homogênea nesta Casa 
para fazer com que esses recursos fossem criados. Por 

meio de um trabalho forte, de um trabalho duradouro, 
de um trabalho consentâneo, de um trabalho real em 
termos objetivos regionais, conseguimos criar o FCO, 
o Fundo do Nordeste e o Fundo da Amazônia. Esse 
Banco foi colocado em pauta para ser criado depois, 
por lei ordinária. Lastimavelmente, ao longo desses 
anos todos, apesar do trabalho empreendido, não se 
conseguiu mover muita coisa, porque os Estados po-
bres sempre têm dificuldade de colocar suas ideias, 
de buscar seu ideal e de fazer com que se concreti-
zem as ideias daqueles que pensam no melhor para 
esses Estados.

A Bancada do Centro-Oeste é pequena, pouco 
pode fazer, mas, ao longo desse período todo, pela 
voz da Senadora Vânia e de outros companheiros, 
conseguiu fazer com que se chegasse a um ponto pelo 
menos mais adiantado hoje na Comissão de Constitui-
ção, Justiça e Cidadania. Fico feliz por isso, porque, na 
verdade, agora, haverá um organismo oficial em que 
poderão ser depositados todos os recursos do FCO, e 
ali poderão ser feitas as políticas que precisamos para 
desenvolver nosso Estado.

O que tem sido feito em Mato Grosso, principal-
mente nos últimos anos, tem sido alcançado mais pela 
força, pelo trabalho, pela consciência do empresariado, 
daqueles que acreditaram em Mato Grosso, que se 
deslocaram de todos os recantos do Brasil e que para 
lá foram construir riquezas, que para lá foram produzir 
e que transformaram campos hostis em verdadeiros 
canteiros de produção. Transformaram aquelas matas 
bravias em um verdadeiro jardim no meu Estado. E, 
hoje, Mato Grosso é, indiscutivelmente, um dos cam-
peões na produção de alimentos, principalmente, na 
produção de soja, de milho, de carne. Isso ocorre em 
todas as linhas de alimentação. Hoje, na verdade, isso 
alimenta nossa balança de pagamentos.

Portanto, Sr. Presidente, essa é uma felicidade 
para nós. E tenho a certeza de que o Senador Jayme 
Campos, onde está agora, lá em Mato Grosso, deve 
estar muito contente, porque conseguiu ver seu sonho 
também realizado. Jayme Campos tem nos falado sem-
pre que, com esse Banco, poderemos dar um pulo, um 
salto para o futuro, um salto que vai, indiscutivelmente, 
dar tranquilidade, para que nossa riqueza, para que a 
riqueza de Mato Grosso possa realmente se expandir. 
Assim, poderemos dar um pulo de qualidade naquilo 
que aqui fazemos.

Tenho a certeza de que esse não é um sonho só 
de Jayme Campos, mas de todos nós, que almejamos a 
isso, que tudo fizemos por isso, que trabalhamos nesse 
sentido. É o sonho da Senadora Serys Slhessarenko, 
é o sonho do Senador Gilberto Goellner, é um sonho 
meu, de todos nós que, na verdade, nele acreditamos 
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e que precisamos que o Governo Federal olhe para 
nossas riquezas, para que possamos ajudar o Brasil 
a crescer e a se desenvolver.

Fico muito feliz, muito contente, neste momento, 
de aqui trazer as palavras de Mato Grosso, a palavra 
do povo do meu Estado, a palavra do Senador – que 
representa o pacto federativo – de que agora, na ver-
dade, nós demos um passo adiante na busca do nosso 
destino, na busca dos nossos ideais.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, falo aqui 
com a emoção da alma; falo aqui com a emoção de 
um mato-grossense que acompanhou a história do 
meu Estado por longos anos, mesmo após a divisão, 
quando ficou uma parte para o sul e outra para o nor-
te. Nós enfrentamos a realidade, transpusemos todos 
os obstáculos e conseguimos fazer de um Estado que 
era praticamente só florestas, campos e cerrados um 
jardim em flor, um Estado produtivo, um Estado que 
respondeu ao trabalho, ao capital e ao entusiasmo e 
amor daqueles que lá trabalham e que conseguiram 
confiar, para ali realizarem suas esperanças e conse-
guirem suas utopias.

Já tarde da noite, depois de tantos oradores que 
passaram por esta tribuna, mais uma vez venho aqui, 
para colocar meu depoimento, minha profissão de fé 
na riqueza do meu Estado, a profissão de fé nos ho-
mens que trabalham, a profissão de fé naqueles que 
acreditam que, por meio do trabalho e da luta, pode-
mos remover montanhas.

Quero, neste momento, dedicar este meu pro-
nunciamento e o trabalho de todos os Senadores que 
ainda estão neste plenário e daqueles que lutaram 
para a criação do Banco do Centro-Oeste, e dizer que 
valeu a pena a luta.

Valeu a pena. Se era utopia, agora é realidade. 
Mas temos que ter utopias, precisamos acreditar, ter 
esperança. Precisamos acreditar no futuro. Quem não 
tem utopia não tem motivo de viver. E eu diria, como 
disse o poeta: para que me serve a utopia, se, quando 
a quero, ela está sempre 20 passos à minha frente; e, 
olho de novo, ela está num horizonte bem mais dis-
tante. E aí ele mesmo responde: Se de nada serve a 
utopia, pelo menos serve para me fazer caminhar. E 
é assim que caminhamos.

Nós, Estados pobres, como o Piauí, Mato Grosso, 
o Pará de V. Exª e assim sucessivamente, temos que 
ter utopia, temos que acreditar, temos que, na verdade, 
pensar que, se não conseguimos hoje, conseguiremos 
amanhã ou depois. Com luta, trabalho, perseverança, 
buscando atrás, quebrando paradigmas, conseguire-
mos atingir nossos objetivos e nossos ideais.

Sr. Presidente, aqui fala um mato-grossense fe-
liz; aqui fala um representante do meu Estado que, no 

pacto federativo, está feliz, porque, verdadeiramente, 
conseguimos ultrapassar os nossos limites.

Hoje, Mato Grosso tem um órgão oficial que, tenho 
certeza, muita alegria vai dar àqueles que trabalham e 
àqueles que acreditam no Estado do Mato Grosso.

Baseado nisso, agradeço aos Srs. Senadores que 
me concederam esta oportunidade e que, até esta hora, 
estão aqui para nos ouvir. Digo que, juntos, haveremos 
de fazer um Brasil melhor, e tenho certeza de que Mato 
Grosso vai dar sua parcela de colaboração, porque lá 
há homens bravos, que trabalham, que lutam e que 
fazem a diferença neste País imenso e neste Estado 
que se chama Mato Grosso.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
Que Deus nos abençoe a todos.

Durante o discurso do Sr. Osvaldo So-
brinho, o Sr. Mão Santa, 3º Secretário, deixa 
a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Jefferson Praia.

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Praia. PDT – AM) 
– Concedo a palavra, por permuta com o Senador Mão 
Santa, ao nobre Senador Paulo Paim.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pronun-
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente Senador Jefferson Praia, quero informar à 
Casa que fiquei muito alegre, porque hoje o ex-Senador 
José Paulo Bisol recebeu da Assembleia Legislativa 
do Rio Grande do Sul o prêmio de distinção do Mérito 
Farroupilha. 

A proposta foi de iniciativa do Deputado Estadu-
al Elvino Bohn Gass, do nosso partido. Foi um grande 
evento no Salão Júlio de Castilho, lá no Rio Grande.

Bisol é uma figura que jamais vou esquecer. Foi 
Deputado Estadual e Senador Constituinte, ajudou a 
escrever as páginas mais bonitas da nossa Consti-
tuição. Foi candidato a Vice-Presidente na chapa do 
Presidente Lula, em 1989; foi Secretário de Justiça e 
de Segurança no Rio Grande do Sul, durante o grande 
Governo de Olívio Dutra. Bisol é uma figura que marcou, 
Sr. Presidente, o nosso Estado e o nosso País.

Hoje, lá no nosso Estado, depois de ser premia-
do, de ser homenageado, fez uma belíssima palestra 
sobre democracia, direitos humanos, segurança. Fa-
lou muito de sua experiência de décadas na vida pú-
blica. José Paulo Bisol, Deputado Estadual e Senador 
Constituinte, é desembargador aposentado, advogado, 
jornalista e professor.

Sr. Presidente, senhores e senhoras, entendo que 
é mais do que justa a homenagem feita ao nosso amigo 
e ex-Senador José Paulo Bisol. Parabéns ao Deputado 
Elvino Bohn Gass por essa brilhante iniciativa.
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Sr. Presidente, ao mesmo tempo em que home-
nageamos José Paulo Bisol, também homenageamos 
hoje uma professora que fez um trabalho brilhante no 
combate à violência nas escolas.

Essa professora se chama Tânia Scuro Mendes, 
da Universidade Luterana do Brasil (Ulbra), campus 
de Canoas. Ela fez um trabalho de pesquisa brilhante 
que fez com que eu apresentasse um projeto. E aí, 
Senador Suplicy, vou fazer questão do seu aparte. 
Tenho certeza de que V. Exª vai comentar a questão 
Bisol e também seu brilhante relatório sobre o projeto 
que apresentei, inspirado no trabalho dessa educado-
ra, Tânia Scuro Mendes, da Universidade Luterana do 
Brasil, e da mestranda Juliana Torres. Elas são autoras 
do trabalho chamado “A Vitimização de Professores” 
e a “’Alunocracia’ na Educação Básica.

Esse estudo foi base e pilar de sustentação, Se-
nador Suplicy, do Projeto de Lei nº 178, de 2009, de 
nossa autoria. Foi aprovado por unanimidade o seu 
relatório, com uma emenda que só aperfeiçoou a re-
dação final do projeto. 

Então, quero, no dia de hoje, agradecer a todos 
os membros da Comissão de Educação. E lembro que 
Bisol também foi professor, foi um mestre. E, no meu 
pronunciamento, Senador Suplicy, agradeço a V. Exª, 
que entendeu essa campanha de paz nas escolas. 

Quero agradecer a todos os consultores do Se-
nado que nos ajudaram na formatação desse projeto. 
O projeto, Sr. Presidente, estimula a cultura da paz nas 
escolas. As medidas de combate à violência que nele 
são descritas vão constar da lei chamada Diretrizes e 
Bases da Educação.

As ações chegarão em boa hora e ajudarão a 
conter a escalada de casos relatados, recentemente, 
de agressão e ameaças, no ambiente escolar, entre 
alunos, contra professores, e também na periferia das 
próprias escolas.

Aproveito para pedir, Sr. Presidente, respeitosa-
mente, ao Sr. Senador que preside esta sessão que 
registre na íntegra o artigo de nossa autoria, sobre o 
tema que foi vinculado no último domingo, dia 4 de se-
tembro, no jornal O Sul, integrante da Rede Pampa de 
Comunicação, do Estado do Rio Grande do Sul.

Sr. Presidente, fiz um artigo em que faço, Se-
nador Suplicy, toda a defesa do projeto que V. Exª 
relatou, da importância dessa lei; ao mesmo tempo, 
elogio o Deputado do PDT que gostamos de chamar 
de Vieirinha. 

Por quê? Porque o Deputado Vieira da Cunha é 
autor de projeto semelhante a esse. Tivemos a mesma 
idéia, quase no mesmo período. Sei que ele não copiou 
o meu, e não copiei o dele: a campanha veio de dentro 
das escolas para as ruas e tomou a mídia. 

Quero homenagear o Deputado Vieira da Cunha, 
que é o autor do PL nº 5.369. Hoje me encontrei com 
ele lá no Ministro Temporão, quando fomos fortalecer 
a idéia de um hospital na região de Palmeiras, que vai 
beneficiar 72 municípios, atender 500 mil pessoas. Eu 
dizia para o Deputado Vieira que o nosso projeto – eu o 
considero nosso – foi aprovado, vai para a Câmara; sei 
que vai ser unido com o dele, e teremos uma legislação 
moderna no combate à violência nas escolas.

Quero dizer também que esse projeto é uma ho-
menagem a outro companheiro do PDT, Darcy Ribeiro. 
Não tem como falar em educação e não falar em Darcy 
Ribeiro. Quero também cumprimentar o Senador Cris-
tovam, que fez a defesa, junto com o Senador Suplicy, 
desse nosso projeto.

Sr. Presidente, para ficar dentro do tempo, como 
eu faço questão do aparte do Senador Suplicy, peço 
a V. Exª que considere na íntegra os dois pronuncia-
mentos.

Senador Suplicy, faço questão do seu aparte. 
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Queri-

do Senador Paulo Paim, primeiro, meus cumprimentos 
pela aprovação de mais um projeto de V. Exª, sobretudo 
preocupado com que os jovens estudantes tenham o 
tema da paz, de como conseguir a paz, baseado obvia-
mente nos anseios de solidariedade, nos instrumentos 
que possam assegurar a realização da Justiça, porque 
só daí é que poderemos ter a paz efetiva em cada co-
munidade de nosso País. Então, o projeto de V. Exª, 
segundo o qual os professores, educadores deverão 
dedicar boa parte do seu tempo nas escolas para tam-
bém preparar os jovens, os meninos e meninas, para a 
cultura da paz, é algo muito relevante e que tem tanto 
a ver com tudo aquilo que nos ensinou o Senador José 
Paulo Bisol, o Secretário de Justiça do Rio Grande do 
Sul José Paulo Bisol, o magistrado...

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – E o próprio 
Darcy Ribeiro que foi também Senador, não é?

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Ele 
foi Senador. E eu, se me permite, gostaria de lembrar 
um dos momentos mais bonitos que vi neste Senado. 
Eu era o único Senador do Partido dos Trabalhadores. 
O Senador José Paulo Bisol era o único Senador do 
Partido Socialista Brasileiro; depois ele ingressou no 
PT por afinidade conosco. Eu havia, em abril de 1991, 
no primeiro mandato, apresentado o projeto de lei que 
instituía a garantia de uma renda mínima através de um 
Imposto de Renda negativo que, depois, pela evolução, 
foi transformado no projeto da renda básica de cidada-
nia universal para todos e incondicional. Quando aquele 
primeiro projeto foi aprovado, por unanimidade aqui no 
Senado, isso se deveu, em grande parte, a quando, 
em 16 de dezembro de 1991, o Senador José Paulo 
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Bisol fez um dos pronunciamentos de maior brilhan-
tismo que já ouvi alguém fazer, comovendo a todos. O 
plenário estava cheio. A sessão tinha começado por 
volta das seis e meia ou sete horas e foi até onze e 
meia. E houve um momento em que o Senador José 
Paulo Bisol foi à tribuna e disse – se me permitem, eu 
vou aqui recordar:

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, um escritor 
de língua espanhola – cujo nome não me ocorre no 
momento – descreve um trem muito rápido e estranho, 
que, apesar de ser veloz, cada vez que se aproxima 
de uma estação reduz profundamente a velocidade, 
mas não pára. E descreve um cidadão de capa e cha-
péu que está interessado em apanhar esse trem. O 
trem chega ao seu momento de menor velocidade e 
ele não dá o salto.

Quando o trem começa a aumentar a 
velocidade, segura o chapéu e a capa, pensa 
em saltar, mas não o faz; o trem aumenta mais 
de velocidade e ele também não salta. Até que 
há um momento em que não pode mais sal-
tar; perdeu o trem. Esse trem, Sr. Presidente 
e Srs. Senadores, é o trem da história. O trem 
da história não pára nas estações. Se quiser-
mos subir no trem da história, precisamos ter 
a inteligência viva para recolher o momento, 
em que ele chega à menor velocidade e, en-
tão, de capa e chapéu e o que mais for, saltar; 
pois, saltando, estaremos na história. Há cinco 
anos estou no Senado [era 16 de dezembro 
de 1991] e esta é a primeira vez que o trem 
da história está passando perto de mim, abs-
tração feita, é claro, à Constituinte. Do ponto 
de vista humano; do ponto de vista do sentido 
da legalidade; do ponto de vista do exercício 
do chamado Poder Legislativo; do ponto de 
vista da miséria nacional; do ponto de vista do 
número dos marginalizados da sociedade; do 
ponto de vista de cientistas, como, por exem-
plo, um dos grandes líderes do PSDB, Hélio 
Jaguaribe, segundo o qual não se resolve a 
questão da marginalização social por meio de 
métodos assistenciais, mas lembra que esta-
mos tão rentes a uma grande convulsão social 
que, se não iniciarmos as coisas assistencial-
mente, nos destruiremos; do ponto de vista da 
criatividade, da imaginação; do imaginário le-
gislativo; em suma, qualquer que seja o ponto 
de vista, esse é o mais belo, o mais inteligente, 
o mais humano, o mais moderno, o mais co-
movente e o mais sério de todos os projetos 
que passaram por mim nestes cinco anos. E 
vamos deixar o trem da história passar?

Sr. Presidente, e daí ele prossegue. Mas este 
foi um pronunciamento de mais de 30 minutos, que 
comoveu de tal maneira os Senadores que, um a um, 
todos foram se pronunciando favoravelmente e, por 
consenso, aquele projeto foi aprovado. Este projeto, V. 
Exª sabe, resultou nos programas de renda mínima, 
associados à educação, bolsa-escola, bolsa-família, e 
as coisas continuam. Quero, mais uma vez, agradecer 
a forma como o Senador José Paulo Bisol, com todo o 
seu brilhantismo, deixou a sua marca de grande profun-
didade e que ainda vai ter consequências importantes 
para o futuro de nosso País e para a próxima gestão 
da Presidência da República, quando espero ver im-
plementada a Renda Básica de Cidadania.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Muito 
obrigado, Senador Eduardo Suplicy.

Senador Jefferson Praia, quero só uma frase. 
Por questão de justiça falei muito aqui no hospital 
que vai ser construído na região de Palmeiras: quero 
cumprimentar toda bancada gaúcha, os prefeitos, as 
lideranças locais, os médicos, alunos, professores, 
agricultores, os trabalhadores, mas, em especial, por 
questão de justiça, quero dar aqui grande parte do 
mérito ao Líder do Governo na Câmara, Deputado 
Henrique Fontana, que foi quem articulou esse gran-
de momento para que aquela região do nosso Estado 
recebesse esse importante hospital. Cumprimento a 
todos, mas, especialmente, ao Deputado Henrique 
Fontana, que me convidou para que eu fosse lá dar o 
apoio nesse momento.

Era isso, Sr. Presidente. Agradeço especialmente 
ao Senador Mão Santa agora, que foi quem me cedeu o 
seu tempo para que eu falasse aqui, e disse mais uma 
vez que eu não deixasse de falar dos aposentados.

Então, quero dizer que estarei com V. Exª, Se-
nador Jefferson Praia, lá no Amazonas, numa grande 
audiência, e vamos levar junto o Senador Mão Santa, 
porque ele foi o Relator do fim do fator e do reajuste 
dos aposentados. Por uma questão de justiça, tenho 
que dar esse depoimento. Irei ao Amazonas, como 
irei ao Piauí.

Muito obrigado.

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, a minha fala de hoje é para professores, 
estudantes, pais e funcionários de escolas. Mas, prin-
cipalmente para a doutora em Educação, Tânia Scuro 
Mendes, da Universidade Luterana do Brasil (Ulbra), 
campus de Canoas (RS), e para a mestranda Juliana 
Torres,... 
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...que são autoras do trabalho “A Vitimização de 
Professores e a ‘Alunocracia’ na Educação Básica.

Esse estudo foi base e pilar de sustentação do 
Projeto de Lei número 178 de 2009, de nossa auto-
ria, que foi aprovado, por unanimidade, em caráter 
terminativo,... 

...no dia de ontem, terça-feira, dia 06 de setembro, 
na Comissão de Educação (CE), do Senado Federal, 
sendo relator o Senador Eduardo Suplicy.

Informo que a consultoria legislativa do Senado 
Federal também teve um papel fundamental na elabo-
ração dessa proposta. 

O projeto, Sr. Presidente,... 
...estimula a cultura da paz nas escolas. As me-

didas de combate à violência que são descritas no 
projeto, vão constar da Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação.... 

.... As ações chegarão em boa hora e ajudarão 
a conter a escalada de casos relatados recentemente 
de agressões e ameaças no ambiente escolar. 

Aproveito para pedir, respeitosamente, ao Sr. Se-
nador que preside esta sessão que registre na íntegra 
o artigo de nossa autoria, sobre o tema, que foi veicu-
lado no último domingo, dia 04 de setembro, no jornal 
O SUL, integrante da Rede Pampa de Comunicação, 
do estado do Rio Grande do Sul. 

E eu faço, Srªs. Srs. aqui presentes, com permis-
são de todos vocês, a leitura do artigo: 

“Apesar dos avanços que o país vem 
obtendo na área educacional, um problema 
que ainda persiste diz respeito à segurança no 
ambiente escolar e também nas adjacências 
das instituições de ensino.... 

...E essa questão não é nova, ela vem se 
arrastando há décadas e aumentando com o 
passar dos tempos. Também não é um tema 
que atinge apenas o Brasil, tanto é que um ter-
mo originado do inglês que define a violência 
entre alunos: “bullying”.... 

...Uma expressão sem tradução literal 
para a língua portuguesa que, na prática, sig-
nifica violência sistemática, rotineira e sem 
motivo aparente.

Paralelo a isso, sabemos que a violência 
nas escolas não atinge apenas alunos, ela se 
estende a professores e a funcionários das 
instituições. Mais, acaba alcançando as famí-
lias dessas pessoas. E aqui não estamos nos 
referindo apenas à violência física, mas tam-
bém a verbal e a psicológica.

Com a perspectiva de ampliar o deba-
te e apresentar propostas com o objetivo de 
amenizar o problema apresentamos o PLS 

178/2009 que estabelece as diretrizes e bases 
da educação nacional (LDB) para fortalecer a 
cultura da paz nas escolas e nas comunida-
des adjacentes... 

Uma iniciativa que não é isolada. Na Câ-
mara dos Deputados o deputado Vieira da 
Cunha é autor do PL 5369/09 que cria o Pro-
grama de Combate ao Bullying, destinado a 
identificar as crianças vítimas desse abuso, 
nas escolas e na sociedade, e estabelecer 
mecanismos de prevenção a esse tipo de coi-
bição, de violência.

O saudoso Senador Darcy Ribeiro, ao 
redigir seu projeto de Lei de Diretrizes e Ba-
ses da educação nacional (LDB), adicionou 
ao elenco de princípios sob os quais deve ser 
ministrado o ensino no Brasil “o respeito à li-
berdade e o apreço à tolerância”... 

...Concordamos enfaticamente com ele. 
É por isso que propusemos algumas mudan-
ças na LDB para o trato das questões de se-
gurança nas escolas.

A primeira é a inserção do conceito de su-
peração da violência e da construção da cultura 
de paz como princípio educativo. A segunda 
alteração é o reforço da gestão democrática 
do ensino público, com a valorização dos con-
selhos escolares ou órgãos deliberativos equi-
valentes, em que devem participar ativamente 
representantes da comunidade escolar e local, 
inclusive da área da segurança.

Reforçamos, também, a atribuição aos 
profissionais da educação do dever de interagir 
com a comunidade externa à escola, dedican-
do a tal uma parte de sua carga remunerada 
de trabalho educativo.

Acreditamos que deva existir a figura do 
que chamamos de monitor de alunos, encar-
regado da disciplina dos estudantes fora das 
salas de aula. Hoje, para lidar com os proble-
mas da violência escolar, temos que... 

...contar com alguém que faça a media-
ção dos conflitos internos e externos, contri-
buindo para a paz na escola, para a transfor-
mação do espaço escolar em espaço realmente 
educativo, na maior segurança possível.

Grande é a tentação de muitos governos 
em contratar serviços de vigilância terceirizada. 
Ledo engano. Acreditamos ser preciso incor-
porar ao quadro de educadores – gestores, 
professores e funcionários – pessoas com 
formação técnica e pedagógica em segurança 
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escolar, com compromisso permanente e iden-
tificação ao projeto educativo da escola”

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

nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs. e Srs. 
Senadores, é com prazer que informo a este plenário 
que o ex-senador José Paulo Bisol receberá no dia 
de hoje a distinção do Mérito Farroupilha concedida 
pela Assembléia Legislativa do estado do Rio Gran-
de do Sul.

A proposição de iniciativa do Deputado Estadual 
Elvino Bohn Gass, do Partido dos Trabalhadores, terá 
início às 18h30, no Salão Júlio de Castilhos, no 1º an-
dar do Parlamento gaúcho. 

Bisol foi deputado estadual (83/86), senador 
(87/95), candidato a vice-presidente na chapa de Lula 
em 1989, e secretário de Justiça e Segurança do RS 
durante o governo Olívio Dutra, entre 1999 e 2003 onde 
propôs a unificação das polícias civil e militar.

Após receber a medalha, Bisol vai proferir pales-
tra sobre democracia e direitos humanos, segurança 
e experiência de seis décadas de vida pública. José 
Paulo Bisol é desembargador aposentado, advogado, 
jornalista e professor.

Sr. Presidente, Srªs. e Srs. aqui presentes, enten-
do que essa homenagem ao ex-senador José Paulo 
Bisol é mais do que justa. Parabéns ao Deputado El-
vino Bohn Gass pela iniciativa.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Jefferson Praia. PDT – AM) 

– Concedo a palavra ao nobre Senador Mão Santa. Em 
seguida, falará o Senador Flávio Arns e, logo após, o 
Senador Eduardo Suplicy.

O SR. MÃO SANTA (PSC – PI. Pronuncia o se-
guinte discurso. Sem revisão do orador.) – Senador 
Jefferson Praia, parlamentares presentes, brasileiras 
e brasileiros que nos assistem aqui, no plenário do 
Senado da República, e através do sistema de comu-
nicação, fabuloso, do Senado da República; Senador 
Jefferson Praia, um jornal vale pela verdade que diz. 
Infelizmente, num país capitalista, os jornais se en-
volvem e, via de regra, são pagos pelo governo, pelos 
órgãos do governo. Mas há deles, embora poucos – e 
no Piauí tem um aqui que orgulhosamente eu tenho 
em mão –, como O Diário do Povo, do Piauí. Ele está 
no seu 23º ano e o número é 8.380. Esse jornal tem 
22 anos e, para a felicidade do Piauí, é um jornal in-
dependente.

E o jornal vale pela verdade que diz.
Então, são poucos os órgãos que conseguem 

independência. Esse jornal é de um empresário muito 
trabalhador, muito poderoso. Talvez ele seja um dos 
empresários que mais circulam na China, faz o inter-

câmbio comercial de peças, motos, bicicletas. Ele tem 
esse jornal e nele colocou seu filho, Danilo Damásio, 
que é um intelectual, e conseguiu aquele que é, sem 
dúvida alguma, o melhor editorialista do País, inde-
pendente culturalmente, o Zózimo Tavares, e os seus 
assessores, o Edinaldo Cícero e o Mauro Paixão, que 
é o comercial. Então, esse jornal destoa. 

O Governo é bom, o do Partido dos Trabalhadores: 
ganha do Hitler em publicidade. Goebbels, o diretor de 
propaganda de Hitler, dizia que uma mentira repetida 
se torna verdade. Assim, Hitler dominou a Alemanha, 
mas deu no que deu a mentira. Mas ele incutia... Na-
quele tempo, Hitler saia para invadir um país com três 
mil soldados, e ele dizia: “Lá vai Hitler com vinte mil 
soldados”. Assim dominou o mundo.

Mas hoje é diferente. Com a terceira onda, que 
nós vivemos, houve uma desmassificação. Aí está a 
parafernália que nem a gente entende, na eletrônica, 
os portais, os blogs, o Twitter, que pensei até que era 
um instrumento musical. Há uma desmassificação. 

