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Ata da 187ª Sessão, Deliberativa Ordinária 
em 22 de outubro de 2009

3ª Sessão Legislativa Ordinária da 53ª Legislatura

Presidência do Sr. Sadi Cassol e Osvaldo Sobrinho.

(Inicia-se a Sessão às 14 Horas e Encer-

ra-se às 16 Horas e 37 Minutos)

É o seguinte o registro de compareci-

mento:
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O SR. PRESIDENTE (Sadi Cassol. Bloco/PT – TO) 
– Há número regimental. Declaro aberta a sessão.

Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos 
trabalhos.

Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 1.426, DE 2009

Requeiro, nos termos dos artigos 218, inciso VII 
e 221 do Regimento Interno do Senado Federal, inser-
ção em ata de voto de pesar pelo falecimento no último 
domingo, dia 18, do coordenador de projetos sociais do 
Grupo AfroReggae, Evandro João Silva, de 42 anos. Ele 
foi morto durante um assalto no Rio de Janeiro.

Justificação

Evandro João da Silva estava no AfroReggae há 
dez anos. Começou como professor de informática, foi 
promovido a coordenador do núcleo de Parada de Lu-
cas, um dos cinco núcleos de cultura que o AfroReggae 
mantém em favelas do Rio e atualmente, era coordena-
dor de projetos sociais da Instituição. Dentre os projetos 
pelos quais foi responsável está o Rebelião Cultural, 
promovido pelo F4 – pool de organizações não gover-
namentais, formado por AfroReggae, Cufa, Nós do Morro 
e Observatório de Favelas –cujo objetivo é levar cursos 
e oficinas, para dentro de presídios cariocas.

O Grupo Cultural AfroReggae (CGAR) surgiu em 
janeiro de 1993, inicialmente em torno do jornal Afro 
Reggae Notícias, um veículo de informação que visava 
à valorização e à divulgação da cultura negra, voltado 
sobretudo para jovens ligados em ritmos como reggae, 
soul, hip-hop e outros.

Nessa época já tinha como objetivo e missão 
oferecer formação cultural e artística para jovens mo-
radores de favelas de modo a que tivessem meios de 
construir suas cidadanias e pudessem escapar do ca-
minho do narcotráfico e do subemprego.

Com o passar do tempo os projetos foram se aper-
feiçoando, a instituição foi crescendo e os resultados 
começaram a aparecer. Em 1997, o CGAR inaugurou 
o Centro Cultural AfroReggae Vigário Legal em Vigário 
Geral. Com um espaço físico bem estruturado dentro 
da comunidade, o trabalho pôde se desenvolver com 
maior qualidade e planejamento e com isso foi pos-
sível tornar essa iniciativa uma referência de prática 
sociocultural na cidade do Rio de Janeiro.

Atualmente, o CGAR desenvolve diversos pro-
gramas e projetos em quatro comunidades diferentes. 
Numa das favelas de Parada de Lucas, vizinha a Vigário 
Geral, onde as facções rivais do tráfico vivem em guerra 
desde 1985, é desenvolvido, desde outubro de 2001, 
o projeto Rompendo Fronteiras, cujo objetivo é levar o 

trabalho social onde quer que ele se faça necessário, 
independentemente do fato de Lado A e Lado B esta-
rem em conflito. Na verdade, a guerra que os mobiliza 
é contra a pobreza e a violência. Lá em Parada de Lu-
cas, suas armas são os cursos em diversas áreas da 
tecnologia digital oferecidos para a comunidade com 
o apoio da HP e da El Paso, além das oficinas de ca-
poeira, história em quadrinhos e violinos.

No Cantagalo-Pavão/Pavãozinho, o CGAR utiliza 
a linguagem do circo – malabares, trapézio, acrobacias 
etc. – para realizar um trabalho que traz alegria e consci-
ência para jovens que viviam na corda bamba em vários 
sentidos. Desde 1996, funciona no anfiteatro do Ciep 
de Ipanema, uma oficina de circo aberta à comunidade. 
Como resultado dessas aulas, foi criada a trupe Levan-
tando a Lona para fazer espetáculos públicos e propiciar 
aos alunos se profissionalizarem como artistas.

Tem ainda o Programa de Comunicação que conta 
com o site AfroReggae.org. portal sobre o CGAR e a 
cultura afro-brasileira em geral na internet. Além disso, 
produzem matérias jornalísticas para o Canal Futura.

Apesar de toda a diversidade de atividades, a mú-
sica tem sido, em Vigário Geral, o melhor instrumento 
para atrair os jovens a participar do CGAR. O sucesso 
obtido com a Banda AfroReggae, tanto artístico quanto 
como modelo de projeto social, fez com que outros jo-
vens quisessem percorrer o mesmo caminho e, hoje, há 
em Vigário mais três grupos musicais, em fase de ama-
durecimento, mas que já fazem apresentações públicas: 
Afro-Lata, Afro-Samba e Banda Makala Música e Dança. 
Além disso, em Vigário Geral, existem os seguintes Sub-
grupos: Afro Mangue, Tribo Negra, Akoni e Kitôto.

Eu mesmo, senhor presidente, senhoras e se-
nhores senadores, tive a oportunidade de conhecer 
de perto o trabalho do grupo. No dia 14 de agosto de 
2008, proferi palestra na Associação de Moradores 
no Complexo do Alemão a convite do Grupo Cultural 
AfroReggae. Foi justamente Evandro João da Silva, 
o coordenador daquele evento, juntamente com José 
Júnior. Pediram-me para explicar como a Renda Básica 
de Cidadania, ao prover o direito de todas as pesso-
as participarem da riqueza da nação, de maneira in-
condicional, poderia contribuir significativamente para 
que em nosso País e, inclusive na cidade do Rio de 
Janeiro, houvesse um sentimento muito maior de so-
lidariedade, de justiça, de condições de sobrevivência 
e dignidade para todos. Assim, haveria a diminuição 
do grau de criminalidade e violência que vem preocu-
pando a todos nós. Evandro João da Silva, foi um dos 
que aprovou entusiasticamente a Renda Básica de 
Cidadania. Infelizmente, ele se foi antes que ela tenha 
sido implementada.
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Assim como eu, muitos que conheceram Evandro 
e seu trabalho, estão surpresos com a barbárie que 
foi a sua morte. José Júnior, coordenador-executivo 
do AfroReggae afirmou: “Choca ver uma pessoa que 
era um mediador dos conflitos, um cara que morou 
na favela, só fazia o bem, ser assaltado, roubado e 
morto da maneira que foi. Me choca a polícia não ter 
prestado socorro”.

Já o diretor artístico do grupo diz que a morte de 
Evandro não significa o fim do seu trabalho: “o fato de 
Evandro ter partido não significa a sua derrota. Ele foi fazer 
companhia a outros que antes de nós dedicaram a sua 
vida a construir a paz, e a justiça. Se um pouco de nós se 
foi com ele, um pouco dele também ficou em nós”.

Sala das Sessões, 22 de outubro de 2009. – Sena-
dor Eduardo Suplicy – Senador Marcelo Crivella.

O SR. PRESIDENTE (Sadi Cassol. Bloco/PT – 
TO) – A Presidência encaminhará o voto solicitado.

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

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 1.427, DE 2009

Requer Voto de Aplauso à blogueira 
cubana Yoani Sánchez pela corajosa entrevis-
ta concedida à revista Veja, de 7-10-2009.

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 222, do Regimento 

Interno do Senado Federal, Voto de Aplauso à blogueira 
cubana Yoani Sánchez pela coragem e determinação em 
mostrar ao mundo a realidade dos habitantes em Cuba.

Requeiro, ainda, com espeque no art. 215, II, f, 
combinado com o art. 210, II, a publicação da entre-
vista concedida à revista Veja, no dia 7-10-2009, para 
transcrição nos Anais da Casa.

Justificação

Acusada de ser perigosa, mercenária do império 
e tentar destruir o sistema imposto pelo governo cuba-
no, Yoani Sánchez vive sob forte vigilância da polícia 
política, uma forma de manietá-la e amordaçá-la para 
não escrever e falar o que se passa naquele país. Não 
precisava tanto, pois os meios de comunicação naquela 
ilha, por si só, são precários.

Por tanto amar Cuba e seus patrícios é que Yo-
ani Sánchez luta essa luta desigual, sonha esse so-
nho impossível, pelo menos no momento, para que 
as gerações futuras possam viver em um país real-
mente livre.

Sala das Sessões, 22 de outubro de 2009. – Se-

nador Marconi Perillo. 

O SR. PRESIDENTE (Sadi Cassol. Bloco/PT 
– TO) – O requerimento que acaba de ser lido será 
encaminhado à Comissão de Relações Exteriores e 
Defesa Nacional.

Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 1.428, DE 2009

Requer Voto de Aplauso ao senhor 
Luiz Paulo Vellozo Lucas, presidente do 
Instituto Teotônio Vilela.

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 222, do Regimento 

Interno do Senado Federal Voto de Aplauso ao Senhor 
Luiz Paulo Vellozo Lucas, presidente do Instituto Te-
otônio Vilela, pela proposta de debater na internet os 
principais projetos nacionais que comporão as bases 
do futuro governo proposto pelo PSDB, DEM E PPS.

Justificação

O futuro é agora, antecipar-se aos problemas é 
minimizar as possibilidades de insucesso, por conse-
guinte, maximizar as chances de êxito na condução 
dos destinos da nação.

Debater os grandes temas nacionais e seus pro-
jetos caracteriza a sensibilidade do presidente Luiz 
Paulo Vellozo Lucas em chamar os brasileiros a emitir 
seus pareceres e aforma um senso comum em torno 
de questões vitais para a nação brasileira.

Dignifica-nos a iniciativa, fazendo-o merecedor do 
reconhecimento desta Casa do Congresso Nacional.

Sala das Sessões, 22 de outubro de 2009. – Se-
nador Marconi Perillo, PSDB/GO.

O SR. PRESIDENTE (Sadi Cassol. Bloco/PT 
– TO) – O requerimento que acaba de ser lido será 
encaminhado à Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania.

Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 1.429, DE 2009

Voto de Pesar pelo falecimento do jor-
nalista e escritor Lindoberto Pereira Silva 
(Beto Leão)

Requeiro, nos termos do art. 218, do Regimento 
Interno ouvido o Plenário, que seja consignado, nos 
Anais do Senado Federal, Voto de Pesar pelo falecimen-
to do jornalista escritor e diretor de cinema Lindoberto 
Pereira Silva, conhecido por Beto Leão.

Justificação

Vitimado por um AVC, Beto Leão faleceu no úl-
timo dia 19 deixando órfã a cultura goiana, e, por que 
não dizer, a cultura nacional.
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Formado em jornalismo pela Universidade Fe-
deral de Goiás no final dos anos 1970. Beto Leão era 
amante da sétima arte, tornou-se conhecido diretor, ro-
teirista, pesquisador de cinema e autor de vários livros 
ao longo da sua trajetória, dentre os quais destaca-se 
Goiás no Século do Cinema Bennio – Da Cozinha para 
a Sala Escura, Cinema Ambiental no Brasil, Cinema 
de A a Z e um dos autores da “Enciclopédia do Cine-
ma Brasileiro”.

Sua formação acadêmica permitiu a Beto Leão 
ser crítico de cinema do jornal de Goiás, Diário da 
Manhã, e editor geral de revistas como Oásis, Novos 
Dias e Revista de Cinema – São Paulo-SP.

Plagiando Nelson Gonçalves e cultura brasileira 
canta: naquela mesa tá faltando ele e a saudade dele 
tá doendo em mim.

Sala das Sessões, 22 de outubro de 2009. – Se-
nador Marconi Perillo – 1º Vice-Presidente do Sena-
do Federal.

O SR. PRESIDENTE (Sadi Cassol. Bloco/PT – 
TO) – A Presidência encaminhará o voto solicitado.

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

São lidos os seguintes:

OUTUBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL4



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 23 54355     5ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2009



54356 Sexta-feira 23 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009
OUTUBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL6



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 23 54357     7ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2009



54358 Sexta-feira 23 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009
OUTUBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL8



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 23 54359 

(À Mesa para Decisão)
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O SR. PRESIDENTE (Sadi Cassol. Bloco/PT – 
TO) – Os requerimentos que acabam de ser lidos se-
rão encaminhados 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 481, DE 2009

Determina a instalação de quadras es-
portivas e locais apropriadas para a práti-
ca dos esportes olímpicos nas escolas da 
educação básica. 

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Todas as escolas da educação básica de-

verão ter instaladas quadras esportivas e locais apro-
priados para a prática dos esportes olímpicos.

§ 1º Os sistemas de ensino terão o prazo de um 
ano após a publicação desta Lei para cumprirem o que 
determina o caput deste artigo.

§ 2º O descumprimento do disposto no caput 
deste artigo constitui crime de responsabilidade da 
autoridade competente e, quando denunciada e com-
provado o dolo, implica as sanções previstas na legis-
lação vigente.

Art. 2° O Ministério da Educação estabelecerá 
os critérios para a execução do que determina o art. 
1º desta Lei. 

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

Justificação

Após termos sediado os Jogos Panamericanos e 
Parapanamericanos no Rio em 2007, nosso país será 
sede dos Jogos Mundiais Militares Rio 2011, da Copa 
das Confederações de 2013, da Copa do Mundo de 
Futebol de 2014 e dos XXXI Jogos Olímpicos e XV 
Jogos Paraolímpicos Rio 2016. 

Essas conquistas de sedes ocorrem apesar do 
tímido desenvolvimento e valorização dados ao esporte 
brasileiro nos últimos anos, o que pode ser percebido 
pelo baixo desempenho brasileiro nos grandes eventos 
esportivos mundiais, quando comparado com países 
de porte equivalente. A razão deste baixo desempe-
nho está no abafamento de nossos talentos que ficam 
perdidos por falta de acesso aos esportes para quais 
seus dons ficam submersos. Isto decorre da fragilida-
de do nosso sistema educacional, porque a escola 
é o principal local onde o talento de cada criança se 
manifesta e é identificado. Para um bom desempenho 
olímpico precisamos fazer mais, e revolucionar o des-

porto educacional, base de iniciação e formação do 
esporte nacional. 

A obrigatoriedade de quadras esportivas para a 
prática de esportes olímpicos é marco importante para 
o desporto educacional. Se, ao lado destas quadras 
escolares que servirão de lazer, for implantado progra-
ma de apoio ao desenvolvimento do talento de cada 
atleta, o Brasil não apenas sediará as Olimpíadas em 
2016, será também um país com número substancial 
de medalhas, e se transformará numa potência espor-
tiva nesses Jogos Olímpicos e nos seguintes.

Por acreditar ser esta proposição um grande 
avanço para a educação e para o esporte brasileiro, 
contamos com o apoio dos senadores e senadoras 
para uma rápida tramitação.

Sala das Sessões, Senador Cristovam Buarque.

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

O SR. PRESIDENTE (Sadi Cassol. Bloco/PT – 
TO) – O projeto que acaba de ser lido será publicado 
e remetido às Comissões competentes.

Sobre a mesa, ofício que passo a ler.

É lido o seguinte:

OF. B/284/09

Brasília, 21 de outubro de 2009

Senhor Presidente,
Solicito a Vossa Excelência retirada do nome 

do Deputado Rodrigo Rollemberg (PSB – DF), como 
titular, da Comissão Mista Permanente sobre Mudan-
ças Climáticas.

Respeitosamente, – Deputado Marcio França, 
Líder do Bloco PSB, PCdoB, PMN e PRB. 

Respeitosamente, Deputado Marcio França, Lí-
der do Bloco PSB, PCdoB, PMN e PRB. 

O SR. PRESIDENTE (Sadi Cassol. Bloco/PT – TO) 
– A Presidência comunica o desligamento do Deputado 
Rodrigo Rollemberg, como titular, da Comissão Mista 
Permanente sobre Mudanças Climáticas, em atendi-
mento ao expediente que acaba de ser lido.

Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
Sobre a mesa, aviso do Tribunal de Contas da 

União que passo a ler.

São lidos os seguintes:

AVISOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Nº 58, de 2009 (nº 1.344/2009, na origem), en-
caminhando cópia do Acórdão nº 2.375, de 2009, 
bem como dos respectivos Relatório e Voto que o 
fundamentam, referente a levantamento de auditoria 
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de natureza operacional para identificação de even-
tos de risco no Programa de Promoção da Susten-
tabilidade de Espaços Sub-regionais – Promeso (TC 
010.604/2009-0); e

Nº 59, de 2009 (nº 1.433/2009, na origem), en-
caminhando cópia do Acórdão nº 2.408, de 2009, bem 
como dos respectivos Relatório e Voto que o funda-
mentam, referente a relatório de auditoria das obras de 
manutenção e recuperação dos sistemas da Petrobrás 
de produção de óleo e gás natural na região Sudeste 
(TCs 005.991/2003-1 e 008.037/2006-6).

O SR. PRESIDENTE (Sadi Cassol. Bloco/PT – 
TO) – O Aviso nº 58, de 2009, vai às Comissões de 
Assuntos Sociais; de Desenvolvimento Regional e 
Turismo e, em cópia, à Comissão Mista de Planos, 
Orçamentos Públicos e Fiscalização.

O Aviso nº 59, de 2009, vai à Comissão de Cons-
tituição, Justiça e Cidadania e, anexado, em cópia, ao 
processado do Projeto de Lei da Câmara nº 32, de 
2007 (nº 7.709/2007, na Casa de origem)

Sobre a mesa projeto rececido da Câmara dos 
Deputados, que passo a ler.

É lido o seguinte:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA  
Nº 220, DE 2009 

(nº 1.033/2003, na Casa de origem, da Deputada 
Vanessa Grazziotin)

Altera o art. 193 da Consolidação das 
Leis do Trabalho – CLT, aprovada pelo Decre-
to-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, a fim 
de redefinir os critérios para caracterização 
das atividades ou operações perigosas.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O caput do art. 193 da Consolidação das 

Leis do Trabalho – CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 
5.452, de 1º de maio de 1943, passa a vigorar com a 
seguinte redação:

“Art. 193. São consideradas atividades ou 
operações perigosas, na forma da regulamen-
tação aprovada pelo Ministério do Trabalho e 
Emprego, aquelas que, por sua natureza ou 
métodos de trabalho, impliquem risco acentu-
ado em virtude de:

I – contato permanente com inflamáveis, 
explosivos ou energia elétrica;

II – roubos ou outras espécies de vio-
lência física;

III – acidentes de trânsito; e
IV – acidentes de trabalho.
 ......................................................”(NR)

Art. 2º Fica revogada a Lei nº 7.369, de 20 de 
setembro de 1985.

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

PROJETO DE LEI ORIGINAL Nº 1.033, DE 2009

Institui o salário adicional de pericu-
losidade para os vigilantes e empregados 
em transporte de valores.      

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica reconhecida como perigosa a atividade 

de vigilância ou de transporte de valores, passando o 
empregado que a exerce a ter direito a uma remune-
ração adicional de 30% sobre o salário que perceber, 
a título de adicional de periculosidade, a qual se incor-
pora ao salário para todos os efeitos legais.

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data da sua 
publicação.

Justificação

O comando constitucional do art. 7º, inciso XXIII da 
Constituição Federal é o de preservar e compensar todos 
os trabalhos em situação de risco, não podendo o legislador 
regulamentar excluir do direito as atividades notoriamente 
perigosas. Vejamos o dispositivo constitucional:

“Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos 
e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua 
condição social:

XXIII – adicional de remuneração para as ati-
vidades penosas, insalubres ou perigosas, na forma 
da lei;”

É ensinamento da doutrina constitucionalista 
que as normas constitucionais devem ser efetivas, 
não sendo meras declarações formais de intenções. 
Sobre o tema ilustrativo o julgado MM. Juiz Federal 
George Marmelstein Lima, da 4ª Vara Federal da Se-
ção Judiciária do Ceará que, nos autos do Processo nº 
2000.81.00.010122-5, assim fundamentou sua decisão 
de condenar a União a pagar as diferenças decorren-
tes do não cumprimento do preceito constitucional de 
reajuste geral anual dos seus servidores:

“No âmbito do Poder Judiciário, a busca da máxima 
eficácia das normas constitucionais, ante as circunstân-
cias de cada caso, é o principal caminho que o intérprete 
e aplicador do direito deve trilhar. Se o próprio constituinte, 
“entregou-se, muitas vezes, a devaneios irrealizáveis, con-
tribui para a desvalorização da Constituição como docu-
mento jurídico”, cabe ao jurista, ao se deparar com a inércia 
do Poder Público ante a um caso concreto de manifesto 
desrespeito à  Constituição, “formular estruturar lógicas e 
prover mecanismos técnicos aptos a dar efetividade às 
normas jurídicas”. De fato, sendo o criador da lei indivi-
dualizada no caso concreto, diante de uma norma consti-
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tucional definidora de direitos, o Juiz, ao sentenciar, deve 
encontrar meios de tornar esta norma eficaz e exequível e 
não, covardemente, negar-se a cumprir os mandamentos 
constitucionais sob o argumento de que não existe legisla-
ção integradora dispondo sobre a matéria. Rui Barbosa, em 
seu tempo, já lecionava que “não há, numa Constituição, 
cláusulas a que se deva atribuir meramente o valor moral 
de conselhos. Avisos ou lições. Todas têm força imperativa 
de regras ditadas pela soberania nacional ou popular de 
seus órgãos” (apud PIOVESAN, Flávia Proteção Judicial 
contra Omissões Legislativas. P. 52).

Dessa forma, parece-nos que não pode o legisla-
dor ordinário exime-se de garantir efetividade às normas 
constitucionais. É neste sentido que apresentamos a 
presente propositura como norma regulamentadora do 
disposto no art. 7º, inciso XIII da Constituição Federal, 
diante da notória periculosidade da profissão de vigi-
lantes com a escalada da violência em nosso País.

Importante, ainda, esclarecer que para fins da pre-
sente Lei são vigentes e empregadas em transportes de 
valores aqueles profissionais que se enquadram nas dis-
posições da Lei nº 7.102, de 20-6-1983, alterando pelas 
Leis nº 9.017 de 30-3-1995 e 8.863 de 29-3-1994.

O próprio INS, já reconhece a profissão como 
atividades de risco notório ao conceituar Guarda/Vi-
gia/Vigilante.