E, no Piauí, onde o PT domina, domina a impren-
sa. E mentem muito, dizem coisas sem pé nem cabeça. 
Luiz Inácio, essas pesquisas... Aí vem um jornal des-
ses, que é verdade... Está aqui, vamos ver a realidade 
do péssimo Governo do PT no Piauí. É porque é ruim 
mesmo, não adianta, não escondem, eles gastam di-
nheiro. Outro dia, o Suplicy foi defender e deu no que 
deu, era tudo mentira, mentiram até para o honrado 
Suplicy, eles deram as informações todas erradas.

Então, Suplicy, o Piauí tem um jornal de vergo-
nha, o Diário do Povo, porque ele é empresário, ele 
é independente mesmo, ele é livre, ele comercializa 
diretamente com a China.

Está aqui: “Servidores da Uespi em greve sem 
previsão de volta”. Essa Uespi, a Universidade Esta-
dual do Piauí, foi o maior orgulho do Piauí. Em 2000, 
o Ministério da Educação publicou as dez melhores 
universidades do país; sete eram privadas, três públi-
cas, uma delas era do Piauí: a Uespi.

Eu, quando governei, Eduardo Suplicy, entreguei 
o palácio do Governador para ser a reitoria. Criamos 
quatrocentos cursos universitários. Pode olhar, Suplicy 
– você está olhando –, para quem fez o maior desen-
volvimento universitário deste País: foram 36 campi 
avançados. O vestibular oferecia quase catorze mil 
vagas, que foram reduzidas para três mil. Vinham 65 
mil brasileiros fazer vestibular no Piauí.

Olhe aqui. Não adianta não, isso aqui é jornal de 
verdade, o resto tudo é mentira, como V. Exª pegou 
aquela discussão com o Heráclito e viu que tudo era 
mentira do escritor. 

“Servidores da Uespi em greve sem previsão de 
volta” – bota aí grande, como se fosse o Mercadante, 
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que é Líder do Governo, falando. Greve e tudo, cinco 
anos com salários congelados para os servidores da 
Uespi. 

“Os servidores da Universidade Estadual 
do Piauí paralisaram suas atividades ontem e 
não têm previsão para o retorno ao trabalho. 
[...] A paralisação foi motivada por uma decla-
ração do governador [do PT] Wellington Dias 
de que os salários dos servidores estariam 
atualizados.”

Então, eles acham que o Governador, além de 
mentir, foi de um descaramento extraordinário. Eles 
estão em greve.

“A Uespi é a única universidade do país 
que não tem plano de salários de seus ser-
vidores e possui o menor salário, informação 
divulgada pelo próprio governo através de pes-
quisa realizada pela Fundação Cepro”. 

É o menor salário!

“Apenas 25% do quadro de servidores 
são efetivos e por isso a reitoria descumpre 
ordem judicial, porque não realiza concurso 
público para contratação efetiva de pessoal”, 
ressaltou o vice-presidente. De acordo com fo-
lhetim informativo da categoria, a Uespi perde 
por mês dois funcionários efetivos por conta 
dos baixos salários”.

Enfim, é uma decadência total. Cidades como 
Barra, que tinha quase doze cursos, agora só tem um 
ou dois. Floriano: cursos de Direito fechados, da área 
de saúde e tudo. 

Então, isso é um descalabro total. Em Parnaíba 
tem uma Academia da Polícia Militar que eu criei: não 
faz concurso.

Mas vamos adiante. Isso aqui é educação. Mos-
tre. Vamos acabar se não houver tempo aí, vamos 
cumprir o dos outros.

Energia não tem mais no Piauí. Está aqui um Pre-
feito, Prefeito de Simões: “Prefeito pede providências 
para a falta de energia na região de Simões”. É uma 
região grande e não tem energia. Não tem. Simples-
mente está aqui, ó Suplicy! Não vai fazer nada, não. 
Esse é o Diário do Povo, está aqui o Prefeito, as ci-
dades. É um descalabro o Governo. É um desastre. É 
um tsunami. Está aqui o Prefeito. E não é o seguinte, 
não. Não tem em Teresina. 

Eu fui, Suplicy, à minha cidade, Parnaíba, acom-
panhar a procissão de São Francisco. Lá tem Frei Ca-
puchinho desde 1940, 69 anos – é Canindé, do Ceará, 
e Parnaíba. E foi de noite, não tinha luz: era fiel caindo, 
devoto caindo nos buracos das ruas e tudo. “Não tem! 

É um caos total. E o pior... Está aqui pelos dois minutos 
que vamos fechar, como V. Exª diz. Olhem aí, a violên-
cia que todo o País... Olhem como o Governo está na 
contramão da história. Está aqui, e o jornal acaba: o 
menor orçamento que tem foi gasto. “Segurança tem 
o menor valor no repasse do Orçamento.” Quer dizer, 
é uma violência em todo o País e no Piauí, onde não 
havia... Ela se alastrou, se irradiou e está aqui. A área 
de segurança vai receber menos de R$24 milhões, exa-
tamente R$23,40 milhões. Só a Assembleia Legislativa 
recebe – para os senhores verem – R$162 milhões. O 
menor Orçamento na história de 2010!

Então, é o povo, e nós viemos aqui apelar para 
Sua Excelência, o Presidente da República, ter sen-
sibilidade. Primeiro, porque o Piauí merece. O Piauí 
merece, acreditou no Presidente e lhe deu votação 
maciça. Mas a nossa Universidade do Estado está 
um caos. A corrupção da Companhia Energética levou 
várias cidades a ficarem sem luz e a segurança está 
assim porque o investimento é o menor.

Então, esse é o apelo que nós fazemos em nome 
do povo do Piauí à Sua Excelência, o Presidente da 
República.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – V. Exª 
me permite um aparte?

O SR. MÃO SANTA (PSC – PI) – Permito, Su-
plicy.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Se-
nador Mão Santa, com respeito às observações que 
o Senador Heráclito Fortes...

O SR. MÃO SANTA (PSC – PI) – Aquilo já foi 
discutido, todas as informações eram mentirosas.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Eu 
gostaria de informar...

O SR. MÃO SANTA (PSC – PI) – Não vou perder 
tempo, porque sou de Parnaíba. É mentira! Lá só tem 
urubu e passarinho. Não tem nem teco-teco. Encheu! 
Tu vais encher lá em São Paulo, porque já foi compro-
vado. Não tem, tudo foi mentira! O que tu queres?

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Sena-
dor Mão Santa, quero transmitir a V. Exª que, por uma 
questão de respeito ao Senador Heráclito Fortes, ama-
nhã, combinei com ele, V. Exª não estava, e ele, como 
havia se ausentado no final da tarde, então, transmiti 
que iria ler amanhã, na presença dele e de V. Exª, a 
carta do Governador.

O SR. MÃO SANTA (PSC – PI) – Esse Gover-
nador é mentiroso. Não quero ouvir nada. Suspende 
aí o aparte, não dou aparte. O Governador é menti-
roso é pronto. Está encerrada a sessão. Vai encher o 
saco de outro!

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Pela ordem, Sr. Presidente. Lamento, Sr. Presidente, 
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mas ainda estou inscrito. Um orador na tribuna não 
pode proceder dessa maneira e encerrar a sessão da 
tribuna. Esse é o primeiro ponto. Segundo...

O SR. MÃO SANTA (PSC – PI) – O Suplicy é 
chato mesmo, não dei e não está dado. Pronto. Não 
pode o quê? Esse negócio do PT aqui... Pode. Não 
pode é mentir.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Eu pedi pela ordem e sou eu que estou com a palavra 
neste instante. O Senador Mão Santa queira ter res-
peito, como sempre tive por ele. Estou transmitindo 
que combinei com o Senador Heráclito Fortes, que 
me pediu que eu pudesse ler a carta do Governador 
Wellington Dias amanhã, não hoje.

Por outro lado, como o Senador Mão Santa sem-
pre traz aqui reportagens de jornais, quero recomen-
dar a ele que também traga para a tribuna do Senado 
– eu vou dar a ele – a cópia da reportagem do dia 29 
de setembro último, publicada no Valor Econômico, a 
qual diz como é que as obras públicas mudam a roti-
na do pobre Piauí.

Não sei se ele teve oportunidade de ler, mas se 
trata, obviamente, de um órgão de imprensa conside-
rado bastante isento e a repórter Marta Watanabe, que 
esteve em Teresina e Jatobá, traz o registro de como 
está havendo um progresso muito significativo, com 
aumento significativo da remuneração das pessoas no 
Estado do Piauí, em decorrência das obras públicas.

Eu vou deixar, portanto, para falar disto amanhã 
e entrego já ao Senador Mão Santa, com quem sem-
pre tive uma relação de respeito, tanto a carta que eu 
lerei amanhã, do Governador do Estado dele, como 
também a reportagem do jornal Valor Econômico a 
respeito do seu Estado.

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Praia. PDT – 
AM) – Senador Mão Santa, V. Exª quer pela ordem 
também?

O SR. MÃO SANTA (PSC – PI) – Não, não, eu 
estou satisfeito.

Eu trouxe um jornal que retrata a credibilidade 
do Piauí, de um empresário que fez riqueza através 
do trabalho e da decência. Esse jornal do Piauí é o nº 
8.380, tem 22 anos e é o jornal de maior credibilidade. 
Aqui está, só vou ler. O Presidente é Danilo Damásio, 
filho do empresário rico que trabalha, independente, 
que não se entrega, que busca a verdade. O editor-
chefe é Zózimo Tavares e o secretário da redação é 
Ednaldo Cícero. Esse é o jornal de muita credibilidade 
que eu li aí. 

Agora, eu estranho que vão buscar o Suplicy 
para defender o indefensável. Há um Senador da base 
aliada que nunca teve a coragem de defender o inde-
fensável.

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Praia. PDT – AM) 
– Concedo a palavra ao nobre Senador Flávio Arns.

O SR. FLÁVIO ARNS (PSDB – PR. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Agrade-
ço, Sr. Presidente.

Apesar do adiantado da hora, eu gostaria de ainda 
hoje ler um texto que foi elaborado a respeito dos cem 
anos do Coritiba Foot Ball Club, do Estado do Paraná, 
sendo que o centenário vai ser comemorado na próxi-
ma segunda-feira, dia 12 de outubro.

Então, esta é uma mensagem que eu quero ex-
ternar como Senador pelo Estado do Paraná à nação 
coxa-branca – como se costuma falar – que está co-
memorando este centenário.

Coritiba cem anos: Uma história, uma reflexão.
A data de 12 de outubro próximo tem um signi-

ficado especial para o esporte do Paraná e do Brasil. 
Em 12 de outubro de 1909 surgia uma sociedade es-
portiva hoje denominada Coritiba Foot Ball Club. Por si 
só, seria um registro importante. Porém, pelo conteúdo 
de história agregado ao próprio desenvolvimento da 
cidade de Curitiba, o significado da data ultrapassa os 
limites do Coritiba.

O que pensavam e sonhavam aqueles jovens, a 
maioria integrantes da colônia germânica, sobre o ato 
de fundação de um clube, fruto do entusiasmo com a 
novidade que surgia pelo sul do Brasil? Teriam eles 
consciência de que, no transcorrer do século XX, o 
Coritiba seria a própria história do futebol paranaense, 
sua maior tradição, sua maior conquista?

Na verdade, tudo começou pela vontade de um 
grupo no qual todos gostavam de praticar esporte. 
Reuniam-se no Clube Ginástico Turnverein, mais tar-
de Teuto-Brasileiro, quando surgiu a grande novidade. 
Frederico Essenfelder, que residira um tempo em Pe-
lotas, no Rio Grande do Sul, apareceu com o objeto 
da moda por lá: uma bola de futebol. A curiosidade foi 
geral, face às notícias que relatavam estar nascendo 
um novo esporte na cidade de Rio Grande, oriundo 
da Inglaterra, que, desde o século anterior, procurava 
difundir sua prática.

E Essenfelder iria transformar uma imagem de so-
nho em uma autêntica realidade. A iniciativa foi motivo 
de entusiasmo a outros jovens daquela geração: João 
Viana Seiler, Leopoldo Obladen, Carlos Schelenker, 
Arthur Iwersen, Arthur Hauer, Walter Dietrich, Roberto 
Isckch, Rodolpho Kastrup e muitos outros, todos nomes 
ligados à história da cidade de Curitiba. 

Muitos registros de pronunciamentos da época 
trazem o sentido inspirador para aqueles pioneiros: 
pelo esporte sadio despertar na juventude valores de 
dedicação, cooperação, busca de meios sadios de 
cultivo da saúde. Movia aqueles jovens a intenção de 
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oferecer oportunidade de um lazer sadio, e não só os 
jovens, mas toda a família. Se nos reportarmos àquele 
início e mesmo a muitos anos que se seguiram, veri-
ficaremos que as alternativas de lazer na cidade não 
tinham a diversidade que tem hoje, e a tarde esportiva 
se constituía em excelente oportunidade a preencher 
os domingos.

Neste sentido, o surgimento do Clube vinha pre-
encher um espaço sociologicamente importante tam-
bém oferecendo oportunidade para o convívio e o 
congraçamento das famílias. Há registros de partidas 
de futebol que se constituíam em magníficas festas, 
como o registro da primeira partida, no dia 12 de ju-
nho de 1910, acontecendo na cidade uma festa que 
durou três dias.

Nesses anos todos houve muito progresso, am-
pliação de patrimônio, aumento do número de sim-
patizantes e mais tarde sócios, até transformar-se no 
grande clube que é hoje: o Coritiba.

O registro que fazemos vai além de uma marca de 
um clube, ainda que significativa marca de cem anos 
de existência. Motivou-nos aquele sentido inicial, na 
sua pureza e beleza, o surgimento de algo bom para 
o convívio social, colocando as vantagens do esporte. 
É algo bom que pode motivar as crianças e os jovens, 
levar até a paixão da torcida, sempre respeitosa com 
aqueles que torcem para o outro clube, tudo terminando 
numa grande festa de congraçamento e de alegria.

O futebol, como a grande paixão nacional, já 
mereceu muitas análises. Como extravasamento de 
tensões reprimidas, pode-se transformar em tristes 
espetáculos de violência. Quando acompanhado de 
excessos, perde toda a razão e se transforma em 
motivo de tristeza. Diante de algumas cenas de vio-
lência de hoje, sentimos que elas nada têm daquele 
sentido original que inspirou a criação do Coritiba e, 
com certeza, de outros clubes que já têm uma longa 
existência. Talvez, a excessiva mercantilização tenha 
também contribuído para que se perdesse aquele en-
canto inicial.

Sentimos a grande contribuição que a prática es-
portiva pode trazer para ocupar o tempo dos nossos 
jovens, afastando-os dos maus caminhos, que preju-
dicam a saúde e destroem o futuro. No contexto da 
formação para vivência de valores, o esporte pode ser 
instrumento para a implantação de visão coletiva, para 
o cuidado com a solidariedade e com a justiça.

O exemplo dos fundadores do centenário Coriti-
ba será de saudáveis frutos. Que o aniversário de cem 
anos, na segunda-feira, dia 12 de outubro, possa servir 
para um momento de festa, mas também de reflexão, 
para que todos – dirigentes, jogadores e torcedores 
– possam contribuir para uma sociedade mais harmo-

niosa, respeitadora das diferenças, sempre inclinada 
para o bem!

Enviamos, com este registro, Sr. Presidente, a 
todos os coritibanos, a todos os coxas-brancas, os 
parabéns por toda a longa história, desejando que 
continuem a contribuir para trazer alegria às pessoas, 
momentos saudáveis de lazer e o verdadeiro sentido 
da festa, o encontro de pessoas.

Parabéns, portanto, ao Coritiba Foot Ball Club! 
Parabéns à nação coxa-branca! Parabéns a todos os 
torcedores e dirigentes!

Quero dizer que o Coritiba foi campeão brasilei-
ro de 1985, campeão brasileiro de 2007 na série B, 
campeão do Torneio do Povo de 1973, campeão do 
Festival Brasileiro do Futebol de 1977, Fita Azul Inter-
nacional em 1972, Taça Agaba de 1983, na África, e, 
nesses cem anos de existência, Sr. Presidente, foi, por 
33 vezes, campeão paranaense.

Portanto, fiz questão de vir à tribuna do Senado 
Federal ler esse texto para o Coritiba Foot Ball Club, 
para a nação coxa-branca, como se costuma dizer, 
para todos os coxas-brancas. Meu filho Osvaldo é tor-
cedor coxa-branca fanático. Sou torcedor do Paraná 
Clube, que está na série B do campeonato brasileiro, 
mas quero dar os parabéns para o Coritiba Foot Ball 
Club, como torcedor inclusive de outro clube, porque 
o Coritiba merece.

Quero também externar os cumprimentos da mi-
nha família, porque meu falecido sogro foi jogador de 
futebol do Clube Atlético Paranaense, rival do coxa-
branca. Mas todos os atleticanos também reconhe-
cem a força, o poderio, a garra dos coritibanos, dos 
coxas-brancas.

Enfim, todos nós estamos felizes no Paraná e no 
Brasil também, porque o Coritiba representa esse es-
forço do brasileiro de muitos clubes com vários anos 
de existência, que procuram, por meio das atividades 
dos clubes, fazer aquilo que realmente se reflete na 
vida do brasileiro, que é a paixão pelo futebol.

Que possamos ter esse encanto, essa beleza de 
volta em todos os estádios do nosso País! E que esse 
exemplo do coxa-branca, do Coritiba Foot Ball Club, de 
cem anos de existência, possa também nos iluminar 
nessa caminhada!

Portanto, parabéns ao Coritiba! Parabéns à na-
ção coxa-branca pelos cem anos de existência, no dia 
12 de outubro!

Se V. Exª permitir, Sr. Presidente, eu gostaria de 
conceder o aparte ao Senador Eduardo Suplicy.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Pre-
zado Senador Flávio Arns, eu gostaria de solidarizar-
me com o cumprimento de V. Exª aos coxas-brancas, 
ao Coritiba.
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O SR. FLÁVIO ARNS (PSDB – PR) – À nação 
coxa-branca.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Cum-
primento a nação coxa-branca pelos seus cem anos, 
sobretudo em função de o Brasil ter no futebol o espor-
te de nossa paixão principal, e isso ocorre também no 
Paraná. Que bom que o Coritiba tem trazido tantas ale-
grias aos coritibanos e aos paranaenses! Mas gostaria 
também de cumprimentar V. Exª como Presidente da 
Comissão de Educação, que, de pronto, tomou medi-
das junto ao Ministro da Educação, Fernando Haddad, 
para que S. Exª pudesse transmitir aos Senadores as 
providências que o Ministério da Educação está toman-
do relativamente ao Exame Nacional de Ensino Médio 
(Enem). Por circunstâncias inteiramente alheias à von-
tade do Ministério, do próprio Ministro, da Secretária 
de Ensino Superior, a Srª Maria Paula Dallari Bucci, 
acabou ocorrendo um problema muito sério, o roubo 
de algumas provas do Enem, o que inviabilizou sua 
realização no último fim de semana. V. Exª, de pronto, 
conversou com o Ministro Fernando Haddad, que se 
dispôs a vir aqui na próxima semana, na terça-feira. 
Penso que V. Exª anunciou...

O SR. FLÁVIO ARNS (PSDB – PR) – A reunião 
ficou marcada para quarta-feira, às 14h30.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Muito 
bem! Inclusive, para mim, será mais conveniente que 
se realize na quarta-feira, às 14h30. É importante avi-
sar todos os Senadores.

O SR. FLÁVIO ARNS (PSDB – PR) – Nós os 
avisaremos.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Que-
ro ressaltar a importância extraordinária do Enem. 
Quatro milhões de estudantes do Brasil inteiro farão 
esse Exame. Até conversei, hoje, pela manhã, com o 
Ministro Fernando Haddad e, ontem, com a Srª Maria 
Paula Dallari Bucci sobre a assertividade e a firmeza 
do Ministério da Educação na resolução do problema 
detectado. A questão estava totalmente fora daquilo 
que se podia imaginar, mas, obviamente, agora, eles 
vão dobrar os cuidados, para que não haja esse tipo 
de problema. Mas é importante a cooperação de todas 
as universidades brasileiras no ajuste de seus calen-
dários de exames, de maneira a minimizar quaisquer 
prejuízos aos estudantes que vão participar do Enem 
e de outros vestibulares que, porventura, coincidam 
com aquele Exame. Então, quero aqui ressaltar a im-
portância da audiência que V. Exª vai organizar com o 
Ministro Fernando Haddad na próxima semana.

O SR. FLÁVIO ARNS (S/Partido – PR) – Exato.
Sr. Presidente, em função da manifestação do 

Senador Eduardo Suplicy, amigo Senador, eu quero 
destacar, então, que a audiência, a vinda do Ministro 

Fernando Haddad à Comissão de Educação, Cultura e 
Esporte acontecerá na próxima semana, quarta-feira, 
às 14h30. Quando este episódio de fraude no exame 
aconteceu e o Ministro tomou a atitude acertada, cor-
reta de anulação do processo, como Presidente da 
Comissão de Educação, Cultura e Esporte, manifestei-
me exatamente nesse sentido para realmente concor-
dar com a atitude do Ministro, porque nós precisamos, 
como sociedade, ter absoluta certeza de que não há 
qualquer tipo de desconfiança em relação ao exame. 
Ainda mais considerando que o exame ao mesmo 
tempo regulariza a vida escolar da educação básica 
e é instrumento de acesso, às vezes único, às vezes 
complementar, dependendo da universidade, para o 
ensino superior. 

E essa visão que todos estamos tendo do Enem 
é muito salutar. Isso também foi dito. Salutar em que 
sentido? Porque o exame vestibular, de certa forma, 
determina o tipo de ensino que é realizado na educa-
ção básica. Então, se o exame vestibular for pensado 
de uma maneira diferente, isto vai refletir, espera-se, 
na melhoria da qualidade da educação básica, mais 
reflexiva, com mais discussão, pensamentos, com mais 
escrita, valorizando princípios para a vida. Então, nes-
se sentido, é uma coisa importante.

E quero destacar, como o Senador Eduardo Su-
plicy já colocou, que o Sr. Ministro nem foi convidado 
para a Comissão – inclusive, alguns meios de comu-
nicação colocaram que ele estava sendo convocado. 
De maneira alguma! Nem foi necessário fazer o con-
vite, porque o próprio Ministro da Educação disse que 
gostaria de vir ao Senado para prestar os esclareci-
mentos necessários para os Senadores da Comissão 
– e a outros que estejam interessados – a respeito do 
tema. E o Regimento do Senado permite que o Minis-
tro se manifeste, dizendo que quer vir ao Senado para 
prestar os esclarecimentos. Ele não veio na semana 
passada...

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP. Fora do 
microfone.) – Nesta semana.

O SR. FLÁVIO ARNS (S/Partido – PR) – Exato, 
desculpe. Não veio nesta semana – ele próprio pediu 
para se justificar, e eu o fiz na reunião –, porque ele 
próprio ainda não detinha as informações todas para 
prestar esclarecimentos adequados. Entendemos a 
argumentação, e a isso me referi ontem na Comissão 
de Educação.

Então, estamos solidários nesse processo de 
anulação. E todas as pessoas querem esclarecimen-
tos, nesse sentido, sobre como será o exame, quais 
são as salvaguardas, qual o futuro, as dificuldades, 
quais são os entraves, porque é um debate, uma dis-
cussão que interessa, até pelo volume mencionado, 
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de 4,2 milhões de alunos fazendo o exame do Enem 
e dezenas de instituições levando em conta esse exa-
me. Esse é um debate que nos interessa a todos. E 
nós queremos contribuir decisivamente para o suces-
so da educação. 

Então, nesse sentido, com esse espírito e com 
essa dinâmica toda é que essa audiência vai aconte-
cer na quarta-feira, dia 14 de outubro, e até faço um 
convite para todos que nos acompanham pelos meios 
de comunicação do Senado, que, se tiverem pergun-
tas, questionamentos, por favor, enviem à Comissão 
de Educação, pois isso vai subsidiar o debate que 
houver, a conversa, o diálogo. O debate, como sempre 
digo, às vezes as pessoas até interpretam mal; é um 
debate, uma discussão, um diálogo, com o Ministro 
da Educação.

É uma coisa interessante na Comissão de Educa-
ção, Cultura e Esporte, porque todos os partidos estão 
representados lá, mas o que se observa é uma preo-
cupação suprapartidária com o bom encaminhamento 

dos três temas. Há uma convergência no sentido de se 

dizer: vamos pensar juntos no que é necessário.

Agradeço a lembrança de V. Exª, que me permitiu 

inclusive fazer esses esclarecimentos.

Mas, Sr. Presidente, quero deixar como lido esse 

texto na sua íntegra, nos Anais do Senado, e com isso 

novamente dizer: parabéns, Coritiba Foot Ball Club! 

Parabéns para os Coxas Brancas, parabéns para a 

nação Coxa Branca, pelos cem anos de existência, o 

que é motivo de orgulho para todos nós do Paraná e 

do Brasil.

Parabéns, Coritiba!

Obrigado.

SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIA-

MENTO DO SR. SENADOR FLÁVIO ARNS.
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O SR. PRESIDENTE (Jefferson Praia. PDT – 
AM) – Senador Flávio Arns, V. Exª será atendido na 
forma do Regimento.

Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 1.349, DE 2009

Nos termos do artigo 258 do Regimento 
Interno do Senado Federal, requeiro a tramita-
ção em conjunto dos seguintes projetos: Proje-
to de Lei do Senado 278, de 2009 que “altera 
os artigos 132, 134 e 139 da Lei nº 8.069, de 
13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do 
Adolescente), relativos aos conselhos tutelares” 
e Projeto de Lei do Senado 119, de 2008 que 
“altera a Lei nº 8.069 de 13 de julho de 1990, 
que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do 
Adolescente e dá outras providências”, por 
versarem sobre a mesma matéria.

Sala da Comissão,  – Senadora Fátima Cleide

(À Mesa para decisão)

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Praia. PDT – AM) 
– O requerimento que acaba de ser lido será encami-
nhado à Mesa, para decisão.

Sobre a mesa, requerimentos que passo a ler.

São lidos os seguintes:

REQUERIMENTO Nº 1.350, DE 2009

Requer Voto de Aplauso a Sandro Ri-
cardo Rodrigues Viana, o atleta amazonense 
que ganhou projeção internacional como 
um dos melhores velocistas do mundo, 
considerado, por isso, o “Atleta do Século” 
na modalidade. Hoje, ele é homenageado 
pela Câmara Municipal de Manaus com o 
Diploma de Mérito Cidade de Manaus.

Requeiro, nos termos do art. 222, do Regimen-
to Interno, e ouvido o Plenário, que seja consignado, 
nos anais do Senado, Voto de Aplauso a Sandro Ri-
cardo Rodrigues Viana, atleta amazonense que, pela 
sua garra e desempenho em corridas de 100 e 200 
metros rasos e revezamento 4x100, ganhou projeção 
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internacional como um dos melhores velocistas do 
mundo, considerado, por isso, o “Atleta do Século” na 
modalidade.

Requeiro, ademais, que este Voto de Aplauso seja 
encaminhado ao conhecimento do homenageado e a 
Federação de Atletismo do Estado do Amazonas.

Justificação

Em 2001, Sandro conquistou o Campeonato Es-
tadual nos 100m rasos, com o tempo de 10s82. Um 
ano depois, foi o mais veloz na prova clássica de atle-
tismo no Campeonato Norte-Nordeste, em Belém, com 
10s70. Daí para o cenário internacional foi um pulo, 
com muitas vitórias, a ponto de pesquisa realizada 
entre 1999 e 2009 o apontar como o atleta do século 
nos 100m rasos.

A melhor marca do corredor amazonense foi al-
cançada na Colômbia, no GP Sul-Americano, em que 
cumpriu a prova com o tempo de 10s11.

Sandro, amazonense que brilha no esporte mun-
dial, é, pois, merecedor do Voto de Aplauso que requeiro 
ao Senado da República.

Sala das Sessões, 7 de outubro de 2009. – 
Senador Arthur Virgílio, Líder do PSDB.

REQUERIMENTO Nº 1.351, DE 2009

Requeiro nos termos do art. 222 do Regimento 
Interno, sejam apresentadas congratulações as Dire-
toras da Escola Municipal de Ensino Fundamental Fe-
nelon Câmara, em João Pessoa e a Escola Municipal 
CEAI, Dr. Elpídio Almeida, em Campina Grande, por 
terem sido contempladas pela sexta edição do Prêmio 
de Educação Ambiental “Amigos do Mar”, patrocinado 
pelo Instituto Arcor Brasil e pelo Projeto TAMAR-ICMBio 
(Instituto Chico Mendes).

A Escola Fenelon Câmara ganhou o 1º Lugar 
e a Escola Dr. Elpídio Almeida ficou com o 4º lu-
gar, dentre todas as escolas da Região Nordeste 
do Brasil.

Concorrem ao Prêmio de Educação Ambiental 
“Amigos do Mar”, desenhos elaborados por duplas 
de alunos após a realização das aulas de educação 
ambiental sugeridas no Guia do Professor “Nossas 
águas sempre limpas”, – ferramentas de educação 
ambiental disponibilizada pelos organizadores em en-
dereço eletrônico.

Participaram do concurso 402 mil estudantes 
de 1.295,  escolas públicas de 16 estados brasi-
leiros.

As escolas vencedoras receberão a visita de bi-
ólogos do Projeto Tamar e ganharão kits educativos, 
aprofundando o conhecimento dos alunos e da comu-
nidade educativa sobre a conservação das águas e 
das espécies marinhas.

Faço, pois, o registro de sinceros cumprimen-
tos aos alunos, professores e diretores da Escola 

Municipal de Ensino Fundamental Fenelon Câma-
ra, em João Pessoa, no nome da Professora Lu-
cidalva Menezes e da Escola Municipal CEAI, Dr. 
Elpídio Almeida, em Campina Grande, no nome da 
Professora Gisélia Fernandes Mariz Somões, e aos 
organizadores do Prêmio de Educação Ambiental 
“Amigos do Mar”, o Instituto Arcor Brazil e o Projeto 
Tamar, pela iniciativa de premiar para ensinar sobre 
a biodiversidade marinha e a necessidade de sua 
preservação.

Sala das Sessões, 7 de outubro de 2009. – 
Senador Efraim Morais.

REQUERIMENTO Nº 1.352, DE 2009

Requer voto de pesar pelo falecimen-
to, em Manaus, no dia 6 de outubro de 
2009, da Srª Maria Izabel da Eira Corrêa, 
avó materna do Deputado Federal Marce-
lo Serafim.

Requeiro, nos termos do art. 218, do Regimento 
Interno, a inserção em ata, de voto de pesar pelo fa-
lecimento, em Manaus, dia 6 de outubro de 2009, da 
Srª Maria Izabel da Eira Corrêa.

Requeiro, também, que esse voto de pesar seja 
levado ao conhecimento dos familiares de Dona Iza-
bel, por intermédio de seu neto, o Deputado Federal 
Marcelo Serafim.

Justificação

Aos 86 anos de idade, faleceu em Manaus a 
Srª Maria Izabel da Eira Corrêa. De tradicional família 
amazonense, ela era avó do Deputado Federal Mar-
celo Serafim e mãe de Lydia da Eira Corrêa e Augusto 
Ferreira da Eira.

Pelo infausto acontecimento, requeiro ao Senado 
este voto de pesar.

Sala das Sessões, 7 de outubro de 2009. – 
Senador Arthur Virgílio, Líder do PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Praia. PDT – AM) 
– A Presidência encaminhará os votos solicitados.

Os Requerimentos que acabam de ser lidos vão 
ao Arquivo.

Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 1.354, DE 2009

Requeiro, nos termos dos artigos 216 e 217 
do Regimento Interno do Senado Federal, que seja 
encaminhado ao Senhor Guilherme Cassel, Minis-
tro de Estado do Desenvolvimento Agrário, pedido 
de informações atualizadas e detalhadas acerca do 
processo de regularização fundiária na região da 
Amazônia Legal.

OUTUBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL704



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 8 50423 

Justificação

Houve um grande debate no Congresso Nacio-
nal acerca da Medida Provisória 458/ 2009, sobre re-
gularização fundiária no âmbito da Amazônia Legal, 
que foi aprovada e convertida na Lei 11.952 de 25 de 
junho deste ano.

A regularização de terras é algo importante para a 
agenda política, uma vez que só após sua legalização 
as localidades poderão ter acesso às políticas públicas 
governamentais.

Considerando que é recente a publicação da lei 
solicitamos informações sobre o atual processo de re-
gularização fundiária na região amazônica, quais são 
as ações e programas voltados para esta questão, 
os desafios para implementação dessas ações, e as 
medidas adotadas pela a sua Pasta para se adequar 
à nova lei de regularização.

Na certeza de contar com o apoio dos ilustres pa-
res na aprovação deste requerimento, subscrevo-me.

Sala das Sessões, – Senador Jefferson Praia, 
PDT-AM

(À Mesa para decisão)

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Praia. PDT – AM) 
– 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 1.355, DE 2009

Requeiro, nos termos regimentais, a tramitação con-
junta dos Projetos de Lei da Câmara nºs 55 e 75, de 2009 
com os seguintes projetos que já se encontram apensa-
dos: Projetos de Lei do Senado nº 301, de 2003; nº 355, 
de 2004; nºs 8 e 18, de 2005; nº 45, de 2006; nº 42, de 
2007; nº 54, de 2009; e Projeto de Lei da Câmara nº 106, 
de 2007, por versarem sobre o mesmo assunto.

Sala das Sessões, – Senador Romero Jucá

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Praia. PDT – AM) 
– O requerimento que acaba de ser lido vai à Mesa 
para decisão.

Sobre a mesa, projeto de lei do Senado que 
passo a ler.

É lido o seguinte:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 456, DE 2009 

Autoriza a União a celebrar convênios 
com entidades sem fins lucrativos para trei-
nar cães-guia e destiná-los a pessoas com 
deficiência visual.

O Congresso Nacional Decreta:
Art. 1º A União fica autorizada a celebrar convênios 

com entidades sem fins lucrativos para o treinamento 

de cães-guia e a destinação desses animais a pessoas 
com deficiência visual que deles necessitem.

Parágrafo único. Os convênios também poderão 
abranger a formação de treinadores de cães-guia, bem 
como a capacitação da pessoa com deficiência visual 
para o uso do cão-guia.

Art. 2º As entidades mencionadas no art. 1º deve-
rão comprovar capacidade técnica para o treinamento 
de cães-guia, bem como das pessoas com deficiência 
visual que receberão os animais.

Parágrafo único. As entidades conveniadas não po-
derão cobrar qualquer valor nem exigir qualquer vantagem 
das pessoas beneficiadas, em razão de seu treinamento 
para o uso do cão-guia ou da entrega do animal.

Art. 3º As pessoas com deficiência visual con-
templadas com os cães-guia deverão demonstrar ca-
pacidade de manter os animais e de zelar pela saúde 
e pelo bem-estar deles.

§ 1º Sem prejuízo do disposto no caput, terão 
preferência, na destinação dos cães-guia, as pessoas 
com deficiência visual que:

I – necessitem mais de cão-guia em razão da 
severidade da deficiência ou de condições peculiares 
que dificultem o uso de auxílios menos onerosos;

II – não disponham de condições financeiras 
para arcar com os custos de aquisição e treinamento 
de cão-guia.

§ 2º Verificada a ocorrência de maus tratos ao cão-
guia ou de negligência com ele, o beneficiário estará 
sujeito à apreensão do animal, sem prejuízo das demais 
medidas cíveis, criminais ou administrativas cabíveis.

Art. 4º Os recursos repassados pela União às 
entidades conveniadas serão oriundos do orçamento 
da assistência social.

Parágrafo único. Os convênios exigirão presta-
ção de contas pormenorizada do uso dos recursos 
repassados.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

O cão-guia é uma das formas mais eficazes de 
promover a integração da pessoa com deficiência visual 
na sociedade. Esses animais são capazes de elevar 
significativamente a qualidade de vida das pessoas com 
deficiência visual, permitindo que elas se locomovam e 
utilizem equipamentos urbanos com grande liberdade, 
desenvoltura e segurança, assim facilitando drastica-
mente o acesso ao estudo, à qualificação profissional, 
ao trabalho e à vida social, de modo geral.

Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Esta-
tística (IBGE) indicam que há mais de 150 mil cegos no 
País e que o número estimado de pessoas com baixa vi-
são está na casa dos 2 milhões. Existe, contudo, um nú-
mero extremamente reduzido de entidades aptas a treinar 
cães-guia no Brasil, que podem ser contados às meras 
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dezenas em nossas ruas – sendo muitos deles trazidos do 
exterior, a custos astronômicos. Desde a seleção rigorosa 
do animal, que deve ter características e personalidade 
bastante propícias à guiagem, passando pelas despesas 
com materiais, saúde veterinária, formação de treinadores 
e manutenção de instalações, até a formação da pessoa 
que receberá o cão-guia, há uma série de custos que se 
avolumam e dificultam a oferta desses animais.

Atualmente, para desenvolver esse trabalho, essas 
entidades contam com parcos recursos de generosos doa-
dores particulares e, raramente, com verbas do orçamento 
público. Também é relevante o serviço prestado pelas pes-
soas que recebem os cães-guia voluntariamente durante 
sua adaptação. Isso ocorre, todavia, em escala ínfima, se 
comparada à carência que temos desses animais.

O treinamento de cães-guia – que representam 
uma riqueza inestimável para as pessoas com deficiên-

cia visual que têm a sorte de contar com esses valiosos 
companheiros – deve ter o decisivo apoio do Poder Pú-
blico. Por essa razão, e para melhor cumprir o manda-
mento constitucional de integração das pessoas com 
deficiência na vida comunitária, propomos que a União 
seja autorizada a celebrar convênios com entidades sem 
fins lucrativos que se dediquem ao treinamento de cães-
guia, de modo a aumentar a oferta desses animais no 
País e a atender os que deles necessitam.

Sala das Sessões, – Senador Gim Argello
O SR. PRESIDENTE (Jefferson Praia. PDT – 

AM) – O projeto que acaba de ser lido será publicado 
e remetido à Comissão competente.

Sobre a mesa, mensagem do Presidente da Re-
pública que passo a ler.

É lida a seguinte:
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Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 8 50427     709ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2009



50428 Quinta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009OUTUBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL710



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 8 50429     711ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2009



50430 Quinta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009OUTUBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL712



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 8 50431     713ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2009



50432 Quinta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009OUTUBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL714



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 8 50433     715ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2009



50434 Quinta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009OUTUBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL716



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 8 50435     717ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2009



50436 Quinta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009OUTUBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL718



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 8 50437     719ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2009



50438 Quinta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009OUTUBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL720



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 8 50439     721ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2009



50440 Quinta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009OUTUBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL722



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 8 50441     723ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2009



50442 Quinta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009OUTUBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL724



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 8 50443     725ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2009



50444 Quinta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009OUTUBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL726



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 8 50445     727ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2009



50446 Quinta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009OUTUBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL728



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 8 50447     729ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2009



50448 Quinta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009OUTUBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL730



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 8 50449     731ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2009



50450 Quinta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009OUTUBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL732



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 8 50451     733ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2009
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O SR. PRESIDENTE (Jefferson Praia. PDT – AM) 
– A matéria vai à Comissão de Relações Exteriores e 
Defesa Nacional.

Sobre a mesa, aviso do Ministro de Estado da 
Fazenda que passo a ler.

É lido o seguinte:

Aviso nº 46, de 2009 – CN (nº 332/MF, de 2009, 
na origem), do Ministro de Estado da Fazenda, Inte-
rino, que encaminha ao Congresso Nacional o Rela-
tório de Desempenho do Fundo Soberano do Brasil 

– FSB, a que se refere o art. 10 da Lei nº 11.887, de 
24 de dezembro de 2008, relativo ao primeiro trimes-
tre de 2009.

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Praia. PDT – AM) 
– O Aviso 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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50454 Quinta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009OUTUBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL736



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 8 50455     737ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2009



50456 Quinta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009OUTUBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL738



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 8 50457     739ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2009



50458 Quinta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009OUTUBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL740



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 8 50459     741ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2009



50460 Quinta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009OUTUBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL742



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 8 50461     743ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2009



50462 Quinta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009OUTUBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL744



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 8 50463     745ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2009



50464 Quinta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009OUTUBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL746



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 8 50465     747ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2009



50466 Quinta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009OUTUBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL748



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 8 50467     749ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2009



50468 Quinta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009OUTUBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL750



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 8 50469     751ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2009



50470 Quinta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009OUTUBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL752



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 8 50471     753ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2009



50472 Quinta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009OUTUBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL754



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 8 50473     755ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2009



50474 Quinta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009OUTUBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL756



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 8 50475     757ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2009



50476 Quinta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009OUTUBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL758



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 8 50477     759ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2009



50478 Quinta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009OUTUBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL760



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 8 50479     761ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2009



50480 Quinta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009OUTUBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL762



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 8 50481     763ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2009



50482 Quinta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009OUTUBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL764



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 8 50483     765ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2009



50484 Quinta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009OUTUBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL766



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 8 50485     767ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2009



50486 Quinta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009OUTUBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL768



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 8 50487     769ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2009



50488 Quinta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009OUTUBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL770



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 8 50489     771ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2009



50490 Quinta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009OUTUBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL772



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 8 50491     773ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2009



50492 Quinta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009OUTUBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL774



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 8 50493     775ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2009



50494 Quinta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009OUTUBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL776



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 8 50495     777ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2009



50496 Quinta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009OUTUBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL778



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 8 50497     779ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2009



50498 Quinta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009OUTUBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL780



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 8 50499     781ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2009



50500 Quinta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009OUTUBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL782



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 8 50501     783ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2009



50502 Quinta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009OUTUBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL784



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 8 50503     785ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2009



50504 Quinta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009OUTUBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL786



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 8 50505     787ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2009



50506 Quinta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009OUTUBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL788



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 8 50507     789ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2009



50508 Quinta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009OUTUBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL790



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 8 50509     791ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2009



50510 Quinta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009OUTUBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL792



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 8 50511     793ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2009



50512 Quinta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009OUTUBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL794



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 8 50513     795ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2009



50514 Quinta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009OUTUBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL796



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 8 50515     797ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2009



50516 Quinta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009OUTUBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL798



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 8 50517     799ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2009



50518 Quinta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009OUTUBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL800



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 8 50519     801ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2009



50520 Quinta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009OUTUBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL802



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 8 50521     803ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2009



50522 Quinta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009OUTUBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL804



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 8 50523     805ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2009



50524 Quinta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009OUTUBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL806



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 8 50525     807ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2009



50526 Quinta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009OUTUBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL808



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 8 50527     809ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2009



50528 Quinta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009OUTUBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL810



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 8 50529     811ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2009



50530 Quinta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009OUTUBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL812



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 8 50531     813ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2009



50532 Quinta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009OUTUBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL814



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 8 50533     815ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2009



50534 Quinta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009OUTUBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL816



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 8 50535     817ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2009



50536 Quinta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009OUTUBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL818



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 8 50537     819ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2009



50538 Quinta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009OUTUBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL820



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 8 50539     821ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2009
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O SR. PRESIDENTE (Jefferson Praia. PDT – 
AM) – Os pareceres que acabam de ser lidos vão à 
publicação.

Sobre a mesa, ofícios que passo a ler.

São lidos os seguintes:

Ofício nº 304/2009 – PRESIDÊNCIA/CCJ

Brasília, 23 de setembro de 2009

A Sua Excelência o Senhor
Senador José Sarney
Presidente do Senado Federal

Assunto: Substitutivo definitivamente adotado em tur-
no suplementar.

Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no artigo 91, § 2º, 

combinado com o art. 284, do Regimento Interno desta 
Casa, comunico a Vossa Excelência que, em Reunião 
Ordinária realizada nesta data, esta Comissão, em 
turno suplementar, adotou definitivamente o Substi-
tutivo do Senador Pedro Simon ao Projeto de Lei do 
Senado nº 118, de 2008, que “Altera dispositivos da 
Lei nº 6.815, de 19 de agosto de 1980, que ‘define a 
situação jurídica do Estrangeiro no Brasil, cria o Con-
selho Nacional de Imigração’”, de autoria do Senador 
Eduardo Azeredo.

Aproveito a oportunidade para renovar protestos 
de estima e consideração.

Cordialmente, Senador Demóstenes Torres, 
Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania.

Ofício nº 320/2009 – PRESIDÊNCIA/CCJ

Brasília, 30 de setembro de 2009

A Sua Excelência o Senhor
Senador José Sarney
Presidente do Senado Federal

Assunto: Substitutivo definitivamente adotado em tur-
no suplementar.

Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no artigo 91, § 2º, 

combinado com o art. 284, do Regimento Interno desta 
Casa, comunico a Vossa Excelência que, em Reunião 
Ordinária realizada nesta data, esta Comissão, em 
turno suplementar, adotou definitivamente o Substi-
tutivo do Senador Romeu Tuma ao Projeto de Lei do 
Senado nº 476, de 2003, que ‘Altera a Lei nº 9.813, 
de 3 de março de 1998, para adicionar novos crimes 
antecedentes e novas pessoas físicas e jurídicas obri-
gadas a comunicar operações suspeitas, assim como 

para criar procedimento penal próprio para os crimes 
de lavagem de dinheiro’”, de autoria do Senador Ger-
son Camata.

Aproveito a oportunidade para renovar protestos 
de estima e consideração.

Cordialmente, Senador Demóstenes Torres, 
Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania.

Ofício nº   /09-PRESIDÊNCIA/CCJ

Brasília,    de      de 2009

Excelentíssimo Senhor
Senador José Sarney
Presidente do Senado Federal

Assunto: decisão terminativa

Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no artigo 91, § 2º, 

do Regimento Interno desta Casa, comunico a Vossa 
Excelência que, em Reunião Ordinária realizada nes-
ta data, esta Comissão deliberou, em caráter termi-
nativo, pela aprovação com as Emendas nº 1-CCJ e 
2-CCJ, do Projeto de Lei do Senado nº 304 de 2008 
que “Altera o caput do art. 60 da Lei nº 8.934, de 18 
de novembro de 1994, para reduzir de dez para cinco 
anos consecutivos o tempo previsto para caracterizar 
a inatividade da empresa”, de autoria da Senadora 
Lúcia Vânia.

Aproveito a oportunidade para renovar protestos 
de estima e consideração.

Cordialmente, – Senador Demóstenes Torres
Presidente da Comissão de Constituição, Justiça 

e Cidadania.

Of. nº 115/2009/CE

Brasília, 6 de outubro de 2009

A Sua Excelência o Senhor
Senador José Sarney
Presidente do Senado Federal
Nesta

Assunto: Aprovação de matéria

Senhor Presidente,
Nos termos dos §§ 1º, IV e 2º, do art. 91, do 

Regimento Interno do Senado Federal, comunico a 
Vossa Excelência que esta Comissão deliberou, em 
caráter terminativo, na reunião realizada nesta data, 
pela aprovação do Projeto de Lei da Câmara nº 179, 
de 2009, de autoria de Sua Excelência o Senhor Pre-
sidente da República, que “Dispõe sobre a criação da 
Universidade Federal do Oeste do Pará – UFOPA, por 
desmembramento da Universidade Federal do Pará – 
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UFPA e da Universidade Federal Rural da Amazônia 
– UFRA, e dá outras providências.”

Atenciosamente, – Senador Flávio Arns, Presi-
dente da Comissão de Educação, Cultura e Esporte.

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Praia. PDT – 
AM) – Os ofícios que acabam de ser lidos vão à pu-
blicação.

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Praia. PDT – 
AM) – Com referência aos ofícios do Presidente da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania que 
acabam de ser lidos, fica aberto o prazo de cinco dias 
úteis para interposição de recurso, nos termos do art. 
91, §§ 3º a 5º, do Regimento Interno, por um décimo 
da composição da Casa, para que os Projetos de Lei 
do Senado nºs 476, de 2003; 118 e 304, de 2008, se-
jam apreciados pelo Plenário.

O SR. PRESIDENTE – (Jefferson Praia. PDT – 
AM) – Foram encaminhados à publicação os Pareceres 
nºs 1.660 e 1.661, de 2009, das Comissões de Consti-
tuição, Justiça e Cidadania, e de Assuntos Econômicos, 
sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 127, de 2007 (nº 
7.258/2006, na Casa de origem), do Deputado Celso 
Russomanno, que altera a Lei nº 7.565, de 19 de de-
zembro de 1986 – Código de Aeronáutica, para definir 
a abrangência da franquia de bagagem.

Uma vez que os pareceres foram discordantes 
nas suas conclusões e tendo em vista a competência 
concorrente daquelas Comissões para se manifestar 
sobre a matéria, a Presidência, por analogia do pará-
grafo único do art. 227 do Regimento Interno, deter-
mina a abertura do prazo, perante a Mesa, de cinco 
dias úteis para recebimento de emendas, nos termos 
do art. 235, II, d, do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE – (Jefferson Praia. PDT – 
AM) – Com referência ao ofício do Presidente da Co-
missão de Educação Cultura e Esporte que acabo de 
ser lido, fica aberto o prazo de cinco dias úteis para 
interposição de recurso, nos termos do art. 91, §§ 3º a 
5º, do Regimento Interno, por um décimo da composi-
ção da Casa, para que o Projeto de Lei da Câmara nº 
179, de 2009, seja apreciado pelo Plenário.

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Praia. PDT – 
AM) – A Presidência recebeu o Aviso nº 57, de 2009 
(nº 1.324/2009, na origem), do Tribunal de Contas da 
União, encaminhando cópia do Acórdão nº 2.274, de 
2009, bem como dos respectivos Relatório e Voto que 
o fundamentam, referente a embargos de declaração 
contra o Acórdão 1.199/2009, que trata da cumulação 
de proventos de aposentadoria do cargo de Desembar-

gador Estadual com subsídios de cargo de Deputado 
Federal (TC 017.351/2005-2).

A matéria vai às Comissões de Constituição, 
Justiça e Cidadania; e de Meio Ambiente, Defesa do 
Consumidor e Fiscalização e Controle; e em cópia à 
Diretoria-Geral.

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Praia. PDT – 
AM) – Concedo a palavra ao nobre Senador Eduardo 
Suplicy.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – 
Prezado Presidente, Senador Jefferson Praia, são 22 
horas e 16 minutos e agradeço a V. Exª a paciência de 
ainda ouvir um último pronunciamento.

Eu considerei muito significativa a reportagem 
hoje, no Jornal O Estado de S. Paulo, no Caderno 
Metrópole, que fala da exploração infantil: 65% das 
meninas que se prostituem usam dinheiro em bens 
de consumo. “Celular é o produto mais cobiçado; boa 
parte também admite que emprega dinheiro na com-
pra de drogas”.

A reportagem é de Fernanda Aranda e diz:

“Pesquisa pioneira no País sobre o perfil 
de crianças e adolescentes vítimas de explo-
ração sexual mostra que 65% usam o dinheiro 
recebido em troca de sexo para comprar obje-
tos como celular, tênis ou blusa da moda. Três 
em cada dez assumiram vender o corpo para 
sustentar o vício das drogas. O valor médio 
recebido pelas relações é de R$ 37, mas há 
relatos de programas que custaram R$ 10. 

Os resultados foram apresentados ontem 
pelo Instituto WCF-Brasil (Childhood), entidade 
internacional que atua no combate à explora-
ção infantil. Foram acompanhados por psicó-
logos especializados em violência 66 meninas 
e 3 meninos de 10 a 17 anos, atendidos por 
instituições especializadas. 

O trabalho mostrou, diferentemente do 
que se imagina, que elas não são meninas 
em situação de miséria absoluta, a ponto de 
trocar sexo por comida”, diz o coordenador do 
estudo e psicólogo da Universidade Federal 
de Sergipe Elder Cerqueira-Santos. “O que 
mais apareceu como motivação foram bens 
de consumo.”

Essa situação foi encontrada nos oito Es-
tados pesquisados (Pará, Sergipe, Rio Grande 
Norte, Piauí, Bahia, São Paulo, Mato Grosso 
e Rio Grande do Sul).
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Vivemos hoje uma situação de marketing 
infantil violento”, avalia a coordenadora da As-
sociação Nacional de Centros de Defesa da 
Criança e do Adolescente, Fernanda Lavarello. 
“Todos são atingidos por esse fenômeno; quem 
tem ou não condições financeiras de comprar. 
O que muda é a estratégia para consumir.”

A frase “sem um celular você não é nin-
guém”, dita por uma das garotas, resume um 
dos principais problemas provocados pela tro-
ca de sexo por bem de consumo. Os especia-
listas avaliam que nem a sociedade nem as 
meninas notam que ocupam papel de vítimas 
na exploração. “Fizemos uma pesquisa com 
caminhoneiros brasileiros e os que admitiram 
(37%) já terem sido clientes de menores de 
idade mantiveram esse discurso”, ressalta 
Anna Flora Werneck, coordenadora de proje-
tos da Childhood. “Não acham essa meninas 
coitadinhas – e sim responsáveis por aquela 
situação”, completou o psicólogo Cerqueira-
Santos.

Outro dado que compõe o quadro da 
exploração, e também contribui para que as 
garotas sejam responsabilizadas, é o uso de 
substâncias químicas. Os índices de uso en-
tre as garotas acompanhadas pelos pesqui-
sadores foram mais altos do que os padrões 
de consumo da população da mesma faixa 
etária. Entre as exploradas, 88% relataram 
usar álcool e 36% maconha – em meninas 
de mesma idade, o percentual é de 4%, se-
gundo a Universidade Federal de São Paulo 
(UNIFESP).

Vulneráveis pela dependência química 
e culpadas por vender o corpo, as meninas 
fomentam o ciclo de abuso infantil que está 
espalhado por 1.819 pontos de risco, já mape-
ados pela Polícia Rodoviária Federal, apenas 
nas estradas brasileiras.”

Sr. Presidente, considero que esta reportagem é 
muito significativa e merece nossa reflexão. Prossegue 
a reportagem de Fernanda Aranda:

“Mais da metade das garotas envolvi-
das no mercado de exploração sexual infantil 
(52%) afirmou que trocar sexo por dinheiro foi 
uma possibilidade ‘apresentada’ pelas amigas. 
O ‘aliciamento’ feito pelo grupo foi mais pre-
sente, até mesmo, do que a figura do cafetão 
- citado em 38% dos casos estudados pelo 
Instituto WCF do Brasil. Foram 69 crianças e 
adolescentes que participaram do estudo, to-

dos atendidos por instituições especializadas 
no acolhimento de vítimas infantis.

Para ganhar a confiança das meninas 
(66) e meninos (3) que ajudaram a compor 
o perfil das vítimas da exploração sexual, os 
pesquisadores acompanharam de perto os par-
ticipantes. Antes de cada turno de entrevistas, 
era promovido um convívio de ao menos três 
semanas. ‘Foi um levantamento qualitativo e 
pioneiro também, já que a produção científi-
ca brasileira muitas vezes é de estudo de um 
caso. Nós reunimos 69’, afirma o coordenador 
da pesquisa, Elder Cerqueira-Santos.

A influência das amigas para a entrada 
no ciclo de exploração sexual se dá mesmo 
com a presença de parentes na rotina (88% 
delas têm família). ‘No entanto, isso não anu-
la a importância da figura do cafetão’, ponde-
ra Cerqueira-Santos. ‘Temos de lembrar que 
estamos falando de um universo de meninas 
que é atendido por uma instituição. A presença 
do aliciador pode ser muito maior na rotina de 
crianças que nem mesmo conseguem chegar 
às unidades (acolhedoras)’, afirma (...), Anna 
Flora Werneck.