“Pessoa contratada por empresas especializadas 
em vigilância ou transportes de valores ou pelo próprio 
estabelecimento financeiro habilitada e adequadamente 
preparada, em curso de vigilante para impedir ou inibir 
ação criminosa que tem por obrigação funcional proteger 
o patrimônio de terceiros contra roubos, depredações e 
outros atos de violência, estando devidamente autorizado 
a portar e utilizar-se de arma de fogo no exercício de ativi-
dades de que trata este subitem ficando em decorrência 
sua integridade física expostas a risco habitual a perma-
nente.” (Fonte: Rede Brasil Legislação Multimídia). 

Também o STJ proferiu decisão pior unanimida-
de em 13-8-2002, onde este Corte, confirmando uma 
decisão do Egrégio TRF da 4ª Região entendeu se-
rem os profissionais vigilantes beneficiários do tempo 
de serviços especial para os que atuam em situação 
de risco, mesmo a despeito da referida profissão não 
constar entre aquelas regulamentadas como perigo-
sas pelo Decreto de nº 53.831/64. Vejamos o teor da 
Ementa e do Voto vencedor do Relator.

“EMENTA – PREVIDENCIÁRIO VIGILANTE POR-
TE DE ARMA DE FOGO ATIVIDADE PERIGOSA 
ENQUADRAMENTO DECRETO Nº 53.831/64 ROL 
EXEMPLIFICATIVO. I – Relatando comprovado que o 
autor esteve exposto ao fator de enquadramento de 
atividade como perigoso, qual seja o uso de arma de 
fogo, na condição de vigilante, deve ser reconhecido 

o tempo de serviço especial, mesmo porque o rol de 
atividades consideradas insalubres perigosas ou pe-
nosas descritas naquele decreto, é exemplificativo e 
não exausto.

“II – Recurso Improviso.”
“O presente recurso não merece prosperar.
O recorrente alega que a profissão de vigilante 

não se enquadra no item 2.5.7, do Anexo Decreto nº 
53.831/64, que regulamente as atividades especiais, en-
quadramento como perigosa as atividades de Guarda, 
Bombeiro e Investigador, sob o argumento de que estas 
funções são de caráter público e de defesa do público 
enquanto aquela protege interesses privados. 

Esta argumentação não procede, pois como bem 
salientamos pelo Tribunal de origem: “o elemento es-
sencial ao reconhecimento de periculosidade capaz 
de qualificar a atividade de guarda como especial 
este presente nos autos. O documento citado notí-
cia que o Autor realmente trabalhava usando arma 
de fogo calibre 38”.

Assim restando comprovado que o Autor este-
ve exposto ao fator de enquadramento de atividade 
como perigosa, qual seja, o uso de arma de fogo, a 
condição de vigilante deve ser reconhecido o tempo 
de serviço especial, mesmo porque o rol de ativida-
des consideradas insalubres, perigosas ou peno-
sas, descritas naquele Decreto, e exemplificativo 
e não exaustivo.

Destaco o propósito as palavras de Sérgio Pinto 
Martins sobre o tema”... Atualmente, a jurisprudência 
vem entendendo da mesma forma, dizendo que as 
atividades constantes do regulamento são exemplifi-
cativos e não taxativas. Provando o segurado que tra-
balha em condições perigosas insalubres ou penosas 
terá direito ao benefício.”

(Recurso Especial nº 413.614 – SC 
(2002/0019273-0) – Relator: Ministro Gilson Dipp 
– Recorrente Instituto Nacional do Seguro Social – 
INSS – Recorrido: Pedro Dutkevis) – Fonte: Página do 
STJ, Internet, consulta realizada no dia 23-10-2002.

O presente posicionamento do Superior Tribunal 
de Justiça traz em seu bojo a essencial da tese que 
sustentamos neste projeto, ou seja, a condição para que 
a atividade laboral seja considerada como perigosa é a 
comprovação de que o mesmo esteve, ou está exposto 
ao Fator de Enquadramento como perigosa. 

Ora, Excelências, tendo o Superior Tribunal de 
Justiça entendido que o fator de enquadramento é o 
elemento essencial para a definição das atividades 
perigosas, tendo esse mesmo Colegiado Superior 
entendido que a exigência do poete de arma de fogo 
expõe os profissionais vigilantes ao fator de enquadra-
mento das atividades perigosas. Parece-nos um sim-
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ples exercício de lógica jurídica, que, se, os vigilantes 
tem sua atividade considerada perigosas para fins de 
aposentadoria especial, o tem para fins de recebimento 
de adicional de periculosidade.

Chegamos a tais conclusões num simples exercí-
cio de hermenêutica, onde as premissas fáticas e jurí-
dicas de que a profissão de vigilante preenche o fator 
de enquadramento de atividade de riso, que é o labor 
com arma de fogo e a responsabilidade de defender, 
muitas vezes com a própria vida, o patrimônio alheio, 
num quadro de marginalidade crescente, nos levam as 
conclusões jurídicas de que a Constituição determinou 
a proteção a todas as atividades de risco, seja com o 
direito a aposentadoria especial, já definida pelo STJ, 
seja com o direito ao adicional de periculosidade.

Por fim, resta argumentar que o risco de atividade 
pertence ao mundo natural dos fatos e que a atividade 
do recorrente é notoriamente, perigoso, não só porque 
trabalha, portanto arma de fogo, mas também porque 
seu labor é proteger pessoas e patrimônio numa so-
ciedade em, crescente escala de violência.

É nesse sentido que apresentamos a propositu-
ra visando regulamentar o art. 7º, inciso XIII da Cons-
tituição Federal, incluindo a profissão de vigilantes e 
empregados em transportes de valores entre aqueles 
que atuam em condições perigosas, e têm o direito de 
receber o adicional de periculosidade.

Sala das Sessões, 21 de maio de 2003. – Depu-
tada Vanessa Grazziotin – PCdoB/AM. 

LEGISLAÇÃO CITADA  
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

DECRETO-LEI Nº 5.452, DE 1º DE MAIO DE 1943

Vide texto compilado
Aprova a Consolidação das Leis do 

Trabalho
....................................................................................

Art. 193. São consideradas atividades ou opera-
ções perigosas, na forma da regulamentação aprova-
da pelo Ministério do Trabalho, aquelas que, por sua 
natureza ou métodos de trabalho, impliquem o contato 
permanente com inflamáveis ou explosivos em condi-
ções de risco acentuado. (Redação dada pela Lei nº 
6.514, de 22-12-1077).

§ 1º O trabalho em condições de periculosidade 
assegura ao empregado um adicional de 30% (trinta 
por cento) sobre o salário sem os acréscimos resul-
tantes de gratificações, prêmios ou participações nos 
lucros da empresa. (Incluído pela Lei nº 6.514, de 22 
de 22-12-1977).

§ 2º O empregado poderá optar pelo adicional de 
insalubridade que porventura lhe seja devido. (Incluído 
pela Lei nº 6.514, de 22-12-1977).
....................................................................................

LEI Nº 7.369, DE 20 DE SETEMBRO DE 1985

Regulamento
Institui salário adicional para os em-

pregados no setor de energia elétrica, em 
condições de periculosidade.

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

(À Comissão de Assuntos Sociais, deci-
são terminativa.)

 O SR. PRESIDENTE (Sadi Cassol. Bloco/PT – 
TO) – A proposição, nos termos do art. 91, § 1º, inciso 
IV, do Regimento Interno, será apreciada terminativa-
mente pela Comissão de Assuntos Sociais, onde poderá 
receber emendas pelo prazo de cinco dias úteis, nos 
termos do art. 122, II, c, da referida Norma Interna.

O SR. PRESIDENTE (Sadi Cassol. Bloco/PT – 
TO) – Com a palavra o Senador Eduardo Azeredo.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Pela ordem, Sr. Presidente. Eu gostaria de me inscre-
ver para uma comunicação inadiável.

O SR. PRESIDENTE (Sadi Cassol. Bloco/PT – 
TO) – Está inscrito.

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Pela ordem, 
Sr. Presidente. Posso falar, Sr. Presidente?

O SR. PRESIDENTE (Sadi Cassol. Bloco/PT – 
TO) – Sim.

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Eu só quero pedir uma in-
formação a V. Exª: qual a posição da minha inscrição 
no dia de hoje?

O SR. PRESIDENTE (Sadi Cassol. Bloco/PT – 
TO) – É o segundo.

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Muito obri-
gado, Sr. Presidente.

O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – 
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, no dia de ontem 
completaram-se trinta dias, um mês da ocupação da 
Embaixada Brasileira pelo Presidente Zelaya, Presi-
dente deposto de Honduras.

É importante recordar que, no primeiro momento, 
foi feito um cerco militar à Embaixada do Brasil em Te-
gucigalpa com a entrada do Presidente Zelaya, e que, 
nesse cerco militar, foram cortados serviços básicos 
de luz, de água e de telefonia.

Aqui no Senado, na Comissão de Relações Ex-
teriores e Defesa Nacional, que presido, nós aprova-
mos um requerimento de protesto contra esse cerco, 
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alertando e temendo que pudesse haver um desdo-
bramento ainda mais complicado, o que felizmente não 
aconteceu. Os serviços básicos foram restaurados e a 
Embaixada pôde funcionar.

Entretanto, o chamado “abrigo”, dado ao Presi-
dente Zelaya, apesar de também contar com a nossa 
concordância num primeiro momento, já completou trin-
ta dias e existe, de fato, uma ocupação da Embaixada 
brasileira, inclusive com a segurança sendo feita por 
forças paramilitares ligadas ao Presidente deposto.

O Brasil defende corretamente a democracia. Nós 
não podemos aceitar golpes de Estado. Entretanto, não 
podemos também aceitar que a nossa Embaixada seja 
usada politicamente, como vem sendo feito.

Em determinado momento, a Embaixada chegou a 
ter trezentas pessoas lá dentro. Esse número foi diminuin-
do, mas estacionou em algo em torno de cinquenta.

Reportagens na televisão brasileira, de alguma 
maneira, constrangeram a todos nós, porque mostraram 
que os bens brasileiros, os dados brasileiros estavam 
confinados atrás de uma porta, onde se lia questões 
do Brasil, e o Presidente Zelaya, instalado na sala do 
Embaixador, com a segurança – volto a dizer – sen-
do feita por forças paramilitares, e com 50 pessoas lá 
dentro que não são da nossa Embaixada.

Portanto, é uma situação de fato, que se vai es-
tendendo. É claro que o abrigo não se clareou; o nor-
mal seria o Brasil dar um asilo ao Presidente Zelaya, 
pela nossa tradição diplomática. E no caso do asilo, 
ele evidentemente, depois de um certo tempo, teria 
que vir para cá. O que houve foi um abrigo, o que não 
é exatamente uma figura, do ponto de vista técnico, 
claramente definida.

Temos, portanto, a situação de fato em que a 
Embaixada brasileira está sob o controle do Presiden-
te Zelaya. As negociações pela OEA continuam, mas 
sem uma definição e sem uma clareza. O Presidente 
Zelaya deu alguns ultimatos, os prazos venceram e 
a situação continua inconclusa. Portanto, esse é um 
ponto que preocupa e que deve ser levado em con-
sideração. São trinta dias em que o Brasil não tem a 
sua Embaixada nas suas mãos. Ela está nas mãos do 
Presidente Zelaya e sua equipe.

O nosso Embaixador em Honduras está aqui no 
Rio de Janeiro, já que o Brasil retirou o Embaixador 
de lá; não rompeu relações, mas retirou-o. Ele já está 
indicado para um novo posto, já aprovado aqui pelo 
Senado há dois, três meses, e vai assumir uma das 
Embaixadas dos micropaíses, Antigua e Barbuda, e 
nós continuamos sem uma definição. Portanto, esse é 
um ponto importante que eu queria trazer.

Ainda nessa área das relações internacionais, o 
Brasil, em vez de ficar se preocupando muito com a 

situação de um país mais longínquo, como é Honduras, 
que não faz divisa conosco, deveria se preocupar, Pre-
sidente, com o Paraguai. Esse, nós vimos no noticiário 
de ontem, é um fornecedor de armas contrabandeadas 
para a milícia das favelas cariocas, ou seja, é um país 
que lamentavelmente ainda fornece muitos dos bens 
contrabandeados ao Brasil.

O Presidente Lugo – compareci à posse dele no 
ano passado, há pouco mais de um ano, em agosto – 
tem uma relação com o Governo Brasileiro. Então, é o 
momento de o Presidente Lula, o Governo Brasileiro, 
pressionar o Governo do Paraguai para que finalmen-
te se dedique um pouco mais, de maneira mais firme, 
ao combate ao contrabando dentro do seu país. Não 
é razoável que nós aceitemos: “Ah, mas o Paraguai é 
um país pobre. E essa atividade de contrabando, essa 
ilegalidade no tráfico de armas é uma forma de dar em-
prego”. Ora, não é assim; é evidente que não. E o Brasil 
tem dificuldades na fronteira, especialmente em Foz 
de Iguaçu. Nós precisamos de ter uma ação conjunta, 
mais forte entre o Governo brasileiro e o Governo do 
Paraguai para, de uma vez por todas, enfrentar essa 
questão de contrabando.

O contrabando de aparelhos eletrônicos, Senador 
Mário Couto, é coisa pequena perto do que acontece 
no contrabando de armas e no contrabando de drogas 
– esse sim. Não é razoável que o Brasil gaste o seu 
tempo com Honduras e não o faça com o Paraguai. 
Nós temos problemas com os brasileiros, camponeses 
que estão no Paraguai e que estão sendo, de alguma 
forma, incomodados, estão sendo ameaçados, aqueles 
que foram para lá cultivar as terras. Se é uma ocupa-
ção ilegal, evidentemente isso tem de ser combatido. 
Mas não é isso que tem acontecido.

Portanto, o Paraguai deve, sim, ser foco da políti-
ca externa brasileira. O Brasil tem de se preparar mais 
para enfrentar essas questões. Não é possível que haja 
o que vimos ontem, quer dizer, um automóvel que sai do 
Paraguai, atravessa dois Estados e vai chegar ao Rio de 
Janeiro para entregar armas contrabandeadas ao tráfico 
de drogas das favelas cariocas, fazendo com que o Rio 
enfrente essa violência permanente, e não só o Rio.

Por outro lado, os carros roubados no Brasil, nós 
sabemos que têm como destino o Paraguai, muitas 
das vezes. Há de haver, portanto, uma colaboração 
permanente entre o Brasil e o Governo paraguaio. Nós 
precisamos de uma ação firme do Governo Brasileiro 
para estancar, de uma vez por todas, essa porta, essa 
hemorragia que é o tráfico de armas e de drogas que 
vem de nosso país vizinho.

Todo respeito, toda colaboração com o Paraguai, mas 
é hora de o Governo brasileiro usar essa amizade com o 
Presidente Lugo para acabar com esse tipo de atuação.
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Na Comissão de Relações Exteriores, está pre-
vista a presença do Ministro Edson Lobão, no mês de 
novembro, para que ele possa explicar as mudanças 
no Tratado de Itaipu, o que o Brasil cedeu ao Paraguai. 
Então, está na hora. O Brasil tem relações boas com o 
Paraguai. O Brasil cedeu ao Paraguai na questão de 
recursos, e está na hora de cobrar o fim desse contra-
bando permanente, que tem origem – em parte, pois 
evidentemente nem toda arma que chega ilegalmente 
às favelas vem do Paraguai – lá. E é o momento para 
que isso acabe.

Nós temos que ter também uma ação específica 
com relação à Bolívia; a população brasileira também 
enfrenta problemas na divisa do nosso País com a 
Bolívia.

Participei, na última quinta-feira, no Rio de Ja-
neiro, de uma conferência sobre a situação dos emi-
grantes brasileiros. São três milhões de brasileiros 
que estão no exterior. Lá estavam representantes de 
vários países, de várias regiões. Essa questão aflige 
o Ministério das Relações Exteriores, que fez uma 
conferência exitosa, uma conferência sob a direção 
do Embaixador Otto Maia, que é o responsável pelos 
consulados brasileiros, pelo atendimento à população 
brasileira no exterior. Também estava lá o Ministro Cel-
so Amorim. É importante essa atuação. A preocupação 
de que falo aqui, com o Paraguai, com a Bolívia, com 
brasileiros na Bolívia, com brasileiros no Paraguai, se 
estende dentro desse enfoque dessa conferência de 
que participei.

Caminhando para concluir meu discurso, quero 
dizer que me chamou muito a atenção, Sr. Presidente, 
a questão da representação de brasileiros do exterior 
no Congresso Nacional.

Já aprovamos, aqui, em primeiro turno, uma 
emenda constitucional, do Senador Cristovam Buar-
que, prevendo que os brasileiros residentes no exterior 
– são três milhões – possam ter uma representação 
na Câmara dos Deputados. Lamentavelmente, como 
o Senado estava no auge da crise pela qual foi afe-
tado, tivemos uma interpretação equivocada de parte 
da imprensa dizendo que seria um gasto de dinheiro, 
que seriam criados mais cargos de Deputados, que 
nós já temos Deputados demais, quando, na verdade, 
o que se está fazendo é, primeiro, uma alteração na 
Constituição, prevendo a possibilidade de brasileiros 
no exterior e não apenas de brasileiros que estão nos 
Estados.

Depois, teríamos a segunda lei, esta sim discipli-
nando o número, a forma de eleição. Mas, pela propor-
cionalidade – 3 milhões de brasileiros no exterior e 190 
milhões aqui –, poder-se-ia chegar a uma estimativa 

pouco superior a cinco, seis ou sete parlamentares 
numa Câmara que têm 517.

Este foi um tema muito demandado pelos brasi-
leiros que participaram dessa conferência. O Senador 
Cristovam Buarque deu o seguinte exemplo num ví-
deo projetado: Brasília tem pouco mais de 2 milhões 
de habitantes e tem 8 Deputados Federais na Câma-
ra dos Deputados; 3 milhões de habitantes, nenhum 
representante para as comunidades que estão no ex-
terior, sendo 1,2 milhão nos Estados Unidos, 300 mil 
no Japão e mais tantos milhares na América do Sul 
e na Europa.

Portanto, esses são os temas que eu gostaria de 
trazer aqui, Sr. Presidente, mas antes ouço o Senador 
Eduardo Suplicy.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Pre-
zado Senador Eduardo Azeredo, eu gostaria de cum-
primentá-lo pela maneira como vem conduzindo a 
Comissão de Relações Exteriores, e também sempre 
trazendo aqui as nossas preocupações. Com respeito 
à questão de Honduras, avalio como muito importan-
te o esforço, transmitido por V. Exª em suas palavras, 
para que possam aqueles grupos que se estão desen-
tendendo – de um lado, o Presidente de fato, Roberto 
Micheletti, e de outro, o Presidente constitucionalmente 
eleito, Zelaya – chegar a um entendimento o quanto 
antes. São importantes esses esforços que têm sido 
feitos pelo Presidente da Costa Rica, um prêmio Nobel 
da Paz que tem muita experiência em contribuir para 
negociações em episódios como esse, como também 
pela OEA. Avalio que o Governo brasileiro tem procu-
rado realizar um esforço, inclusive com o Presidente 
Zelaya, hospedado em nossa Embaixada, para que 
se possa chegar logo a um entendimento. Trata-se de 
uma aspiração para além do povo de Honduras, que, 
obviamente, deseja isso, pois essa é uma aspiração 
de todos nós latino-americanos, dos americanos das 
três Américas. Queremos que todos os nossos países 
possam funcionar com democracias que realmente re-
presentem com a maior legitimidade as aspirações e 
os anseios de seus povos. Então, que as palavras de 
V. Exª sejam uma energia catalisadora do empenho 
daqueles que estão lá dialogando com o Presidente 
Zelaya e com o Chefe de Estado de fato hoje, Miche-
letti, a fim de que percebam que todos nós desejamos 
que, o quanto antes, o povo de Honduras tenha um 
governo eleito constitucional e democraticamente, re-
conhecido por seu povo e, assim, por todos nós, povos 
das Américas.

O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) – 
Muito obrigado, Senador Suplicy. Este é o desejo: 
que esse esforço e esse sacrifício que o Brasil faz 
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cheguem à conclusão através do restabelecimento da 
democracia plena.

Sr. Presidente, antes de terminar, quero registrar 
a presença, nas galerias, do ex-Deputado Saulo Coe-
lho, do meu Estado de Minas Gerais, hoje provedor da 
Santa Casa, uma das maiores Santas Casas do Brasil, 
que tem 1,2 mil leitos. É a importância que têm esses 
hospitais filantrópicos. Espero concluir, na semana que 
vem, o relatório sobre o projeto que trata também da 
filantropia, que está sob a minha relatoria.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Sadi Cassol. Bloco/PT – 

TO) – Será feito o registro.
Para uma comunicação inadiável, o ilustre Sena-

dor Eduardo Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Para 

uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) 
– Prezado Presidente, quero encaminhar à Mesa re-
querimento, nos termos dos arts. 218, inciso VII, e 221 
do Regimento Interno do Senado Federal, de inserção 
em ata de voto de pesar pelo falecimento, no último 
domingo, dia 18, do Coordenador de Projetos Sociais 
do Grupo AfroReggae, Evandro João Silva, de 42 anos, 
morto durante um assalto no Rio de Janeiro.

Evandro João da Silva estava no AfroReggae há 
dez anos. Começou como professor de informática, 
foi promovido a coordenador do núcleo de Parada de 
Lucas, um dos cinco núcleos de cultura que o Afro-
Reggae mantém em favelas do Rio, e atualmente era 
coordenador de projetos sociais da instituição. Dentre 
os muitos projetos pelos quais foi responsável está o 
Rebelião Cultural, promovido pelo F4 – pool de orga-
nizações não-governamentais formado por AfroReg-
gae, Cufa, Nós do Morro e Observatório de Favelas –, 
cujo objetivo é levar cursos e oficinas para dentro de 
presídios cariocas.

O Grupo Cultural AfroReggae surgiu em janeiro 
de 1993, inicialmente em torno do jornal Afro Reggae 
Notícias, um veículo de informação que visava à va-
lorização e à divulgação da cultura negra, voltado so-
bretudo para jovens ligados em ritmos como reggae, 
soul, hip-hop e outros.

Nessa época, já tinha como objetivo e missão 
oferecer formação cultural e artística para jovens mo-
radores de favelas de modo a que tivessem meios de 
construir suas cidadanias e, com isso, pudessem es-
capar do caminho do narcotráfico e do subemprego, 
transformando-se também em multiplicadores para 
outros jovens.