Mas é a própria informação de que são 
adolescentes atendidos por instituições que 
reforça a influência do grupo no contexto de 
exploração sexual infantil.

Antes de chegarem às instituições, 60% deles 
diziam que ainda trocavam sexo por dinheiro. O índice, 
porém, sobe para 65% quando passam a frequentar 
as unidades de acolhimento e conhecem jovens que 
conseguem custear, por meio de atividade sexual, seus 
celulares. ‘Isso nos faz questionar o trabalho prestado 
por essas instituições. Reforça que a atuação preven-
tiva seria muito mais influente, já que é tão difícil fazer 
com que elas saiam desse meio’, opina a diretora (...) 
Ana Maria Drummond.

Outro estudo divulgado ontem, pela Faculdade 
de Medicina da USP, também ressalta a importância 
de um olhar diferenciado das instituições que rece-
bem crianças vítimas da exploração sexual. ‘A nossa 
ideia era apurar se existia correlação entre meninos 
desaparecidos e exploração sexual. Atestamos que a 
relação existe’, afirmou Gilka Gattás, coordenadora do 
Programa Caminho de Volta da Faculdade. ‘Fizemos 
um cruzamento entre os boletins de ocorrência regis-
trados sobre desaparecidos na região da Baixada San-
tista com os acolhidos em uma unidade de referência 
de crianças exploradas. Em 8% dos casos, os nomes 
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apareciam nos dois bancos, informação desconhecida 
tanto pela instituição quanto pela polícia’.

Para os especialistas, o olhar superficial que as 
crianças recebem é o que perpetua o ciclo da explo-
ração sexual e colabora para que casos de desapa-
recimentos fiquem sem solução (40%). E não é um 
problema exclusivo do Brasil. ‘Encontramos a mesma 
relação (desaparecidos e explorados) nas pesquisas 
feitas nos EUA, Canadá e México’, afirmou Richard 
Estes, do Departamento de Desenvolvimento Social 
da Universidade de Pensilvânia.”

Ora, Sr. Presidente, Senador Jefferson Praia, 
será possível caminharmos na direção da diminuição 
significativa da exploração da prostituição infantil, algo 
muito grave, que preocupa as pessoas nos mais di-
versos Estados, inclusive naqueles onde há o turismo, 
seja em todo o litoral do Nordeste, no Centro-Sul, no 
Sul brasileiro, seja na própria região amazônica ou em 
São Paulo, em todo o território brasileiro?

Eu tenho a convicção de que, quanto mais es-
tivermos provendo as boas oportunidades de edu-
cação para todos os meninos e meninas, para todos 
os jovens, para todos os adolescentes, mas que isso 
esteja relacionado a condições de sobrevivência com 
dignidade, isso proporcionará às pessoas possibilida-
des de não ingressarem, necessariamente, na vida 
da prostituição.

Por essa razão é que eu avalio seja tão importante 
que nós venhamos a tornar uma realidade em breve, 
no Brasil, aquilo que o Congresso Nacional já apro-
vou, felizmente, em 2004, e o próprio Presidente Lula 
sancionou em 8 de janeiro de 2004: a Lei nº 10.835, 
que institui uma renda básica de cidadania, o direito 
de toda e qualquer pessoa, não importa a sua origem, 
raça, sexo, idade, condição civil ou mesmo socioeco-
nômica, receber uma renda que, na medida do possí-
vel, significará a possibilidade de a própria pessoa e 
todos na sua família partilharem da riqueza da Nação 
e terem o suficiente para a sua sobrevivência.

No dia em que existir, de fato, uma renda básica 
de cidadania de nível considerado modesto que seja, 
mas razoável, qualquer menina ou moça, diante de uma 
única alternativa que tenha para a sua sobrevivência 
– a de vender o seu corpo –, poderá dizer: “Não”. E, 
melhor, poderá dizer: “Graças, agora, à renda básica 
de cidadania, eu e todos na minha família temos a pos-
sibilidade de encontrar uma outra atividade econômica 
que não seja esta que poderá significar a minha humi-
lhação, risco maior para a minha saúde”.

Assim como também aqueles jovens que, às ve-
zes, por falta de alternativa, não têm outra saída senão 
a de se tornarem “aviõezinhos” das quadrilhas de nar-
cotraficantes, ou, então, aqueles trabalhadores rurais 
que, às vezes, ali no interior da Amazônia, não veem 
alternativa senão a de se colocarem na condição de 
trabalho escravo, em meio até à Floresta Amazônica, 
enfim, essas pessoas, diante da percepção de algo 
que possa significar a humilhação, o risco à sua saú-
de, o risco à sua vida, poderão dizer: “Graças à renda 
básica de cidadania, posso aguardar um tempo, posso 
até fazer um curso de formação profissional, mas, em 
breve, poderei escolher um trabalho, uma profissão 
mais condizente com a minha vocação, com a minha 
propensão”.

É nesse sentido que a renda básica de cidada-
nia representa um salto de qualidade para que, numa 
nação como a brasileira – e espero isso possa ocorrer 
em breve –, haja muito maior dignidade e liberdade 
real para todos da população.

Muito obrigado, Senador Jefferson Praia.

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Praia. PDT – AM) 
– Os Srs. Senadores Alvaro Dias, Sérgio Guerra, Flexa 
Ribeiro, Renan Calheiros e Marconi Perillo enviaram 
discursos à Mesa, para serem publicados na forma do 
disposto no art. 203, combinado com o art. 210, inciso 
I e § 2º, ambos do Regimento Interno.

S. Exªs serão atendidos.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Sem apa-

nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs. e Srs. 
Senadores, ocupo a tribuna neste momento para fazer 
o registro da matéria intitulada, “Cartaxo fala, mas não 
convence”, publicada pelo jornal Correio Braziliense, 
em sua edição de 26 de agosto de 2009.

A matéria destaca que o Secretário da Receita 
Federal anuncia novos integrantes da cúpula do órgão 
em substituição a aliados de Lina Vieira, ex-Secretária 
da Receita. Ele promete fiscalizar os grandes contribuin-
tes. No Congresso, parlamentares querem convocar 
auditores e Guido Mantega, que mantêm silêncio.

Sr. Presidente, requeiro que a matéria acima 
citada seja considerada parte integrante deste pro-
nunciamento, para que passe a constar dos Anais do 
Senado Federal.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR ALVARO DIAS EM SEU PRO-
NUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. SÉRGIO GUERRA (PSDB – PE. Sem 
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, venho à tribuna no dia de hoje para 
registrar a matéria intitulada “ As terras do petroleiro”, 
publicada pelo Correio Braziliense em sua edição de 
13 de agosto 2009.

A reportagem destaca que o patrimônio do ex-
dirigente sindical da Federação Única dos Petroleiros 
(FUP), o gerente de recursos humanos da Petrobrás, 
Diego Hernandes, cresceu 4.000% em seis anos.

Sr. Presidente, solicito que a matéria acima citada 

seja considerada parte deste pronunciamento, para que 

passe a constar dos Anais do Senado Federal.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 

SR. SENADOR SÉRGIO GUERRA EM SEU 

PRONUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 

I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA. Sem apa-
nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, ocupo a tribuna neste momento para fa-
zer o registro da matéria intitulada “TCU recomenda 
para 44 obras”, publicada pelo jornal O Globo de 30 
de setembro de 2009.

A matéria destaca que numa sessão dominada 
por desagravos contra as acusações de que tem sido 
um “paralisador de obras”, o Tribunal de Contas da 
União (TCU) aprovou a recomendação de paralisação, 

por meio do bloqueio de verbas, de obras previstas no 
Orçamento da União para 2010.

Sr. Presidente, requeiro que a matéria acima ci-
tada seja considerada parte integrante deste pronun-
ciamento, para que passe a constar dos Anais do 
Senado Federal.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR FLEXA RIBEIRO EM SEU 
PRONUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL. Sem 
apanhamento taquigráfico.) – Senhor Presidente, Se-
nhoras Senadoras, Senhores Senadores, estive no 
mês passado com o Presidente Lula e a Ministra Dil-
ma Rousseff, da Casa Civil, para tratar da duplicação 
e dos melhoramentos da Rodovia BR-101, no subtre-
cho da divisa Alagoas/Pernambuco até a divisa Ala-
goas/Sergipe. 

Esse subtrecho, senhoras e senhores, é o primei-
ro dos sete definidos pelo Departamento Nacional de 
Infraestrutura de Transportes (DNIT), no projeto básico 
de duplicação da rodovia, como disse antes, entre a 
divisa de Alagoa/Pernambuco (em Colônia Leopoldina) 
e Alagoas/Sergipe (em Porto Real do Colégio).

O DNIT marcou a licitação para execução do 
subtrecho no dia 8 de julho, mas não apareceram em-
preiteiras interessadas. 

Nessa mesma audiência, apresentei ao Presi-
dente Lula a sugestão para que o Departamento de 
Engenharia do Exército desse início às obras de du-
plicação e melhoramentos da BR-101, no Estado de 
Alagoas.

De uma forma geral, expliquei ao Presidente da 
República que a duplicação dos 248 Km da BR-101, 
em nosso Estado, é uma obra tão importante quanto a 
do Canal do Sertão, pelo qual sempre trabalhamos. 

Enfim Senhor Presidente, tanto o Presidente 
Lula quanto a Ministra Dilma se mostraram sensíveis 
ao problema e prometeram uma resposta rápida para 
essa obra da BR-101, em Alagoas.

Não posso deixar de informar aqui que consegui-
mos, senhores senadores, com o Ministro dos Trans-
portes, a inclusão no orçamento geral da União de 5 
milhões de reais, que serão destinados ao asfalto da 
BR-316, no trecho Carié/Alagoas e Inajá/Pernambu-
co.

A inclusão desses recursos no orçamento é o 
primeiro passo para que essas obras sejam licitadas. 
Além disso, é fundamental acelerar o licenciamento 
ambiental dessa obra na BR-316, conforme exigido 
pela Legislação. 

Alagoas quer crescer, mas é preciso celeridade 
nessas ações concretas e nos projetos de impacto 
econômico-social. Não podemos perder estes inves-
timentos. 

Estamos fazendo a nossa parte, cobrando pro-
vidências e levando alternativas para solucionar os 
impasses.

O povo alagoano é testemunha desse nosso tra-
balho permanente em prol da infraestrutura de trans-
portes em alagoas.

Senhor Presidente, aproveito esse pronuncia-
mento para registrar, com muita satisfação e orgulho, 

o centenário do Instituto Federal de Educação, Ciên-
cias e Tecnologia de Alagoas, antigo CEFET, come-
morado em 23 de setembro último e cumprimentar o 
Professor Rolland.

O ensino a cargo desse Instituto Federal, o Bra-
sil inteiro reconhece, é uma referência em termos de 
educação para o mercado de trabalho.

Em alagoas, senhoras e senhores que assistem 
a TV Senado e ouvem a rádio senado, conseguimos, 
com o integral apoio do Ministro da Educação e do 
Presidente Lula, a implantação de mais cinco novas 
escolas profissionalizantes no interior do Estado de 
Alagoas.

Teremos, em breve, a multiplicação de oportuni-
dades para centenas de jovens que moram nas regi-
ões interioranas.

Os municípios que serão contemplados com es-
sas escolas profissionalizantes serão Arapiraca, Bata-
lha, Maragogi, Piranhas e Murici.

Aliás, trabalhamos exaustivamente e já foram 
licitadas as obras para a construção dessas escolas 
federais profissionalizantes em Arapiraca, Magogi e 
Murici.

Faz poucos dias, estive com o Ministro da Edu-
cação, Fernando Haddad, juntamente com prefeitos 
municipais e bancada federal de Alagoas, para tratar-
mos de outras ações concretas visando à melhoria das 
condições educacionais do nosso Estado. 

Além do ensino profissionalizante, a interioriza-
ção do ensino universitário federal em Alagoas, a sua 
expansão e extensão, Senhor Presidente, têm sido um 
dos eixos do meu mandato, um eixo do meu trabalho 
no Senado.

Assim é que, em 2006, foram criados os campi 
de Palmeira dos Índios, Penedo e de Arapiraca.

Na região de Arapiraca são 37 municípios direta-
mente beneficiados pelo campus da UFAL, numa região 
que tem mais de 30% da população do Estado.

Sou um entusiasta e trabalhador de primeira hora 
da expansão do ensino universitário público federal e 
profissionalizante em Alagoas, até porque iniciei mi-
nha militância política nos bancos das escolas e da 
universidade.

Senhor Presidente, trabalhamos para que a Uni-
versidade Federal de Alagoas estivesse presente tam-
bém no sertão alagoano. E isso no próximo ano será 
uma realidade.

Alocamosrecursos no orçamento e agora empe-
nhamos mais de 4,5 milhões de reais. Nos próximos 
dias irei visitar a obra juntamente com o prefeito Lula 
de Delmiro.

Já no primeiro semestre de 2010, teremos o 
funcionamento do chamado Campus Sertão da UFAI, 
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com sede em Delmiro Gouveia, e depois um Polo em 
Santana do Ipanema. Lá serão ofertados os cursos de 
Engenharia Civil, Engenharia de Produção, Pedagogia, 
Letras, História e Geografia. É o que me informou a 
Reitora da UFAL, a Professora Ana Dayse, essa rei-
tora extraordinária que, com sua luta e competência, 
tão bem representa a garra e a capacidade das mu-
lheres alagoanas.

Ao todo, o Campus Sertão da UFAL vai ofertar 
560 vagas em curso de graduação nos turnos diurno 
e noturno e deve ser inaugurado no primeiro semes-
tre de 2010. É o compromisso que tenho com o Pre-
sidente Lula, .

Os que antes precisavam buscar as cidades de 
Paulo Afonso, na Bahia, ou Arapicara, além de outras, 
no agreste de Alagoas, para frequentar um curso su-
perior, vão ter a oportunidade de estudar sem sair do 
sertão alagoano.

Isso representa um avanço muito importante para 
Alagoas. Significa reduzir distâncias sociais entre pes-
soas, aumentando em muito as oportunidades para os 
que residem no interior do nosso Estado. No Campus 
de Arapicara já temos mais de 2 mil alunos em 15 di-
ferentes cursos, universidade pública de qualidade.

Senhor Presidente, levar o ensino profissionalizan-
te e universitário de qualidade ao interior de Alagoas 
significa, com certeza, diminuir as desigualdades entre 
os estudantes vindos de famílias mais ricas e aqueles 
que muitas vezes são responsáveis por parte da pró-
pria manutenção da renda familiar.

Gostaria de dizer que esse nosso trabalho tem 
contado sempre com a sensibilidade e o empenho do 
Ministro da Educação, Fernando Haddad, um grande 
parceiro nessas conquistas para Alagoas.

Essa interiorização do ensino profissionalizante 
e universitário, não tenho dúvidas, será fundamental 
para os saltos que Alagoas dará na sua trajetória de 
crescimento e de superação dos seus desafios.

Por fim, Senhor Presidente, gostaria de infor-
mar que solicitei, na semana passada, à Anatel e ao 
Ministério das Comunicações que tomassem as pro-
vidências necessárias para que Alagoas tenha 100% 
de cobertura na telefonia celular.

Hoje, 19 municípios alagoanos ainda não pos-
suem cobertura de celular. 

Em resposta ao meu pedido, tive a boa notí-
cia que até abril de 2010 Alagoas terá finalmente a 
cobertura completa de telefonia celular em todos os 
municípios.

Estivemos com o Ministro Hélio Costa, das Co-
municações, e com o Dr. Jarbas Valente, da Anatel, 
que nos deram essa garantia tão importante para o 
Estado de Alagoas.

Quero reafirmar, portanto, o meu compromisso 
como todos esses projetos que estão ajudando con-
cretamente o meu Estado, que estão melhorando ver-
dadeiramente o bem-estar dos alagoanos.

Se o Senado é a Casa dos Estados, trabalhar por 
Alagoas não pode ser uma opção política.

Ao contrário, pra mim é uma obrigação, é um 
trabalho, é uma missão, que exerço diariamente em 
nome de cada mulher, de cada homem, de cada jovem 
e cada criança, de cada família que habita o chão de 
Alagoas. Muito obrigado!

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SE-
NADOR MARCONI PERILLO NO PLENÁRIO 
DO SENADO FEDERAL EM 7-10-2009.

O SR. MARCONI PERILLO (PSDB – GO. Sem 
apanhamento taquigráfico.) – Senhor Presidente, Se-
nhoras e Senhores Senadores, confesso que, ainda, 
não me deixei contagiar pela euforia que tomou conta 
do Governo Lula com o potencial de exploração do 
petróleo da camada do Pré-Sal, porque continuo in-
satisfeito com as explicações técnicas e sobre o ris-
co de a realidade das reservas não corresponderem 
às expectativas alardeadas, até porque pelo menos 
dois poços se revelaram carecas, para empregar a 
terminologia da prospecção.

Entendo, também, que não se poderia discutir 
uma matéria tão importante no regime de urgência 
como havia proposto o Governo inicialmente, até porque 
esse foguetório todo serve a um propósito inequívoco 
de fortalecer a combalida candidatura da Ministra da 
Casa Civil à Presidência da República, num processo 
em que os fins justificam os meios.

O Senado, pela envergadura das atribuições que 
lhe confere a Carta Magna, tem o dever e a obriga-
ção de discutir cautelosamente os grandes temas da 
Nação, porque representamos os interesses de todas 
as unidades da Federação e, em última instância, os 
interesses do povo brasileiro, em particular, das futu-
ras gerações.

Como os debates têm evidenciado neste Plenário, 
há diversos pontos que carecem de esclarecimentos, 
como a criação do Pré-Sal, o monopólio do Estado na 
exploração do petróleo e o regime de partilha, isso sem 
contar com a forma como os dividendos serão repas-
sados aos entes federados, sobretudo de que maneira 
os estados sem acesso à camada do Pré-Sal serão 
beneficiados, como é o caso de Goiás.

Enfim, é preciso cautela para discutirmos e ava-
liarmos os marcos regulatórios, o modo de exploração 
e o regime de concessão das reservas do Pré-Sal

Surpreende mais neste debate a atitude visioná-
ria do Governo que age como se tivesse um bilhete 
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premiado e quisesse compartilhar o prêmio com todo 
mundo, como um verdadeiro salvador da pátria. Mas 
a verdade é que a exploração do petróleo da camada 
do Pré-Sal continua envolta em uma série de questio-
namentos técnicos, para além desse otimismo eleito-
reiro do atual Governo.

O que nós precisamos discutir aqui, neste Ple-
nário, não é a exploração da camada do Pré-Sal de 
forma isolada, sobretudo porque, na prática, os pos-
síveis resultados econômicos, se tudo der certo do 
ponto de vista técnico, são para um horizonte de dez 
ou vinte anos.

Exatamente por isso, entendo que nós precisa-
mos discutir de forma mais ampla, nesta Casa de Rui 
Barbosa, as diretrizes para a segurança e a matriz 
energética do Brasil, num contexto regional e mundial. 
E a esse respeito, precisamos observar a tendência 
de se buscarem cada vez mais combustíveis limpos 
e renováveis.

Se é verdade que a matriz energética do mun-
do deva continuar a ser predominantemente fóssil, é 
inegável, também, que todas as nações rumam para 
a viabilidade de combustíveis alternativos, como o ál-
cool e a bioenergia.

Não é que não atribuamos a devida importância 
à possível exploração do petróleo da Camada do Pré-
Sal, porque qualquer nação que se preze precisa pen-
sar em reservas estratégicas a longo prazo, sobretudo 
se, de fato, no caso do Pré-Sal, estas chegarem aos 
50 bilhões de barris.

Mas os setores técnicos e científicos têm obser-
vado que, a exemplo do slogan O Petróleo é Nosso, 
a idéia de que o Pré-Sal também seja nosso esbarra 
em obstáculo semelhante: uma coisa é o petróleo no 
subsolo, outra coisa é o petróleo na superfície e pronto 
para ser beneficiado.

Mesmo quando se considera o desenvolvimento 
tecnológico da Petrobras e a curva de conhecimento 
obtida nas primeiras perfurações, a camada do pré-
sal é um território novo, com vasos diferentes e geo-
mecânica diversa.

Só esses fatores deveriam ensejar um profun-
do debate no âmbito da Comissão de Infraestrutura 
para verificar se, na prática, o Petróleo do Pré-Sal vai 
se tornar uma dádiva ou ilusão, como bem observa a 
revista Época da semana passada.

Será que, necessariamente, deveríamos mobi-
lizar um montante tão expressivo de recursos para 
viabilizar a camada do Pré-Sal ou daríamos um passo 
bem mais significativo, do ponto de vista estratégico, 
se, no lugar de falarmos de uma exploração tão dis-
pendiosa, sobretudo neste momento, discutíssemos o 

fortalecimento de fontes alternativas de energia como 
o álcool e o biodiesel?

Se considerarmos a amplitude das terras brasi-
leiras e as parcerias que poderíamos viabilizar com 
nossos irmãos africanos, por exemplo, na exploração 
da cana-de-açúcar para a produção do álcool, pode-
ríamos inverter o fluxo de subdesenvolvimento não 
só de bolsões de pobreza no Brasil, mas também no 
mundo abaixo da linha do Equador.

Não consigo acreditar que, da noite para o dia, a 
sociedade brasileira e o Congresso Nacional embar-
quem numa retórica oportunista e partidária que coloca 
o Parlamento a reboque do Palácio do Planalto.

Nós precisamos discutir a exploração da ca-
mada do Pré-Sal sim, mas não como uma bandeira 
redentora para apoiar a candidatura de quem quer 
que seja.

Nós precisamos discutir a exploração da camada 
do Pré-Sal sim, mas dentro de um programa de políti-
cas públicas voltadas para todos os componentes da 
matriz energética.

O Petróleo da Camada do Pré-Sal chega à so-
ciedade brasileira e ao Congresso Nacional como uma 
panacéia, da mesma forma que chegou o Plano de 
Aceleração do Crescimento.

Os números estão aí... as auditorias do Tribunal 
de Contas também estão aí para mostrar como o PAC 
continua empacado e se revela mais uma manobra 
de marketing do Governo Federal. Na prática, o PAC 
continua bastante aquém das expectativas, porque, no 
desejo de encontrar uma bandeira eleitoreira, o Go-
verno pensou nos recursos, mas não arquitetou ade-
quadamente as etapas para a execução dos projetos, 
que esbarram em licenciamentos, desapropriações e 
todas as sortes de obstáculos.

Com a camada do Pré-Sal não é diferente: o 
Planalto pauta as discussões desta Casa para regula-
mentar a forma de exploração, criar uma nova estatal 
com poder fabuloso e, se cochilarmos, não nos dá o 
devido tempo nem para discutir a pertinência dessas 
medidas, nem para verificar os aspectos técnicos da 
exploração.

Atitudes como essas são irresponsáveis, porque 
fazem a sociedade embarcar num sonho e se distanciar 
da triste realidade de grande parte de nossas cidades, 
carentes de recursos e de políticas públicas para o de-
senvolvimento sustentável.

Atitudes como essas são irresponsáveis, porque 
fazem o povo acreditar na redenção de todos os pro-
blemas por um passe de mágica, mas numa promessa 
para daqui a dez ou vinte anos, quando se capitaliza-
rem os recursos da camada do Pré-Sal.
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E até colhermos estes tão falados dividendos, 
como fica a vida do cidadão comum carente de servi-
ços públicos de qualidade? Como fica a realidade de 
nossos jovens ávidos por trabalho?

Queremos, portanto, deixar o nosso protes-
to quanto à forma como a questão do Pré-Sal está 
sendo colocada pelo Governo Lula. Por isso mesmo, 
estamos protocolando pedidos de informações ao 
Ministro Edson Lobão, por que nutrimos respeito e 
apreço, e fazendo levantamentos junto a entidades 
independentes para delinearmos um quadro senão 
mais preciso, ao menos complementar sobre a ques-
tão do Pré-Sal.

Que fique clara e transparente, nesta Tribuna, a 
nossa posição: a exploração da camada do Pré-Sal 
não deve ser discutida isoladamente, mas como parte 
de um planejamento estratégico voltado à segurança 
e à definição da matriz energética do Brasil, mesmo 
porque essas reservas já eram conhecidas em go-
vernos anteriores e são um patrimônio da sociedade 
brasileira.

Nós ainda detemos a liderança mundial na explo-
ração de combustíveis alternativos e devemos discutir 
com o conjunto da sociedade brasileira, em particular, 
com os setores técnicos e científicos se valerá a pena 
colocar um montante tão expressivo de recursos na 
exploração da camada do Pré-Sal.

Enfatizo, Senhor Presidente, não nego a impor-
tância do Petróleo da Camada do Pré-Sal, tampouco 
quero colocar o desenvolvimento dos combustíveis 
limpos em oposição à exploração dos combustíveis 
fósseis, mas reafirmo, com veemência, que o papel 
do Parlamento e do Senado em particular é discutir as 
questões da agenda nacional com cuidado e da forma 
mais ampla possível.

Reafirmo, também, a necessidade de se dis-
cutir o Pré-Sal como um dos itens de uma agenda 
voltada à segurança energética do Brasil com foco 
no desenvolvimento sustentável e na viabilização do 
etanol e do biodiesel como os principais componen-
tes de uma matriz limpa, ao lado dos combustíveis 
fósseis que devem predominar ainda nas próximas 
décadas.

Muito obrigado!

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Praia. PDT – AM) 
– Quero agradecer a todos os funcionários que ficaram 
conosco até agora, às 22 horas e 29 minutos.

Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai 
encerrar os trabalhos, lembrando às Srªs e aos Srs. 
Senadores que constará da pauta da sessão delibe-
rativa ordinária a realizar-se amanhã, às 14 horas, a 
seguinte:

ORDEM DO DIA

1  
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO  

Nº 14, DE 2009  
(Proveniente da Medida Provisória nº 464, de 2009) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei de Conversão nº 14 de 2009, que dispõe so-
bre a prestação de auxílio financeiro pela União 
aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municí-
pios, no exercício de 2009, com o objetivo de 
fomentar as exportações do País, e sobre a par-
ticipação da União em fundos garantidores de 
risco de crédito para micro, pequenas e médias 
empresas e altera as Leis nºs 11.491, de 20 de 
junho de 2007, 8.036, de 11 de maio de 1990, 
e 8.001, de 13 de março de 1990 (proveniente 
da Medida Provisória nº 464, de 2009). 

(Lido no Senado Federal no dia 16-9-09) 
Relator revisor: Senador Osmar Dias 
(Sobrestando a pauta a partir de: 10-8-09) 
Prazo final prorrogado: 23.10.2009 

2  
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO  

Nº 15, DE 2009  
(Proveniente da Medida Provisória nº 465, de 2009) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei de Conversão nº 15, de 2009, queautoriza 
a concessão de subvenção econômica ao Ban-
co Nacional de Desenvolvimento Econômico 
e Social - BNDES, em operações de financia-
mento destinadas à aquisição e produção de 
bens de capital e à inovação tecnológica; altera 
as Leis nºs 10.925, de 23 de julho de 2004, 
11.948, de 16 de junho de 2009, 9.818, de 23 
de agosto de 1999, e 6.704, de 26 de outubro 
de 1979; revoga dispositivos da Medida Pro-
visória nº 462, de 14 de maio de 2009, e do 
Decreto nº 70.235, de 6 de março de 1972; e 
dá outras providências (proveniente da Medida 
Provisória nº 465, de 2009).

(Lido no Senado Federal no dia 16-9-09)
Relator revisor: Senador João Pedro
(Sobrestando a pauta a partir de: 30-8-09)
Prazo final prorrogado: 12-11-09

3  
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 467, DE 2009 

Discussão, em turno único, da Medida 
Provisória nº 467, de 2009, que autoriza, em 
caráter excepcional, a prorrogação de con-
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tratos por tempo determinado firmados com 
fundamento nas alíneas “d” e “h” do inciso VI 
do art. 2º da Lei nº 8.745, de 9 de dezembro 
de 1993, e dá outras providências (prorroga-
ção de contrato por tempo determinado para 
atender necessidade temporária de excepcio-
nal interesse público). 

(Lida no Senado Federal no dia 5-10-09) 
Relator revisor: Senador Papaléo Paes 
(Sobrestando a pauta a partir de: 17-9-09) 
Prazo final prorrogado: 30-11-09

4 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 29, DE 2003 

Votação, em segundo turno, da Propos-
ta de Emenda à Constituição nº 29, de 2003, 
tendo como primeira signatária a Senadora Lú-
cia Vânia, que dá nova redação ao art. 193 da 
Constituição Federal (trata da ordem social). 

Parecer sob nº 187, de 2009, da Comis-
são Diretora, Relator: Senador Mão Santa, 
oferecendo a redação para o segundo turno. 

5 
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. 

6 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 48, DE 2008 

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. 

7  
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. 

8  
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. 

9 
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. 
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10 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 42, DE 2008 

Votação, em primeiro turno, da Proposta 
de Emenda à Constituição nº 42, de 2008 (nº 
138/2003, na Câmara dos Deputados, tendo 
como primeiro signatário o Deputado Sandes 
Júnior), que altera a denominação do Capítulo 
VII do Título VIII da Constituição Federal e mo-
difica o seu art. 227 (dispõe sobre a proteção 
dos direitos econômicos, sociais e culturais 
da juventude). 

Parecer sob nº 297, de 2009, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Expedito Júnior, favorável, 
com as Emendas nºs 1 a 3-CCJ, de redação, 
que apresenta. 

11 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 28, DE 2009 

Quinta sessão de discussão, em primeiro 
turno, da Proposta de Emenda à Constituição 
nº 28, de 2009 (nº 413/2005, na Câmara dos 
Deputados, tendo como primeiro signatário o 
Deputado Antonio Carlos Biscaia), que dá nova 
redação ao § 6º do art. 226 da Constituição 
Federal, que dispõe sobre a dissolubilidade 
do casamento civil pelo divórcio, suprimindo o 
requisito de prévia separação judicial por mais 
de um ano ou de comprovada separação de 
fato por mais de dois anos. 

Parecer favorável, sob nº 863, de 2009, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Demóstenes Torres.

12 
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 Ci-
dadania, Relatora: Senadora Serys Slhes-
sarenko. 

13  
SUBSTITUTIVO AO  

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 110, DE 2005 

Discussão, em turno suplementar, do 
Substitutivo ao Projeto de Lei da Câmara nº 
110, de 2005 (nº 3.685/2004, na Casa de ori-
gem, do Deputado Gustavo Fruet), que altera 
os arts. 11 e 62 da Lei nº 10.406, de 10 de ja-
neiro de 2002, que institui o Código Civil (altera 
dispositivos referentes aos direitos da persona-
lidade e à constituição de uma fundação). 

Parecer sob nº 1.549, de 2009, da Comis-
são Diretora, Relatora: Senadora Serys Slhes-
sarenko, oferecendo a redação do vencido. 

14  
SUBSTITUTIVO AO  

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 104, DE 2007 

Discussão, em turno suplementar, do 
Substitutivo ao Projeto de Lei da Câmara nº 
104, de 2007 (nº 5.522/2005, na Casa de ori-
gem, 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 sob nº 1.548, de 2009, da Comis-
são Diretora, Relatora: Senadora Serys Slhes-
sarenko, oferecendo a redação do vencido. 

15 
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, Relatora: 
Senadora Heloisa Helena, favorável, nos ter-
mos da Emenda nº 1-CI, que apresenta, com 
voto contrário vencido do Senador Leomar 
Quintanilha; e 

de Assuntos Econômicos (em audiência, 
nos termos do Requerimento nº 269, de 2003), 
1º pronunciamento: Relatora: Senadora Serys 
Slhessarenko, solicitando informações ao Mi-
nistério dos Transportes para instruir a matéria; 
2º pronunciamento: Relator: Senador Osmar 
Dias, favorável, nos termos das Emendas nºs 
2 e 3-CAE, que apresenta. 
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16  
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 69, DE 2001 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 69, de 2001 (no 4.594/94, 
na Casa de origem, do então Deputado Pau-
lo Paim), que dispõe sobre o atendimento de 
emergência de acidentes do trabalho em loca-
lidades onde não existe rededo Sistema Único 
de Saúde - SUS. 

Pareceres sob nºs 12, de 2003; e 1.428, 
de 2009, da Comissão de Assuntos Sociais, 
1º pronunciamento: Relator ad hoc: Sena-
dor Tião Viana, favorável; 2º pronunciamento 
(em reexame, nos termos dos Requerimentos 
nºs 241, de 2003): Relator: Senador Expedito 
Júnior, favorável, nos termos da Emenda no 
1-CAS (Substitutivo), que oferece. 

17  
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 35, DE 2003 

Discussão, em turno único, do Pro-
jeto de Lei da Câmara nº 35, de 2003 (nº 
3.055/2000, na Casa de origem, do Deputado 
Bispo Wanderval), que altera a Lei nº 9.610, 
de 19 de fevereiro 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 au-
diência, nos termos do Requerimento nº 1, de 
2007), Relator: Senador Antônio Carlos Vala-
dares, favorável; e 

de Constituição, Justiça e Cidadania, Re-
lator ad hoc: Senador Valter Pereira, favorável, 
com Emenda nº 1-CCJ, que apresenta. 

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 86, DE 2006 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 86, de 2006 (no 1.244/2003, 
na Casa de origem, do Deputado João Alfredo), 
que altera a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 
1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança 
e do Adolescente (substitui a expressão “me-
dida sócio-educativa” pela “medida psicosso-
cioeducativa”). 

Parecer sob no 1.480, de 2009, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator ad hoc: Senador Efraim Morais, favo-
rável, com a Emenda no 1-CCJ, de redação, 
que apresenta. 

20 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 116, DE 2006

Discussão, em turno único, do Proje-
to de Lei da Câmara nº 116, de 2006 (nº 
557/2003, na Casa de origem, do Deputado 
João Herrmann Neto), que determina a pu-
blicidade dos valores das multas decorrentes 
da aplicação do Código de Defesa do Con-
sumidor 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 se-
tembro 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, Relator: 
Senador Cícero Lucena, favorável ao Projeto, 
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 ofe-
rece.

24  
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. 

25  
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. 

26  
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 7, DE 2008 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei da Câmara nº 7, de 2008 (nº 108/2007, 
na Casa de origem, da Deputada Solange 
Amaral), que altera o inciso II do caput do art. 
1.641 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 
2002 - Código Civil (é obrigatório o regime de 
separação de bens no casamento de pessoa 
maior de 70 anos). 

Parecer sob nº 1.392, de 2009, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Valdir Raupp, favorável, com 
a Emenda nº 1-CCJ, que apresenta. 

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 Ci-
dadania, Relator “ad hoc”: Senador Neuto de 
Conto. 
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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 104, DE 2008 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 104, de 2008 (nº 1.309/2007, 
na Casa de origem, do Deputado Eliene Lima), 
que acresce o § 3º ao art. 974 da Lei nº 10.406, 
de 10 de janeiro de 2002, que institui o Código 
Civil. (Dispõe sobre o registro de contratos e 
alterações contratuais de sociedade que seja 
integrada por sócio incapaz). 

Parecer favorável, sob nº 1.481, de 2009, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia, Relator ad hoc: Senador Efraim Morais. 

31 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 130, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 130, de 2008 (nº 3.452/2008, 
na Casa de origem), de iniciativa do Presiden-
te da República, que dispõe sobre a criação 
da Carreira de Desenvolvimento de Políticas 
Sociais, sobre a criação de cargos de Analista 
Técnico e de Agente Executivo da Superinten-
dência de Seguros Privados - SUSEP, sobre 
a transformação de cargos na Agência Nacio-
nal de Vigilância Sanitária - ANVISA, altera o 
Anexo I da Lei nº 10.871, de 20 de maio de 
2004, para adaptar os quantitativos de cargos 
da ANVISA, a Lei nº 11.539, de 8 de novem-
bro de 2007, que dispõe sobre a Carreira de 
Analista de Infra-Estrutura e sobre o cargo 
isolado de provimento efetivo de Especialis-
ta em Infra-Estrutura Sênior, e altera a Lei nº 
11.526, de 4 de outubro de 2007, para prever 
a fórmula de pagamento de cargo em comis-
são ocupado por militar, e a Lei nº 10.683, de 
28 de maio de 2003. 

Parecer favorável, sob nº 1.199, de 2008-
Plen, em substituição à Comissão de Consti-
tuição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador 
Romero Jucá. 

32 
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. 

33 
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. 

34  
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 
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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. 

35  
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. 

36  
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 156, DE 2008 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 156, de 2008 (nº 7.343/2006, 
na Casa de origem, do Deputado Tarcísio Zim-
mermann), que altera o art. 38 da Lei nº 10.741, 
de 1º de outubro de 2003 - Estatuto do Idoso, 
para garantir a prioridade dos idosos na aqui-
sição de unidades residenciais térreas, nos 
programas nele mencionados. 

Pareceres favoráveis, sob nº 67 e 1.593, 
de 2009, das Comissões 

de Direitos Humanos e Legislação Partici-
pativa, Relator ad hoc: Senador Flávio Arns. 

de Assuntos Sociais, Relator ad hoc: Se-
nador Paulo Paim (em audiência, nos termos 
do Requerimento nº 636, de 2009). 

37  
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 173, DE 2008 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 173, de 2008 (nº 1.036/2007, 
na Casa de origem, do Deputado Magela), 
que institui o exercício da profissão de Instru-
tor de Trânsito. 

Parecer favorável, sob nº 1.429, de 2009, 
da Comissão de Assuntos Sociais, Relator: 
Senador Mozarildo Cavalcanti.

38 
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.

39  
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 187, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara no 187, de 2008 (no 1.681/1999, 
na Casa de origem, do Deputado Arnaldo Fa-
ria de Sá), que regula o exercício da profissão 
de Técnico em Imobilização Ortopédica e dá 
outras providências.

Parecer sob no 1.430, de 2009, da Co-
missão de Assuntos Sociais, Relator: Senador 
Renato Casagrande, favorável, nos termos 
da Emenda no 1-CAS (Substitutivo), que ofe-
rece.

40  
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 5, DE 2009

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 5, de 2009 (nº 1.273/2007, 
na Casa de origem, do Deputado Alexandre 
Silveira), que inclui as vacinas contra hepatite 
A, meningocócica conjugada C, pneumocóci-
ca conjugada sete valente, varicela e pneu-
mococo no Calendário Básico de Vacinação 
da Criança. 

Parecer favorável, sob nº 1.431, de 2009, 
da Comissão de Assuntos Sociais, Relator: 
Senador Mão Santa. 

41 
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.

42  
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-
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sado), que fixa critério para instituição de da-
tas comemorativas.

43  
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, 
da Comissão de Constituição e Justiça (em 
audiência, nos termos do Requerimento nº 29, 
de 2007), Relator: Senador Alvaro Dias.

44  
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, Re-
lator “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 Legislação Partici-
pativa, Relator: Senador Flávio Arns, favorável, 
nos termos da Emenda nº 5-CDH (Substituti-
vo), que oferece. 

45 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 118, DE 2004  

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do Recurso 
nº 11, de 2009) 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei do Senado nº 118, de 2004, de auto-
ria do Senador Hélio Costa, que acrescenta 
o inciso IV ao § 4º, do art. 80 da Lei nº 9.394, 
de 20 de dezembro de 1996, para assegurar 
aulas presenciais e periódicas nos cursos de 
educação à distância. 

Parecer sob nº 1.451, de 2009, da Co-
missão de Educação, Cultura e Esporte, Re-
lator: Senador Marco Maciel, favorável, nos 
termos da Emenda nº 1-CE (Substitutivo), 
que oferece. 

46  
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. 

47  
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 
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de Assuntos Sociais, Relator: Senador 
Augusto Botelho, favorável, com a Emenda nº 
1-CAS (Substitutivo), que oferece; e 

de Constituição, Justiça e Cidadania, Re-
lator ad hoc: Senador Valter Pereira, favorável, 
nos termos do Substitutivo, oferecido pela Co-
missão de Assuntos Sociais. 

48 
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. 

49  
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. 

50 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 183, DE 2009

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 183, de 2009, de iniciativa 
da Comissão de Assuntos Econômicos, que 
altera a Lei nº 6.766, de 19 de dezembro de 
1979, que dispõe sobre o parcelamento do 

solo urbano e dá outras providências, para 
regulamentar a implantação de equipamen-
tos urbanos. 

Parecer sob nº 1.388, de 2009, da Comis-
são de Desenvolvimento Regional e Turismo, 
Relator ad hoc: Senador Tasso Jereissati, favo-
rável, com a Emenda nº 1-CDR, que oferece. 

51 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 234, DE 2009 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 234, de 2009, de iniciativa 
da Comissão Parlamentar de Inquérito da Pe-
dofilia, que altera o Decreto-Lei nº 2.848, de 
7 de dezembro de 1940 (Código Penal) com 
a finalidade de modificar as regras relativas à 
prescrição dos crimes praticados contra crian-
ças e adolescentes. 

Parecer sob nº 1.637, de 2009, da Co-
missão de Constituição Justiça e Cidadania 
(em audiência, nos termos do Requerimento 
nº 881, de 2009), Relator: Senador Aloizio Mer-
cadante, favorável, com a Emenda nº 1-CCJ, 
que apresenta. 

52 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 235, DE 2009 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 235, de 2009, de iniciativa da 
Comissão Parlamentar de Inquérito da Pedo-
filia, que acrescenta inciso VI ao art. 7º da Lei 
nº 6.815, de 9 de agosto de 1980, para vedar 
a concessão de visto ao estrangeiro indiciado 
em outro país pela prática de crime contra a 
liberdade sexual ou o correspondente ao des-
crito nos arts. 240 e 241 da Lei nº 8.069, de 
13 de julho de 1990. 

Parecer favorável, sob nº 1.393, de 2009, 
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional, Relator: Senador Romeu Tuma. 

53  
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. 
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54 
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 21, DE 2008 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Resolução nº 21, de 2008, do Senador João 
Tenório e outros Senhores Senadores, que 
institui o Diploma José Ermírio de Moraes e 
dá outras providências. 

Pareceres favoráveis, sob nºs 730 e 731, 
de 2008, das Comissões de Educação, Cul-
tura e Esporte, Relator ad hoc: Senador Ro-
meu Tuma; e Diretora, Relator: Senador Al-
varo Dias. 

55  
REQUERIMENTO Nº 527, DE 2009  

(Incluído em Ordem do Dia nos termos  
do art. 222, § 2º, do Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 527, de 2009, do Senador Marconi Perillo, 
solicitando voto de aplauso ao Governador do 
Distrito Federal, José Roberto Arruda, pela 
festa realizada na Esplanada dos Ministérios 
no dia 21 de abril. 

Parecer favorável, sob nº 1.484, de 2009, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, Relator: Senador Demóstenes Torres. 

56  
REQUERIMENTO Nº 545, DE 2009  

(Incluído em Ordem do Dia nos Termos  
do art. 222, § 2º, do Regimento Interno)

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 545, de 2009, do Senador Arthur 
Virgílio, solicitando voto de repúdio à tenta-
tiva de intimidação contra o Secretário-Geral 
do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do 
Amazonas, jornalista Cristóvão Nonato, no dia 
08 de maio de 2009, em Manaus. 

57 
REQUERIMENTO Nº 1.093, DE 2009 

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 1.093, de 2009, do Senador Romero 
Jucá, solicitando que, sobre o Projeto de Lei 
do Senado nº 238, de 2006, além das Comis-
sões constantes do despacho inicial de distri-
buição, seja ouvida, também, a de Serviços de 
Infraestrutura (prorrogação da não incidência 
do Adicional ao Frete para Renovação da Ma-
rinha Mercante). 

58  
REQUERIMENTO Nº 1.094, DE 2009 

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 1.094, de 2009, do Senador Paulo Paim, 
solicitando o desapensamento da Proposta de 
Emenda à Constituição nº 50, de 2006, das 
Propostas de Emenda à Constituição nºs 38, 
de 2004, e 86, de 2007, a fim de que tenha 
tramitação autônoma (voto secreto). 

59  
REQUERIMENTO Nº 1.102, DE 2009 

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 1.102, de 2009, do Senador Romero Jucá, 
solicitando a tramitação conjunta do Projeto de 
Lei do Senado nº 301, de 2009, com os Pro-
jetos de Lei do Senado nºs 212, de 2005; 67, 
199, 239 e 342, de 2006; e 287, de 2008, que 
já se encontram apensados, por regularem a 
mesma matéria. (porte de arma de fogo) 

60 
REQUERIMENTO Nº 1.112, DE 2009 

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 1.112, de 2009, do Senador Rome-
ro Jucá, solicitando a tramitação conjunta dos 
Projetos de Lei do Senado nºs 291, de 2006, 
e 63, de 2007, por regularem a mesma ma-
téria (concede benefício no imposto de renda 
para empresas). 

61 
REQUERIMENTO Nº 1.149, DE 2009 

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 1.149, de 2009, do Senador Tião Viana, 
solicitando o desapensamento da Projeto de 
Lei do Senado nº 259, de 2006, dos Projetos 
de Lei do Senado nºs 184, de 2004, e 258, de 
2006, a fim de que tenha tramitação autônoma 
(Código Brasileiro de Aeronáutica). 

62  
REQUERIMENTO Nº 1.157, DE 2009 

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 1.157, de 2009, do Senador Romero 
Jucá, solicitando que, sobre o Projeto de Lei 
do Senado nº 4, de 2008, além da Comissão 
constante do despacho inicial de distribuição, 
seja ouvida, também, a de Constituição, Justi-
ça e Cidadania (institui o regime de dedicação 
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exclusiva para os profissionais da educação 
básica pública). 

63 
REQUERIMENTO Nº 1.158, DE 2009 

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 1.158, de 2009, do Senador Jeffer-
son Praia, solicitando a tramitação conjunta 
dos Projetos de Lei do Senado nºs 510, de 
1999, e 505, de 2007, com o Projeto de Lei 
da Câmara nº 35, de 2000, que tramita em 
conjunto com os Projetos de Lei do Senado 
nºs 25, 165, 182, 242, 308 e 355, de 2003; 
352, de 2004; 370, de 2005; 151 e 531, de 
2007, por regularem a mesma matéria. (pro-
paganda de bebidas alcoólicas, alimentos, 
produtos fumígeros, medicamentos, terapias 
e defensivos). 

64 
REQUERIMENTO Nº 1.159, DE 2009 

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 1.159, de 2009, do Senador Expe-
dito Júnior, solicitando a tramitação conjunta 
do Projeto de Lei do Senado nº 426, de 2008, 
com o de nº 202, de 2008, que já se encontra 
apensado aos Projetos de Lei da Câmara nºs 
19 e 70, de 2004; 78, 86, 108 e 133, de 2005; 
6, de 2006; 99, 103 e 128, de 2007; e 74, 135, 
165, 172 e 198, de 2008; e com os Projetos de 
Lei do Senado nºs 141 e 322, de 2003; 167 e 
208, de 2004; 56 e 315, de 2006; 71, 96, 97, 
192, 201, 222, 257, 383, 401, 462, 550, 594, 
613 e 645, de 2007; 19, 253 e 280, de 2008, 
por regularem a mesma matéria (mudanças 
na Lei nº 9.503, de 1997, que institui o Código 
de Trânsito Brasileiro). 

65  
REQUERIMENTO Nº 1.198, DE 2009 

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 1.198, de 2009, do Senador Expe-
dito Júnior, solicitando que, sobre o Projeto 
de Lei do Senado nº 369, de 2008, além da 
Comissão constante do despacho inicial de 
distribuição, seja ouvida, também, a de As-
suntos Sociais (proíbe concurso público para 
cadastro de reserva). 

66  
REQUERIMENTO Nº 1.217, DE 2009 

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 1.217, de 2009, de autoria do Se-
nador Valter Pereira, solicitando o desapen-
samento dos Projetos de Lei da Câmara n°s 
49, de 2003; e 86, de 2004, e dos Projetos de 
Lei do Senado nºs 115 e 134, de 2005; 223 
e 285, de 2006; e 558, de 2007; e a trami-
tação conjunta, dividida em dois blocos, por 
afinidade, das seguintes matérias: - Projetos 
de Lei do Senado nºs 410, de 2003; e 224, 
de 2004 (gratuidade no transporte coletivo 
para idosos); e - Projetos de Lei do Senado 
nºs 249, de 2004; e 135, de 2008 (isenções 
fiscais para doações a instituições filantrópi-
cas e pensão alimentícia). 

67 
REQUERIMENTO Nº 1.234, DE 2009 

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 1.234, de 2009, do Senador Tião Viana, 
solicitando o desapensamento do Projeto de 
Lei do Senado nº 25, de 2007, dos Projetos 
de Lei do Senado nºs 221 e 268, de 2006, a 
fim de que tenha tramitação autônoma (ama-
zônia legal). 

68  
REQUERIMENTO Nº 1.236, DE 2009 

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 1.236, de 2009, do Senador Gilber-
to Goellner, solicitando que, sobre o Projeto 
de Lei do Senado nº 374, de 2009, além da 
Comissão constante do despacho inicial de 
distribuição, seja ouvida, também, a de Agri-
cultura e Reforma Agrária. 

69  
REQUERIMENTO Nº 1.238, DE 2009 

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 1.238, de 2009, do Senador Romero 
Jucá, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do 
Senado nº 232, de 2006, além das Comissões 
constantes do despacho inicial de distribuição, 
seja ouvida, também, a de Constituição, Jus-
tiça e Cidadania. 
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70 
REQUERIMENTO Nº 1.239, DE 2009 

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 1.239, de 2009, do Senador Romero 
Jucá, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do 
Senado nº 685, de 2007, além das Comissões 
constantes do despacho inicial de distribuição, 
seja ouvida, também, a de Constituição, Jus-
tiça e Cidadania. 

71 
REQUERIMENTO Nº 1.263, DE 2009 

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 1.263, de 2009, do Senador Wellington 
Salgado, solicitando que, sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 81, de 2008, além das Co-
missões constantes do despacho inicial de 
distribuição, seja ouvida, também, a de Ci-
ência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e 
Informática (dispõe sobre a comercialização 
e o uso de óleo de origem vegetal). 

72  
REQUERIMENTO Nº 1.270, DE 2009 

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 1.270, de 2009, do Senador Osval-
do Sobrinho, solicitando o desapensamento 
dos Projetos de Lei do Senado nºs 264, de 
2006; e 132, de 2009, a fim de que tenham 
tramitação autônoma (dispõem sobre novas 
hipóteses de tipificação penal do esbulho 
possessório). 

73  
REQUERIMENTO Nº 1.276, DE 2009  

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do 
 art. 222 do Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 1.276, de 2009, de iniciativa da Comissão 
de Relações Exteriores e Defesa Nacional, so-
licitando seja apresentado voto de censura e 
repúdio ao cerco militar à Embaixada do Bra-
sil em Tegucigalpa e à repressão do governo 
golpista contra as manifestações pacíficas dos 
partidários do governante legítimo de Hondu-
ras, Manuel Zelaya. 

Parecer nº 1.636, de 2009, da Comissão 
de Relações Exteriores e Defesa Nacional, 
em reexame, favorável, nos termos do texto 
que apresenta. 

74  
REQUERIMENTO Nº 1.299, DE 2009 

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 1.299, de 2009, do Senador Expedito Jú-
nior, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do 
Senado nº 711, de 2007, além da Comissão 
constante do despacho inicial de distribuição, 
seja ouvida, também, a de Serviços de Infra-
estrutura (torna obrigatório o uso de disposi-
tivo de rastreamento por satélite nos veículos 
automotores destinados ao transporte coletivo 
interestadual). 

75 
REQUERIMENTO Nº 1.300, DE 2009 

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 1.300, de 2009, do Senador Expedito Jú-
nior, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do 
Senado nº 22, de 2008, que tramita em conjun-
to com o Projeto de Lei da Câmara nº 134, de 
2008; e o Projeto de Lei do Senado nº 475, de 
2008, além da Comissão constante do despa-
cho inicial de distribuição, seja ouvida, também, 
a de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e 
Fiscalização e Controle (define os crimes de 
responsabilidade e estabele as respectivas 
normas de processo e julgamento). 

76 
REQUERIMENTO Nº 1.305, DE 2009

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 1.305, de 2009, do Senador Flávio 
Arns, solicitando que, sobre o Projeto de Lei 
do Senado nº 552, de 2007, além da Comis-
são constante do despacho inicial de distri-
buição, seja ouvida, também, a de Direitos 
Humanos e Legislação Participativa (castra-
ção química).

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Praia. PDT – AM) 
– Está encerrada a presente sessão.

(Levanta-se a sessão às 22 horas e 30 
minutos.) 
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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
Minoria-PSDB - 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*
PSC - 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*
Minoria-PSDB - 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*
Bloco-PT - Sadi Cassol* (S)

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*
PTB - Osvaldo Sobrinho** (S)

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 ( PSDB, DEM )  (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 final: 04/08/2008
Prazo prorrogado: 13/03/2009
Prazo prorrogado: 23/09/2009

Prazo final prorrogado: 02/05/2010

TITULARES SUPLENTES
Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )

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.
***. Prorrogado até 02.05.2010 através do Requerimento nº 1.275, de 2009, lido em 22.09.2009.
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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 ( PSDB, DEM )

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) (1,4)

 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.
4. O Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 17 de setembro de
2009.



4) COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO - AMAZÔNIA

Finalidade: Cssão Parlamentar de Inquito, criada nos termos do Requerimento nº 57e 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 ( PSDB, DEM )

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   (PSDB-PR) (5,6)

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)

PDTCristovam 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).
5. O Senador Flávio Arns desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme ofício lido na sessão de 10.09.2009 (OF/GSFA/0801/2009).
6. Em 08.10.2009, o Senador Flávio Arns comunicou a sua filiação ao Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), a partir do dia 2 de outubro de
2009 (Of./GSFA/0898/2009).
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COMPOSIÇÃO
COMISSÕES TEMPORÁRIAS

1) REFORMA DO REGIMENTO INTERNO - 2008
Finalidade: Apresentar, no prazo de 90 (noventa) dias, Projeto de Resolução para reforma do Regimento
Interno do Senado Federal. 

(Requerimento nº 208, de 2008, aprovado em 5.3.2008)
(Aditado pelo Requerimento nº 1.622, de 2008, aprovado em 10.12.2008)

Número de membros: 6

PRESIDENTE:  Senador Marco Maciel (1)

VICE-PRESIDENTE:  Senador Antonio Carlos Valadares (2)

RELATOR:  Senador Gerson Camata
Leitura: 05/03/2008

Instalação: 06/11/2008
Prazo final: 31/08/2009

Prazo prorrogado: 30/06/2009
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 )

Senador Jayme Campos   (DEM) (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) (2)

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).
2. O Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 17 de setembro de
2009.
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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. Senador Jayme Campos   (DEM) (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

PRESIDENTE:  Senadora Marisa Serrano (4)

VICE-PRESIDENTE:  Senador Augusto Botelho (4)

RELATOR:  Senadora Kátia Abreu (4)

Instalação: 16/09/2009

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 )
Senador Augusto Botelho   (PT) (3) 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).
3. Em 15.09.2009, o Senador Augusto Botelho é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo (OF. GLDBAG nº 131/2009).
4. Em 16.09.2009, foram eleitos Presidente a Senadora Marisa Serrano e Vice-Presidente o Senador Augusto Botelho. A Senadora Kátia Abreu foi
designada relatora (Of. nº 030/09-SSCEPI).