Com o passar do tempo, os projetos foram se 
aperfeiçoando, a instituição foi crescendo e os re-
sultados começaram a aparecer. Em 1997, o Grupo 
AfroReggae inaugurou o Centro Cultural AfroReggae 

Vigário Legal, em Vigário Geral. Com um espaço físi-
co bem estruturado na comunidade, o trabalho pode 
se desenvolver com maior qualidade e planejamento, 
e com isso foi possível tornar essa iniciativa uma re-
ferência de prática sociocultural na cidade do Rio de 
Janeiro.

Atualmente, o AfroReggae desenvolve diversos 
programas e projetos em quatro comunidades diferen-
tes. Em Parada de Lucas, favela vizinha a Vigário Ge-
ral, onde as facções rivais do tráfico vivem em guerra 
desde 1985, é desenvolvido, desde outubro de 2001, 
o projeto Rompendo Fronteiras, cujo objetivo é levar 
o trabalho social aonde quer que ele se faça neces-
sário, independentemente do fato de lado a e lado b 
estarem em conflito. 

Na verdade, a guerra que os mobiliza é contra a 
pobreza e a violência.

Lá em Parada de Lucas, suas armas são os cur-
sos em diversas áreas da tecnologia digital oferecidos 
para a comunidade com o apoio da HP e da El Paso, 
além das oficinas de capoeira, história em quadrinhos 
e violinos.

No Cantagalo-Pavão/Pavãozinho, o Grupo Afro-
Reggae utiliza a linguagem do circo – malabares, tra-
pézio, acrobacias etc. – para realizar um trabalho que 
traz alegria e consciência para jovens que viviam na 
corda bamba, em vários sentidos. Desde 1996, fun-
ciona no anfiteatro do Ciep de Ipanema uma oficina 
de circo aberta à comunidade. Como resultado des-
sas aulas, foi criada a trupe Levantando a Lona para 
fazer espetáculos públicos e propiciar aos alunos se 
profissionalizarem como artistas.

Há ainda o Programa de Comunicação, que con-
ta com o site www.afroreggae.org.br, portal sobre o 
GCAR e a cultura afro-brasileira em geral na Internet. 
Além disso, produzem matérias jornalísticas para o 
Canal Futura. 

Apesar de toda a diversidade de atividades, a 
música tem sido, em Vigário Geral, o melhor instru-
mento para atrair os jovens a participar do grupo Afro-
Reggae. O sucesso obtido com a Banda AfroReggae, 
tanto artístico quanto como modelo de projeto social, 
fez com que outros jovens quisessem percorrer o mes-
mo caminho, e hoje há em Vigário mais três grupos 
musicais em fase de amadurecimento, mas que já fa-
zem apresentações públicas: Banda Makala Música 
e Dança, Afro Lata e Afro Samba. Além disso, em Vi-
gário Geral, existem os subgrupos Afro Mangue, Tribo 
Negra, Akoni e Kitôto.

Eu mesmo, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, 
tive a oportunidade de conhecer de perto o trabalho 
do grupo. No dia 14 de agosto de 2008, a convite da 
Associação de Moradores do Complexo do Alemão e 

OUTUBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL22



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 23 54373 

do Grupo Cultural AfroReggae, justamente tendo como 
coordenador do evento o Evandro João da Silva e o 
José Júnior, eu ali apresentei a proposição da renda 
básica de cidadania para mostrar àquela comunidade, 
como acreditaram José Júnior e Evandro João da Silva, 
que, se viermos a instituir o direito de toda e qualquer 
pessoa em nossa Nação, incondicionalmente, a uma 
renda básica de cidadania, isso poderá contribuir sig-
nificativamente para que, então, se tenha um sentido 
de solidariedade, de realização de justiça, de frater-
nidade, contribuindo para que em nosso País, em es-
pecial em cidades como o Rio de Janeiro, São Paulo 
e tantas outras, haja menor índice de criminalidade e 
de violência. 

Assim como eu, muitos que conheceram Evan-
dro e seu trabalho estão chocados com a barbárie que 
foi a sua morte. José Júnior, coordenador-executivo 
do AfroReggae, afirmou: “Choca ver uma pessoa que 
era um mediador dos conflitos, um cara que morou 
na favela, só fazia o bem, ser assaltado, roubado e 
morto da maneira que foi. Me choca a polícia não ter 
prestado socorro”.

Já o diretor artístico do grupo diz que a morte de 
Evandro não significa o fim do seu trabalho: “O fato 
de Evandro ter partido não significa a sua derrota. Ele 
foi fazer companhia a outros que antes de nós dedi-
caram a sua vida a construir a paz e a justiça. Se um 
pouco de nós se foi com ele, um pouco dele também 
ficou em nós”.

Acabo de receber, Sr. Presidente, a propósito da 
morte de Evandro João da Silva, um texto do poeta 
brasiliense – ele é de São Paulo, mas há cinco anos já 
radicalizado em Brasília – Daniel Campos. É um tex-
to bonito – peço a gentileza de poder ler –, intitulado 
“Nenhum Motivo para a Guerra”.

Peço às pessoas que nos visitam para aguardar 
dois minutos a mais, para que eu possa ler o bonito 
texto de Daniel Campos.

Como protagonista de mais uma tragé-
dia cotidiana, Evandro João da Silva gritou por 
socorro e recebeu um tiro na barriga. Caído 
no centro da mesma cidade que receberá um 
dos maiores símbolos da paz entre os povos 
– as Olimpíadas –, Evandro sentiu na carne 
o destino de muitos jovens. Perdeu o tênis, a 
jaqueta, a carteira... Perdeu a vida. Gritou por 
socorro, mas foi silenciado. Silenciado pela 
violência que buscou combater na coordena-
ção social do AfroReggae, que tem um dos 
trabalhos sociais mais bonitos desenvolvidos 
neste País que grita por socorro assim como 
gritou Evandro. Grita contra a fome, contra a 
insegurança, contra o descaso.

Foi difícil acreditar que o mesmo homem 
que desenvolvia trabalhos sociais em comuni-
dades carentes e presídios, que transformava 
desigualdade em música, que me levou para 
falar de Renda [Básica de Cidadania] em uma 
das maiores favelas da América Latina, havia 
se tornado, num piscar de olhos, mais uma ví-
tima, mais um índice, mais um motivo de choro 
e indignação. Ele que salvou tantas vidas não 
conseguiu salvar a sua.

Aquele tiro não lhe deu a oportunidade 
de terminar a faculdade de pedagogia, tam-
pouco começar o mestrado que tanto sonhava 
ou de continuar colaborando com os mais de 
65 projetos do grupo cultural. 

Muitos brasileiros tiveram a oportunidade, ontem 
à noite, de ver nos jornais de televisão como foi que 
Evandro João da Silva foi baleado. A polícia chegou, 
inclusive, a perseguir e prender os dois que o haviam 
matado, entretanto, acabaram ficando com seus tênis, 
suas roupas, seus pertences; jogaram dentro da viatura 
policial, e os dois bandidos acabaram se evadindo.

O José Júnior me informou que o Governador 
Sérgio Cabral e o Secretário de Segurança fizeram 
questão de conversar com ele, dizendo que estão to-
mando todas as providências. Inclusive o Comandante 
da Polícia Militar de pronto chamou os dois policiais 
para que explicassem exatamente o que aconteceu.

Senador Marcelo Crivella, se V. Exª me permitir, 
gostaria só de concluir este texto tão belo, que Daniel 
Campos sugeriu que eu lesse como meu, mas o tex-
to é dele.

Evandro gritou e seu grito ecoou pelas 
favelas e pelos presídios deixando um senti-
mento de “vazio” naqueles que enxergavam 
nele a personificação da esperança. Esperan-
ça de uma vida nova, com mais oportunidades 
e respeito.

Atendendo a um desses gritos contra a 
injustiça social, contra o preconceito, contra 
a miséria, eu atendi seu pedido e expliquei a 
Renda [Básica de Cidadania] aos moradores do 
Complexo do Alemão. Evandro foi responsável 
pelo convite e pela organização do evento.

A comunidade participou, eu me emocio-
nei e Evandro se empolgou ainda mais diante 
daquele mundo tão melhor quão possível. De-
pois da palestra, muita gente entendeu que o 
Brasil pertencia a todos e que tinha tudo para 
ser um País de muitos [ainda mais agora com 
a descoberta do pré-sal]. Embora tivesse so-
mente 42 anos e fosse um entusiasta da ren-
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da mínima, aquele tiro disparado na esquina 
das ruas do Ouvidor e do Carmo fez com que 
ele não testemunhasse a completa efetivação 
desse programa que leva à paz social. Um pro-
grama que tem tudo para mudar o refrão de 
uma música da banda AfroReggae que, ironi-
camente, ilustra a morte de Evandro:

“Não aguento mais
são iguais sobrepondo
são iguais sobrepondo
são iguais sobrepondo os iguais.”
(Trecho da letra “São iguais sobrepondo 

os iguais” (Afroreggae)
Evandro gritou, mas as câmeras de segu-

rança de prédios do centro do Rio de Janeiro 
não gravaram seus gritos. Gravaram policiais 
militares que ao passar pelo local não lhe pres-
taram socorro. Como “são iguais sobrepondo os 
iguais”, os policiais não só ignoraram os gritos 
de Evandro, como liberaram um dos bandidos 
que haviam detido. Além disso, eles se apo-
deraram de seu tênis e de sua jaqueta. Caído 
ao chão, Evandro era só um homem comum, 
sem títulos ou medalhas, ao contrário de um 
dos policiais que tinha a patente de Capitão. 
Para que ouvir os seus gritos?

Que a morte de Evandro seja uma oportunidade 
de tratar a violência não como uma questão individu-
al, mas como uma questão inserida na trama social. 
Que o modelo de civilização excludente seja excluído 
e, enfim, superado. Uma sociedade excludente, que 
não se compromete com todos, pressupõe a existên-
cia da violência.

(Interrupção do som.)

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Fora 
do Microfone.) – Só mais um minuto, Sr. Presidente; 
dois minutos, no máximo. 

Por isso, a chave deste problema está no 
modelo de civilização que tem tudo para ser 
aprimorado com a concretização da renda [...] 
[Básica de Cidadania], que beneficiará todos 
os brasileiros, sem distinção, inclusive aqueles 
que estão abaixo da linha da pobreza. 

Há muitos anos tenho trabalhado para 
que a renda mínima seja uma importante fer-
ramenta para se construir a paz, a justiça e a 
liberdade social, contribuindo para a formação 
de uma geração mais justa e livre de cenas 
como essa que calaram Evandro. Ele gritou pe-
dindo socorro. Pediu socorro para aqueles que, 
com sua morte, ficaram desamparados. Ele, 
que dedicou sua vida a oferecer uma formação 

cultural e artística para que jovens moradores 
de favelas tivessem meios de alcançar suas 
cidadanias e escapar do caminho da violência, 
foi calado. Calado à força. 

Que, por ele, aflorem, em tantos jovens, 
os sonhos que ele semeou buscando uma nova 
civilização. Que, por ele, o reggae tenha ainda 
mais força de transformação social e cultural. 
Que, por ele a Renda [...] [Básica] renda cada 
vez mais frutos. Que, por ele, mais e mais bra-
sileiros cantem um dos sucessos da banda 
Afroreggae, fazendo com que a poesia da letra 
ganhe raízes na sociedade, de modo que os 
ideais de Evandro não se calem jamais:

“Nenhum motivo explica a guerra
Nem a grana
Nem a ganância, 
Nem a vingança, nem avanço indus-

trial, 
Nem esperança, nem o ideal
Nem em nome do bem, contra o mal 
Nenhum motivo explica a guerra [...] “.
(Trecho da letra de “Nenhum motivo ex-

plica a guerra”, do Afroreggae.
Senador Marcelo Crivella, com muito 

honra, se me permite o Presidente.

O Sr. Marcelo Crivella (Bloco/PRB – RJ) – Se-
nador Suplicy, eu não poderia deixar aqui de prestar 
total solidariedade ao pronunciamento que V. Exª faz 
nesta tarde da tribuna do Senado. Todos os cariocas, 
os fluminenses, os brasileiros de boa vontade, veem na 
morte de Evandro uma tristeza, um desalento, porque 
o Rio de Janeiro tem tanta violência, e, para contê-la, 
precisamos da solidariedade, e a solidariedade pas-
sa também pela solidariedade da Polícia, que deve 
prestar socorro aos cidadãos, porque é treinada e é 
paga para isso. O que mais dói nessa morte, o que 
mais nos atormenta e nos angustia é que a Polícia não 
prestou o socorro. Pelo contrário, apropriou-se de ma-
terial roubado, passando a fazer parte do conluio, do 
crime bárbaro, do latrocínio. Eu gostaria de associar 
a minha voz aos sentimentos de V. Exª e pedir a Deus 
que nos ilumine, porque o Rio de Janeiro precisa de 
mais amor, de mais paz e, sobretudo, de mais Jesus 
no coração. Parabéns a V. Exª, e meus sentimentos à 
família de Evandro, a toda a comunidade da música 
reggae e a todos os nossos irmãos que hoje vivem nas 
comunidades carentes do Rio de Janeiro, procurando 
um caminho mais justo de vida. Parabéns a V. Exª.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Prezado Senador Marcelo Crivella, que, como Senador 
do Rio de Janeiro e morador da cidade maravilhosa, 
pôde aqui externar esse sentimento de todos os ca-
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riocas diante do grau de violência que, infelizmente, 
tem ocorrido em sua cidade...

(Interrupção do som.)

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP.) – 
... e, ainda, às vésperas e em meio ao preparo para 
receber as Olimpíadas daqui a sete anos, possamos 
nós criar os meios para que o Rio de Janeiro, em bre-
ve, ofereça condições de todas as pessoas poderem 
se sentir numa cidade onde haja, além da sua beleza, 
que a todos nos encanta, a beleza fruto de institui-
ções que signifiquem a solidariedade, a fraternidade, 

a realização, de fato, da justiça, como Evandro, José 
Júnior e os membros do Afroreggae tanto querem po-
der realizar. 

Meus cumprimentos e me honrará a sua assinatu-
ra no requerimento de pesar pela morte de Evandro.

Muito obrigado, Presidente.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR EDUARDO SUPLICY EM SEU 
PRONUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I e §2º, do Regimento Interno.) 
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O SR. PRESIDENTE (Sadi Cassol. Bloco/PT – 
TO) – Pois não. Será registrado conforme o Regimen-
to da Casa.

O próximo orador inscrito é o ilustre Senador 
Mário Couto.

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, Srªs e Srs. Senadores, venho a esta tribuna, na 
tarde desta quinta-feira, iniciar o meu pronunciamento 
com uma frase do Presidente da República dita ontem, 
estampada na Folha de S.Paulo, na primeira página.

Eu sei que o Presidente Lula tem hoje uma acei-
tação popular muito alta. Eu sei que o Presidente Lula 
é um homem humilde, que se identifica com a classe 
popular, mas há coisas que eu não entendo no Pre-
sidente Lula. Maltratar, por exemplo, os aposentados 
deste País. O Presidente Lula sabe que os aposentados 
sofrem, e ele maltrata os aposentados deste País.

Um presidente de uma nação dizer o que ele 
disse ontem é constrangedor, no mínimo. Dizer à Na-
ção brasileira, fazer a comparação de Cristo, de Jesus 
Cristo, é lamentável para um Presidente que tem uma 
popularidade acima de 80% neste País.

Disse o Presidente ontem, Nação brasileira – 
acredite se quiser, chega a ser inacreditável –, disse 
ele que, se Jesus Cristo quisesse ter algum sucesso 
como político neste País, teria que se juntar a Judas.

É inacreditável, Presidente Lula, sair da sua boca 
uma frase dessas! 

O que significa dizer isso? Significa dizer que 
ele, o Presidente Lula, tem que se unir a bandidos e 
ladrões para governar este País. Ele disse à Nação 
brasileira, primeira página da Folha de S.Paulo. É de-
cepcionante.

Quando o Presidente disse à Nação que não gos-
tava de ler e outras tantas bobagens, eu coloquei na 
conta de que o Presidente era um homem brincalhão, 
gostava sempre de fazer as suas piadinhas. Mas esta 
frase, dizer que Jesus Cristo, se viesse à Terra, a esta 
Nação brasileira, teria que se unir a Judas para poder 
governar?! Palavras do Presidente da República! Isso 
quer dizer que o Presidente confessa que, para poder 
governar, ele tem de se unir a bandidos neste Brasil. 

É triste, Senador Eduardo Suplicy, amanhecer 
com o dia lendo a Folha de S.Paulo, vendo o Presi-
dente com essa frase. Presidente da Nação brasileira! 
Não é nenhum louco do Hugo Chávez, Evo Morales, 
não é nenhum desses malucos que andam por aí na 
América do Sul. É o Presidente Luiz Inácio Lula da Sil-
va, que disse essa frase ontem e que está estampada 
na primeira página da Folha de S.Paulo. O que dirão o 
povo brasileiro e as outras nações a respeito do nosso 
Presidente? É lamentável! 

Mas, Presidente, trago eu hoje aqui - ainda não 
vou dar entrada - uma boa notícia aos aposentados 
deste País: a CPI da Previdência. Nós já temos aqui, 
depois de uma longa batalha de uma semana, con-
versando de Senador com Senador, graças a Nossa 
Senhora de Nazaré, a minha padroeira, 30 assinaturas. 
Isso quer dizer que a CPI da Previdência Social já é 
uma realidade. O número de assinaturas necessárias 
para se abrir uma CPI nesta Casa é de 27 Senadores. 
Temos três assinaturas a mais.

Mas não vamos dar entrada hoje. Sabemos que 
a luta desta CPI é árdua. Sabemos que o Governo vai 
lutar para que não se instale a CPI da Previdência. 
Sabemos que o Governo tem consciência do rombo 
da Previdência. E o Governo sabe que esse rombo da 
Previdência foi ele, o próprio Governo, que estabele-
ceu, tomando o dinheiro dos brasileiros que colaboram 
com as quantias de seus salários para a Previdência 
Social. O Governo abusa.

Hoje, o rombo da Previdência – questione-me, 
Governo! Diga que estou errado! Diga que estou men-
tindo! Questione-me, Governo! –, pode algum Senador 
aqui, aliado ao Governo, questionar-me, dizer que não 
é verdade minha que o rombo da Previdência hoje é 
de R$9,17 bilhões, tirados dos aposentados com o 
maior cinismo, sacados dos aposentados, tirados do 
dinheiro nosso, que colocamos todo mês, para termos 
uma aposentadoria honrosa.

O rombo da Previdência é de R$9,17 bilhões. É 
por isso que queremos a instalação da CPI. Vamos lutar 
por ela. Lutamos pela do Dnit e conseguimos. Essa vai 
dar mais trabalho. Essa o Governo não quer de jeito 
nenhum! Nessa, o Governo vai ser desmoralizado. O 
povo brasileiro vai saber agora que o Governo mente, 
que o Governo não fala a verdade quando diz que a 
Previdência é deficitária. A Previdência arrecada R$93 
bilhões, meu Presidente, e gasta R$55 bilhões. Como 
a Previdência pode ser deficitária, meu Presidente? In-
ventam, mentem para o povo brasileiro para justificar o 
massacre que fazem aos aposentados desta Nação.

É triste, Presidente, quando pego uma lista de 
devedores da Previdência como a que está na minha 
mão. Esta não é falsa. Esta lista é a própria Previdência 
que fornece. A coisa já é tão comum que a Previdência 
fornece a quem quiser. Deveria a Previdência fornecer, 
mas deveria o Ministro José Pimentel dizer ao povo 
brasileiro por que ele não cobra dessas empresas, por 
que ele tem medo de cobrar dessas empresas. Porque 
elas são poderosas. Porque, próximo das eleições, co-
laboram com as campanhas eleitorais. Não se pode 
mexer com elas. Essa é a grande realidade.

Sem medo de dizer, Nação brasileira, sem ne-
nhum temor de dizer, Nação brasileira, tentem o que 
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quiserem contra mim, mas esta é a grande realidade: 
são R$131 bilhões, Nação, que as empresas milioná-
rias, apadrinhadas devem à Previdência Social. Vou 
repetir o número, Presidente: R$131 bilhões! É quanto 
a Previdência deixa de arrecadar.

É por isso que os aposentados sofrem. Eles so-
frem em benefício desses aqui, eles sofrem por esses 
aqui, que estão ricos, milionários, passeando na Eu-
ropa, com jatinhos, com piscinas, com uísque impor-
tado. E os aposentados sem ter dinheiro para pagar o 
remédio sequer. É isso que dói. Dói na alma, Lula! Dói 
na alma, Lula, você ter raiva dos aposentados, Lula! 
Dói na alma. O homem que prosseguiu aquilo que o 
Fernando Henrique criou, que é o Bolsa Família, esse 
mesmo homem, chamado Luiz Inácio Lula da Silva, que 
dá a alguns e mata outros, esse homem que dá onze 
milhões de Bolsa Família massacra, do outro lado, os 
aposentados deste País.

Não vou nem ler as empresas que já faliram, 
que já fecharam as portas, que não têm mais como 
cobrar. Essas já são perdas irreparáveis que saíram 
do bolso dos pobres aposentados deste País. Varig: 
R$12,4 bilhões; Viação Aérea SP: R$1,4 bilhão; e por 
aí vão tantas que já se foram. Mas, agora, olhem aqui: 
Correios e Telégrafos: R$318 milhões. 

Ê Presidente, Presidente Lula, os Correios e Te-
légrafos, Presidente Lula, devem R$318 milhões para 
a Previdência. A Caixa Econômica deve, Presidente. 
O Estado do Rio de Janeiro... Quer ver Rio de Janei-
ro aqui? Santa Catarina, R$307 milhões, Presidente 
Lula.

Por que não pagam, Presidente? Sinceramente! 
Por que não pagam, Presidente? Por que tudo isso?

Olha, Presidente: uma folha, duas folhas, três fo-
lhas, tudo isso aqui são devedores da Previdência.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – V. Exª 
me permite um aparte?

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Já, já 
darei.

Centro e trinta e um bilhões de reais! E haja o 
Governo dizer, Suplicy, que não tem dinheiro para rea-
justar os aposentados. Ô Suplicy, fale com o Lula, diga 
para ele que os aposentados já estão morrendo. Lá no 
teu Estado de São Paulo deve haver milhares deles 
assim, desprezados, enquanto os milionários, Suplicy, 
que estão aqui na minha mão, estão devendo à Pre-
vidência Social; enquanto o rombo na Previdência é 
de R$9,17 bilhões, Suplicy! Dói na alma, Suplicy! Dói 
na alma, Suplicy! 