Secretário(a): Will de Moura Wanderley
Telefone(s): 33033514

Fax: 33031176
E-mail: willw@senado.gov.br
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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

PRESIDENTE:  Senador Adelmir Santana (3)

VICE-PRESIDENTE:  Senador Eduardo Azeredo (3)

RELATOR:  Senador Geraldo Mesquita Júnior (3)

Instalação: 16/09/2009

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).
3. Em 16.09.2009, foram eleitos Presidente o Senador Aldemir Santana e Vice-Presidente o Senador Eduardo Azeredo. O Senador Geraldo Mesquita
Júnior foi designado relator (Of. nº 031/09-SSCEPI).

Secretário(a): Will de Moura Wanderley
Telefone(s): 3303514

Fax: 33031176
E-mail: willw@senado.gov.br
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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) (2)

1.

2.

3.

4. Senador João Tenório   (PSDB) (1)

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   (PSDB) (4,6)

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) (3,5)

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 João Tenório é designado membro suplente do PSDB (Bloco da Minoria) na Comissão, em substituição ao Senador Flexa
Ribeiro (Of. n 107/09 - GLPSDB).
2. 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).
3. Em 10.06.2009, a Liderança do Bloco da Maioria (PMDB,PP)designa seus membros na Comissão (OF. GLPMDB nº 007-A/2009).
4. O Senador Flávio Arns desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme ofício lido na sessão de 10.09.2009 (OF/GSFA/0801/2009).
5. O Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 17 de setembro de
2009.
6. Em 08.10.2009, o Senador Flávio Arns comunicou a sua filiação ao Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), a partir do dia 2 de outubro de
2009 (Of./GSFA/0898/2009).
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8) ENCHENTES NOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO NORTE
Finalidade: Verificar os efeitos das enchentes nos municípios da Região Norte. 

(Requerimento nº 449, de 2009, aprovado em 20.05.2009)

Número de membros: 7

MEMBROS
Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )

Senador Arthur Virgílio   (PSDB)

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B )
Senador Augusto Botelho   (PT)

Senadora Fátima Cleide   (PT)

Maioria ( PMDB, PP )
Senador Geraldo Mesquita Júnior   (PMDB) (2)

Senador Valdir Raupp   (PMDB) (1)

PTB
Senador Romeu Tuma 

 
Notas:
1. Em 10.06.2009, o Senador Valdir Raupp é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 012-A/2009).
2. Em 10.06.2009, o Senador Geraldo Mesquita é designado membro titular do Bloco da Maioria na Comissão (OF. GLPMDB nº 012-A/2009).
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9) INUNDAÇÕES NO MARANHÃO, PIAUÍ, CEARÁ, BAHIA E RIO GRANDE DO NORTE
Finalidade: Verificar os efeitos das inundações ocorridas em municípios dos Estados do Maranhão, Piauí,
Ceará, Bahia e Rio Grande do Norte. 

(Requerimento nº 592, de 2009, aprovado em 21.05.2009)

Número de membros: 7

MEMBROS
Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )

Senadora Rosalba Ciarlini   (DEM)

Senador Tasso Jereissati   (PSDB)

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B )
Senador César Borges   (PR)

Senador Inácio Arruda   (PC DO B)

Maioria ( PMDB, PP )
Senador Mão Santa   (PSC) (2,3,4)

Senador Garibaldi Alves Filho   (PMDB) (1)

PTB
Senador João Vicente Claudino 

 
Notas:
1. Em 10.06.2009, o Senador Garibaldi Alves é designado membro titular do Bloco da Maioria na Comissão (OF. GLPMDB nº 010-A/2009).
2. Em 10.06.2009, o Senador Mão Santa é designado membro titular do Bloco da Maioria na Comissão (OF. GLPMDB nº 010-A/2009).
3. O Senador Mão Santa comunicou sua desfiliação do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, conforme ofício s/nº lido na sessão de 23.09.2009.
4. O Senador Mão Santa comunicou sua filiação ao Partido Social Cristão - PSC, conforme o OF. GSMS 098/2009, lido na sessão de 01.10.2009.
*. Incluido o Estado do Rio Grande do Norte, conforme comunicação lida e aprovada na sessão deliberativa ordinária de 21 de maio de 2009.
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10) SEPULTAMENTO DOS RESTOS MORTAIS DO
GUERRILHEIRO BERGSON GURJÃO FARIAS

Finalidade: Representar o Senado Federal na homenagem que será prestada durante o sepultamento dos
restos mortais do guerrilheiro Bergson Gurjão Farias, em Fortaleza, Estado do Ceará, no dia 6 de outubro
em 2009. 

(Requerimento nº 1.301, de 2009, aprovado em 30.09.2009)

Número de membros: 3

Designação: 05/10/2009

MEMBROS
Senador Inácio Arruda   (PC DO B)

Senador Flávio Torres   (PDT)

Senador Tasso Jereissati   (PSDB)

 
Notas:
*. Lida na sessão não deliberativa ordinária de 05.10.2009 a designação dos membros.
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 ACOMPANHAMENTO DA CRISE FINANCEIRA E DA EMPREGABILIDADE

(Ato do Presidente nº 16, de 2009)
(publicado no DSF de 14.02.2009)

Número de membros: 5

PRESIDENTE:  Senador Francisco Dornelles
Instalação: 03/03/2009

MEMBROS
Senador Pedro Simon   (PMDB)

Senador Francisco Dornelles   (PP)

Senador Marco Maciel   (DEM)

Senador Tasso Jereissati   (PSDB)

Senador Aloizio Mercadante   (PT)

 

Secretário(a): Dirceu Vieira Machado Filho
Telefone(s): 3303.4638

E-mail: dirceuv@senado.gov.br



outubro de 2009 ORDEM DO DIA sexta-feira 9 159

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

 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 )
VAGO (3)

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).
3. Em 15.09.2009, o Senador Tião Viana deixa de compor a Comissão (OF nº 127/2009-GLDBAG).

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 PRORROGADO: 28.08.2009 a 25.09.2009 (art. 374, VI)2

PARECER FINAL PRORROGADO: 24.11.20093

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. 
3 Prazo prorrogado pela aprovação do Ofício s/nº/2009-CPP, em 30.09.2009.
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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.  Sadi Cassol   (PT) (4,31,81,82,83)

 7.  João Ribeiro   (PR) (39)

Maioria ( PMDB, PP )
Francisco Dornelles   (PP) (61,67)

Garibaldi Alves Filho   (PMDB) (58,63)

Gerson Camata   (PMDB) (64,71)

Valdir Raupp   (PMDB) (53)

Neuto De Conto   (PMDB) (8,15,55,60)

Pedro Simon   (PMDB) (54,59)

Renan Calheiros   (PMDB) (62,78)

 1.  Romero Jucá   (PMDB) (56,65)

 2.  Gilvam Borges   (PMDB) (66,69)

 3.  Wellington Salgado de Oliveira   (PMDB) (3,57)

 4.  Leomar Quintanilha   (PMDB) (2,57,80)

 5.  Lobão Filho   (PMDB) (9,68,70)

 6.  Paulo Duque   (PMDB) (1,57)

 7.  Almeida Lima   (PMDB) (62,77)

Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
Eliseu Resende   (DEM) (49)

Antonio Carlos Júnior   (DEM) (17,42)

Efraim Morais   (DEM) (47)

Raimundo Colombo   (DEM) (48)

Adelmir Santana   (DEM) (14,16,44)

Osvaldo Sobrinho   (PTB) (13,46,76,79)

Cícero Lucena   (PSDB) (23)

João Tenório   (PSDB) (25)

Arthur Virgílio   (PSDB) (23,73)

Tasso Jereissati   (PSDB) (23)

 1.  Gilberto Goellner   (DEM) (42)

 2.  Demóstenes Torres   (DEM) (18,45)

 3.  Heráclito Fortes   (DEM) (51)

 4.  Rosalba Ciarlini   (DEM) (42)

 5.  Kátia Abreu   (DEM) (52)

 6.  José Agripino   (DEM) (5,50)

 7.  Alvaro Dias   (PSDB) (22)

 8.  Sérgio Guerra   (PSDB) (19,26,74)

 9.  Flexa Ribeiro   (PSDB) (27)

 10.  Eduardo Azeredo   (PSDB) (24,75)

PTB  (7)

João Vicente Claudino (43)

Gim Argello (43)

 1.  Sérgio Zambiasi (12,43)

 2.  Fernando Collor (43)
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PDT
Osmar Dias (21)  1.  Jefferson Praia (10,20)

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 Antonio Carlos Júnior é designado titular do DEM, na Comissão, em substituição ao Senador Heráclito Fortes, que assume
a suplência (Of. 119/08-GLDEM).
18. 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).
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 Jefferson Praia teve a sua indicação como suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PDT (Of. nº 02/09-GLPDT).
21. 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).
22. 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.
23. Em 12.02.2009, os Senadores Cícero Lucena, Sérgio Guerra e Tasso Jereissati tiveram as suas indicações como titulares da Comissão ratificadas pela
Liderança do PSDB (Of. nº 023/09-GLPSDB).
24. Em 12.02.2009, o Senador 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, o Senador João Tenório é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 023/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Flexa Ribeiro.
26. 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.
27. Em 12.02.2009, o Senador Flexa Ribeiro é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 023/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Marconi Perillo.
28. Em 16.02.2009, o Senador 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 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).
43. 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).
44. Em 17.02.2009, o Senador Adelmir Santana é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição à Senadora
Kátia Abreu.
45. 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.
46. 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.
47. 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.
48. 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.
49. 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.
50. 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.
51. 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.
52. 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.
53. 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).
54. 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).
55. 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).
56. 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).
57. 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).
58. 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).
59. Em 04/03/2009, o Senador Pedro Simon teve a sua indicação como Titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 47/2009 -
GLPMDB).
60. Em 02.03.2009, o Senador Neuto De Conto é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (OF.
GLPMDB nº 022/2009).
61. 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).
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62. Em 02.03.20090, vago em virtude do remanejamento de vagas indicado pela Liderança do PMDB (OF. GLPMDB nº 022/2009).
63. 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).
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 02.03.2009, o Senador Romero Jucá é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valter Pereira (OF.
GLPMDB nº 022/2009).
66. Em 04/03/2009, o Senador Gilvam Borges teve a sua indicação como Suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 47/2009 -
GLPMDB).
67. 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).
68. 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).
69. 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).
70. Em 04/03/2009, o Senador Lobão Filho é designado Suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gerson Camata (Of. 47/2009 -
GLPMDB).
71. Em 04/03/2009, o Senador Gerson Camata é designado Titular do PMDB na Comissão (Of. 47/2009 - GLPMDB).
72. Em 05/03/2009, o Senador Roberto Cavalcanti é designado Suplente do PTB na Comissão, em substituição ao Senador Flávio Arns (Of. 42/2009 -
GLDBAG).
73. Em 10/03/2009, o Senador Arthur Virgílio é designado Titular do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Sérgio Guerra, que passa à
suplência (Of. 55/09-GLPSDB).
74. Em 10/03/2009, o Senador Sérgio Guerra é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Arthur Virgílio, que passa à
titularidade (Of. 55/09-GLPSDB).
75. Em 15/04/2009, o Senador Eduardo Azeredo é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Papaléo Paes (Of.
72/09-GLPSDB).
76. O Senador Jayme Campos licenciou-se nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 130 dias, a partir de 26.08.09 (Requerimento nº
1.041/2009, aprovado na sessão de 25.08.09).
77. Em 03.09.2009, o Senador Almeida Lima é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB Nº 143/2009).
78. Em 03.09.2009, o Senador Renan Calheiros é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB Nº 143/2009).
79. O Senador Osvaldo Sobrinho é designado membro titular na Comissão, em vaga anteriormente ocupada pelo Senador Jayme Campos, conforme
expediente da Liderança do PTB, com o "de acordo" da Liderança do DEM, lido na sessão de 14.09.2009.
80. O Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 17 de setembro de
2009.
81. O Senador Expedito Júnior desfiliou-se do Partido da República, conforme ofício lido na sessão de 23.09.2009 (Of. nº 221/2009-GSEJUN).
82. O Senador Expedito Júnior filiou-se ao PSDB, conforme ofício lido na sessão de 29.09.2009 (Of. nº 225/2009-GSEJUN).
83. Em 29.09.2009, o Senador Sadi Cassol é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador
Expedito Júnior (Of. 138/2009-GLDBAG).

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   (PSDB) (10,12)

 1.  Delcídio Amaral   (PT)

 2.  VAGO (9)

 3.  João Vicente Claudino   (PTB)

Maioria ( PMDB, PP )
Valdir Raupp   (PMDB)

VAGO (4)

 1.  VAGO (11,13)

 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.
10. O Senador Expedito Júnior desfiliou-se do Partido da República, conforme ofício lido na sessão de 23.09.2009 (Of. nº 221/2009-GSEJUN).
11. O Senador Mão Santa comunicou sua desfiliação do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, conforme ofício s/nº lido na sessão de
23.09.2009.
12. O Senador Expedito Júnior filiou-se ao PSDB, conforme ofício lido na sessão de 29.09.2009 (Of. nº 225/2009-GSEJUN).
13. Vago em virtude de o Senador Mão Santa não pertencer mais à Comissão.
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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   (PSDB) (3,19,36,71,82)

Augusto Botelho   (PT) (34)

Paulo Paim   (PT) (31)

Marcelo Crivella   (PRB) (26)

Fátima Cleide   (PT) (32,76,77,78)

Roberto Cavalcanti   (PRB) (27,58,61)

Renato Casagrande   (PSB) (27,59,64)

 1.  VAGO (29,78)

 2.  César Borges   (PR) (35)

 3.  Eduardo Suplicy   (PT) (33)

 4.  Inácio Arruda   (PC DO B) (1,2,13)

 5.  Ideli Salvatti   (PT) (28,30)

 6.  VAGO (27)

 7.  José Nery   (PSOL) (27,63,65)

Maioria ( PMDB, PP )
Geraldo Mesquita Júnior   (PMDB) (54,68,73)

Gilvam Borges   (PMDB) (9,56)

Paulo Duque   (PMDB) (6,48)

VAGO (57,80)

Mão Santa   (PSC) (52,75,79)

 1.  Lobão Filho   (PMDB) (49)

 2.  Romero Jucá   (PMDB) (55)

 3.  Valdir Raupp   (PMDB) (51)

 4.  Garibaldi Alves Filho   (PMDB) (50,74,80)

 5.  Wellington Salgado de Oliveira   (PMDB) (53)

Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
Adelmir Santana   (DEM) (40)

Rosalba Ciarlini   (DEM) (37)

Efraim Morais   (DEM) (12,15,41)

Raimundo Colombo   (DEM) (39)

Lúcia Vânia   (PSDB) (23,44)

Eduardo Azeredo   (PSDB) (22,67)

Papaléo Paes   (PSDB) (24)

 1.  Heráclito Fortes   (DEM) (46)

 2.  Osvaldo Sobrinho   (PTB) (42,70,72)

 3.  Maria do Carmo Alves   (DEM) (10,38)

 4.  José Agripino   (DEM) (4,43)

 5.  Marisa Serrano   (PSDB) (20,66)

 6.  Expedito Júnior   (PSDB) (21,81)

 7.  Sérgio Guerra   (PSDB) (25,45)

PTB  (8)

Mozarildo Cavalcanti (7,11,60)  1.  Gim Argello (14,16,62)

PDT
João Durval (17,47)  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. Em 11.02.2009, a Senadora Patrícia Saboya é designada membro titular do PDT na Comissão (Of. nº 03/2009-GLPDT), em substituição ao Senador
João Durval.
18. 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. Vago em virtude de a Senadora Patrícia Saboya ter sido indicada na Comissão pelo PDT, em 11.02.2009, como membro titular.
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 João Tenório é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 022/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Sérgio Guerra.
22. 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.
23. 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.
24. 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).
25. 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.
26. 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.
27. Vago em virtude do remanejamento de vagas indicado pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/2009 - GLDBAG).
28. 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.
29. 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).
30. 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).
31. 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.
32. 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.
33. Em 16.02.2009, o Senador Eduardo Suplicy é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição ao Senador Expedito Júnior.
34. Em 16.02.2009, o Senador 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.
35. 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.
36. Em 16.02.2009, o Senador Flávio Arns é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG.
37. Em 17.02.2009, a Senadora Rosalba Ciarlini é designada membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Jayme Campos.
38. 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.
39. 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.
40. 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.
41. 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.
42. Em 17.02.2009, o Senador Jayme Campos é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Heráclito Fortes.
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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 Heráclito Fortes é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Adelmir Santana.
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 Paulo Duque é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 34/2009).
49. 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).
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 Mão Santa é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Wellington Salgado (OF.
GLPMDB nº 34/2009).
53. Em 02.03.2009, o Senador Wellington Salgado é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 34/2009).
54. Em 02.03.2009, o Senador Geraldo Mesquita é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Romero Jucá (OF.
GLPMDB nº 34/2009).
55. 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).
56. Em 02.03.2009, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão(OF. GLPMDB nº 34/2009).
57. 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).
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 Roberto Cavalcanti é designado Titular do PTB na Comissão, em substituição ao Senador Tião Viana (Of. 40/2009 -
GLDBAG).
62. Em 05/03/2009, o Senador Gim Argello é designado Suplente do PTB na Comissão (Of. 85/2009 - GLPTB).
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 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).
65. 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).
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).
71. O Senador Flávio Arns desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme ofício lido na sessão de 10.09.2009 (OF/GSFA/0801/2009).
72. O Senador Osvaldo Sobrinho é designado membro suplente na Comissão, em vaga anteriormente ocupada pelo Senador Jayme Campos, conforme
expediente da Liderança do PTB, com o "de acordo" da Liderança do DEM, lido na sessão de 14.09.2009.
73. Em 14.09.2009, o Senador Geraldo Mesquita é designado membro titular do PMDB na Comissão. (OF. GLPMDB nº 155/2009).
74. O Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 17 de setembro de
2009.
75. O Senador Mão Santa comunicou sua desfiliação do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, conforme ofício s/nº lido na sessão de
23.09.2009.
76. O Senador Expedito Júnior desfiliou-se do Partido da República, conforme ofício lido na sessão de 23.09.2009 (Of. nº 221/2009-GSEJUN).
77. O Senador Expedito Júnior filiou-se ao PSDB, conforme ofício lido na sessão de 29.09.2009 (Of. nº 225/2009-GSEJUN).
78. Em 29.09.2009, a Senadora Fátima Cleide deixa de compor a Comissão como membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo e é designada membro
titular, em substituição ao Senador Expedito Júnior (Of. 137/2009-GLDBAG).
79. O Senador Mão Santa comunicou sua filiação ao Partido Social Cristão - PSC, conforme o OF. GSMS 098/2009, lido na sessão de 01.10.2009.
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80. Em 01.10.2009, o Senador Garibaldi Alves Filho deixa vaga de membro titular na Comissão e passa à suplência, em substituição ao Senador Leomar
Quintanilha (OF. GLPMDB nº 162/2009).
81. Em 08.10.2009, o Senador Expedito Júnior é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 165/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador João Tenório.
82. Em 08.10.2009, o Senador Flávio Arns comunicou a sua filiação ao Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), a partir do dia 2 de outubro de
2009 (Of./GSFA/0898/2009).

2.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE ASSUNTOS SOCIAIS DAS PESSOAS COM
DEFICIÊNCIA

Número de membros: 5 titulares  e 5 suplentes

PRESIDENTE:  Senador Flávio Arns  (PSDB-PR)
VICE-PRESIDENTE:  Senador Eduardo Azeredo  (PSDB-MG)

 

TITULARES SUPLENTES
Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )

Efraim Morais   (DEM)

Eduardo Azeredo   (PSDB) (6)

 1.  Rosalba Ciarlini   (DEM) (2,11)

 2.  Marisa Serrano   (PSDB) (7)

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B )  (1)

Flávio Arns   (PSDB) (10,12,15)  1.  Paulo Paim   (PT) (9)

PMDB
Paulo Duque (4)  1.  Leomar Quintanilha (5,13,14)

PTB PDT
Mozarildo Cavalcanti   (PTB) (8)  1.  Gim Argello   (PTB) (3)

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, 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.
3. Em 6.04.2009, o Senador Gim Argello é designado membro suplente do PTB na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS).
4. Em 6.04.2009, o Senador Paulo Duque é designado membro titular do PMDB na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS).
5. Em 6.04.2009, o Senador Leomar Quintanilha é designado membro suplente do PMDB na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS).
6. 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).
7. 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).
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 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.
10. 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).
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).
12. O Senador Flávio Arns desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme ofício lido na sessão de 10.09.2009 (OF/GSFA/0801/2009).
13. O Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 17 de setembro de
2009.
14. Vago em 01.10.09 em virtude de o Senador Leomar Quintanilha não pertencer mais à Comissão (OF.GLPMDB nº 162/2009-GLPMDB).
15. Em 08.10.2009, o Senador Flávio Arns comunicou a sua filiação ao Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), a partir do dia 2 de outubro de
2009 (Of./GSFA/0898/2009).

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) (5)

Papaléo Paes   (PSDB) (9)

 1.  Raimundo Colombo   (DEM) (2,3)

 2.  João Tenório   (PSDB) (2,11)

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B )  (1)

Augusto Botelho   (PT) (4)  1.  Marcelo Crivella   (PRB) (2,10)

PMDB
Mão Santa   (PSC) (12,14,15)  1.  Paulo Duque (8)

PTB PDT
Mozarildo Cavalcanti   (PTB) (6)  1.  João Durval   (PDT) (7)

Notas:
1. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
2. Vago em 17.02.09 em virtude de os Senadores não pertencerem mais à Comissão.
3. Em 6.04.2009, o Senador Raimundo Colombo é designado membro suplente do Bloco Parlamentar da Minoria na Subcomissão (OF. nº
20/09-PRES/CAS).
4. 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).
5. 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.
6. Em 6.04.2009, o Senador Mozarildo Cavalcanti é designado membro titular do PTB na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS).
7. Em 6.04.2009, o Senador João Durval é designado membro suplente do PDT na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS).
8. Em 6.04.2009, o Senador Paulo Duque é designado membro titular do PMDB na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS), em substituição ao Senador
Adelmir Santana.
9. 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).
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 João Tenório é designado membro suplente do Bloco Parlamentar da Minoria na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS).
12. 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.
13. Em 02.07.2009, foi lido o Ofício nº 02/2009-PRES/CASSAÚDE, comunicando eleição.
14. O Senador Mão Santa comunicou sua desfiliação do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, conforme ofício s/nº lido na sessão de
23.09.2009.
15. O Senador Mão Santa comunicou sua filiação ao Partido Social Cristão - PSC, conforme o OF. GSMS 098/2009, lido na sessão de 01.10.2009.

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   (PSC) (2,3)  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).
2. O Senador Mão Santa comunicou sua desfiliação do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, conforme ofício s/nº lido na sessão de 23.09.2009.
3. O Senador Mão Santa comunicou sua filiação ao Partido Social Cristão - PSC, conforme o OF. GSMS 098/2009, lido na sessão de 01.10.2009.

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)

Serys Slhessarenko   (PT) (38,71,81,83,84)

Aloizio Mercadante   (PT) (10,31)

Eduardo Suplicy   (PT) (38)

Antonio Carlos Valadares   (PSB) (33)

Ideli Salvatti   (PT) (38)

João Pedro   (PT) (39,45,87,88,89)

 1.  Renato Casagrande   (PSB) (16,36)

 2.  Augusto Botelho   (PT) (1,15,16,30)

 3.  Marcelo Crivella   (PRB) (35)

 4.  Inácio Arruda   (PC DO B) (16,17,34,70)

 5.  César Borges   (PR) (32,45)

 6.  Marina Silva   (PV) (19,37,77,84)

Maioria ( PMDB, PP )
Pedro Simon   (PMDB) (54,65)

Almeida Lima   (PMDB) (58,65)

Gilvam Borges   (PMDB) (59,65)

Francisco Dornelles   (PP) (56,65)

Valter Pereira   (PMDB) (2,65)

Wellington Salgado de Oliveira   (PMDB) (9,18,55,67)

 1.  Romero Jucá   (PMDB) (62,63)

 2.  Leomar Quintanilha   (PMDB) (57,64,86)

 3.  Geraldo Mesquita Júnior   (PMDB) (60,69,78)

 4.  Lobão Filho   (PMDB) (5,66,76)

 5.  Valdir Raupp   (PMDB) (44,61,68)

 6.  Neuto De Conto   (PMDB) (3,65)

Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
Kátia Abreu   (DEM) (51)

Demóstenes Torres   (DEM) (42)

Osvaldo Sobrinho   (PTB) (46,82,85)

Marco Maciel   (DEM) (14,20)

Antonio Carlos Júnior   (DEM) (40)

Alvaro Dias   (PSDB) (27,74)

Jarbas Vasconcelos   (PMDB) (24,73,91)

Lúcia Vânia   (PSDB) (27)

Tasso Jereissati   (PSDB) (27)

 1.  Efraim Morais   (DEM) (47)

 2.  Adelmir Santana   (DEM) (48)

 3.  Raimundo Colombo   (DEM) (41)

 4.  José Agripino   (DEM) (4,50)

 5.  Eliseu Resende   (DEM) (8,21,52)

 6.  Eduardo Azeredo   (PSDB) (25)

 7.  Marconi Perillo   (PSDB) (28)

 8.  Arthur Virgílio   (PSDB) (26,75)

 9.  Expedito Júnior   (PSDB) (29,72,90)

PTB  (7)

Romeu Tuma (49)  1.  Gim Argello (43)

PDT
Osmar Dias (11,12,23)  1.  Flávio Torres (13,22,53,79,80)

Notas:
1. Em 07/08/2007, o Senador Marcelo Crivella é designado quarto suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador
Inácio Arruda (Of 131/2007-GLDBAG).
2. O Senador Valter Pereira teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do Bloco da Maioria (Of. 23/2009-GLPMDB).
3. O Senador Neuto De Conto teve a sua indicação como suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 23/2009-GLPMDB).
4. Vaga cedida pelo DEM ao PSDB.
5. O Senador Valdir Raupp teve a sua indicação como suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 23/2009-GLPMDB).
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6. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
7. Nos termos da decisão do Presidente do Senado, publicada no DSF de 14.02.2008.
8. Em 01/04/2008, o Senador Virgínio de Carvalho é designado Suplente em vaga antes ocupada pela Senadora Maria do Carmo Alves, que se encontra
licenciada, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 20.03.2008 a 3.02.2009 (Of. 30/08-GLDEM e Req. nº 1.135/2009).
9. Em 17/04/2008, o Senador Geovani Borges é designado titular em vaga antes ocupada pelo Senador Gilvam Borges, que se encontra licenciado, nos
termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 17.04.2008 a 24.08.2008 (Of. 112/08-GLPMDB).
10. Em 03/06/2008, a Senadora Marina Silva é designada Titular do Bloco de Apoio ao Governo, na Comissão (Of. 59/2008 - GLDBAG).
11. Em 04.06.2008, o Senador Osmar Dias é designado titular do PDT na Comissão (Of. nº 05/08-LPDT).
12. 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).
13. 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.
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, a Liderança do Bloco de Apoio ao Governo solicitou alteração na ordem de seus membros na suplência da Comissão (Ofício nº
083/2008-GLDBAG).
17. 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).
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 Eduardo Azeredo é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 024/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador Flexa Ribeiro.
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, 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).
28. 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.
29. 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.
30. 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.
31. 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.
32. 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.
33. 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.
34. Em 16.02.2009, a Senadora Marina Silva é designada membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Expedito Júnior.
35. Em 16.02.2009, o Senador 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.
36. 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.
37. 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.
38. 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).
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39. 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.
40. 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).
41. 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.
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 Gim Argello é designado membro Suplente do PTB na Comissão (Of. nº 27/09-GLPTB), em substituição ao Senador
Mozarildo Cavalcanti.
44. Vago, em virtude de o Senador José Maranhão ter tomado posse no cargo de Governador de Estado, renunciando ao mandato de Senador.
45. 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.
46. 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.
47. 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.
48. 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.
49. 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.
50. 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.
51. 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.
52. Em 17.02.2009, o Senador Eliseu Resende é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM).
53. Em 19.02.2009, a Senadora Patrícia Saboya é designada Suplente do PDT na Comissão, em substituição ao Senador Jefferson Praia (Of. 15/09 -
GLPDT).
54. Em 02/03/2009, o Senador Pedro Simon é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Jarbas Vasconcelos (Of.
23/2009-GLPMDB).
55. Em 02/03/2009, o Senador 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 Renan Calheiros é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Wellington Salgado
de Oliveira (Of. 23/2009-GLPMDB).
58. Em 02/03/2009, o Senador Almeida Lima é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Pedro Simon (Of.
23/2009-GLPMDB).
59. Em 02/03/2009, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Romero Jucá (Of.
23/2009-GLPMDB).
60. Em 02/03/2009, o Senador Geraldo Mesquita Júnior é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Leomar
Quintanilha (Of. 23/2009-GLPMDB).
61. Em 02/03/2009, o Senador Wellington Salgado de Oliveira é designado membro suplente do PMDB na Comissão (Of. 23/2009-GLPMDB).
62. 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).
63. 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).
64. Em 04.03.2009, o Senador Leomar Quintanilha é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Renan Calheiros
(Of. nº 48/2009-GLPMDB).
65. Em 04.03.2009, 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).
66. 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).
67. 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).
68. 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).
69. 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).
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70. 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).
71. 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).
72. Em 10/03/2009, o Senador Flexa Ribeiro é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Sérgio Guerra, que passa à
titularidade (Of. 51/09-GLPSDB).
73. Em 10/03/2009, o Senador Sérgio Guerra é designado Titular do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Flexa Ribeiro, que passa à suplência
(Of. 51/09-GLPSDB).
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 Arthur Virgílio é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Mário Couto (Of.
53/09-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.
84. Em 09.09.2009, a Senadora Serys Slhessarenko é designada membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição à Senadora
Marina Silva, que passa a ocupar vaga de membro suplente (Of. nº 128/2009-GLDBAG).
85. O Senador Osvaldo Sobrinho é designado membro titular na Comissão, em vaga anteriormente ocupada pelo Senador Jayme Campos, conforme
expediente da Liderança do PTB, com o "de acordo" da Liderança do DEM, lido na sessão de 14.09.2009.
86. O Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 17 de setembro de
2009.
87. O Senador Expedito Júnior desfiliou-se do Partido da República, conforme ofício lido na sessão de 23.09.2009 (Of. nº 221/2009-GSEJUN).
88. O Senador Expedito Júnior filiou-se ao PSDB, conforme ofício lido na sessão de 29.09.2009 (Of. nº 225/2009-GSEJUN).
89. Em 29.09.2009, o Senador João Pedro é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador Expedito
Júnior (Of. 136/2009-GLDBAG).
90. Em 07.10.2009, o Senador Expedito Júnior é designado membro suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Flexa Ribeiro (Of. nº
163/09-GLPSDB).
91. Em 06.10.2009, a Liderança do PSDB cede, temporariamente, vaga de titular do Senador Sérgio Guerra ao Senador Jarbas Vasconcelos (Of. nº
109/09-GLPSDB).