Suplicy, olhe pra mim! O salário mínimo aumenta 
todo ano, o dos aposentados não aumenta nem a meta-
de, Suplicy. Nem a metade! “Ah, porque vem de outros 
governos.” O Lula está há sete anos no Governo. O Lula 

disse à Nação, o Lula prometeu, na sua campanha, que 
iria resolver o problema dos aposentados deste País. 
Ele disse nos palanques, quando lhe perguntaram: 
“Lula, e o problema dos aposentados? O que é que tu 
vais fazer, Lula, com os aposentados?” Ele disse: “Esta 
classe é sofredora; eu, como Presidente deste País, 
vou resolver o problema dos aposentados”.

Sete anos depois, está aqui a Previdência do 
Brasil. Todo mundo tira, todo mundo deve, todo mundo 
mete a mão. O Governo é quem mais usa. Parte des-
te País foi construído com o dinheiro da Previdência, 
dinheiro dos aposentados. E eles, os aposentados, 
que têm os seus direitos adquiridos, o que acontece 
com eles? Não podem falar, não podem gritar, porque 
têm seus projetos bloqueados aqui, na Câmara, por-
que as vozes, inclusive neste Senado, começam a se 
calar. Eu já ouvi umas vozes, eu já ouvi mais Senado-
res neste Senado defenderem os aposentados. Hoje, 
poucos, ou quase nenhum, põem a sua voz a favor 
dos aposentados.

O que aconteceu, meu Deus do céu?! Onde estão 
eles? Por que calaram? Por que desistiram da luta? Por 
que me deixaram só? Eu não desisto, eu não paro. Eu 
persisto. Eu falarei aqui todas as semanas. Eu lutarei 
por eles. Eu não sou covarde. Eu não sou covarde! 

Sei, Suplicy, que vou ter muito trabalho com esta 
CPI da Previdência. Sei que Senadores vão ser obri-
gados a tirar suas assinaturas daqui, Suplicy. Sei de 
tudo isso. Sei que não vão comparecer para não dar 
quórum na abertura. Sei que vão fazer isso proposi-
tadamente, para que esta CPI não funcione. Mas eu 
estarei aqui nesta tribuna, a voz dos velhinhos, a voz 
dos aposentados, a voz dos massacrados. Eu estarei 
aqui mostrando o rombo da Previdência, mostrando 
por que fazer isso com os aposentados brasileiros, 
desmascarando. E foi para isto que eu vim para cá: 
para defender a sociedade brasileira, com moral, sem 
medo, sem dever nada a ninguém. Não devo nada a 
governo nenhum! Tenho minha honra, tenho minha 
moral, exatamente para defender as classes sofridas 
deste País.

Pois não, Senador.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Se-

nador Mário Couto, em primeiro lugar, gostaria de co-
mentar aquilo que V. Exª, de início, ressaltou. Gostaria 
de ler, para que tenhamos uma melhor compreensão, 
a frase do Presidente Lula à pergunta feita pela Folha 
de S. Paulo :

“Ciro diz que o senhor e Fernando Henri-
que Cardoso foram tolerantes com o patrimo-
nialismo para fazer aliança no Congresso, ou 
seja, aceitaram a prática de usar bens públi-
cos como privados. [E ele então respondeu:] 
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“Qualquer um que ganhar as eleições, pode 
ser o maior xiita deste País ou o maior direi-
tista, não conseguirá montar o governo fora 
da realidade política. Entre o que se quer e o 
que se pode fazer, tem uma diferença do ta-
manho do Oceano Atlântico. Se Jesus Cristo 
viesse para cá, e Judas tivesse a votação num 
partido qualquer, Jesus teria de chamar Judas 
para fazer coalizão.””

Permita, Senador Mário Couto, que eu possa ....
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Tente 

justificar...
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Permita 

que eu faça uma reflexão antes que V. Exª.... 
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Tente jus-

tificar o injustificável. Tente. Se V. Exª conseguir, vou 
aplaudi-lo. Tente. É tentar justificar o injustificável. Se 
V. Exª conseguir, vou aplaudi-lo. Tente. Vou escutá-lo. 
Tente.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – É pos-
sível que V. Exª tenha já ouvido palavras minhas no 
seguinte sentido: eu quero muito ver o dia em que o 
nosso Presidente da República – e isso ao tempo de 
qualquer dos Presidentes que estiveram na Presidência 
enquanto estou aqui como Senador – ou a Presidente 
da República possa dizer a cada Deputado Federal, 
a cada Senador: “Você sempre vote de acordo com a 
sua consciência, como avaliar que seja o melhor para 
o Brasil, para os interesses do povo e da Nação brasi-
leira, para que todos nós possamos ter sempre a visão 
do interesse público no sentido maior”. E que nunca 
precise o Presidente ou os seus Ministros dizerem a um 
Senador ou a um Deputado que ele terá a possibilidade 
de indicar qualquer pessoa para Ministro, membro de 
agências, órgãos da Administração Pública, empresas 
estatais, e assim por diante...

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Conclua, 
Senador, por causa do tempo.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – ...ou 
liberar emendas do Orçamento. Pois bem...

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Conclua, 
Senador Suplicy, por causa do tempo.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Se 
algum dia eu estiver na chefia do Poder Executivo, eu 
vou procurar agir assim, e gostaria de ver o Presidente 
Lula poder dizer isso. Mas o que ele aqui está dizendo 
é que, na experiência dele...

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Conclua, 
Senador

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – ...isso 
não tem sido possível. Mas eu quero me empenhar e 

acho que é responsabilidade de todos nós – minha, de 
V. Exª, de cada um dos 81 Senadores – que possamos 
chegar a um procedimento dessa ordem.

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Pois não. 
Eu agradeço.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Eu 
avalio que isso é a expectativa de todo o povo bra-
sileiro com respeito a cada um de nós, Senadores e 
Deputados Federais.

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Eu agra-
deço o aparte de V. Exª, Senador Suplicy.

Senador Suplicy, V. Exª piorou o meu pensa-
mento. V. Exª embaralhou mais o meu pensamento 
e decepcionou mais o meu pensamento. Não que V. 
Exª tenha me decepcionado, mas a sua colocação me 
decepcionou mais.

Não há justificativa para essa frase do Presiden-
te. Eu lamento, porque eu acho que o Presidente Lula 
é um homem popular. Mas ele dizer que, se Cristo 
viesse à Terra – Cristo, ele foi buscar logo Cristo –, 
para fazer uma boa administração, ele teria que se 
unir a Judas.

O Presidente disse à Nação brasileira e ao mun-
do que ele teve que se unir a bandidos e ladrões para 
governar este País. Quando V. Exª acrescenta que o 
Parlamento não tem que ser submisso, Senador Su-
plicy, eu concordo com V. Exª. Olhe para mim, Senador! 
Aqui está o exemplo disto, na sua frente. Eu não tenho 
cargos públicos! Não quero jamais, na minha vida, ser 
submisso a qualquer governo!

Quero ter a minha moral! Quero ter o meu com-
promisso com a minha Nação e com o meu Estado do 
Pará! Quero olhar em cada rosto, de cada paraense, 
de cada brasileiro, e dizer que, desta tribuna aqui, eu 
digo o que quiser. Eu os defendo com moral, porque 
não recebo cargos públicos nem verbas públicas para 
negociar com eleitores. Esse é o exemplo, Senador. 
Esse é o exemplo.

Sr. Presidente, já gastei muito tempo, a tolerân-
cia e a paciência de V. Exª. Quero descer desta tribuna 
agradecendo a V. Exª e quero lhe dizer que vou rezar, 
vou orar para que o Presidente da República corrija 
suas frases, que tenha pena daqueles que sofrem, e 
que deixe essa CPI prosseguir.

Deixe, Presidente Lula. Isso é o que eu queria 
pedir, Suplicy. Deixe. Eu queria que o Presidente dei-
xasse que a população brasileira pudesse ter acesso 
ao rombo, saber quem foi que produziu esse rombo 
de R$9 bilhões nos cofres da Previdência; saber por 
que esses milionários, empresas, Governos não pa-
gam a Previdência, deixando os pobres aposentados 
em situação de miséria.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Sadi Cassol. Bloco/PT – 
TO) – Pela liderança, o próximo orador é o Senador 
Marcelo Crivella.

O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ. 
Como Líder. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revi-
são do orador.) – Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs. 
Senadores, senhores telespectadores da TV Senado, 
ouvintes da Rádio Senado, eu ocupo a tribuna hoje 
para prestar uma homenagem aos arquivistas. Existem 
profissões cujo exercício se dá longe do escrutínio da 
multidão, nos recessos dos escritórios, nos laboratórios 
de pesquisa ou nos túneis das minas. Muitas vezes, 
nem nos damos conta da sua existência, embora o re-
sultado dos seus serviços nos beneficie a todos. 

O arquivista é um desses agentes pouco lem-
brados do bem-estar coletivo. E nesta semana nós 
celebramos o Dia do Arquivista. De fato, em socieda-
des complexas, nas quais o registro, a classificação, a 
guarda e a recuperação dos atos de ofício constituem 
necessidade, a atividade do profissional de arquivo está 
em nosso cotidiano sem que a percebamos. 

Assim como, já na primeira Constituição brasilei-
ra, a idéia de um Arquivo Nacional se fazia presente, 
a Carta de 1988 assegura a todo cidadão ou cidadã 
o direito ao habeas data, ou seja, ao acesso às infor-
mações sobre ele ou ela guardadas nos arquivos do 
Estado, em qualquer nível. Desse modo, o profissional 
de arquivologia, além de prestar um serviço ao Esta-
do, de conservar a memória dos atos legais públicos 
e privados, ainda está diretamente relacionado a um 
dos mais importantes dispositivos constitucionais ga-
rantidores da democracia e do Estado de direito. 

Os arquivos não guardam somente dados pes-
soais dos cidadãos; informações científicas, culturais e 
históricas também devem ser preservadas e colocadas 
à disposição de quem as quiser compulsar. O trabalho 
do arquivista está, portanto, nos museus, bibliotecas, 
casas de espetáculos e outras instituições do mundo 
da cultura e da ciência.

Aqui mesmo, no Congresso Nacional, temos ar-
quivistas trabalhando na catalogação e conservação 
de tudo aquilo que dizemos, decidimos e elaboramos 
no plenário e nas comissões. Se hoje qualquer pessoa 
pode, por meio da Internet, acessar as atas e os Anais 
das sessões do Senado e da Câmara, isso se deve ao 
trabalho dos técnicos de informática e de arquivo que, 
nestas Casas, trabalham fora das vistas das câmaras 
e dos ouvidos do microfones.

Sr. Presidente, eu queria também dizer que a 
função do arquivo e do arquivista expressa na nossa 
primeira Constituição Imperial de 1824, outorgada por 
D. Pedro I, já previa, em um de seus artigos, a constru-
ção do Arquivo Público, que hoje fica no Rio de Janei-

ro, na minha terra, o Arquivo Nacional. O dispositivo já 
constava do projeto da Assembléia Constituinte desde 
20 de outubro do ano anterior, incluído por iniciativa 
do Deputado Pedro Araújo Lima, que viria a receber o 
título de Marquês de Olinda. Esta é a razão pela qual a 
Associação dos Arquivistas Brasileiros escolheu a data 
para a sua fundação em 1971, que se tornou também 
o Dia do Arquivista.

Hoje se diz que vivemos na era da informação. 
E é verdade: o acúmulo de conhecimentos e especia-
lizações tornou o enciclopedismo virtualmente impra-
ticável. Tudo o que o indivíduo necessita é o conheci-
mento sólido na área de sua especialização e o acesso 
à informação que se dá hoje predominantemente por 
sistemas de informática cada vez mais sofisticados 
e acessíveis. Toda a atual movimentação de dados e 
conhecimentos pelos meios de informática depende 
das estruturas de armazenamento e recuperação de 
informações que é tarefa da arquivologia.

Sr. Presidente, eu tenho pouco tempo, mas eu 
gostaria de deixar consignado nesta Casa a homena-
gem do Senado Federal aos arquivistas brasileiros e 
dizer também, Sr. Presidente, que tenho como ban-
deira tratar aqui, junto ao Executivo e ao Ministério 
do Planejamento, o Plano de Cargos e Salários dos 
funcionários denodados, devotados, competentes do 
Arquivo Nacional da minha terra, do Rio de Janeiro. 
Hoje o salário deles, Sr. Presidente, que são oriundos 
de vários setores do Governo e outros órgãos e insti-
tuições é constituído por bonificações, funções comis-
sionadas que eles perdem na hora da aposentadoria. 
O que pune o arquivista brasileiro depois de uma vida 
dedicada ao serviço público, condenando-o a uma apo-
sentadoria minguada. E é por isso que, lá no Arquivo 
Nacional, cheguei a encontrar uma senhora que vai sair 
na compulsória, aos 70 anos, porque se saísse antes 
para o seu merecido repouso, descanso com a sua fa-
mília, não teria como sobreviver. No Dia do Arquivista, 
na Semana do Arquivista, eu faço aqui um apelo às 
autoridades, sobretudo ao Ministério do Planejamento, 
à Ministra Dilma, da Casa Civil – o Arquivo Nacional é 
ligado a sua Pasta –, que possa debruçar-se e encon-
trar um caminho para que o salário desses servidores 
seja consolidado de tal forma que o que ganham hoje 
possam levar para sua aposentadoria. 

É bem verdade que o regime geral da Previdên-
cia Social ainda não é, nem de perto, aquilo que nós 
sonhamos, mas, graças a Deus, agora, neste mês de 
outubro, já vão receber metade do 13º, uma conquista 
do Governo do Presidente Lula, porque, antes dele, não 
havia essa possibilidade. Já concluo, Sr. Presidente. 
Ainda há muito o que fazer pelos nossos aposentados, 
e a situação dele nos envergonha a todos. 
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No caso do arquivista, sobretudo dos funcioná-
rios do Arquivo Nacional da cidade do Rio de Janeiro, 
é cruel, é desumano, é inaceitável que, ao se apo-
sentarem, eles percam 60% do seu salário, ou sejam 
condenados – digo condenados porque o trabalho 
passa a ser compulsório – a continuar no serviço até 
os 70 anos de idade, quando atingem a compulsória 
do serviço público e vão para casa. Aí, aos 70 anos de 
idade, com todas as fragilidades, dificuldades, perple-
xidades, adversidades que a vida nos impõe no nos-
so natural crepúsculo, eles ainda tenham que perder 
60% do salário.

Faço aqui esta denúncia que também é um ape-
lo – com certeza, essas palavras hão de ecoar no 
Ministério Público, sobretudo na Casa Civil –, para 
que se promova o Plano de Cargos e Salários deles. 
Não haverá despesa alguma, absolutamente nem um 
centavo a mais, apenas para que as remunerações 
adicionais de cargos comissionados hoje possam ser 
integralizados num único salário, e eles possam levar 
isso no momento da sua aposentadoria.

Sr. Presidente, muito agradecido pela sua gene-
rosidade. Eram essas as minhas palavras.

O SR. PRESIDENTE (Sadi Cassol. Bloco/PT - 
TO) – Será feito o registro, de forma regimental.

O próximo orador inscrito é o ilustre Senador 
Sérgio Zambiasi.

O SR. SÉRGIO ZAMBIASI (PTB – RS. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Obriga-
do, Presidente Sadi Cassol. É muita honra, muita ale-
gria ver mais um gaúcho na Presidência desta Casa. 
Nós gaúchos somos absolutamente privilegiados aqui 
no Senado, já que, no conjunto de 81 companheiros, 
somos 7 nascidos no Rio Grande do Sul. Além dos 
três eleitos pelo Estado, eu, o Simon e o Paim, temos 
ainda o Senador Cassol, que está presidindo a ses-
são neste momento; a Senadora Serys, o Senador 
Gilberto Goellner e o Senador Neuto de Conto, que, 
por sinal, é meu conterrâneo, pois nascemos na mes-
ma cidade, Encantado, na região do Vale do Taquari. 
Então, hoje, seguramente, para nós gaúchos é um dia 
especial, tendo mais um gaúcho presidindo a Casa. 
Isso é fruto também das migrações, do muito que o 
Rio Grande do Sul contribuiu para desenvolver o nosso 
País. Seguramente, são homens e mulheres que as-
cenderam política, social e profissionalmente nos Es-
tados em que foram acolhidos. Naquelas décadas de 
migrações, nos anos 70, por muitas famílias gaúchas, 
muitas regiões deste País foram povoadas. Muito feliz 
em tê-lo na Presidência desta Casa neste momento, 
Senador Cassol.

Quero também somar-me à manifestação do Se-
nador Mário Couto em defesa dos aposentados. Ele 

fez um brilhante pronunciamento, uma cobrança muito 
forte aqui. Mas também lembro que temos um grande 
lutador, um grande líder - aliás, ele é o autor de todos 
os projetos aprovados aqui e que estão na Câmara 
dos Deputados, tentando resgatar a dignidade salarial 
dos aposentados. É o Senador Paulo Paim. São espe-
cialmente esses que procuram evitar as muitas perdas 
que os aposentados sofreram até hoje em razão de 
decisões egoístas tomadas no passado, mas agora já 
foram corrigidas pelo Senado. Basta que a Câmara dos 
Deputados siga a mesma linha do Senado, aprovando 
os projetos de autoria do Senador Paulo Paim.

Então, deixamos aqui nossa integral solidariedade 
a todos os aposentados. Vamos lembrar também que 
fizemos noites de vigília nesta Casa. Estivemos em to-
das as noites e amanhecemos juntos nesta Casa em 
defesa da melhoria de vida de todos os aposentados 
e aposentadas deste País. Sempre é bom resgatar a 
atividade intensa que o Senado, em suas comissões, 
por seus Senadores e seu Plenário, tem feito na luta 
pelos aposentados. Mas estamos exatamente nes-
te limite. Agora, o próximo passo deve ser dado pela 
Câmara dos Deputados. Aguardamos que ela possa 
fazê-lo ainda neste ano, até dezembro, para que, no 
ano que vem, esses homens e mulheres possam recu-
perar as muitas perdas que tiveram a partir das suas 
aposentadorias.

O Senador Crivella comentou sobre o Dia do Ar-
quivista, que é hoje, que merece, obviamente, a nossa 
homenagem.

Eu venho à tribuna também para falar de uma 
data especial. Nós estamos hoje antecipando esta 
data, 25 de outubro, que é o dia da Odontologia bra-
sileira, o Dia do Cirurgião-Dentista, o Dia Nacional da 
Saúde Bucal.

Esta homenagem, que faço com muito orgulho, 
enseja, Senador Cassol, uma reflexão sobre essa 
nobre profissão, seus avanços, seus pleitos e suas 
preocupações.

Tenho acompanhado de perto as lutas da Odon-
tologia brasileira, em especial a luta das entidades de 
classe do meu Estado, do nosso Estado, o Rio Grande 
do Sul, posto que a liderança nacional dos dentistas 
é exercida por um gaúcho que tem a responsabilida-
de de presidir o Conselho Federal de Odontologia, Dr. 
Miguel Álvaro Santiago Nobre. Seu trabalho fecundo é 
reconhecido em todo o País por ter alcançado notável 
visibilidade e respeito para as reivindicações da classe, 
na busca de melhores políticas de saúde bucal para a 
população brasileira.

O Dr. Miguel Nobre, nos três mandatos frente ao 
CFO, trouxe a Odontologia para dentro do Congresso 
Nacional, fazendo-nos olhar com outros olhos para 
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os pleitos dessa profissão, que, além de esculturar 
os sorrisos, luta por melhores condições de trabalho 
e por melhor cobertura de saúde para toda a popula-
ção brasileira.

A essa postura altiva e eficiente do nosso Con-
selho Federal de Odontologia, devem ser creditados 
avanços, tais como: investimentos do Programa Brasil 
Sorridente; instalação dos centros de especialidades 
odontológicas, ampliação das equipes de saúde bu-
cal no Saúde da Família, com a inclusão do cirurgião 
dentista - chega-se a mais de 14 mil equipes atuando 
em 4.058 Municípios. Ainda falta bastante, ainda faltam 
quase dois mil Municípios ser incluídos. Mas já é um 
avanço considerável, que precisa ser celebrado.

Não bastassem esses avanços, o Ministério da 
Saúde divulgou, em julho passado, os seguintes da-
dos – e isso é importante refletir, porque mostra que 
ainda falta muito para se investir na área da odonto-
logia social:

– 30% dos brasileiros (60 milhões) nunca trata-
ram dos dentes;

– 60% das crianças até 5 anos têm uma cárie;
– 14% dos adolescentes jamais foram ao dentis-

ta;
– 20% dos brasileiros (40 milhões) já perderam 

todos os dentes;
– de cada quatro idosos, três não têm mais den-

tes.
E vejam que temos mais de 180.000 dentistas 

no Brasil, as mais modernas técnicas, um avanço tec-
nológico incomparável, e os melhores profissionais na 
área odontológica, além do Brasil Sorridente, lança-
do pelo Presidente Lula e que tem sido aplaudido por 
profissionais e gestores da saúde pública no Brasil. O 
que falta, então?

A inserção da Saúde Bucal na estratégia Saúde 
da Família representou a possibilidade de criar um 
espaço de práticas e relações a serem construídas 
para a reorientação do processo de trabalho e para a 
própria atuação da saúde bucal no âmbito dos servi-
ços de saúde. 

Dessa forma, o cuidado em saúde bucal passou 
a exigir a conformação de uma equipe de trabalho que 
se relacione com usuários e que participe da gestão 
dos serviços para dar resposta às demandas da po-
pulação e ampliar o acesso às ações e serviços de 
promoção, prevenção e recuperação da saúde bucal, 
por meio de medidas de caráter coletivo e mediante o 
estabelecimento de vínculo territorial.

De dezembro de 2002 até junho de 2009, foram 
implantadas quase 14 mil novas Equipes de Saúde 
Bucal (ESB) na Estratégia Saúde da Família, chegan-

do a um total de 18.220 equipes atuando em quase 
cinco mil Municípios.

Houve, nesse período, um acréscimo na cober-
tura populacional de mais de 61 milhões de pessoas, 
totalizando 87,6 milhões de pessoas cobertas por es-
sas equipes. A meta para 2010 é chegar ao total de 
22.250 ESB em funcionamento. A meta para este ano 
é alcançar 20.500 ESB atuando no País.

O Programa Brasil Sorridente aumentou o valor 
dos incentivos repassados para as Equipes de Saúde 
Bucal da Estratégia Saúde da Família. Agora, as equi-
pes de saúde bucal modalidade I recebem R$24 mil ao 
ano, e as de modalidades II, R$30 mil também ao ano. 
As equipes também recebem, no mês subsequente da 
implantação, em parcela única, o valor de R$7 mil para 
investimentos, para cursos. As equipes da modalidade 
II recebem ainda cadeira e acessórios odontológicos 
para uso do técnico em saúde bucal.