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
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4) COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE  - CE
Número de membros: 27 titulares  e 27 suplentes

PRESIDENTE:  Senador Flávio Arns  (PSDB-PR)
VICE-PRESIDENTE:  Senadora Marisa Serrano  (PSDB-MS) (73,79)

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B )  (3)

Flávio Arns   (PSDB) (34,81,90)

Augusto Botelho   (PT) (34)

Fátima Cleide   (PT) (34)

Paulo Paim   (PT) (34,41,66)

Inácio Arruda   (PC DO B) (37)

VAGO (31,76,78,80)

Sadi Cassol   (PT) (33,85,86,87)

 1.  João Pedro   (PT) (1,30)

 2.  Ideli Salvatti   (PT) (32)

 3.  Eduardo Suplicy   (PT) (12,36)

 4.  José Nery   (PSOL) (38)

 5.  Roberto Cavalcanti   (PRB) (35,67)

 6.  João Ribeiro   (PR) (35,71)

 7.  Marina Silva   (PV) (35,80)

Maioria ( PMDB, PP )
Valter Pereira   (PMDB) (58)

Mauro Fecury   (PMDB) (8,16,64,70,72)

Gilvam Borges   (PMDB) (55)

Wellington Salgado de Oliveira   (PMDB) (59)

Gerson Camata   (PMDB) (63)

VAGO (5,9,61,88)

VAGO (54,65)

 1.  Romero Jucá   (PMDB) (56)

 2.  Francisco Dornelles   (PP) (56,83,88)

 3.  Pedro Simon   (PMDB) (56)

 4.  Neuto De Conto   (PMDB) (62)

 5.  Valdir Raupp   (PMDB) (57)

 6.  Garibaldi Alves Filho   (PMDB) (15,17,60)

 7.  Lobão Filho   (PMDB) (53)

Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
Raimundo Colombo   (DEM) (4,42)

Marco Maciel   (DEM) (45)

Rosalba Ciarlini   (DEM) (6,19,44)

Heráclito Fortes   (DEM) (49)

José Agripino   (DEM) (13,46)

Adelmir Santana   (DEM) (40)

Alvaro Dias   (PSDB) (29)

Cícero Lucena   (PSDB) (22)

Eduardo Azeredo   (PSDB) (25,68,74,75)

Marisa Serrano   (PSDB) (24)

 1.  Gilberto Goellner   (DEM) (39)

 2.  Kátia Abreu   (DEM) (11,52)

 3.  Osvaldo Sobrinho   (PTB) (51,77,82)

 4.  Efraim Morais   (DEM) (48)

 5.  Eliseu Resende   (DEM) (14,18,47)

 6.  Maria do Carmo Alves   (DEM) (2,43)

 7.  Expedito Júnior   (PSDB) (28,69,75,84,89)

 8.  Marconi Perillo   (PSDB) (27)

 9.  Papaléo Paes   (PSDB) (26)

 10.  Sérgio Guerra   (PSDB) (23)

PTB
Sérgio Zambiasi (7,50)

Romeu Tuma (50)

 1.  João Vicente Claudino (50)

 2.  Mozarildo Cavalcanti (50)

PDT
Cristovam Buarque (21)  1.  Jefferson Praia (10,20)

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 Jefferson Praia é designado membro suplente do PDT na Comissão (Of. nº 05/2009-GLPDT).
21. Em 11.02.2009, o Senador Cristovam Buarque teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PDT (Of. nº
05/09-GLPDT).
22. Em 12.02.2009, o Senador Cícero Lucena é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 025/09-GLPSDB), em substituição à Senadora
Marisa Serrano.
23. Em 12.02.2009, o Senador Sérgio Guerra é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 025/09-GLPSDB), em substituição à Senadora
Lúcia Vânia.
24. Em 12.02.2009, a Senadora Marisa Serrano é designada membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 025/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Flexa Ribeiro.
25. Em 12.02.2009, o Senador Eduardo Azeredo é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 025/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador Papaléo Paes.
26. Em 12.02.2009, o Senador Papaléo Paes é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 025/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Sérgio Guerra.
27. Em 12.02.2009, o Senador Marconi Perillo é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 025/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador Eduardo Azeredo.
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 Alvaro Dias é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 025/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Marconi Perillo.
30. Em 16.02.2009, 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.
31. 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.
32. 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.
33. Em 16.02.2009, o Senador Expedito Júnior é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Renato Casagrande.
34. 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).
35. Vago em virtude do remanejamento de vagas indicado pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/2009 - GLDBAG).
36. 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.
37. 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.
38. 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.
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39. 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.
40. 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.
41. 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).
42. Em 17.02.2009, o Senador Raimundo Colombo é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM).
43. 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.
44. Em 17.02.2009, a Senadora Rosalba Ciarlini é designada membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM).
45. 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.
46. Em 17.02.2009, o Senador José Agripino é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Raimundo Colombo.
47. Em 17.02.2009, o Senador Eliseu Resende é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição à Senadora
Kátia Abreu.
48. 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.
49. 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.
50. 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).
51. 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.
52. Em 17.02.2009, a Senadora Kátia Abreu é designada membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM).
53. 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).
54. Em 02.03.2009, o Senador Jarbas Vasconcelos é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gerson Camata (OF.
GLPMDB nº 28/2009).
55. Em 02/03/2009, o Senador Gilvam Borges é designado Titular do PMDB na Comissão (Of. GLPMDB nº 28/2009).
56. Em 02.03.2009, os Senadores Romero Jucá, Leomar Quintanilha e Pedro Simon tiveram suas indicações como suplentes da Comissão ratificadas pela
Liderança do PMDB (OF. GLPMDB nº 28/2009).
57. Em 02.03.2009, o Senador Valdir Raupp é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Jarbas Vasconcelos (OF.
GLPMDB nº 28/2009).
58. Em 02.03.2009, o Senador Valter Pereira é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Wellington Salgado (OF.
GLPMDB nº 28/2009).
59. 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).
60. Em 02.03.2009, o Senador Garibaldi Alves é designado membro suplente do PMDB na Comissão (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, o Senador Neuto De Conto é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valter Pereira (OF.
GLPMDB nº 28/2009).
63. 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).
64. 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).
65. Vago, conforme comunicação do Senador Jarbas Vasconcelos, lido na sessão de 3 de março de 2009.
66. Em 04.03.2009, o Senador Paulo Paim é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 028/2009-GLDBAG).
67. Em 05/03/2009, o Senador Roberto Cavalcanti é designado Suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. 41/2009 - GLDBAG).
68. Em 10.03.2009, a Senadora Lúcia Vânia é designada Titular do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Eduardo Azeredo, que passa à
suplência (Of. 49/09 - GLPSDB).
69. Em 10.03.2009, o Senador Eduardo Azeredo é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição à Senadora Lúcia Vânia, que passa à
titularidade (Of. 49/09 - GLPSDB).
70. Em 25.03.2009, vago em virtude da solicitação contida no OF. GLPMDB nº 083/2009.
71. Em 29.04.2009, o Senador João Ribeiro é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 084/2009-GLDBAG).
72. Em 10.06.2009, o Senador Mauro Fecury é designado membro titular do Bloco da Maioria na Comissão (OF. GLPMDB nº 017-A/2009).
73. Em 16.06.2009, a Senadora Lúcia Vânia deixa de compor a Comissão como membro titular do PSDB (Of. nº 108/09-GLPSDB).
74. Em 16/06/2009, a Senadora Lúcia Vânia deixa de compor a Comissão como Titular do PSDB (Of. nº 108/09-GLPSDB).
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75. Em 06.08.2009, o Senador Eduardo Azeredo é designado membro titular do PSDB na Comissão, deixando de ocupar a suplência (Of. 132/09 -
GLPSDB).
76. A Senadora Marina Silva desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme comunicação lida na sessão de 19.08.2009.
77. O Senador Jayme Campos licenciou-se nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 130 dias, a partir de 26.08.09 (Requerimento nº
1.041/2009, aprovado na sessão de 25.08.09).
78. A Senadora Marina Silva filiou-se do Partido Verde, conforme comunicação lida na sessão de 01.09.2009.
79. A Senadora Marisa Serrano foi eleita Vice-Presidente da Comissão, conforme ofício lido na sessão de 03.09.2009 (Of. nº 155/2009/CE).
80. Em 09.09.2009, a Senadora Marina Silva deixa de compor a Comissão como membro titular do Bloco de Apoio e é designada membro suplente (Of.
nº 129/2009-GLDBAG).
81. O Senador Flávio Arns desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme ofício lido na sessão de 10.09.2009 (OF/GSFA/0801/2009).
82. O Senador Osvaldo Sobrinho é designado membro suplente na Comissão, em vaga anteriormente ocupada pelo Senador Jayme Campos, conforme
expediente da Liderança do PTB, com o "de acordo" da Liderança do DEM, lido na sessão de 14.09.2009.
83. O Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 17 de setembro de
2009.
84. Em 21.09.2009, o Senador Flexa Ribeiro é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 156/09-GLPSDB).
85. O Senador Expedito Júnior desfiliou-se do Partido da República, conforme ofício lido na sessão de 23.09.2009 (Of. nº 221/2009-GSEJUN).
86. O Senador Expedito Júnior filiou-se ao PSDB, conforme ofício lido na sessão de 29.09.2009 (Of. nº 225/2009-GSEJUN).
87. Em 29.09.2009, o Senador Sadi Cassol é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador Expedito
Júnior (Of. 139/2009-GLDBAG).
88. Em 07.10.2009, o Senador Francisco Dornelles é remanejado da titularidade para a suplência do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador
Leomar Quintanilha (OF. GLPMDB nº 169/2009).
89. Em 08.10.2009, o Senador Expedito Júnior é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 167/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador Flexa Ribeiro.
90. Em 08.10.2009, o Senador Flávio Arns comunicou a sua filiação ao Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), a partir do dia 2 de outubro de
2009 (Of./GSFA/0898/2009).

Secretário(a): Júlio Ricardo Borges Linhares
Reuniões: TERÇAS-FEIRAS - 11:00HS - Plenário nº 15 - ALA ALEXANDRE COSTA

Telefone(s): 3311-3498
Fax: 3311-3121

E-mail: julioric@senado.gov.br
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4.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE CINEMA, TEATRO, MÚSICA E COMUNICAÇÃO
SOCIAL

Número de membros: 12 titulares  e 12 suplentes

PRESIDENTE:  VAGO
VICE-PRESIDENTE:  VAGO

 

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B )  (2)

Ideli Salvatti   (PT) (7,13)

Paulo Paim   (PT) (8,14)

Inácio Arruda   (PC DO B) (16)

 1.  VAGO (7)

 2.  Flávio Arns   (PSDB) (13,14,21)

 3.  VAGO (7)

Maioria ( PMDB, PP )
Gerson Camata   (PMDB) (3,18)

Wellington Salgado de Oliveira   (PMDB)

Francisco Dornelles   (PP) (11)

 1.  VAGO (7)

 2.  Valdir Raupp   (PMDB)

 3.  VAGO (19)

Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
VAGO (4)

Marco Maciel   (DEM) (9)

Rosalba Ciarlini   (DEM)

Marisa Serrano   (PSDB)

Eduardo Azeredo   (PSDB) (10)

 1.  Adelmir Santana   (DEM) (1,6,20)

 2.  VAGO (9)

 3.  Raimundo Colombo   (DEM) (5)

 4.  Cícero Lucena   (PSDB) (10,15)

 5.  Papaléo Paes   (PSDB) (7,12)

PDT
Cristovam Buarque (7,17)  1.  VAGO (17)

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.
8. O Senador Flávio Arns desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme ofício lido na sessão de 10.09.2009 (OF/GSFA/0801/2009).
9. Em 30.09.2009, o Senador Marco Maciel deixa a suplência e é designado membro titular do DEM na Subcomissão, em substituição ao Senador Romeu
Tuma (Of. nº 183/2009/CE).
10. Em 30.09.2009, o Senador Eduardo Azeredo deixa a suplência e é designado membro titular do PSDB na Subcomissão, em substituição ao Senador
Marconi Perillo (Of. nº 183/2009/CE).
11. Em 30.09.2009, o Senador Francisco Dornelles é designado membro titular do PMDB na Subcomissão, em substituição ao Senador Paulo Duque (Of.
nº 183/2009/CE).
12. Em 30.09.2009, o Senador Papaléo Paes é designado membro suplente do PSDB na Subcomissão (Of. nº 183/2009/CE).
13. Em 30.09.2009, a Senadora Ideli Salvatti deixa a suplência e é designada membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Subcomissão (Of. nº
183/2009/CE).
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14. Em 30.09.2009, o Senador Flávio Arns deixa a titularidade e é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Subcomissão (Of. nº
183/2009/CE).
15. Em 30.09.2009, o Senador Cícero Lucena é designado membro suplente do PSDB na Subcomissão (Of. nº 183/2009/CE).
16. Em 30.09.2009, o Senador Inácio Arruda é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Subcomissão, em substituição ao Senador
Sérgio Zambiasi (Of. nº 183/2009/CE).
17. Em 30.09.2009, o Senador Cristovam Buarque deixa a suplência e é designado membro titular do PDT na Subcomissão (Of. nº 183/2009/CE).
18. Em 30.09.2009, o Senador Gerson Camata é designado membro titular do PMDB na Subcomissão (Of. nº 183/2009/CE).
19. Em 30.09.2009, o Senador Valter Pereira deixa de compor a Subcomissão como membro suplente do PMDB (Of. nº 183/2009/CE).
20. Em 30.09.2009, o Senador Adelmir Santana é designado membro suplente do DEM na Subcomissão (Of. nº 183/2009/CE).
21. Em 08.10.2009, o Senador Flávio Arns comunicou a sua filiação ao Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), a partir do dia 2 de outubro de
2009 (Of./GSFA/0898/2009).

Secretário(a): Júlio Ricardo Borges Linhares
Telefone(s): 3311-3498

Fax: 3311-3121
E-mail: julioric@senado.gov.br

4.2) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA
Número de membros: 9 titulares  e 9 suplentes

 

Secretário(a): Júlio Ricardo Borges Linhares
Telefone(s): 3311-3498

Fax: 3311-3121
E-mail: julioric@senado.gov.br

4.3) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DO LIVRO
Número de membros: 7 titulares  e 7 suplentes

 

Secretário(a): Júlio Ricardo Borges Linhares
Telefone(s): 3311-3498

Fax: 3311-3121
E-mail: julioric@senado.gov.br
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4.4) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DO ESPORTE
Número de membros: 7 titulares  e 7 suplentes

Designação:  22/09/2009

 

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B )

Eduardo Suplicy   (PT)

Inácio Arruda   (PC DO B)

 1.  João Vicente Claudino   (PTB)

 2.

Maioria ( PMDB, PP )
Wellington Salgado de Oliveira   (PMDB)

Sérgio Zambiasi   (PTB)

 1.  Gerson Camata   (PMDB)

 2.  Neuto De Conto   (PMDB)

Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
Raimundo Colombo   (DEM)

Gilberto Goellner   (DEM)

Alvaro Dias   (PSDB)

 1.  Flávio Arns   (PSDB) (1)

 2.

 3.  Papaléo Paes   (PSDB)

Notas:
1. Em 08.10.2009, o Senador Flávio Arns comunicou a sua filiação ao Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), a partir do dia 2 de outubro de
2009 (Of./GSFA/0898/2009).
*. Lido na sessão deliberativa ordinária de 30.09.2009 o Of. nº 183/2009/CE comunicando a indicação em reunião realizada no dia 22.09.2009 dos nomes
para comporem a Subcomissão.

Secretário(a): Júlio Ricardo Borges Linhares
Telefone(s): 3311-3498

Fax: 3311-3121
E-mail: julioric@senado.gov.br



188 sexta-feira 9 ORDEM DO DIA outubro de 2009

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

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) (40,47)

Wellington Salgado de Oliveira   (PMDB) (40)

Gilvam Borges   (PMDB) (39)

Valter Pereira   (PMDB) (40)

 1.  Romero Jucá   (PMDB) (40)

 2.  Valdir Raupp   (PMDB) (5,11,38)

 3.  Almeida Lima   (PMDB) (40)

 4.  Geraldo Mesquita Júnior   (PMDB) (40)

Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
Gilberto Goellner   (DEM) (27)

Kátia Abreu   (DEM) (33)

Heráclito Fortes   (DEM) (31)

Eliseu Resende   (DEM) (34)

Arthur Virgílio   (PSDB) (10,19)

Cícero Lucena   (PSDB) (15)

Marisa Serrano   (PSDB) (16)

 1.  Adelmir Santana   (DEM) (30)

 2.  Raimundo Colombo   (DEM) (1,35)

 3.  Maria do Carmo Alves   (DEM) (3,32)

 4.  Osvaldo Sobrinho   (PTB) (9,28,44,46)

 5.  Alvaro Dias   (PSDB) (4,18)

 6.  Flexa Ribeiro   (PSDB) (14)

 7.  Mário Couto   (PSDB) (17)

PTB
Gim Argello (6,29)  1.  Sérgio Zambiasi (29)

PDT
Jefferson Praia (8,12,36,42)  1.  Cristovam Buarque (13,37,41)

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 Jefferson Praia teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PDT (Of. nº 06/09-GLPDT).
13. Em 11.02.2009, o Senador Cristovam Buarque é designado membro suplente do PDT na Comissão (Of. nº 06/2009-GLPDT).
14. 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).
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 Alvaro Dias é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 026/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Papaléo Paes.
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, o Senador Gilberto Goellner é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Eliseu Resende.
28. 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.
29. 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).
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 Heráclito Fortes é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Gilberto Goellner.
32. Em 17.02.2009, a Senadora Maria do Carmo Alves é designada membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM).
33. 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.
34. 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.
35. Em 17.02.2009, o Senador Raimundo Colombo é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM).
36. Em 19.02.2009, o Senador Cristovam Buarque é designado Titular do PDT na Comissão, em substituição ao Senador Jefferson Praia (Of.
17/09-GLPDT).
37. Em 19.02.2009, o Senador Jefferson Praia é designado Suplente do PDT na Comissão, em substituição ao Senador Cristovam Buarque (Of.
17/09-GLPDT).
38. Em 02.03.2009, o Senador Valdir Raupp é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (OF.
GLPMDB nº 28/2009).
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, 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).
41. 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).
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42. 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).
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.
46. O Senador Osvaldo Sobrinho é designado membro suplente na Comissão, em vaga anteriormente ocupada pelo Senador Jayme Campos, conforme
expediente da Liderança do PTB, com o "de acordo" da Liderança do DEM, lido na sessão de 14.09.2009.
47. O Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 17 de setembro de
2009.

Secretário(a): José Francisco B. de Carvalho
Reuniões: TERÇAS-FEIRAS - 11:30HS - Plenário nº 6 - ALA NILO COELHO

Telefone(s): 3311-3935
Fax: 3311-1060

E-mail: jcarvalho@senado.gov.br.

5.1) SUBCOMISSÃO 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.



192 sexta-feira 9 ORDEM DO DIA outubro de 2009

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

5.2) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA PARA ACOMPANHAR A CRISE AMBIENTAL NA
AMAZÔNIA

Número de membros: 5 titulares  e 5 suplentes

PRESIDENTE:  VAGO
VICE-PRESIDENTE:  VAGO

RELATOR:  VAGO

 

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B )

Renato Casagrande   (PSB)

VAGO (1)

 1.  VAGO (5)

 2.  VAGO (5)

Maioria ( PMDB, PP )
Leomar Quintanilha   (PMDB) (6)  1.  VAGO (2,4)

Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
Flexa Ribeiro   (PSDB)

Gilberto Goellner   (DEM)

 1.  VAGO (3)

 2.  Arthur Virgílio   (PSDB)

Notas:
1. O Senador Sibá Machado deixou o exercício do mandato em 14.05.2008, em virtude do retorno da titular, Senadora Marina Silva.
2. Em 18/06/2008, o Senador Geovani Borges é designado Suplente do PMDB na Subcomissão (Of. 58/2008-CMA).
3. Vago, em virtude de o Senador Cícero Lucena ter sido substituído pelo Senador Mário Couto, na Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor
e Fiscalização e Controle (Of. 40/2008-GLPSDB).
4. Vago em virtude do retorno do titular à Casa, Senador Gilvam Borges, em 25.08.2008 (Of. nº 073/2008 - GSGB).
5. Vago em 17.02.09 em virtude de os Senadores não pertencerem mais à Comissão.
6. O Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 17 de setembro de
2009.

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) (3)

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.
3. O Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 17 de setembro de
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

PRESIDENTE:  Senador Cícero Lucena  (PSDB-PB) (2)

VICE-PRESIDENTE:  Senador César Borges  (PR-BA) (2)

RELATOR:  Senador Gilberto Goellner  (DEM-MT) (2)

Instalação:  29/09/2009

 

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B )

Renato Casagrande   (PSB)

César Borges   (PR) (3)

 1.  João Ribeiro   (PR)

 2.  João Pedro   (PT) (3)

Maioria ( PMDB, PP )
Leomar Quintanilha   (PMDB) (1)

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:
1. O Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 17 de setembro de
2009.
2. Em 30.09.2009, lido o Ofício nº 67/2009-CMA, que informa a eleição dos Senadores Cícero Lucena e César Borges para Presidente e Vice-Presidente,
respectivamente, e designação do Senador Gilberto Goellner como Relator.
3. Em 30.09.2009, o Senador César Borges deixa a suplência e é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Subcomissão, em
substituição ao Senador João Pedro, que passa a ocupar a suplência (Of. nº 67/2009/CMA).
*. 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   (PSDB) (22,53,60)

Fátima Cleide   (PT) (22)

Paulo Paim   (PT) (22)

VAGO (3,20,48,49,57)

José Nery   (PSOL) (21)

 1.  João Pedro   (PT) (19)

 2.  Serys Slhessarenko   (PT) (24)

 3.  Marcelo Crivella   (PRB) (11,23,30)

 4.  Marina Silva   (PV) (23,45,50,52)

 5.  Magno Malta   (PR) (23,48)

Maioria ( PMDB, PP )
VAGO (35,44)

Gerson Camata   (PMDB) (41)

VAGO (40,43)

Gilvam Borges   (PMDB) (34)

Paulo Duque   (PMDB) (10,12,38)

 1.  Wellington Salgado de Oliveira   (PMDB) (33)

 2.  Romero Jucá   (PMDB) (39)

 3.  Valter Pereira   (PMDB) (42)

 4.  Mão Santa   (PSC) (37,56,58)

 5.  Leomar Quintanilha   (PMDB) (36,55)

Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
José Agripino   (DEM) (2,29)

Rosalba Ciarlini   (DEM) (25)

Eliseu Resende   (DEM) (4,28)

VAGO (8,46)

Arthur Virgílio   (PSDB) (17)

Cícero Lucena   (PSDB) (17)

VAGO (1,5)

 1.  Heráclito Fortes   (DEM) (27)

 2.  Osvaldo Sobrinho   (PTB) (32,51,54)

 3.  Maria do Carmo Alves   (DEM) (31)

 4.  Adelmir Santana   (DEM) (9,13,26)

 5.  Expedito Júnior   (PSDB) (18,47,59)

 6.  Mário Couto   (PSDB) (16)

 7.  Papaléo Paes   (PSDB) (17)

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. O Senador César Borges deixou o Partido Democratas (DEM) e se filiou ao Partido da República (PR), conforme comunicado de 1º/10/2007.
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 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, o Senador Mário Couto é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 027/09-GLPSDB), em substituição à Senadora
Lúcia Vânia.
17. 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).
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, o Senador João Pedro é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição à Senadora Serys Slhessarenko.
20. Em 16.02.2009, 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.
21. Em 16.02.2009, o Senador José Nery é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Inácio Arruda.
22. Em 16.02.2009, os Senadores Flávio Arns, Fátima Cleide e Paulo Paim tiveram as suas indicações como titulares da Comissão ratificadas pela
Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/09-GLDBAG).
23. 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, 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.
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 Wellington Salgado é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Mão Santa (OF.
GLPMDB nº 29/2009).
34. 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).
35. 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).
36. 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).
37. 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).
38. 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).
39. 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).
40. Em 02.03.2009, o Senador Jarbas Vasconcelos é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Paulo Duque (OF.
GLPMDB nº 29/2009).
41. Em 02.03.2009, o Senador Gerson Camata é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Geraldo Mesquita (OF.
GLPMDB nº 29/2009).
42. 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).
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.
53. O Senador Flávio Arns desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme ofício lido na sessão de 10.09.2009 (OF/GSFA/0801/2009).
54. O Senador Osvaldo Sobrinho é designado membro suplente na Comissão, em vaga anteriormente ocupada pelo Senador Jayme Campos, conforme
expediente da Liderança do PTB, com o "de acordo" da Liderança do DEM, lido na sessão de 14.09.2009.
55. O Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 17 de setembro de
2009.
56. O Senador Mão Santa comunicou sua desfiliação do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, conforme ofício s/nº lido na sessão de
23.09.2009.
57. Em 29.09.2009, o Senador Aloizio Mercadante deixa de compor a Comissão como membro titular (Of. nº 135/2009-GLDBAG).
58. O Senador Mão Santa comunicou sua filiação ao Partido Social Cristão - PSC, conforme o OF. GSMS 098/2009, lido na sessão de 01.10.2009.
59. Em 08.10.2009, o Senador Expedito Júnior é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 170/09-GLPSDB).
60. Em 08.10.2009, o Senador Flávio Arns comunicou a sua filiação ao Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), a partir do dia 2 de outubro de
2009 (Of./GSFA/0898/2009).