Para apoiar as atividades desenvolvidas pelas 
Equipes de Saúde Bucal, que contam com um técni-
co em saúde bucal, o Ministério da Saúde forneceu 
1.311 consultórios odontológicos completos aos Mu-
nicípios.

Vejam os esforços que o Presidente Lula vem fa-
zendo para diminuir uma herança cruel que, ao longo 
dos anos, foi se acumulando no País. Portanto, cabe, 
sim, ao Congresso Nacional continuar lutando pela 
saúde bucal dos brasileiros, ampliando os recursos 
orçamentários e buscando espaços para que todos 
os brasileiros tenham um sorriso saudável.

O slogan “Só Existe Saúde com Saúde na Boca’, 
instituído pelo Conselho Regional de Odontologia do 
Rio Grande do Sul, é sábio e serve para esclarecer 
que o sangue que circula por todo o corpo humano 
passa também pela boca, daí a preocupação em pre-
venir doenças bucais, que podem afetar a saúde de 
todo o corpo.

Presidente Cassol, no nosso Estado, o Rio Gran-
de do Sul, estamos em plena 8ª Semana Estadual de 
Promoção da Saúde Bucal, instituída por Lei em 2002 
e, desde lá, liderada pelo Comitê das Entidades de 
Classe da Odontologia, o Ceco, que congrega 28 en-
tidades e é coordenado pela Drª Salete Maria Pretto, 
professora da nossa PUC/RS, tendo como principal 
apoiador o Conselho Regional de Odontologia, pre-
sidido pelo Dr. Joaquim Cerveira e composto por um 
plenário plural que representa os mais de 17 mil den-
tistas gaúchos.

Este pronunciamento se insere na programação 
oficial que neste ano traz como tema central “O Den-
tista em Defesa da Vida”. A programação se iniciou 
no dia 19 de outubro com um debate “A Odontologia 
e a Mídia”, justamente para debater o espaço que a 
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saúde bucal ocupa nos meios de comunicação. Essa 
atividade se estenderá exatamente até o próximo dia 
25 de outubro, domingo, Dia do Dentista, quando a 
classe lançará o desafio COPA 2014 É SÓ ALEGRIA, 
SAÚDE NA BOCA DO POVO. Será trabalhada a di-
minuição dos índices negativos da população do Rio 
Grande do Sul, no sentido de que possamos chegar, 
em 2014, com uma saúde bucal digna de um povo 
alegre e feliz como é o povo gaúcho.

Numa variada programação, inserem-se ativida-
des socioculturais, mostra científica, curso de promo-
tores de saúde bucal e exames preventivos de câncer 
bucal.

Na noite de hoje, dia 22, na Sogipa, acontecerá a 
entrega da Inscrição Remida a destacados cirurgiões-
dentistas que possuem uma extensa folha de serviços 
prestados à odontologia do Rio Grande do Sul. Esse 
evento será coordenado pelo Conselho Regional de 
Odontologia (CRO/RS). 

Essas lutas e conquistas são fruto especialmente 
do espírito de integração e convergência das entidades 
que buscam atuar em sintonia com a representação 
política, defendendo propostas que signifiquem avan-
ços para a saúde bucal de toda a população.

A classe odontológica, liderada pelo seu Conselho 
Regional, aderiu, no mês de agosto passado, à cam-
panha “Crack nem Pensar”, apresentada à sociedade 
pelo Grupo RBS, no sentido de que o dentista vá além 
do atendimento curativo, mas que observe as condi-
ções psicológicas de seu paciente. Portanto, parabéns 
a todos os dentistas gaúchos por essa iniciativa.

No que se refere ao câncer bucal – um proble-
ma grave que preocupa os nossos colegas cirurgiões-
dentistas –, a cada ano, são diagnosticados no Brasil 
mais de dez mil casos de câncer de boca, segundo 
dados do Instituto Nacional de Câncer (Inca). Destes, 
80% são detectados tardiamente, quando a doença 
está em estágio bastante avançado. Isso faz com que 
a metade desses pacientes tenha sobrevida média de 
cinco anos apenas. Grave é que, entre os cânceres, 
esse é o de identificação mais fácil – basta realizar o 
autoexame.

Pois no Rio Grande do Sul, no dia 31 de maio, 
temos o Dia Estadual de Combate ao Câncer Bucal, 
quando a educação e a prevenção são trabalhadas ma-
ciçamente com a população, alertando que o autoexame 
é o meio mais eficaz de prevenir o câncer bucal.

Ao parabenizar os dentistas do Brasil e, em espe-
cial, os do Rio Grande do Sul, refiro que, seguramente, 
em nosso Estado, é praticada uma das odontologias 
mais avançadas do Brasil, com o permanente aprimo-
ramento técnico e profunda preocupação social dos 
seus profissionais. Ela tem superado os seus limites e 

contribuído sobremaneira para a melhoria dos dados 
estatísticos em saúde bucal no Brasil.

Uma notícia que nos anima é que, por intermédio 
do Ceco, o comitê que congrega as entidades de clas-
se, são realizadas importantes ações conjuntas em prol 
da saúde bucal, principalmente as atividades voltadas 
à população mais desassistida do nosso Estado.

A inserção dos cirurgiões-dentistas no País é re-
lativamente recente, é de 1884, assim como também o 
é a visão multidisciplinar e social da Odontologia, que 
leva em conta as questões da miséria, da pobreza, do 
saneamento básico e das doenças daí advindas. 

Todos nós, Senadores, estaremos atentos, se-
guramente, às causas da Odontologia brasileira. Aos 
dentistas gaúchos, tenham em mim um parceiro, a fim 
de lutarmos juntos pela melhora do atendimento em 
saúde bucal do nosso povo. 

Aos bravos profissionais do sorriso, deixo-lhes os 
meus mais sinceros votos de que o espírito de união 
continue orientando a direção das nossas entidades, 
as conquistas continuem sendo diligentemente per-
seguidas e todos os dias possam ser o Dia Nacional 
da Saúde Bucal na vida dos cidadãos e cidadãs do 
nosso País.

Portanto felicidades a todos e cumprimentos à 
classe odontológica do Brasil pelo dia 25, que é o Dia 
do Cirurgião Dentista e também o Dia Nacional da 
Saúde Bucal.

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Sadi Cassol. Bloco/PT – 

TO) – Parabéns, Senador Zambiasi. Esta Presidência 
também quer se associar a essa homenagem ao den-
tista, cujo dia será comemorado no próximo dia 25.

O próximo orador inscrito é o Senador Osvaldo 
Sobrinho, que tem a palavra pelo tempo regimental.

O SR. OSVALDO SOBRINHO (PTB – MT. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – 
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ocupo a tribuna 
do Senado da República no dia de hoje para fazer uma 
justa homenagem ao Governador do Estado de Mato 
Grosso, Blairo Maggi, pelo trabalho que vem fazendo, 
principalmente no setor rodoviário.

Amanhã, especificamente, S. Exª inaugura uma 
das rodovias mais importantes do Estado, que liga a 
Capital à cidade de Juína, atendendo a vários municí-
pios importantes do nosso Estado que não existiam no 
mapa de Mato Grosso até 1970. De lá para cá, aglo-
merações humanas foram se tornando vilas e distritos, 
passando depois a cidades que, hoje, são grandes 
comarcas que formam o grande celeiro de produção 
do Estado de Mato Grosso.

O Governador Blairo Maggi, ao longo de seus 
sete anos de governo, tem no campo das rodovias o 
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seu ponto alto. Somos adversários políticos, inclusive, 
mas, justiça se faça, nesse campo, o Governador tem 
feito um trabalho espetacular.

Essa rodovia que, passando pelo Município de 
Campo Novo dos Parecis e outros, como Brasnorte, 
liga Juína à capital é a redenção desta região. Lembro-
me bem do sacrifício que era passar por aquela região, 
quando eu era Delegado de Educação e Cultura do 
Estado. Levávamos três ou quatro dias para chegar a 
Juína. No tempo das chuvas, as cidades ficavam com-
pletamente isoladas, Sr. Presidente.

Hoje essa é uma dádiva que recebemos, porque 
essa região, ligada a Cuiabá, evidentemente verá a sua 
economia prosperar muito mais, e essa cidade terá con-
dições de ver valorizado o trabalho e o suor daqueles 
que para lá foram, na década de 70 e 80, para fazer 
aquela grande cidade. Juína é uma cidade que surgiu 
de um núcleo colonizatório. O Governo do Estado do 
Mato Grosso começou ali. O Governador Fragelli, o 
Governador Garcia Neto, o Governador Frederico Cam-
pos, todos eles incentivaram uma colonização pública, 
feita pela Codemat. E, ao longo desse tempo todo ali, 
cresceu, desenvolveu-se a pequena propriedade e hoje 
é uma região onde, além da cultura de subsistência, 
temos uma pecuária bastante desenvolvida, uma pe-
cuária bastante rica, uma pecuária de qualidade, com 
a genética de primeira linha. E eles têm motivado, in-
centivado bastante para que aquela região se torne 
um grande polo de produção agropecuária.

Portanto, quero parabenizar S. Exª, o Governador, 
parabenizar toda a população de Juína, porque eles 
recebem esse presente do Governo do Estado, que, 
acima de tudo, era o sonho de todos aqueles que ali 
moram, todos aqueles que ali estão.

Já que estou falando em estradas, gostaria tam-
bém de falar, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, 
sobre um trabalho que o Dr. Luiz Antonio Pagot vem 
fazendo frente ao Dnit do Brasil.

No início de 2007, o Departamento Nacional de 
Infraestrutura de Transportes (Dnit) divulgou que as 
rodovias nacionais iriam receber, por um período de 
dez anos, uma dotação financeira de R$24 bilhões para 
serem aplicados em obras de recuperação, melhorias 
de infraestrutura e ampliação também das mesmas.

De acordo também com o Ministério dos Trans-
portes, metade dessa quantia seria aplicada em traba-
lho de recuperação e conservação e os R$12 bilhões 
restantes, em ampliação dessas estradas.

Para viabilizar o investimento até 2017, o Gover-
no Federal e empresas concessionárias assumiram o 
compromisso de bancar esse projeto, um grandioso 
projeto, porque se formos olhar para o passado, vere-
mos que, na verdade, as estradas do Brasil estavam 

todas elas danificadas, estavam todas arrebentadas. 
Era impossível você sair de qualquer parte do Brasil e 
não encontrar uma estrada que tivesse praticamente 
com a sua vida útil acabada. E ao longo desse perí-
odo, eu tenho certeza que um esforço hercúleo tem 
sido feito para que se possa recuperá-las. É claro que 
o Presidente da República, através do Ministério dos 
Transportes, dedicou o seu trabalho, a sua luta, à re-
cuperação das estradas. Mas podemos dizer que, na 
conjuntura atual, de acordo com a Ministra Dilma tam-
bém – ela tem falado muito –, os investimentos para 
as obras de infraestrutura nas rodovias brasileiras, 
modal de maior peso no Brasil, com mais ou menos 
58% da movimentação nessas estradas de transpor-
tes, até porque o Brasil, ao longo desse período todo, 
praticamente desativou as suas ferrovias, devem vir de 
parcerias entre Governo e iniciativa privada.

Mauá, no século retrasado, reabriu as nossas fron-
teiras. E havia uma corrida, naquela época, de todos os 
países para fazer as suas grandes vias ferroviárias. Na 
verdade, no final do século passado e começo deste, 
o Governo brasileiro desativou praticamente todas as 
suas ferrovias, o que é, pode-se dizer, um desastre 
para a economia nacional.

Podemos dizer que muito pouco se fez e o pouco 
que se tinha estava praticamente sucateado. O Governo 
privatizou ou desativou essa estrada de ferro, no meu 
ponto de vista, optando só por um modal, o rodoviário, 
o que traz um prejuízo muito grande.

V. Exª, Sr. Presidente, que é do Tocantins, sabe 
o que pode significar uma ferrovia para o interior des-
te Brasil como um todo, com 8,511 milhões Km², um 
Brasil de dimensões continentais. Hoje nós não temos 
uma ferrovia completa, de norte a sul. Se nós tivésse-
mos duas ferrovias no sentido norte-sul, nós podería-
mos abranger praticamente todo o território nacional 
e, evidentemente, depois faríamos só ferrovias que 
pudessem interligar. Dessa forma, estaríamos com 
a nossa economia revitalizada, porque nós teríamos 
como transportar.

Fala-se muito que o Brasil precisa crescer, mas, 
no meu ponto de vista, como leigo até, acredito que, 
se o Brasil crescer, sair desse patamar de 4%, 3%, 
2%, e for para um patamar de 10%, como é a China, 
em três anos, o Brasil não aguenta. Não temos infra-
estrutura para aguentar um desenvolvimento desse 
tipo. Não temos rodovias, não temos ferrovias, somos 
um País dotado de uma costa espetacular, mais de 9 
mil quilômetros de costa marítima, no entanto, nossa 
marinha mercante é deficiente. O Brasil praticamente 
não investiu também nesse tipo de transporte.

Portanto, acredito que precisamos mudar o nos-
so modal de transporte. Precisamos largar um pouqui-
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nho as nossas vistas somente para o caminhão, como 
se fosse uma formiguinha carregando uma folha nas 
costas. Do norte de Mato Grosso até o Porto de Para-
naguá, temos mais de 3 mil quilômetros. Quer dizer, é 
impossível se fazer uma economia de mercado com 
um tipo de transporte desse aí.

Nós, de Mato Grosso, praticamente estamos qua-
se inviabilizados no nosso transporte, porque tudo que 
produzimos para exportar temos que levar no Porto 
de Paranaguá.

Ora, dois mil e poucos quilômetros transporta-
dos de caminhão e praticamente ficamos sem com-
petição nenhuma com ninguém. Nós introduzimos 
tecnologia, introduzimos a maior técnica de produção, 
desbravamos o cerrado, conquistamos todo o cerrado 
do Centro-Oeste brasileiro, mas lastimavelmente não 
temos hoje como transportar com força total aquilo 
que produzimos.

Temos a Ferro Norte chegando a Rondonópolis, 
já está na região de Alto do Garças, mas vai chegar até 
Sinop, mais 500, 600, 800 quilômetros. Logicamente, 
sabemos, demorará um tempo, até pela falta de recur-
sos. Mas acredito que o Governo Federal deveria pelo 
menos, de uma certa forma, deliberadamente buscar 
uma nova opção que seria, acima de tudo, motivar, 
criar as ferrovias para o Brasil.

O Presidente Sarney começou nesse sentido, 
fazendo a Norte–Sul. Houve um comentário nacional 
das indústrias de fabricantes de carros e de peças, 
logicamente muito aguçado, contra o Presidente Sar-
ney naquela época, dizendo que se fazia uma ferrovia 
para ligar nada a nada. Na verdade, era um equívoco 
puro, porque, se o Brasil não optar por esse meio de 
transporte, evidentemente estaremos com a nossa 
economia praticamente estrangulada.

E, como disse, na conjuntura atual, de acordo 
com a Ministra Dilma Roussef, Chefe da Casa Civil da 
Presidência da República, os investimentos para as 
obras de infraestrutura nas rodovias brasileiras, modal 
de maior peso, com 58% da movimentação, devem vir 
sempre de parcerias que serão estabelecidas entre o 
governo e a iniciativa privada.

Essa é uma das coisas, Sr. Presidente, que acre-
dito que nós temos de começar a entender melhor. 
Aquilo que o Estado não pode fazer, não precisa fa-
zer, que passe à iniciativa privada para fazer. Nós 
temos os exemplos das rodovias nacionais, aquelas 
que foram privatizadas, foram concessionadas, e são 
rodovias de primeira linha, de primeiro mundo hoje. 
No entanto, o Estado que não pode manter as rodo-
vias que têm, ainda continua só para dizer que é pa-
trimônio nacional, e continua investindo nelas sem ter 
patrimônio para tal.

Portanto, acredito que é necessário começar mais 
uma leva de rodovias neste Brasil e também privatizá-
las ou concessioná-las, a fim de que possa a iniciati-
va privada também melhorar e participar com o seu 
capital. Já que não temos os recursos pelos cofres da 
União, que se possa, então, dar à iniciativa privada, 
que logicamente vai buscar lucro, mas que faça essas 
estradas e faça com que esse tipo de transporte seja 
motivado e seja melhorado, porque nós não podemos 
continuar da forma que estamos.

Portanto, acredito que, mesmo como se fosse 
um plano piloto, nós deveríamos buscar essas PPPs, 
a fim de que elas pudessem, logicamente, trazer li-
nhas, parcerias, e nós pudéssemos oferecer, através 
de bancos oficiais ou bancos privados, condições para 
que tivessem recursos para aumentar, desenvolver e 
melhorar a malha viária do País.

Portanto, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, 
somos sabedores de que as deficiências na nossa in-
fraestrutura, notadamente a precariedade de mais da 
metade das rodovias pavimentadas no Brasil contribui 
de maneira importante para retardar o nosso desenvol-
vimento e causam anualmente prejuízos incalculáveis 
aos cofres públicos.

De acordo com os dados do Ministério da Previ-
dência Social divulgados pelo Anuário Estatístico de 
2007, o Transporte Rodoviário de Cargas, se compa-
rado às demais atividades econômicas, responde por 
15% dos óbitos nas rodovias e 7% dos casos de inva-
lidez permanente. Sem dúvida alguma, a maior culpa 
por esse índice elevado de acidentes recai sobre as 
estradas que se degradam ao longo do tempo e hoje 
estão longe de oferecer boas condições de uso.

Por outro lado, estudos feito pelo Instituto de Pes-
quisa Econômica Aplicada (Ipea), baseado em dados 
revisados recentemente pela Polícia Federal (PRF), 
mostra que um caminhão que se acidenta a cada mi-
nutos nas rodovias federais. Por sua vez, no ranking 
das estradas mais degradadas, a Fernão Dias aparece 
em primeiro lugar como a pior rodovia do Brasil. Nas 
estradas do Paraná, por exemplo, caminhões e carre-
tas são os principais responsáveis por 25% dos aci-
dentes que acontecem anualmente. Quando existem 
casos de morte nesses desastres, os caminhões são 
responsáveis praticamente em 4,2% do total pesqui-
sados, que são de 4 a 18 mil quilômetros de estradas 
de péssima qualidade e péssima rodovias.

Mas não quero retratar aqui a situação nacional 
que nós conhecemos. Quero retratar mais a situação 
do meu Estado.

Estive agora na cidade de Sinop, a 500 quilôme-
tros de Cuiabá. E aí prossegui até Alta Floresta, onde 
recebi o título de cidadão alto-florestense. E nós pu-
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demos ver o esforço que o Dnit está fazendo naquela 
região. O Diretor do Dnit que também por lá passou e 
o Dr. Antonio Pagot fizeram um esforço hercúleo. Nós 
temos mais de dez empresas trabalhando naquela es-
trada. A BR-163 segue no ramal de Mato Grosso e vai 
até o Pará; vai sair praticamente lá em Itaituba, aquela 
região toda. Esta estrada, indiscutivelmente, é a dorsal 
da nossa economia. Essa estrada pavimentada vai dar 
a Mato Grosso uma nova fisionomia na sua economia; 
vai dar uma nova dimensão naquilo que plantamos e 
naquilo que colhemos.

Portanto, quero parabenizar neste momento aqui-
lo que plantamos e que colhemos. Quero parabenizar 
neste momento o Dr. Luiz Antonio Pagot por esse tra-
balho hercúleo que fazermos. Sabemos que ainda é 
deficiente, mas sabemos também que esse trabalho, 
que esse esforço tem sido, da parte dele, denodado, 
porque ele conhece a nossa realidade e os nossos 
problemas.

A BR-170, importantíssima, que pega aquela 
região de Barra do Garça, indo até Vila Rica, lá em 
cima, é uma estrada também estruturante para Mato 
Grosso, onde temos novas cidades aparecendo, uma 
nova economia que se expande através da soja, que 
já passou para aquela região. Portanto, é uma região 
também que, hoje, já está com o esforço do Dnit nes-
se sentido.

A BR-364, que passa todo o dorsal de Mato Gros-
so até chegar a Rondônia, é uma estrada estruturante 
que está em recuperação total.

Portanto, neste sentido, quero deixar como con-
tribuição o meu agradecimento ao Presidente do Dnit 
e também ao Ministério dos Transportes pelo trabalho 
feito, para que possamos, na verdade, colocar Mato 
Grosso, mesmo com suas dificuldades, no contexto da 
economia nacional. Produzir nós sabemos, as terras 
são férteis e boas, temos sol o ano todo, as chuvas 
também regam as nossas terras, mas é necessário 
que o Governo coloque a sua mão, coloque a sua 
determinação política para que possamos verdadei-
ramente fazer com que as nossas estradas, com que 
os nossos transportes possam ser mais viabilizados 
e que possamos ter mais condições de expandir a 
nossa economia.

Assim, Sr. Presidente, quero agradecer por esta 
oportunidade e, ao mesmo tempo, dizer que o Senado 
Federal precisa estar na vanguarda desse processo, 
motivando e cobrando do Governo Federal e das au-
toridades que conheçam o interior do nosso País, as 
nossas dificuldades, os nossos problemas, as nossas 
riquezas, tudo aquilo que este Brasil gigante faz e tem, 
podendo contribuir muito para a melhoria do nosso povo, 
daqueles que adentram para o interior deste País.

É um País que, na verdade, tem tudo a dar, mas 
é necessário que a ele se dê a contribuição de fazer 
uma administração pública de primeira qualidade.

(Interrupção do som.)

O SR. OSVALDO SOBRINHO (PTB – MT) – Que 
se possa verdadeiramente dizer ao homem que lá está 
que é necessário produzir, mas é necessário também 
o Governo dar a ele a atenção devida, principalmente 
em relação àquilo que está nas suas mãos.

Portanto, Sr. Presidente, para encerrar, quero aqui 
agradecer por esta oportunidade, rica oportunidade que 
tenho, de estar aqui e falar da economia do meu Estado, 
da riqueza do meu Estado e também dos problemas 
que avassalam o Brasil, dos problemas que temos de 
resolver e, principalmente, do problema crucial, volto 
a repetir, que é o problema do transporte no Brasil, 
apesar de termos hoje um Presidente do Dnit que é 
um homem que, verdadeiramente, tem feito o máximo 
que pode dentro dos recursos de que dispõe.