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:  Senador Paulo Paim  (PT-RS) (16)

VICE-PRESIDENTE:  VAGO

 

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B )  (2)

Paulo Paim   (PT) (5)  1.  Fátima Cleide   (PT) (8)

Maioria ( PMDB, PP )
Leomar Quintanilha   (PMDB) (15)

Valter Pereira   (PMDB) (6)

 1.  Gilvam Borges   (PMDB) (3,10)

 2.

Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
VAGO (1,4,11)

Mário Couto   (PSDB) (13)

 1.  Adelmir Santana   (DEM) (7)

 2.  Papaléo Paes   (PSDB)

PDT
Jefferson Praia (12)  1.  Cristovam Buarque (9)

PTB
Sérgio Zambiasi (14)  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 Serys Slhessarenko deixa de compor a Comissão como membro titular do Bloco de Apoio ao Governo (OF. CDH 078-09).
6. 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).
7. Em 12/06/2009, o Senador Adelmir Santana é designado Suplente do Bloco Parlamentar da Minoria, na Comissão (Of. CDH 078/09).
8. 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).
9. Em 12/06/2009, o Senador Cristovam Buarque é designado Suplente do PDT, na Comissão (Of. CDH 078/09).
10. Em 12.06.2009, o Senador Gilvam Borges é designado Suplente do PMDB, na Comissão (Of. CDH 078-09).
11. 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).
12. Em 12/06/2009, o Senador Jefferson Praia é designado Titular do PDT, na Comissão (Of. CDH 078/09).
13. 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).
14. Em 12/06/2009, o Senador Sérgio Zambiasi é designado Titular do PTB, na Comissão (Of. CDH 078/09).
15. O Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 17 de setembro de
2009.
16. Em 15.04.2009, o Senador Paulo Paim foi eleito Presidente da Subcomissão (Ofício nº 078/09 - CDH).
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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) (47)

Antonio Carlos Valadares   (PSB) (46,73)

João Ribeiro   (PR) (39,72)

João Pedro   (PT) (38)

Roberto Cavalcanti   (PRB) (42,54,70,86,87)

 1.  Flávio Arns   (PSDB) (44,68,85,88)

 2.  Marina Silva   (PV) (40,83,84)

 3.  Renato Casagrande   (PSB) (45,75)

 4.  Magno Malta   (PR) (41)

 5.  Augusto Botelho   (PT) (22,43,49,67)

Maioria ( PMDB, PP )
Pedro Simon   (PMDB) (1)

Francisco Dornelles   (PP) (64)

Geraldo Mesquita Júnior   (PMDB) (63)

Romero Jucá   (PMDB) (3,71,74)

Paulo Duque   (PMDB) (4)

 1.  Almeida Lima   (PMDB) (5,65)

 2.  Inácio Arruda   (PC DO B) (6,76,77)

 3.  Wellington Salgado de Oliveira   (PMDB) (2)

 4.  Valdir Raupp   (PMDB) (19,24,61)

 5.  Gilvam Borges   (PMDB) (10,21,62)

Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
Efraim Morais   (DEM) (58)

Demóstenes Torres   (DEM) (57)

Marco Maciel   (DEM) (18,29,56)

Heráclito Fortes   (DEM) (8,51)

João Tenório   (PSDB) (33,66)

Eduardo Azeredo   (PSDB) (33)

Flexa Ribeiro   (PSDB) (37)

 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) (36)

 6.  Arthur Virgílio   (PSDB) (17,35,69)

 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 (31,60,81,82)  1.  Cristovam Buarque (20,32,59)

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, o Senador Cristovam Buarque teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PDT (Of. nº
08/09-GLPDT).
32. 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.
33. 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).
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 João Tenório é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 028/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Tasso Jereissati.
36. 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.
37. 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.
38. 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.
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 ao Senador Antonio Carlos Valadares.
40. 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.
41. 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.
42. 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.
43. 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.
44. 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.
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45. 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.
46. 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.
47. 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).
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 Valdir Raupp é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (Of.
24/2009-GLPMDB).
62. Em 02/03/2009, o Senador 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 Geraldo Mesquita Júnior é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Almeida Lima
(Of. 24/2009-GLPMDB).
64. Em 02/03/2009, o Senador Francisco Dornelles é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Mão Santa (Of.
24/2009-GLPMDB).
65. Em 02/03/2009, o Senador Almeida Lima é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Geraldo Mesquita Júnior
(Of. 24/2009-GLPMDB).
66. Em 03.03.2009, o Senador João Tenório é designado membro titular do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Arthur Virgílio (Of. nº
47/09-GLPSDB).
67. Em 03.03.2009, o Senador Augusto Botelho é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador
Tião Viana (Of. nº 026/09-GLDBAG).
68. Em 03.03.2009, o Senador Flávio Arns é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador João
Ribeiro (Of. nº 029/09-GLDBAG).
69. Em 03.03.2009, o Senador Arthur Virgílio é designado membro suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador João Tenório (Of. nº
47/09-GLPSDB).
70. Em 03.03.2009, o Senador Tião Viana é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador Augusto
Botelho (Of. nº 026/09-GLDBAG).
71. Vago, conforme comunicação do Senador Jarbas Vasconcelos, lido na sessão de 3 de março de 2009.
72. Em 03.03.2009, o Senador 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).
73. Em 10.03.2009, o Senador Antonio Carlos Valadares é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao
Senador Renato Casagrande (Of. nº 050/2009-GLDBAG).
74. Em 10.03.2009, o Senador Romero Jucá é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 063/2009).
75. Em 10.03.2009, o Senador Renato Casagrande é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao
Senador Antonio Carlos Valadares (Of. nº 050/2009-GLDBAG).
76. Em 28.04.2009, o PMDB cede vaga de suplente ao PC do B (OF. GLPMDB nº 109/2009).
77. Em 30.04.2009, o Senador Inácio Arruda é designado membro suplente em vaga cedida pelo PMDB na Comissão (Of. IA Nº 093/2009).
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78. Em 02/06/2009, a Liderança do Democratas cede, temporariamente, vaga de suplente ao Partido Trabalhista Brasileiro - PTB (OF. Nº
094/09-GLDEM).
79. Em 02/06/2009, a Senadora Kátia Abreu deixa de compor a Comissão (Of. 93/09-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.
85. O Senador Flávio Arns desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme ofício lido na sessão de 10.09.2009 (OF/GSFA/0801/2009).
86. Em 15.09.2009, o Senador Tião Viana deixa de compor a Comissão (Of. 125/09-GLDBAG).
87. Em 16.09.2009, o Senador Roberto Cavalcanti é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (OF. GLDBAG nº 132/2009).
88. Em 08.10.2009, o Senador Flávio Arns comunicou a sua filiação ao Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), a partir do dia 2 de outubro de
2009 (Of./GSFA/0898/2009).

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 )
VAGO (9,10)  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.
9. O Senador Mão Santa comunicou sua desfiliação do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, conforme ofício s/nº lido na sessão de 23.09.2009.
10. Vago em 02.03.09 em virtude de o Senador Mão Santa não pertencer mais à Comissão (Of. nº 024/2009-GLPMDB).

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) (17)

Delcídio Amaral   (PT) (17,34,59)

Ideli Salvatti   (PT) (17)

Inácio Arruda   (PC DO B) (18)

Fátima Cleide   (PT) (21)

João Ribeiro   (PR) (22)

 1.  Marina Silva   (PV) (23,66,68)

 2.  Paulo Paim   (PT) (19,34,55)

 3.  Antonio Carlos Valadares   (PSB) (25)

 4.  VAGO (24,70,72,73)

 5.  Eduardo Suplicy   (PT) (16)

 6.  João Pedro   (PT) (20)

Maioria ( PMDB, PP )
Francisco Dornelles   (PP) (50,63,64)

Gilvam Borges   (PMDB) (49)

Paulo Duque   (PMDB) (45)

Mão Santa   (PSC) (5,9,53,71,74)

Valdir Raupp   (PMDB) (54,58)

Wellington Salgado de Oliveira   (PMDB) (47)

 1.  Neuto De Conto   (PMDB) (3,6,48)

 2.  Lobão Filho   (PMDB) (26,52)

 3.  Pedro Simon   (PMDB) (8,10,11,46)

 4.  Valter Pereira   (PMDB) (44)

 5.  VAGO (43,63)

 6.  Almeida Lima   (PMDB) (51,60,64)

Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
Gilberto Goellner   (DEM) (36)

Eliseu Resende   (DEM) (29)

Heráclito Fortes   (DEM) (35)

Osvaldo Sobrinho   (PTB) (30,67,69)

Kátia Abreu   (DEM) (7,37)

Arthur Virgílio   (PSDB) (41,62,65)

João Tenório   (PSDB) (40,56)

Flexa Ribeiro   (PSDB) (14)

Marconi Perillo   (PSDB) (42)

 1.  Antonio Carlos Júnior   (DEM) (28)

 2.  Efraim Morais   (DEM) (27)

 3.  Adelmir Santana   (DEM) (31)

 4.  Rosalba Ciarlini   (DEM) (38)

 5.  Demóstenes Torres   (DEM) (1,32)

 6.  Cícero Lucena   (PSDB) (14)

 7.  Mário Couto   (PSDB) (15,57,65)

 8.  Alvaro Dias   (PSDB) (14,61)

 9.  Sérgio Guerra   (PSDB) (13)

PTB  (4)

Fernando Collor (33)  1.  Gim Argello (33)

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 Sérgio Guerra é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. 29/2009-GLPSDB), em substituição ao Senador
Tasso Jereissati.
14. 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).
15. 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.
16. 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.
17. 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).
18. Em 16.02.2009, o Senador Inácio Arruda é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Francisco Dornelles.
19. Em 16.02.2009, o Senador Paulo Paim é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição à Senadora Fátima Cleide.
20. Em 16.02.2009, o Senador 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.
21. 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.
22. 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.
23. 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.
24. 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.
25. 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.
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 Efraim Morais é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Marco Maciel.
28. 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.
29. Em 17.02.2009, o Senador Eliseu Resende é confirmado como membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
30. 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.
31. Em 17.02.2009, o Senador Adelmir Santana é confirmado como membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
32. 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.
33. 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.
34. 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.
35. 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.
36. Em 17.02.2009, o Senador Gilberto Goellner é confirmado como membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
37. Em 17.02.2009, a Senadora Kátia Abreu é designada membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
38. Em 17.02.2009, a Senadora Rosalba Ciarlini é confirmada como membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
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 Arthur Virgílio é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. 29/2009-GLPSDB), em substituição ao Senador
Marconi Perillo.
41. Em 12.02.2009, o Senador Alvaro Dias é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. 29/2009-GLPSDB), em substituição ao Senador João
Tenório.
42. Em 12.02.2009, o Senador Marconi Perillo é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. 29/2009-GLPSDB), em substituição ao Senador
Sérgio Guerra.
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43. 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).
44. 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).
45. 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).
46. 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).
47. 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).
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 Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valdir Raupp (OF.
GLPMDB nº 25/2009).
50. 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).
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 25/2009).
52. Em 02.03.2009, o Senador Lobão Fiho é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 25/2009).
53. 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).
54. 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).
55. 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).
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 Arthur Virgílio é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador João Tenório, que passa à
titularidade (Of. 50/09 - GLPSDB).
58. 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).
59. 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).
60. Em 10.03.2009, vago em razão de o Senador Valdir Raupp ter sido designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 061/2009).
61. Em 16.04.2009, o Senador Alvaro Dias é designado membro suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Mário Couto (Of.
76/09-GLPSDB).
62. Em 16.04.2009, o Senador Mário Couto é designado membro titular do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Alvaro Dias (Of.
76/09-GLPSDB).
63. Em 14.05.2009, o Senador 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.
69. O Senador Osvaldo Sobrinho é designado membro titular na Comissão, em vaga anteriormente ocupada pelo Senador Jayme Campos, conforme
expediente da Liderança do PTB, com o "de acordo" da Liderança do DEM, lido na sessão de 14.09.2009.
70. O Senador Expedito Júnior desfiliou-se do Partido da República, conforme ofício lido na sessão de 23.09.2009 (Of. nº 221/2009-GSEJUN).
71. O Senador Mão Santa comunicou sua desfiliação do Partido do Movimento Democrático Nacional, conforme ofício s/nº lido na sessão de 23.09.2009.
72. O Senador Expedito Júnior filiou-se ao PSDB, conforme ofício lido na sessão de 29.09.2009 (Of. nº 225/2009-GSEJUN).
73. Em 29.09.2009, o Senador Expedito Júnior deixa de compor a Comissão (Of. 142/2009-GLDBAG).
74. O Senador Mão Santa comunicou sua filiação ao Partido Social Cristão - PSC, conforme o OF. GSMS 098/2009, lido na sessão de 01.10.2009.
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8.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE - PLANO DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO

Finalidade: Subcomissão Permanente Destinada a Acompanhar a Implementação do Plano de Aceleração
do Crescimento - PAC 

Número de membros: 7 titulares  e 7 suplentes

 

Secretário(a): Álvaro Araujo Souza
Telefone(s): 3303-4607

Fax: 3303-3286
E-mail: scomci@senado.gov.br

8.2) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO
URBANO

Número de membros: 7 titulares  e 7 suplentes

 

Secretário(a): Álvaro Araujo Souza
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 Neuto De Conto  (PMDB-SC) (56,58)

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) (23)

Serys Slhessarenko   (PT) (2,28)

Antonio Carlos Valadares   (PSB) (25)

José Nery   (PSOL) (27)

 1.  Delcídio Amaral   (PT) (7,26)

 2.  Roberto Cavalcanti   (PRB) (24,50)

 3.  Tião Viana   (PT) (24,54)

 4.  VAGO (24)

Maioria ( PMDB, PP )
Neuto De Conto   (PMDB) (33,43,55,57)

Valter Pereira   (PMDB) (1,44)

Romero Jucá   (PMDB) (4,11,42)

Almeida Lima   (PMDB) (48)

 1.  Wellington Salgado de Oliveira   (PMDB) (47)

 2.  Pedro Simon   (PMDB) (45)

 3.  Valdir Raupp   (PMDB) (46)

 4.  Gerson Camata   (PMDB) (41,49,51)

Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
José Agripino   (DEM) (38)

Marco Maciel   (DEM) (37)

Rosalba Ciarlini   (DEM) (34)

Adelmir Santana   (DEM) (30)

Lúcia Vânia   (PSDB) (18)

Marconi Perillo   (PSDB) (19)

Papaléo Paes   (PSDB) (21)

 1.  Gilberto Goellner   (DEM) (29)

 2.  Osvaldo Sobrinho   (PTB) (36,52,53)

 3.  Demóstenes Torres   (DEM) (9,12,32)

 4.  Kátia Abreu   (DEM) (6,14,31)

 5.  Cícero Lucena   (PSDB) (22)

 6.  Sérgio Guerra   (PSDB) (10,13,17)

 7.  Tasso Jereissati   (PSDB) (20)

PTB  (5)

Gim Argello (35)  1.  Mozarildo Cavalcanti (35)

PDT
Jefferson Praia (8,15,39)  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. 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.
24. Vago em virtude do remanejamento de vagas indicado pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/2009 - GLDBAG).
25. 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.
26. 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).
27. 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.
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 Adelmir Santana é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição à Senadora
Rosalba Ciarlini.
31. Em 17.02.2009, a Senadora Kátia Abreu é designada membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
32. 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.
33. Vago, em virtude de o Senador José Maranhão ter tomado posse no cargo de Governador de Estado, renunciando ao mandato de Senador.
34. Em 17.02.2009, a Senadora Rosalba Ciarlini é designada membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Marco Maciel.
35. Em 17.02.2009, o Senador Gim Argello é designado membro titular do PTB na Comissão (Of. nº 34/09-GLPTB), em substituição ao Senador
Mozarildo Cavalcanti, que passa a integrar a suplência.
36. Em 17.02.2009, o Senador Jayme Campos é confirmado como membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM)
37. 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.
38. 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.
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 Jarbas Vasconcelos é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valdir Raupp (OF.
GLPMDB nº 33/2009).
42. 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).
43. Em 02.03.2009, o Senador Leomar Quintanilha é designado membro titular do PMDB na Comissão (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 Pedro Simon é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Wellington Salgado (OF.
GLPMDB nº 33/2009).
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 33/2009).
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47. 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).
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).
53. O Senador Osvaldo Sobrinho é designado membro suplente na Comissão, em vaga anteriormente ocupada pelo Senador Jayme Campos, conforme
expediente da Liderança do PTB, com o "de acordo" da Liderança do DEM, lido na sessão de 14.09.2009.
54. Em 15.09.2009, o Senador Tião Viana é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 126/09-GLDBAG).
55. Em 17.09.2009, o Senador Neuto de Conto é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Leomar Quintanilha (OF.
GLPMDB nº 157/2009).
56. O Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão de 17 de setembro de 2009 (art. 39, II, do
Regimento Interno).
57. O Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 17 de setembro de
2009.
58. Em 23.09.2009, o Senador Neuto de Conto é eleito Presidente da Comissão (OF. Nº 108/2009-CDR).

Secretário(a): Selma Míriam Perpétuo Martins
Reuniões: QUARTAS-FEIRAS - 14:00HS -

Telefone(s): 3311-4282
Fax: 3311-1627

E-mail: scomcdr@senado.gov.br



220 sexta-feira 9 ORDEM DO DIA outubro de 2009

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

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) (17)

Sadi Cassol   (PT) (19,62)

Augusto Botelho   (PT) (20,32,49)

César Borges   (PR) (22,54)

 1.  Paulo Paim   (PT) (17)

 2.  Fátima Cleide   (PT) (4,6,18)

 3.  Eduardo Suplicy   (PT) (23,60,61,63,65)

 4.  Serys Slhessarenko   (PT) (21,52)

Maioria ( PMDB, PP )
Leomar Quintanilha   (PMDB) (2,11,41,44,59)

Neuto De Conto   (PMDB) (40,43)

Gerson Camata   (PMDB) (36,46)

Valter Pereira   (PMDB) (34,50)

 1.  Romero Jucá   (PMDB) (37,45)

 2.  Valdir Raupp   (PMDB) (38,48)

 3.  Renan Calheiros   (PMDB) (35,39)

 4.  Paulo Duque   (PMDB) (42,47)

Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
Gilberto Goellner   (DEM) (26)

Raimundo Colombo   (DEM) (27)

Kátia Abreu   (DEM) (28)

Osvaldo Sobrinho   (PTB) (8,10,30,57,58)

Expedito Júnior   (PSDB) (15,53,56,64)

Flexa Ribeiro   (PSDB) (13,55)

Marisa Serrano   (PSDB) (14)

 1.  Demóstenes Torres   (DEM) (3,33)

 2.  Heráclito Fortes   (DEM) (31)

 3.  Rosalba Ciarlini   (DEM) (7,24)

 4.  José Agripino   (DEM) (25)

 5.  Mário Couto   (PSDB) (16,55)

 6.  João Tenório   (PSDB) (14)

 7.  Marconi Perillo   (PSDB) (12)

PTB  (5)

Romeu Tuma (9,29)  1.  Sérgio Zambiasi (29,51)

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 Marconi Perillo é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 031/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador Sérgio Guerra.
13. 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.
14. 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).
15. 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.
16. Em 12.02.2009, o Senador Flexa Ribeiro é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 031/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Marconi Perillo.
17. Em 16.02.2009, o Senador 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).
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 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.
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. Vago em virtude do remanejamento de vagas indicado pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/2009 - GLDBAG).
22. 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.
23. 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.
24. 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).
25. 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).
26. 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).
27. 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).
28. 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).
29. 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).
30. 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).
31. 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).
32. 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).
33. Em 17/02/2009, o Senador Demóstenes Torres é designado Suplente do DEM na Comissão (Of. 012/09-GLDEM).
34. 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).
35. 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).
36. 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).
37. 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).
38. 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).
39. 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).
40. 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).
41. 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).
42. 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).
43. 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).
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44. 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).
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 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).
47. 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).
48. 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).
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).
58. O Senador Osvaldo Sobrinho é designado membro titular na Comissão, em vaga anteriormente ocupada pelo Senador Jayme Campos, conforme
expediente da Liderança do PTB, com o "de acordo" da Liderança do DEM, lido na sessão de 14.09.2009.
59. O Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 17 de setembro de
2009.
60. O Senador Expedito Júnior desfiliou-se do Partido da República, conforme ofício lido na sessão de 23.09.2009 (Of. nº 221/2009-GSEJUN).
61. O Senador Expedito Júnior filiou-se ao PSDB, conforme ofício lido na sessão de 29.09.2009 (Of. nº 225/2009-GSEJUN).
62. Em 29.09.2009, o Senador Sadi Cassol é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador João
Pedro (Of. 140/2009-GLDBAG).
63. Em 29.09.2009, o Senador Expedito Júnior deixa de compor a Comissão como membro suplente (Of. 141/2009-GLDBAG).
64. Em 08.10.2009, o Senador Expedito Júnior é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 169/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Arthur Virgílio.
65. Em 08/10/2009, o Senador Eduardo Suplicy é designado Suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão(Of. 144/2009 - GLDBAG).

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   (PSDB) (6,7)

Maioria ( PMDB, PP )
Valter Pereira   (PMDB)

Neuto De Conto   (PMDB)

 1.  Valdir Raupp   (PMDB)

 2.  VAGO (5,8)

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.
5. O Senador Mão Santa comunicou sua desfiliação do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, conforme ofício s/nº lido na sessão de 23.09.2009.
6. O Senador Expedito Júnior desfiliou-se do Partido da República, conforme ofício lido na sessão de 23.09.2009 (Of. nº 221/2009-GSEJUN).
7. O Senador Expedito Júnior filiou-se ao PSDB, conforme ofício lido na sessão de 29.09.2009 (Of. nº 225/2009-GSEJUN).
8. Vago em 04.03.09 em virtude de o Senador Mão Santa não pertencer mais à Comissão (Of. nº 046/2009-GLPMDB).

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   (PSDB) (19,52,54)

 3.  Antonio Carlos Valadares   (PSB) (18,44)

 4.  João Ribeiro   (PR) (18,43)

Maioria ( PMDB, PP )
Wellington Salgado de Oliveira   (PMDB) (37)

Lobão Filho   (PMDB) (39)

Gerson Camata   (PMDB) (7,10,40)

Valdir Raupp   (PMDB) (38,42)

 1.  Valter Pereira   (PMDB) (34)

 2.  Romero Jucá   (PMDB) (35)

 3.  Gilvam Borges   (PMDB) (8,9,36,46,48)

 4.  Leomar Quintanilha   (PMDB) (2,53)

Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
Antonio Carlos Júnior   (DEM) (30)

Demóstenes Torres   (DEM) (3,31)

José Agripino   (DEM) (6,12,26)

Efraim Morais   (DEM) (23)

Cícero Lucena   (PSDB) (16)

Flexa Ribeiro   (PSDB) (17,29)

Papaléo Paes   (PSDB) (15)

 1.  Gilberto Goellner   (DEM) (28)

 2.  Eliseu Resende   (DEM) (27)

 3.  Marco Maciel   (DEM) (1)

 4.  Kátia Abreu   (DEM) (24)

 5.  Eduardo Azeredo   (PSDB) (17,29)

 6.  Sérgio Guerra   (PSDB) (14,49)

 7.  Arthur Virgílio   (PSDB) (11,17,45)

PTB  (5)

Sérgio Zambiasi (25)  1.  Fernando Collor (25)

PDT
Flávio Torres (13,32,50,51)  1.  Cristovam Buarque (33)

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 Efraim Morais é designado Titular do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Antonio Carlos Junior (Of.
012/09-GLDEM).
24. 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).
25. Em 17.02.2009, o Senador Sérgio Zambiasi é confirmado como membro titular do PTB na Comissão e o Senador Fernando Collor é designado como
membro suplente (Of. nº 36/09-GLPTB).
26. Em 17/02/2009, o Senador José Agripino é designado Titular do DEM na Comissão (Of. 012/09-GLDEM).
27. 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).
28. 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).
29. 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.
30. 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).
31. Em 17/02/2009, o Senador Demóstenes Torres é designado Titular do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Romeu Tuma (Of.
012/09-GLDEM).
32. Em 19/02/2009, a Senadora Patrícia Saboya é designada Titular do PDT na Comissão em substituição ao Senador Cristovam Buarque (Of.
23/09-GLPDT).
33. Em 19/02/2009, o Senador Cristovam Buarque é designado Suplente do PDT na Comissão (Of. 23/09-GLPDT).
34. Em 02/03/2009, o Senador Valter Pereira é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Romero Jucá (Of.
32/2009-GLPMDB).
35. Em 02/03/2009, o Senador 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 Valdir Raupp é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gim Argello (Of.
32/2009-GLPMDB).
37. 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).
38. Em 02/03/2009, o Senador Geraldo Mesquita Júnior é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valter Pereira
(Of. 32/2009-GLPMDB).
39. Em 02/03/2009, o Senador Lobão Filho é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Wellington Salgado de
Oliveira (Of. 32/2009-GLPMDB).
40. Em 02/03/2009, o Senador Gerson Camata é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (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 Valdir Raupp é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Geraldo Mesquita Júnior
(OF. GLPMDB nº 061/2009).
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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 Antonio Carlos Valadares é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
049/2009-GLDBAG).
45. 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).
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).
52. O Senador Flávio Arns desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme ofício lido na sessão de 10.09.2009 (OF/GSFA/0801/2009).
53. O Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 17 de setembro de
2009.
54. Em 08.10.2009, o Senador Flávio Arns comunicou a sua filiação ao Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), a partir do dia 2 de outubro de
2009 (Of./GSFA/0898/2009).

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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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   (PSDB-RO) (5)

PSB
Renato Casagrande   (ES)

PRB
Marcelo Crivella   (RJ)

PC DO B
Inácio Arruda   (CE)

PP

PSOL
José Nery   (PA)

Atualização:  29/09/2009
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).
5. Em 23.09.2009, o Senador Expedito Júnior comunicou a sua desfiliação do Partido da República (PR), a partir dessa data, conforme Of.GSEJUN
nº 221/2009 e, em 29.09.2009, a sua filiação ao Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), a partir do dia 25 de setembro de 2009, conforme
OF.GSEJUN nº 225/2009.
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