É necessário que os PACs que aí estão desen-
volvam e que a obstrução burocrática diminua, a fim 
de que se possa utilizar bem os recursos que estão no 
cofres públicos, os recursos que estão colocados para 
fazer o desenvolvimento do nosso Brasil.

Sr. Presidente, muito obrigado pela oportunida-
de.

Aqui, deixo as minhas felicitações àqueles que 
ajudam a construir este imenso Brasil que tanto ama-
mos.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Sadi Cassol. Bloco/PT – 

TO) – O próximo orador inscrito pela Liderança é o 
ilustre Senador Cristovam Buarque.

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF. Pela 
Liderança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
nossa Brasília, Senador Eurípedes, tem muitas razões 
para se orgulhar: o fato de ser um patrimônio histó-
rico mundial – talvez a única cidade moderna que é 
patrimônio –, o seu traçado, o fato de ser o produto 
do engenho de brasileiros como Lúcio Costa e Oscar 
Niemeyer, da vontade política de Juscelino Kubitschek, 
da capacidade executiva de um homem como Israel 
Pinheiro. Temos muito do que nos orgulhar, mas uma 
coisa que nos orgulha, de que poucos fora de Brasí-
lia sabem, é nossa Polícia Militar e nosso Corpo de 
Bombeiros.

Temos uma Polícia exemplar quando compara-
da com todas as outras do Brasil, com todo o respeito 
que tenho às demais. Temos um Corpo de Bombeiros 
também exemplar comparado, inclusive, com os me-
lhores do mundo inteiro.
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Venho aqui falar disso, porque ontem a Câmara 
dos Deputados, à uma hora da madrugada, aprovou, 
Senador Osvaldo, um plano de cargos e salários que 
nossas corporações, ambas, Polícia Militar e Corpo de 
Bombeiros, esperavam há muito tempo.

Venho aqui parabenizar a Câmara dos Deputa-
dos, que terminou, ontem, aprovando esse projeto à 
1h da madrugada. É um projeto que traz, por exemplo, 
algo inédito e creio que inimaginável há pouco tempo: 
a partir de agora, Senador Cassol, para entrar na Po-
lícia Militar ou ser soldado do Corpo de Bombeiros, é 
preciso ter diploma de nível superior. Creio que esse é 
um avanço com que Brasília sai na frente. Espero que 
os outros Estados nos copiem. Não é fácil imaginar o 
salto de qualidade que, certamente, vamos ter quando 
nossos soldados, quando nossos oficiais todos, desde 
o ingresso na carreira, já dispuserem de um diploma 
de nível superior. Creio que só o Instituto Rio Branco 
tem essa exigência para aqueles que ingressam no 
seu corpo. Isso foi aprovado ontem na Câmara dos 
Deputados e nos deixa muito satisfeitos.

Foi aprovada também, nesse novo plano de car-
gos e salários, uma nova forma de fluxo para promoção 
dos nossos soldados até oficiais. Até aqui, sabemos da 
dificuldade de um soldado ser promovido, sabemos da 
demora de um oficial dos quadros mais baixos chegar 
a coronel. A partir de agora, vamos dispor de um fluxo 
que permitirá a cada um da corporação militar ou da 
corporação militar dos bombeiros saber daí a quantos 
anos de sua vida ele vai chegar ao topo da carreira.

Foi aprovado também, para a segurança do Distri-
to Federal, porque não queremos que aqui aconteça o 
que acontece em outras cidades do Brasil, o aumento 
no número de vagas, para que a população brasilien-
se, para que a Capital da República possa ter esses 
soldados, que são muito melhores do que a média, 
também numa quantidade maior.

E também, algo que quebra um grande precon-
ceito e que faço questão de dizer, que cito com orgu-
lho, foi aprovada a possibilidade de reincorporação, 
para trabalhos específicos, de policiais que, em luta, 
nas ruas, sofreram violências, sofreram acidentes que 
os deixaram com algum grau de desabilidade. Por que 
um PM que levou um tiro durante um combate e que, 
por isso, ficou cadeirante tem que ir imediatamente 
para a reserva? Ele pode ficar trabalhando no escri-
tório, pode desempenhar diversas outras funções, até 
mesmo nas ruas.

O novo plano, creio que de um caráter inovador, 
talvez não só no Brasil, vai permitir que aqueles que 
sofreram acidentes e, por isso, perderam a totalidade 
da plenitude do exercício da sua força possam ser 
incorporados, se já estão na reserva, ou possam ser 

mantidos em atividades que permitam as suas diver-
sas dificuldades.

Foi também aprovada a contratação provisória 
de soldados e oficiais da reserva em momentos de ur-
gência. Vejam o que hoje acontece no Rio de Janeiro 
e as pessoas começam a pensar em trazer as Forças 
Armadas para lutarem contra o banditismo, conspur-
cando, obviamente, o Exército, cuja função é lutar con-
tra inimigos externos e não contra inimigos internos, 
contra invasores e não contra bandidos. Mas, de fato, a 
polícia do Rio de Janeiro precisa de mais tropas, mas 
apenas aumentar o número de vagas exige formação, 
exige treinamento, demora para dar resultados. 

Hoje, a Polícia Militar do Distrito Federal passa a 
dispor, graças à Câmara de Deputados, de uma maneira 
de aumentar os seus quadros imediatamente, convo-
cando os reservistas para que voltem ao exercício da 
atividade, por tempo determinado, obviamente. Fico 
muito feliz de dizer, porque participei dos que lutaram 
com mais vigor para isso, que também foi aprovado 
algo que já devia existir há muito tempo: uma gratifi-
cação pelo risco de vida.

No Brasil, há muitos trabalhadores que, dentro 
de um escritório, têm gratificação por risco de vida, e 
os PMs não tinham, apesar de exercerem uma tarefa 
em que o risco é permanente. Tanto é que a Polícia 
Civil já tem essa gratificação. Até mesmo os servido-
res de rua do Detran têm esse sistema de risco de 
vida. A partir de agora, nossos PMs vão poder dispor 
de uma gratificação de risco de vida, de tal maneira 
que suas famílias, que ficam em casa preocupadas 
quando eles saem para o trabalho, sabendo que es-
ses seres queridos podem não voltar, vão continuar 
sofrendo, é claro, pelo risco de morte, mas vão saber 
que o Estado não vai abandonar essas famílias caso 
aconteça uma tragédia na luta dos nossos PMs com 
os criminosos nas ruas.

Finalmente, o último ponto é uma promoção de 
soldados, alguns que há 20 anos estão na corpora-
ção e não tinham qualquer promoção na carreira. O 
plano ontem aprovado pela Câmara permite que nós, 
a partir de agora, ofereçamos uma promoção a esses 
soldados da PM do Distrito Federal, a nossos heróicos 
Bombeiros do Distrito Federal, que há anos não têm 
essa possibilidade.

Tudo isso, Sr. Presidente, falei que já temos. Mas 
há um senão: o projeto foi aprovado ontem na Câmara 
e virá rapidamente, espero, para o Senado, e é aqui 
que ele terá a aprovação definitiva. Por isso quero fazer 
um apelo a cada um dos nossos colegas Senadores: 
primeiro, para que o processo seja rápido e, segun-
do, para que não haja emendas, porque, se fizermos 
emendas outra vez, esse projeto terá dificuldade de 
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continuar avançando. Quero pedir especialmente aos 
Líderes dos partidos para que procurem apressar, da 
maneira mais rápida possível, de tal forma que, na 
próxima semana, o que falei aqui, em homenagem à 
Câmara dos Deputados, possa servir também como 
homenagem ao Senado Federal. 

Espero que a gente possa, Sr. Presidente, na 
próxima semana, aprovar esse plano. Isso foi resultado 
de um trabalho longo que envolveu todos os partidos. 
Nenhum partido aqui é dono disto e nenhum partido 
aqui ficou contra. 

Quero fazer um apelo também aos Senadores 
que representam os Estados de hoje que foram Terri-
tórios no passado, os quais, ao meu ver, também têm 
direito a receber os mesmos benefícios que os nossos 
PMs do Distrito Federal. Acho que eles têm direito, 
sem dúvida alguma. Mas creio que a melhor maneira 
de levar esse direito, que hoje chega ao Distrito Fe-
deral, aos outros Estados é aprovarmos aqui dentro, 
Senador Alvaro Dias, imediatamente, para o Distrito 
Federal e, logo depois, começarmos a trabalhar com 
a paciência que tiveram os PMs e os Bombeiros aqui 
do Distrito Federal para que esse privilégio, esse be-
nefício, esse direito chegue a todos os Estados que 
foram Territórios. E vou mais longe: espero que isso 
se amplie ainda mais e chegue também a todos os 
Estados brasileiros.

O Sr. Lobão Filho (PMDB – MA) – Senador 
Cristovam.

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) – 
Peço um minuto, Senador, porque estou concluindo.

Mas a melhor maneira de fazer com que isso 
chegue a todo o Brasil é os nossos Senadores, que 
representam outros Estados, entenderem que a melhor 
maneira é aprovar, o mais rápido possível, talvez na pró-
xima terça-feira, esse novo plano de cargos e salários 
dos nossos PMs e Bombeiros do Distrito Federal. 

É esse apelo que faço a todos os Senadores, 
especialmente aos Líderes de partido – e aqui está 
um deles, já fica registrado o meu apelo ao Senador 
Alvaro –, para que possamos aprovar imediatamente 
um processo longuíssimo de discussões do plano de 
cargos e salários da PM e dos Bombeiros do Distrito 
Federal.

Isso era o que eu tinha para falar, Sr. Presidente. 
Agradeço a sua paciência e agradeço também ao Sena-
dor Lobão, que havia pedido ali a palavra pela ordem, 
e eu preferi, primeiro, concluir o meu discurso.

O Sr. Lobão Filho (PMDB – MA) – Mais do que 
a palavra pela ordem, eu pediria a gentileza de um 
aparte, até de pé, se V. Exª me permite. Eu gostaria 
de fazer apenas o registro da presença do Ministro 
da Ciência, Tecnologia, Telecomunicações e Comuni-

cações de Angola aqui presente em nosso País, em 
visita oficial, no sentido de trocar experiências com o 
nosso País. Agradeço a V. Exª este espaço e gostaria 
que ficasse registrado nos Anais desta Casa a honro-
sa presença do digníssimo Ministro.

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) – Se-
nador, já que o senhor considerou isso um aparte, quero 
dizer da minha satisfação de poder estar na tribuna no 
momento em que recebemos o Ministro da Ciência e 
Tecnologia de Angola e seus acompanhantes, porque 
Angola é um país irmão do Brasil. Sabe-se que, há al-
guns séculos, chegamos a discutir que Brasil e Ango-
la fossem um só país, apenas com um imenso rio no 
meio, que é o Oceano Atlântico. Nós nos consideramos 
plenamente irmãos, quase o mesmo país.

Durante o discurso do Sr. Cristovam Bu-
arque, o Sr. Sadi Cassol deixa a cadeira da 
presidência, que é ocupada pelo Sr. Osvaldo 
Sobrinho.

O SR. PRESIDENTE (Osvaldo Sobrinho. PTB – 
MT) – O Senado da República congratula-se com tão 
nobre visita e espera que a permanência no Brasil seja 
proveitosa e que os nossos países possam se entre-
laçar cada vez mais, a fim de que possamos trabalhar 
em favor do progresso da humanidade. Sejam bem-
vindos! Senado os recebe de braços abertos.

Obrigado, Senador.
Com a palavra o Senador Alvaro Dias.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Pronuncia 

o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Srªs e Srs Senadores, de quando em vez 
se ouve que a Oposição não tem discurso. Eu fico a 
refletir e respondo: imaginem se a Oposição tivesse 
discurso! 

Na verdade, faltam espaços, auditórios, plená-
rios, tribunas, oradores para o discurso de oposição 
no Brasil. São tantos os equívocos, os desmandos 
que nós nos sentimos insuficientes para o discurso 
de oposição. 

Cobram, muitas vezes, que a Oposição não tem 
planos para o País e, na verdade, estão executando 
os planos da Oposição para o País. A política econô-
mica é oriunda dos governos que antecederam a este, 
especialmente os 15 anos de Plano Real.

A política social, da mesma forma: um conjunto de 
programas que tiveram origem em governos passados, 
foram organizados sob a denominação de Bolsa Famí-
lia, e atende a 11 milhões de famílias brasileiras. 

Mas, hoje, venho tratar de um assunto específico 
e que diz respeito à responsabilidade da Oposição. Ve-
nho abordar as responsabilidades em relação a esse 
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espetáculo de violência a que assistimos no Rio de 
Janeiro. Esse triste espetáculo de violência!

O recrudescimento da violência no País põe à 
mostra a claudicante política de segurança do Gover-
no Federal. A sensação de medo e de insegurança se 
alastra por todo o País. A taxa nacional de homicídios 
é de 23,7 casos por 100 mil habitantes, um índice 
alto frente aos padrões internacionais. A Organização 
Mundial da Saúde qualifica como zonas epidêmicas 
aquelas com taxas superiores a 10 assassinatos por 
100 mil habitantes. 

Estudos recentes mostram que a violência no 
Brasil não está mais circunscrita aos grandes centros 
urbanos; ela se disseminou pelo interior, chegando às 
cidades de pequeno e médio porte, deixando um rastro 
de destruição de vidas e de prejuízos econômicos. O 
Banco Mundial já chegou a estimar que o custo anual 
com violência no Brasil chega a 7% do nosso Produto 
Interno Bruto.

A explosão da violência é alarmante. Bandidos 
de várias facções criminosas agem à luz do dia e 
transformam cidades brasileiras em Medellín e Cali do 
passado. As ações criminosas são articuladas à dis-
tância, e o Poder Público se mostra incapaz de coibir 
as estratégias do crime amplamente anunciadas. Os 
ataques que ocorrem e que ocorreram no último final 
de semana na cidade do Rio de Janeiro, derrubando, 
inclusive, um helicóptero da Polícia Militar, foram co-
mandados de uma penitenciária de segurança máxima 
no Paraná, o meu Estado.

A responsabilidade da crise de violência na ci-
dade do Rio de Janeiro é especialmente do Governo 
Federal. Nós não estamos afirmando tratar-se de res-
ponsabilidade exclusiva do Governo Federal, mas é, 
em especial, responsabilidade do Governo Federal.

Os armamentos apreendidos pela Polícia Militar 
do Rio de Janeiro, de 2007 para cá – 35 metralhadoras 
antiaéreas – e o volume de drogas movimentado na ci-
dade demonstram que o Governo Federal não cumpre 
o seu papel em áreas vitais de sua responsabilidade. 
O tráfico de drogas e de armas é responsabilidade, 
sim, do Governo Federal. É exatamente em razão do 
tráfico de drogas e de armas que há o recrudescimento 
da violência no Rio de Janeiro.

Aliás, como ressaltou o Presidente do Supremo 
Tribunal Federal, Ministro Gilmar Mendes, o proble-
ma do contrabando de armas e do tráfico de drogas 
é responsabilidade da União e não se pode imputar 
aos governos locais. Palavras do Ministro Gilmar Men-
des, Presidente do Supremo Tribunal Federal, que não 
está no exercício da Oposição no Senado Federal, 
obviamente.

Mas eu vou além. Agora é a palavra de um alia-
do do Governo Federal. Aliás, o Governo do Rio de 
Janeiro é talvez, hoje, aquele mais ligado ao Governo 
Federal. As relações são estreitadas a cada momento 
e a cada passo.

Pois bem, é do Governo do Rio de Janeiro que eu 
recolho palavras, apontando para o Governo Federal 
como principal responsável.

Veja o que diz o Secretário de Segurança Pública 
do Rio de Janeiro: 

“O Rio precisa que o Governo Federal 
assuma plenamente a responsabilidade legal 
de combate à droga. Se não assume, nós as-
sumimos. Tudo bem. Vamos fazer. Estamos 
fazendo. Mas polícia estadual é responsável 
por prevenção e investigação. Por encontrar 
e entregar o criminoso à Justiça. Tráfico de 
drogas é com a Polícia Federal. Infelizmente, 
no Rio não é. A Secretaria de Segurança faz 
as duas coisas aqui. Ou melhor: as três. A sa-
ber: a polícia de prevenção e de investigação, 
a polícia de combate ao tráfico de drogas e a 
polícia de proximidade, de reconquista dos 
territórios”. 

O Governo do Rio de Janeiro não pode 
conter verdadeira “corrida armamentista” entre 
integrantes do tráfico e do crime organizado. 
O Governo do Presidente Lula precisa se fa-
zer presente.

Portanto, não é um Senador da Oposição que está 
responsabilizando o Governo Federal neste momento. 
É o Secretário de Segurança Pública do Rio de Janei-
ro, que fala em nome do Governo do Rio de Janeiro, 
aliado do Governo Federal – e bota aliado nisso, tem 
sido um aliado que vai até as últimas consequências 
da solidariedade e da fidelidade política. Portanto, é 
uma afirmação insuspeita: é responsabilidade do Go-
verno Federal, e o Governo Federal tem que assumir 
o ônus dessa responsabilidade.

O baixo interesse do Governo nas questões es-
senciais da segurança pública parecia ganhar um alen-
to com a criação, em 2007, do Programa Nacional de 
Segurança Pública com Cidadania (Pronasci). Consi-
derando os recursos destinados ao Pronasci – mais de 
R$1 bilhão em 2009 –, verificamos um contingencia-
mento de aproximadamente 50% dos recursos. Uma 
outra disfunção observada é que quase a totalidade 
dos recursos liberados até o momento são destinados 
a bolsas de formação. 

Nós reconhecemos a importância de investir na 
qualificação profissional de segurança pública, toda-
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via, esse não pode ser o foco prioritário do programa 
num clima de guerra civil.

Levando em conta a amplitude e as várias ver-
tentes do Pronasci, questionamos a adequação de um 
programa dessa natureza estar integralmente sediado 
na Pasta da Justiça. Há uma visível falta de articulação 
entre as áreas do Governo no tocante ao Pronasci. 

No que diz respeito aos recursos do Fundo Na-
cional de Segurança Pública, a execução orçamentária 
igualmente não condiz com a situação grave enfren-
tada pelo País, especialmente pelo Rio de Janeiro. O 
contingenciamento beira também 50%.

No tocante ao Fundo Penitenciário Nacional, em 
2008, por exemplo, somente 85 milhões foram desem-
bolsados, de uma dotação prevista de R$206 milhões, 
o que representa 41% do total, incluídos os chama-
dos “restos a pagar”. O montante pago pelo Fundo de 
2008 foi 66% menor que o registro do ano anterior, em 
valores corrigidos.

Portanto, não há como não responsabilizar o 
Governo Federal. Isso se chama omissão. É por essa 
razão, inclusive, que apresentei um projeto, aprovado 
por unanimidade pelo Senado, que impõe a aplicação 
absoluta de todos os recursos consignados no Orça-
mento da União para segurança pública, sob pena do 
crime de responsabilidade a que estariam sujeitos o 
Presidente da República e o Ministro da Justiça. Esse 
projeto está parado na Câmara dos Deputados.

Se tivesse sido aprovado, caberia aqui o crime 
de responsabilidade. O Governo não aplicou a metade 
dos recursos consignados no Orçamento da União em 
2008. E, em 2009, repete a performance. 

Portanto, caberia, sim, imputar ao Presidente da 
República e ao Ministro da Justiça crime de responsa-
bilidade se o projeto de minha autoria tivesse sido apro-
vado e sancionado pelo Presidente da República. 

Nesta questão de tráfico de armas e de drogas, 
é preciso destacar que a tríplice fronteira, exatamen-
te envolvendo o meu Estado, o Estado do Paraná, é 
a passagem, de forma visível, de armamentos e de 
droga. Já por inúmeras vezes, desta tribuna mesmo, 
nós sugerimos ao Governo que se utilizasse do Exér-
cito nacional para combater o tráfico de drogas e de 
armas na tríplice fronteira. É uma missão que deveria 
ser reservada pelo Governo Federal ao Exército bra-
sileiro, evidentemente com o apoio da Polícia Federal, 
na integração necessária entre as diversas instituições 
policiais do País – a Polícia Federal, a Polícia Civil do 
Estado e a Polícia Militar. 

Houve até um momento em que o Governo de-
terminou uma força-tarefa, mas por pouco tempo, por 
poucos dias. Isso não é suficiente; isso, por si só, não 
estabelece o fim da criminalidade. Caberia, a meu 

ver, ao Presidente da República liderar esse proces-
so. Em vez de passar a mão na cabeça de lideranças 
das Farc, o Presidente da República deveria assumir 
uma postura de rigor no combate ao contrabando tan-
to de armas quanto de drogas. Nós sabemos que as 
Farc, sem sombra de dúvida, são, em grande parte, 
responsáveis, especialmente pelo tráfico de drogas 
que chega ao Brasil. 

São criminosos que deveriam ser responsabili-
zados por milhares de mortes em nosso País. O Pre-
sidente da República tem sido contemplativo, coni-
vente em relação às Farc. Caberia ao Presidente da 
República combater, sim, utilizando os instrumentos 
de que dispõe, como o Exército brasileiro, o tráfico de 
drogas, em vez de tirar fotografia ao lado de Evo Mo-
ralez, com um colar de coca pendurado no pescoço. 
A ação do Presidente deveria ser oposta à imagem 
que ele produziu e que foi distribuída pela imprensa 
nacional e internacional.

Portanto, Sr. Presidente, o meu tempo está-se 
esgotando e pretendo voltar a este assunto. Acho que 
o Congresso Nacional precisa debater a questão da 
segurança pública no País com muito interesse, não 
só nos momentos cruciais em que fatos notórios pro-
vocam indignação nacional, mas, pelo cenário de in-
segurança que existe no País, temos muito a fazer. E 
não é, evidentemente, apenas legislando.

Temo gerar essa falsa expectativa quando se 
aprova um projeto de lei no Congresso Nacional e se 
passa a ideia de estarmos resolvendo todos os proble-
mas que afligem a população brasileira. Especialmente 
no que diz respeito à segurança, gerar falsa expecta-
tiva é semear a frustração futura. Muito mais do que 
alterarmos legislação – e é evidente que temos de 
trabalhar para aprimorá-la –, muito mais do que isso, 
dependemos, neste momento, de que a autoridade se 
imponha, porque, enquanto a autoridade não se im-
põe, a marginalidade cresce. Autoridade constituída, 
impondo-se, atemoriza. Autoridade constituída que não 
se impõe faz com que marginais, sobretudo aqueles 
responsáveis pelo crime organizado, sintam-se mais 
poderosos do que as autoridades constituídas. E é isso 
o que vem ocorrendo no Brasil. 

Recursos: autoridade que se impõe e que libera 
recursos. Esse cenário de contingenciamento não pode 
prevalecer. O Governo está fechando as torneiras no 
que diz respeito a bancar a estruturação e a organiza-
ção para o combate ao crime organizado no País.

Nós mostramos os números. Se o Governo con-
tingência, inclusive nessa área de segurança pública, 
diante de tantos problemas a que estamos assistindo no 
País... E a violência não está mais apenas nos grandes 
centros urbanizados. A violência caminha pelo País. A 
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violência está em toda parte. A violência permanece 
nas ruas das grandes cidades, especialmente na pe-
riferia delas, mas viaja pelo interior do País e chega 
até mesmo às localidades mais longínquas, onde se 
encontram as menores comunidades. Diante desse 
cenário, não cabe ao Governo contingenciar recursos 
destinados à segurança pública, porque isso significa 
abrir perspectivas de crescimento da criminalidade 
e, certamente, de aumentar o número de vítimas em 
nosso País. 

Não é porque estamos comemorando uma con-
quista histórica para o Rio de Janeiro, a sede das Olim-
píadas de 2016. É porque o povo do Rio de Janeiro e o 
de todo o País têm o direito de viver com tranquilidade 
e segurança. E é obrigação do Governo e responsabi-
lidade do Estado oferecer cidadania, segurança, paz 
e tranquilidade para que o povo possa, Sr. Presidente, 
exercitar, na sua plenitude, a cidadania.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Osvaldo Sobrinho. PTB – 

MT) – Parabenizo V. Exª pelo seu pronunciamento.
Passamos à 

ORDEM DO DIA

A pauta da presente sessão fica transferida para 
a próxima terça-feira, dia 27. 

Está encerrada a Ordem do Dia.
São as seguintes as matérias não apreciadas e trans-

feridas para a próxima sessão deliberativa ordinária:

1 
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 16.09.2009)
Relator revisor: Senador João Pedro
(Sobrestando a pauta a partir de: 30.08.2009)
Prazo final prorrogado: 12.11.2009

2 
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 05.10.2009)
Relator revisor: Senador Papaléo Paes
(Sobrestando a pauta a partir de: 17.09.2009)
Prazo final prorrogado: 30.11.2009

3 
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO  

Nº 16, DE 2009 
(Proveniente da Medida Provisória nº 466, de 2009)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei de Conversão nº 16, de 2009, que dispõe 
sobre os serviços de energia elétrica nos Sis-
temas Isolados; altera as Leis nºs 9.991, de 24 
de julho de 2000, 9.074, de 7 de julho de 1995, 
9.427, de 26 de dezembro de 1996, e 10.848, 
de 15 de março de 2004; revoga dispositivos 
das Leis nºs 8.631, de 4 de março de 1993, 
9.648, de 27 de maio de 1998, e 10.833, de 
29 de dezembro de 2003; e dá outras provi-
dências (proveniente da Medida Provisória nº 
466, de 2009).

(Lida no Senado Federal no dia 13.10.2009)
Relator revisor: Senador Valdir Raupp
(Sobrestando a pauta a partir de: 17.09.2009)
Prazo final prorrogado: 30.11.2009

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. 
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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, Justiça e 
Cidadania: 1º pronunciamento: Relator: Senador 
João Alberto Souza, favorável, com a Emenda 
nº 1-CCJ, que apresenta; 2º pronunciamento: 
(sobre a Emenda nº 2, de Plenário), 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.

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 modifica o seu art. 
227 (dispõe sobre a proteção dos direitos econô-
micos, sociais e culturais da juventude). 

Parecer sob nº 297, de 2009, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Expedito Júnior, favorável, 
com as Emendas nºs 1 a 3-CCJ, de redação, 
que apresenta. 

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 
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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 96A, DE 2003

Primeira sessão de discussão, em primeiro 
turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 
96A, de 2003 (nº 277/2008, Substitutivo na Câ-
mara), que acrescenta §3º ao art. 76 do Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias, para re-
duzir, anualmente, a partir do exercício de 2009, 
o percentual da Desvinculação de Receitas da 
União incidente sobre os recursos destinados à 
manutenção e desenvolvimento do ensino de que 
trata o art. 212 da Constituição Federal; dá nova 
redação aos incisos I e VII do art. 208, de forma 
a prever a obrigatoriedade do ensino de quatro 
a dezessete anos e ampliar a abrangência dos 
programas suplementares para todas as etapas 
da educação básica; e dá nova redação ao §4º 
do art. 211, ao §3º do art. 212 e ao caput do art. 
214, acrescentando-lhe inciso VI. (DRU).

Parecer favorável, sob nº 1.756, de 2009, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, Relatora: Senadora Lúcia Vânia.

13 
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.

14 
SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI DA CÂMA-

RA 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.

15 
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.

16 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA  

Nº 34, DE 2001

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 34, de 2001 (nº 3.388/97, na 
Casa de origem, do Deputado Jaques Wag-
ner), que dispõe sobre a construção de muro 
de proteção contínuo nas pontes, viadutos e 
curvas perigosas em rodovias federais.

Pareceres sob nºs 162 e 1.146, de 2003; 
e 694, de 2009, das Comissões 

– de Serviços de Infra-Estrutura, Rela-
tora: Senadora Heloisa Helena, favorável, nos 
termos da Emenda nº 1-CI, que apresenta, 
com voto contrário vencido do Senador Leo-
mar Quintanilha; e

– de Assuntos Econômicos (em audiên-
cia, nos termos do Requerimento nº 269, de 
2003), 1º pronunciamento: Relatora: Senadora 
Serys Slhessarenko, solicitando informações 
ao Ministério dos Transportes para instruir a 
matéria; 2º pronunciamento:

Relator: Senador Osmar Dias, favorável, 
nos termos das Emendas nºs 2 e 3-CAE, que 
apresenta.

17 
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 Paulo Paim), que 
dispõe sobre o atendimento de emergência de 
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acidentes do trabalho em localidades 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.

18 
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. 

19 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA  

Nº 85, DE 2004

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 85, de 2004 (nº 1.282/2003, 
na Casa de origem, do Deputado Inaldo Leitão), 
que acrescenta parágrafo ao art. 1.050 da Lei nº 
5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código de Pro-
cesso Civil (dispensa a citação pessoal do em-
bargado para responder à petição inicial, exceto 
quanto não houver constituído advogado).

Parecer sob nº 1.570, de 2009, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator ad hoc: Senador Antonio Carlos Jú-
nior, favorável, com a Emenda nº 1 – CCJ, de 
redação, que apresenta.

20 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA  

Nº 19, DE 2005

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 19, de 2005 (nº 1.683/2003, 
na Casa de origem, do Deputado Fernando 

Gabeira), que dispõe sobre a criação do Mo-
numento Natural do Arquipélago das Ilhas 
Cagarras.

Pareceres sob nsº 1.571 e 1.572, de 
2009, das Comissões

– de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relatora Senadora Patrícia Saboya, favorável, 
nos termos da Emenda nº 1 – CCJ (Substitu-
tivo), que oferece; e

– de Meio Ambiente, Defesa do Consu-
midor e Fiscalização e Controle, Relatora ad 
hoc: Senadora Marisa Serrano, favorável ao 
Projeto, nos termos da Emenda da CCJ, que 
passa a ser denominada Emenda nº 1 – CCJ/
CMA (Substitutivo).

21 
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.

22 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA  

Nº 72, DE 2006

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 72, de 2006 (nº 4.127/2004, 
na Casa de origem, do Deputado Antonio Car-
los Mendes Thame), que altera o art. 275 da 
Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Códi-
go de Processo Civil, incluindo como sujeitas 
ao procedimento sumário as causas relativas 
à revogação de doação..

Parecer favorável, sob nº 1.573, de 2009, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator ad hoc: Senador Antonio Carlos Júnior.

23 
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), 
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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.

24 
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. 

25 
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. 

26 
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.

27 
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. 

28 
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.

29 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 5, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 5, de 2008 (nº 3.246/2004, 
na Casa de origem, do Deputado Dr. Rosi-
nha), que altera o art. 13 da Lei n° 5.700, de 
1° de setembro de 1971 (inclui a bandeira do 
Mercosul nos casos de hasteamento diário da 
Bandeira Nacional). 

Parecer favorável, sob nº 526, de 2008, 
da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, 
Relator: Senador Sérgio Zambiasi. 
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30 
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.

31 
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. 

32 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 47, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 47, de 2008 (nº 5.139/2001, 
na Casa de origem, do Deputado Osmar Ser-
raglio), que altera os arts. 12 e 21 da Lei nº 
8.429, de 2 de junho de 1992 -Lei de Impro-
bidade Administrativa (permite a aplicação de 
sanções, isolada ou cumulativamente, ao res-
ponsável por ato de improbidade, e restringe a 
aplicação da pena de ressarcimento). 

Parecer favorável, sob nº 1.056, de 2009, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator “ad hoc”: Senador Neuto de Conto. 

33 
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. 

34 
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.

35 
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.

36 
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 
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da República, que dispõe sobre a composição 
do Conselho de Administração da Superinten-
dência da Zona Franca de Manaus; revoga a 
Lei Complementar nº 68, 13 de junho de 1991; 
e dá outras providências.

Pareceres favoráveis, sob nºs 953 e 954, 
das Comissões 

– de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relatora ad hoc: Senadora Serys Shessa-
renko; e

– de Desenvolvimento Regional e Turis-
mo, Relator: Senador Jefferson Praia.

37 
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.

38 
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.

39 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 154, DE 2008

Discussão, em turno único, do Proje-
to de Lei da Câmara nº 154, de 2008 (nº 
1.246/2007, na Casa de origem, do Deputado 
Márcio França), que altera a Lei nº 9.784, de 

29 de janeiro de 1999, que regula o proces-
so 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.

40 
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 
Participativa, 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).

41 
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.

42 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 182, DE 2008

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

Parecer favorável, sob nº 706, de 2009, 
da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do 
Consumidor e Fiscalização e Controle, Relator: 
Senador Leomar Quintanilha.
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43 
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.

44 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 196, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 196, de 2008 (nº 34/2007, 
na Casa de origem, do Deputado Cássio Ta-
niguchi), que altera os arts. 32 e 33 da Lei nº 
10.257, de 10 de julho de 2001, que dispões 
sobre o Estatuto da Cidade (incentivos para 
construções ecologicamente sustentáveis).

Parecer sob nº 1.304, de 2009, da Comis-
são de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor 
e Fiscalização e Controle, Relatora: Senadora 
Marina Silva, favorável, com a Emenda nº 1 – 
CMA, que apresenta.

45 
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.

46 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 12, DE 2009

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 12, de 2009 (nº 6.171/2005, 
na Casa de origem, do Deputado Celso Rus-
somanno), que acrescenta parágrafos ao art. 
31 da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 
– Código de Defesa do Consumidor, para ga-

rantir ao consumidor o exame dos produtos 
adquiridos.

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

47 
PROJETO DE LEI 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. 

48 
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.

49 
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
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– 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.

50 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 118, DE 2004 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos  
o 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 Comis-
são de Educação, Cultura e Esporte, Relator: 
Senador Marco Maciel, favorável, nos termos da 
Emenda nº 1-CE (Substitutivo), que oferece.

51 
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. 

52 
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.

53 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 140, DE 2007 – 

COMPLEMENTAR

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

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

54 
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.
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Parecer favorável, sob nº 729, de 2009, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator ad hoc: Senador Renato Casagrande.

55 
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.

56 
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.

57 
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.

58 
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.

59 
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.

60 
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.

61 
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, Justiça e Cida-
dania, Relator: Senador Demóstenes Torres.
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62 
REQUERIMENTO Nº 1.093, DE 2009

Votação, em turno único, do Requerimento 
nº 1.093, de 2009, do Senador Romero Jucá, so-
licitando que, sobre o Projeto de Lei do Senado 
nº 238, de 2006, além das Comissões constantes 
do despacho inicial de distribuição, seja ouvida, 
também, a de Serviços de Infraestrutura (pror-
rogação da não incidência do Adicional ao Frete 
para Renovação da Marinha Mercante).

63 
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).

64 
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)

65 
REQUERIMENTO Nº 1.112, DE 2009

Votação, em turno único, do Requerimento 
nº 1.112, de 2009, do Senador Romero Jucá, soli-
citando a tramitação conjunta dos Projetos de Lei 
do Senado nºs 291, de 2006, e 63, de 2007, por 
regularem a mesma matéria (concede benefício 
no imposto de renda para empresas).

66 
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).

67 
REQUERIMENTO Nº 1.157, DE 2009

Votação, em turno único, do Requerimento 
nº 1.157, de 2009, do Senador Romero Jucá, 
solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Sena-
do nº 4, de 2008, além da Comissão constante 
do despacho inicial de distribuição, seja ouvida, 
também, a de Constituição, Justiça e Cidadania 
(institui o regime de dedicação exclusiva para os 
profissionais da educação básica pública).

68 
REQUERIMENTO Nº 1.158, DE 2009

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 1.158, de 2009, do Senador Jefferson 
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. (propaganda de bebidas al-
coólicas, alimentos, produtos fumígeros, me-
dicamentos, terapias e defensivos).

69 
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).

70 
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 
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Comissão constante do despacho inicial de 
distribuição, seja ouvida, também, a de As-
suntos Sociais (proíbe concurso público para 
cadastro de reserva).

71 
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).

72 
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).

73 
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.

74 
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.

75 
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.

76 
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).

77 
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).

78 
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.
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79 
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).

80 
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 estabelece as respectivas 
normas de processo e julgamento.)

81 
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 Comissão 
constante do despacho inicial de distribuição, 
seja ouvida, também, a de Direitos Humanos e 
Legislação Participativa (castração química).

82 
REQUERIMENTO Nº 1.333, DE 2009

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 1.333, de 2009, do Senador Rome-
ro Jucá, solicitando a tramitação conjunta do 
Projeto de Lei do Senado nº 330, de 2005, 
com os Projetos de Lei do Senado nºs 46 e 
361, de 2003, que já se encontram apensa-
dos, por regularem a mesma matéria (tabela 
do imposto de renda).

O SR. PRESIDENTE (Osvaldo Sobrinho. PTB – 
MT) – Com a palavra o Senador Flávio Arns. 

O SR. FLÁVIO ARNS (PSDB – PR. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, no dia de 
ontem, eu ocupei esta tribuna para comentar sobre a 
Semana da Visão, que vem sendo realizada no Senado 
Federal até o dia de amanhã, com preocupação em 
relação aos casos de cegueira, que são 50% decor-
rentes de catarata e 20% decorrentes de glaucoma e 
de problemas de retina.

Então, os casos de cegueira, no Brasil, caso 
bem tratados, seriam diminuídos em 70% se atendi-
dos esses dois fatores: catarata, 50%, e glaucoma e 
problemas de retina, 20%, de acordo, tudo isso, com 
a Organização Pan-americana de Saúde.

Ao mesmo tempo, procurei enfatizar – o Senador 
Alvaro Dias está aqui e é um autor de um projeto de lei 
que já foi aprovado no Senado – para que se realize a 
triagem visual de crianças na escola, na educação in-
fantil e no ensino fundamental. Triagem significa avaliar 
todas as crianças por meio de testes de acuidade visu-
al, para identificar, tão precocemente quanto possível, 
um problema, no caso visual, que poderia ser auditivo, 
físico, de aprendizagem, até o mais precocemente na 
própria maternidade, fazendo-se o teste conhecido 
como o “teste do olhinho” para identificar se a criança 
tem algum problema.

A gente vê muitas vezes crianças com dois, três, 
quatro anos, que, sob orientação do oftalmologista, 
usam um tampão num dos olhos porque apresenta 
alguma dificuldade identificada pelo médico, e a gen-
te observa que, depois, com quatro, cinco, seis anos, 
eventualmente, dependendo da orientação, até deixam 
de usar o tampão num dos olhos, o que significa que 
essa criança atendida bem cedo se recuperou da di-
ficuldade que tinha e, aos cinco, seis anos, não tinha 
mais o problema. 

Agora, se essa criança fosse atendida só com cin-
co ou seis anos, isso já poderia significar dificuldades 
maiores, problemas na escola, e assim por diante. 

Muitas vezes, as autoridades de saúde dizem: 
“Olha, não é possível fazer isso porque custa muito 
caro”. Esse “custa muito caro” a gente tem sempre de 
lembrar a todos que o “custa muito caro” custa ainda 
mais caro se não se tratar do problema, se não se pre-
venir o problema. Quer dizer fazer a cirurgia de cata-
rata tem um preço, mas esse preço é muito menor se 
comparado com o fato de essa pessoa ficar cega e ter 
de ser reabilitada para o trabalho, ter que ter equipa-
mentos, apoio por um fator que pode ser evitado.

Então, nesse sentido, esta Semana da Visão 
aponta para a necessidade de prevenir, de identificar 
precocemente, se a criança ou a pessoa tem algum 
problema, e de que tem que haver o médico para o 
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atendimento, a consulta médica, óculos, equipamento, 
e assim por diante. Falo em equipamento porque citei, 
ontem, que conheço uma pessoa que hoje é adulta 
e cujo caso acompanhei desde que ela era criança. 
Ela é cega de um olho e, dividindo-se o outro olho em 
quatro partes, uma das partes, um dos quadrantes do 
olho apresenta um resíduo visual de 5%. Quer dizer, 
um dos quadrantes, 5%. Só que, hoje em dia, com os 
programas de educação e reeducação visual, esses 5% 
são aproveitados por meio de treinamento, de orienta-
ções e de equipamentos, para que essa pessoa, por 
exemplo, possa ler textos em tinta, não em braille. Todo 
o resíduo visual é aproveitado por meio de técnicas e 
de metodologias disponíveis nessa área.

Então, é uma semana boa, necessária, de sensi-
bilização, de conscientização. Em função da semana, 
temos de ver como é que esses projetos estão tra-
mitando aqui no Senado Federal, Senador Osvaldo 
Sobrinho, que também é um membro atuante dessas 
comissões todas e sempre debatendo com o entusias-
mo que é necessário. Temos que ter esses projetos e, 
ao mesmo tempo, um projeto de saúde da população 
e de saúde escolar adequado. 

No dia de hoje, além de lembrar a Semana da 
Visão, quero lembrar que semana que vem vamos ter 
também, aqui no Senado Federal, uma semana das 
mais importantes e que já está se inserindo de forma 
definitiva no calendário do Senado Federal, que é a 
Semana de Valorização da Primeira Infância e Cultu-
ra da Paz. Já é a segunda Semana de Valorização da 
Primeira Infância e Cultura da Paz, com o título Infân-
cia e Paz.

Isso é interessante, porque todos nós na socie-
dade e na comunidade estamos sempre discutindo a 
importância do acesso das nossas crianças à edu-
cação infantil, de zero a cinco anos de idade; ensino 
fundamental, de cinco a quatorze anos de idade, ou 
seja, na creche, de zero a três anos, e na pré-escola, 
com quatro e cinco anos. 

Os temas serão abordados de terça a sexta-feira 
e serão objeto, naturalmente, de atenção dos meios 
de comunicação do Senado, TV Senado, Rádio Sena-
do, Agência Senado, Jornal Senado. Este evento vai 
acontecer no Auditório Petrônio Portella, aqui do Se-
nado Federal, também no Interlegis, na biblioteca do 
Senado Federal, no Salão Negro do Senado Federal. É 
uma iniciativa de fôlego importante, abordando temas 
fundamentais, entre eles o brincar e as implicações do 
brincar das crianças para a saúde física e mental, quer 
dizer, como é que a saúde física e mental pode ser po-
sitivamente impactada através do brincar na educação 
infantil e também na prevenção da violência. 

O Senador Alvaro Dias, com muita propriedade, 
abordou a questão da violência, que deve ser aborda-
da com todo rigor pelo aparato policial – Polícia Militar, 
Polícia Federal, Exército, Polícia Civil, conselhos de 
segurança. Tem que haver um trabalho sistemático de 
combate à criminalidade e, ao mesmo tempo, preci-
samos trabalhar no outro lado para muitas situações, 
prevenindo, para evitar que a criança e o jovem entrem 
na área da violência.

E, aqui, neste Seminário da semana que vem, 
coloca-se o brincar na educação infantil e na prevenção 
da violência. Também vai ser abordado nesta semana 
que vem o tema Formação de cuidadores – cuidado-
res para a educação infantil e cuidadores em casas 
de acolhimento. 

Muitas entidades pelo Brasil se dedicam inten-
samente a atender crianças e jovens – nós estamos 
falando de crianças aqui, neste momento –, atender 
crianças que estejam abandonadas, que sejam se-
gregadas, que sejam vítimas de violência. Temos de 
pensar na formação de cuidadores. 

Desenvolvimento do Cérebro da criança. O peso 
do cérebro da criança se multiplica no primeiro ano de 
vida. Ou a gente cuida da criança no primeiro ano de 
vida, com o desenvolvimento do cérebro, como tama-
nho e plasticidade, ou teremos perdido um momento 
fundamental para o atendimento da criança, em termos 
do seu desenvolvimento

Valorização da infância. Nesse sentido, quero 
destacar que nesta semana, de terça a sexta-feira, 
serão realizados cursos, debates, palestras, discus-
sões, exposições. Será um grande debate, um grande 
encontro que irá acontecer aqui no Senado Federal, 
destacando que na quarta-feira pela manhã, na Comis-
são de Educação, Cultura e Esporte, haverá também 
audiência pública, inserida no contexto desse evento, 
para debater, também na quarta-feira, os seguintes te-
mas: prevenção na primeira infância, a prevenção da 
violência, e o brincar no desenvolvimento infantil.

No outro dia, Sr. Presidente, tivemos na Comissão 
de Educação, Cultura e Esporte a realização de uma 
audiência pública que pretendia instruir um projeto de 
lei da Senadora Patrícia Saboya, com a relatoria da 
Senadora Rosalba Ciarlini, que trata do Pronei (Pro-
grama Nacional de Educação Infantil), para que se 
utilizem outros recursos além dos existentes, que não 
são suficientes para essa área. Porque a educação in-
fantil nos remete ao atendimento à criança no contexto 
municipal, da prefeitura, no Município, discutindo então 
o Pronei (Programa Nacional de Educação Infantil), 
para a utilização de recursos do Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço. Esses recursos se somariam aos 
recursos existentes num programa de boa qualidade, 
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de bom encaminhamento, desenvolvido pelo Ministério 
da Educação por meio do Fundo Nacional de Desen-
volvimento da Educação, que é o Proinfância.

Então os Municípios, as prefeituras precisam ser 
ajudadas. Nessa ajuda, discutiu-se o espaço físico, a 
construção, as necessidades físicas para a instalação 
de um programa, a qualidade pedagógica que deve nor-
tear a avaliação desses programas como programa de 
educação. Sem dúvida é apoio para a família, é assis-
tência, mas, essencialmente, programa de educação, 
de educação infantil, a formação dessas pessoas, a 
qualificação, a qualidade. E muitos aspectos poderiam 
ser enfatizados para que todos nós tenhamos, ao fim, 
um programa de qualidade de educação infantil. 

Então, Sr. Presidente, quero destacar que esta 
Semana de Valorização da Primeira Infância e Cultura 
da Paz, Infância e Paz, acontecerá no Senado Fede-
ral, com promoção do próprio Senado Federal, como 
se coloca na própria apresentação do evento, com 
participação do Interlegis e uma participação também 
importante do Instituto Legislativo Brasileiro, que vai, 
inclusive, certificar os participantes.

Finalmente, Sr. Presidente, quero dizer que, tam-
bém relacionado a esta área de educação, de cidadania 
e de direitos, nesta manhã, foi realizada na Comissão 
de Assuntos Sociais, na Subcomissão Permanente para 
Assuntos da Pessoa com Deficiência, uma reunião de 
trabalho em que estiveram presentes o Ministério do 
Desenvolvimento Social e Combate à Fome, o Ministério 
do Trabalho, o Ministério da Previdência e o Ministério 
Público do Trabalho, para discutirmos várias situações 
relacionadas à pessoa com deficiência.

Dentro do foco de se dizer que existem problemas, 
existem dificuldades, vamos definir bem o problema e 
achar a solução para o problema. Então, a Subcomis-
são, que tenho a honra de presidir, está focada neste 
sentido: vamos achar soluções para os problemas.

Uma das questões bem discutidas – e também 
já achando a solução para isto – foi o salário mínimo 
da pessoa com deficiência. A pessoa recebe o salário 
mínimo. O decreto presidencial existente permite que 
essa pessoa comece a trabalhar e, se perder o empre-
go, que volte a ter o benefício da prestação continuada 
– BPC, o salário mínimo. O que se está discutindo? 
Como assegurar, como dar garantia absoluta para a 
pessoa com deficiência de que a ela vai retornar o be-
nefício do salário mínimo caso perca o emprego. Mui-
tas pessoas pensam: “Poxa, vou receber um salário 
mínimo trabalhando e tenho o benefício de um salário 
mínimo pelo benefício assistencial.” Então, dá-se essa 
garantia absoluta, concreta, de que a pessoa possa ler 
o texto, o documento, e ter essa garantia. 

O segundo aspecto é principalmente para pes-
soas com deficiência, com necessidades bem mais 
acentuadas: deficiência intelectual, autismo, deficiência 
múltipla, jovens surdos, cegos, por exemplo, com distúr-
bios de conduta. Como fazer com que essas pessoas 
possam trabalhar nas entidades, nas escolas que as 
atendem (como APAEs, Pestalozzi e outras escolas), 
possam ser contratadas por empresas, que fariam 
com que essas pessoas trabalhassem nas entidades, 
num entendimento em relação àquilo que a empresa 
precisa, contratadas pelas empresas. E que isso seja 
contado para as quotas previstas na legislação. É o 
segundo aspecto.

O terceiro aspecto que estamos discutindo e que 
interessa a todos os pais que tenham filhos com defici-
ência cujas necessidades sejam mais acentuadas é o 
seguinte: a dificuldade que o pai enfrenta porque sabe 
que, quando ele ou a mãe falecer, o seu salário ou a 
sua pensão passará para o filho ou filha dependente. 
Porque essa pessoa precisa, por um processo de in-
terdição, inclusive, ter acesso a este salário. Muitas 
famílias dizem: “Olha, essa é a garantia que eu posso 
dar para o meu filho, para minha filha. Um dia eu fale-
ço, minha esposa falece, mas eu tenho a certeza de 
que isso vai passar para o filho”. E é assim. 

Só que a legislação diz: se essa pessoa, de qual-
quer forma, começar a trabalhar, tiver o registro na 
carteira de trabalho, ela vai perder o direito a ter a 
pensão, porque deixará de ser dependente. E isso 
vem agoniando pais, famílias do Brasil, que por um 
lado buscam independência, querem que o filho ou 
filha participe, mas, ao mesmo tempo, não querem, 
naturalmente, com toda razão, que o filho ou filha per-
ca aquele benefício da Previdência. 

Então, todos esses assuntos e outros estão sen-
do objeto de debate, de discussão, nessa Subcomis-
são Permanente, e terão que ter um resultado prático, 
concreto, uma solução. É por isso que o Ministério da 
Previdência e Ministério do Trabalho estão juntos. E, 
a partir de uma convergência, faremos um debate pú-
blico para que até o final deste ano – e estamos no 
final, encaminhando-nos para o final do mês de outu-
bro – possamos ter um encaminhamento para discutir 
se é por meio da lei – às vezes é pela lei, pelo decre-
to, pela portaria – para que se discuta o assunto e se 
tenha clareza do que se deseja, do benefício que isso 
pode causar para a cidadania. E, a partir desta com-
preensão, construir-se o instrumento legal adequado 
para o caso.

Quero agradecer, Sr. Presidente. Penso que os 
três assuntos são fundamentais: Semana da Visão, 
nesta semana; Semana da Primeira Infância e Cultu-
ra da Paz, na próxima semana, de terça a sexta-feira; 
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e esse debate todo que aconteceu novamente hoje – 
já não foi a primeira vez –, com os Ministérios, numa 
subcomissão. Porque, afinal, pessoas com deficiência 
constituem um universo de 25 milhões de brasileiros. 
Então é bastante gente que precisa do apoio e da so-
lidariedade de todos nós.

Obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Osvaldo Sobrinho. PTB – 

MT) – Os Srs. Senadores Marconi Perillo, Inácio Arruda, 
Alvaro Dias, Flexa Ribeiro e Gerson Camata enviaram 
discursos à Mesa, que serão 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. MARCONI PERILLO (PSDB – GO. Sem 

apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, no dia 24 de outubro Goiânia com-
pleta 76 anos. Sinto-me, mais do que na obrigação de 
tecer palavras, feliz pela oportunidade de traduzir um 
pouco da História dessa jovem Capital aqui no plená-
rio desta casa. 

Goiânia, aparentemente, nasceu nos anos 30 
do século passado, com a chamada Revolução de 
Trinta que colocou no comando Getúlio Vargas, em 
nível nacional, e Pedro Ludovico Teixeira no controle 
da política goiana. Os dois ficariam 15 anos conse-
cutivos no poder. Se a Vargas cabe um lugar ímpar 
na História Brasileira pelas conquistas trabalhistas e 
pelo desenvolvimento nacionalista, a Pedro Ludovico 
cabe o reconhecimento de ter ele mostrado ao País 
as potencialidades e pujança do Goiás que emergia 
sob sua direção.

Mais do que uma idéia de Pedro Ludovico, mais 
do que um anseio dos grupos dominantes em ascen-
são, que poriam fim ao domínio das oligarquias na 
República Velha, Goiânia era uma necessidade dos 
novos tempos, dos rumos de desenvolvimento que 
Goiás ansiava. 

A idéia de mudança da capital é antiga, veio dos 
séculos 18 e 19, mas foi efetivada somente no burbu-
rinho de transformações dos anos 30. Pedro Ludovico 
Teixeira capitalizou as mudanças, retomou a idéia de 
transferir a capital e deu ao tema novas cores e novos 
tons políticos e econômicos. 

Construir Goiânia era um desafio e uma forma de 
afirmação política, um investimento no Estado e uma 
estratégia para retirar da cidade de Goiás a posição 
de centro da política estadual.

Pedro Ludovico assina, em 18 de maio de 1933, 
o Decreto n.o 3.359, que estabelecia as bases para a 
edificação da nova capital. Prometia uma capital mo-
derna, planejada, coerente com os novos tempos que 
se anunciavam no Estado.

Goiânia nasceu sob o signo do conflito, dos po-
sicionamentos prós e contras tão ao gosto de uma 
época repleta de transformações. Nasceu plural, com 
goianos, mineiros, nordestinos e tantos outros que 
ajudariam em sua edificação. 

Srªs. e Srs. Senadores, Pedro Ludovico é uma 
das faces dessa jovem e ousada capital. Cerca de mais 
de 4 mil trabalhadores somaram-se a ele: os geniais 
urbanistas Atílio Corrêa Lima e Armando Augusto de 
Godói, engenheiros da estatura dos irmãos Coimbra 
Bueno e uma população sedenta de transformação e 
progresso completavam a rede de anseios da época.

Dentro desse contexto Goiânia significava uma 
capital capaz de satisfazer os anseios dos grupos em 
ascensão na política e na economia do Estado, situa-
dos no sul e sudoeste, regiões historicamente desen-
volvidas e carentes de representação política. 

A modernidade, sinônimo de progresso à época, 
movia Pedro Ludovico e seus apoiadores. Sob o manto 
do progresso a idéia de uma nova capital ganharia as 
ruas, contagiaria as consciências, ao mesmo tempo 
em que ampliava os ardores da oposição e centrali-
zaria toda a política dos anos 30 e da Constituinte de 
1933.

As vozes contrárias a mudança da capital não 
eram poucas. Como hoje, naquele tempo havia os que 
discordavam de tudo o que significava mudança, pro-
gresso e modernidade. A construção de Goiânia seguia 
seu rumo indiferente aos embates. Problemas de or-
dem financeira eram resolvidos ou através do tesouro 
estadual, da venda de lotes ou por meio de apólices e 
empréstimos do governo federal. Pedro Ludovico não 
queria saber de gastos e sim reforçava a idéia de que 
estava fazendo um grande investimento. O tempo mos-
trou suas razões, seus sonhos, sua ousadia. 

A parceria do governo Vargas com o futurismo de 
Pedro Ludovico, encontraria na Marcha para o Oeste, 
anos mais tarde, o rumo de um Brasil que se bifurcava 
para o interior.

A mão-de-obra básica teve que ser trazida de vá-
rias regiões do país, principalmente do nordeste, para 
constituir um contingente operário que, anonimamente, 
substituía o que o Estado não havia formado ao longo 
da República Velha.

Goiânia já contava, em 1935, com alguns prédios 
erguidos e se afigurava, a cada dia, como uma realida-
de irreversível. Assim, à oposição restava a tentativa de 
obtenção de melhorias para a cidade de Goiás. 

Os oposicionistas reivindicavam que o governo 
empreendesse reformas na velha Goiás, de modo a 
dinamizar seu crescimento econômico, o que também 
não chegou a ser feito. Pedro Ludovico tinha uma idéia 
fixa no futuro e o Goiânia era esse símbolo, o bandei-
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rantismo moderno, o salto para frente, o encontro do 
Estado de Goiás com os novos rumos do Brasil de 
Vargas. Uma nova capital seria o resumo de muitos 
destes planos.

Em 20 de novembro de 1935, foram instalados 
o município e a comarca de Goiânia. O dirigente po-
lítico se posicionava dizendo: “Amo esta terra que é 
minha. Mas há um imperativo mais alto que é preciso 
obedecer.” Pedro Ludovico era filho da velha capital, 
da cidade de Goiás. O imperativo maior, por certo, in-
serir o Estado de Goiás no mercado nacional, inserir 
a região no projeto nacionalista de Vargas. 

Com a Construção de Goiânia concretizava-se 
a estratégia política de Pedro Ludovico Teixeira para 
se afirmar no poder e dar ao Estado de Goiás uma di-
mensão de modernidade que apagasse da memória 
as imagens de decadência e atraso, com as quais os 
detentores do poder estadual em 30 insistiam em ver 
a Velha Capital.Era um equívoco mas era o argumento 
político exato para a época.

Cumpria-se, finalmente, mais uma etapa da Mar-
cha para o Oeste, no processo de ocupação do Centro-
Oeste do país. Goiânia representaria o trampolim para 
novos e arrojados projetos, como a construção de uma 
nova capital federal, Brasília e a Belém-Brasília.

A inauguração oficial ocorreu em julho de 1942 
sob o signo da modernidade e da cultura, definindo 
o momento como O Batismo Cultural de Goiânia. A 
convivência do moderno com o atraso marca a histó-
ria de Goiás e de sua nova capital, Goiânia, nos agi-
tados anos 30.

Goiás, Estado em desenvolvimento teria com uma 
nova capital um atrativo capitalista capaz de chamar a 
atenção de um país em transformação. Significava tam-
bém a consolidação do projeto de afirmação política de 
Pedro Ludovico, um novo centro do poder. Goiânia nas-
ceu plural, cosmopolita, altamente moderna com pré-
dios públicos em art déco, cravada no mais expressivo 
interior, Campinas. Daí sua mesclagem entre o urbano 
e o rural, o campo e a cidade, o litoral e o sertão. 

Foi ambiciosa para a época. Projetou-se para 50 
mil habitantes e hoje conta com cerca de um milhão e 
cem mil trabalhadores que a constroem diuturnamente. 
Bonita, altaneira, capital do verde e do acolhimento, a 
Goiânia de Pedro Ludovico e de todos nós, bela, mo-
derna, cosmopolita, contrasta em seu seio, com inú-
meros problemas, merecendo a atenção vigilante de 
todos os goianos. Os avanços da medicina de Primeiro 
Mundo e a fragilidade das políticas públicas de saúde; 
a beleza de suas ruas com o caos do transporte cole-

tivo urbano; a força trabalhadora de seu povo com um 
sistema de tráfego sem o menor planejamento e, por 
isso, problemático; a qualidade de vida de parcela da 
população com a completa inexistência de políticas 
públicas municipal de inclusão social, além de tantos 
outros problemas que reclamam da administração lo-
cal a atuação mais ampla e de resultados.

Assim é que, ao completar 76 anos, Goiânia nos 
leva a refletir sobre sua trajetória histórica, seus pro-
blemas e possíveis soluções. Enche-nos de orgulho ao 
mesmo tempo em que nos cobra saídas para a metró-
pole que simboliza o crescimento de um Estado que, 
por duas vezes, tivemos o prazer de governar. 

Por isso a louvamos e nos preocupamos com sua 
trajetória, entendemos sua formação multicultural, e 
apoiamos sua diversidade em todos os campos do sa-
ber. Goiânia aos 76 anos merece não só os parabéns, 
mas solicita também o conhecimento sobre sua História 
como forma adequada de reconhecer suas tradições, 
sua importância patrimonial, seu povo e, por fim, para 
firmar o compromisso de cada um de nós com sua pre-
servação, sua História, sua memória e identidade. 

Parabéns Goiânia, parabéns aos goianienses, 
parabéns aos goianos e parabéns, nesta data, a todo 
o Brasil.

O SR. INÁCIO ARRUDA, (Bloco PC do B – CE. 
Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs. 
e Srs. Senadores, em agosto deste ano, o Comitê Cen-
tral do PCdoB deliberou sobre um conjunto de temas 
que dizem respeito aos temas emergentes da sociedade 
brasileira: a proteção da Amazônia, a questão indígena 
e a exploração do petróleo e do pré-sal.

Sobre a Amazônia, o Comitê foi enfático ao tra-
tar da necessidade de combinar a proteção ambiental 
com as exigências do desenvolvimento sustentado da 
região. Já em relação à questão indígena, o Comitê 
declarou seu apoio à demarcação das terras perten-
centes aos índios e sua defesa, em casos de conflito, 
da compatibilização dos direitos e garantias. 

Por fim, em relação ao petróleo e a descoberta 
do pré-sal, o PCdoB acredita ser de fundamental im-
portância garantir a soberania brasileira e definir um 
novo marco regulatório que resguarde os interesses 
nacionais nessas áreas. 

Pela relevância dessas decisões, Sr. Presidente, 
peço que sejam incluídos nos Anais desta Casa todo 
o conteúdo das três resoluções, que refletem o forte 
consenso que há entre os comunistas a respeito destes 
temas e que lançam uma importante reflexão a respeito 
dos rumos que queremos para o desenvolvimento de 
um País mais justo e soberano. 

Era o que tinha a dizer. 
Muito obrigado. 
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DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR INÁCIO ARRUDA EM SEU 
PRONUNCIAMENTO.

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

Resolução do Comitê Central do PCdoB

Amazônia: soberania e desenvolvimento sus-
tentável

Não há desenvolvimento sem sustentabilidade e 
nem sustentabilidade sem desenvolvimento

1 – Caráter estratégico
A Amazônia é uma região estratégica sob qual-

quer aspecto: sua posição geopolítica, seu imenso terri-
tório (65% do Brasil), sua extraordinária planície mineral, 
sua biodiversidade. A Amazônia legal se compõe do 
bioma Amazônia, do cerrado e de outras áreas como 
várzeas e savanas. Estes aspectos, somados ao fato 
de possuir, em abundância, todos os elementos essen-
ciais à vida, como água, calor e recursos naturais, lhe 
conferem grande importância geopolítica e ambiental 
no mundo. Portanto, alvo permanente da cobiça das 
grandes potências. Por tudo isso, a temática “Amazô-
nia” não é uma questão regional, e sim nacional, na 
medida em que condiciona o desenvolvimento do Brasil 
em bases sustentáveis. É uma questão chave ao Novo 
Projeto Nacional de Desenvolvimento (NPND). 

Existem três correntes básicas acerca do apro-
veitamento econômico da Amazônia: os defensores 
da exploração predatória (para quem o crescimento 
econômico é tudo e a proteção ambiental, nada); os 
santuaristas (a conservação é tudo e o desenvolvi-
mento, nada); e os sustentabilistas (que asseguram a 
compatibilização do desenvolvimento com a proteção), 
com a qual os comunistas partilham concepções.

Soberania
A Amazônia tem sido alvo permanente da cobi-

ça por parte do imperialismo. Portanto, a reafirmação 
da soberania nacional sobre ela é uma necessidade 
constante e exige, objetivamente, uma presença maior 
do Estado nacional na região. Nos governos de pre-
dominância neoliberal, essa presença se tornou mais 
rarefeita, facilitando a ação do imperialismo e de seus 
agentes.

O imperialismo já recorreu a diversas táticas para 
viabilizar o seu intento. Dentre elas, houve variações 
que vão desde a pura e simples opção militar às mis-
sões religiosas, passando pelas expedições científi-
cas, pela criação do “Instituto da Hileia”, a teoria dos 
“grandes lagos”, o arrendamento do Acre através do 
Bolivian Sindicate e os pretextos da proclamada defe-
sa dos indígenas, das comunidades tradicionais e da 
defesa ambiental – especialmente a teoria do bloqueio, 

atualmente em vigor. Apesar de todas essas ações e 
ameaças o Brasil possui há mais de um século fron-
teiras incontroversas reconhecidas e pacíficas.

2 – Temas controversos
Devido à sua natureza estratégica, o debate so-

bre a Amazônia envolve temas controversos, como a 
demarcação de terras indígenas, arrendamento da flo-
resta, unidades de conservação, seu papel no clima e 
o próprio conceito de desenvolvimento sustentável e 
sua eventual contradição antagônica, por exemplo, com 
a construção de hidrelétricas e rodovias, exploração 
florestal e uso dos solos para fins agrícolas.

Em relação a tais polêmicas, o PCdoB tem as 
seguintes opiniões:

a– Apoio à demarcação das terras das etnias in-
dígenas e a garantia dos seus direitos, com a preser-
vação da integridade territorial do Brasil e o seu direito 
ao desenvolvimento.

b– A lei sobre Arrendamento da Floresta deve 
ser alterada para impedir o arrendamento por estran-
geiro. A compra e a exploração de grandes extensões 
de terras por estrangeiros criam sérias dificuldades ao 
controle nacional sobre as áreas adquiridas.

c– Unidades de Conservação. Está na mesma 
categoria das áreas indígenas. Para os defensores 
da exploração predatória, é um estorvo que deve ser 
eliminado; para os santuaristas, um mecanismo de 
bloqueio da Amazônia; para a corrente sustentabilista, 
um recurso necessário à proteção de parte da Amazô-
nia, e sua consideração deve integrar a definição do 
NPND que envolva desenvolvimento com sustentabi-
lidade ambiental.

d – Conceito de desenvolvimento sustentável. 
Não há ação sobre a face da Terra que não provoque 
impacto ambiental, seja ela humana ou natural. Bus-
ca-se, portanto, minimizar esses impactos e adotar 
mecanismos para assegurar o desenvolvimento con-
tínuo sem comprometer a existência da humanidade. 
Dentro dessa concepção, é correto defender que não 
há contradição antagônica entre a proteção ambiental 
e a construção de hidrelétricas, rodovias, exploração 
florestal – baseada em recomendações científicas de 
corte seletivo e “reflorestamento natural” em 25 anos 
– e uso dos solos para agricultura, especialmente nas 
várzeas de alta fertilidade e outros dos seus biomas.

e – O papel da ciência. Como a natureza e a so-
ciedade jamais ficarão estáticas, cabe à ciência encon-
trar os meios adequados para assegurar a existência 
humana não apenas através de mecanismos científi-
cos apropriados, mas igualmente valorizando e respei-
tando os aspectos culturais, sociais e econômicos da 
região. É errôneo, anticientífico, tanto imaginar ação 
econômica ou natural sem impacto ambiental quanto 
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pretender que a sociedade prescinda do desenvolvi-
mento econômico e social, transformando a natureza 
num santuário.

3 – Plataforma.
Para o PCdoB, é necessário identificar e refutar 

as concepções e medidas que comprometem a sobe-
rania nacional sobre a Amazônia brasileira, ou condi-
cionam e limitam seu desenvolvimento sustentável. A 
elaboração do campo popular, progressista e patriótico 
sobre esse tema já possibilita a elaboração de uma 
plataforma que situa a Amazônia no NPND.

a– Geopolítico: Assegurar a soberania nacional, 
denunciar a cobiça estrangeira sobre a região e as 
táticas para sua internacionalização; interação com 
os demais países amazônicos, com o objetivo de es-
tabelecer ações comuns de desenvolvimento susten-
tável e integração regional; integração por meio de 
hidrovias, rodovias e, especialmente, aerovias; con-
solidar experiências exitosas, como a Zona Franca de 
Manaus; apoiar, no fundamental, o Plano Amazônia 
Sustentável.

b – Econômico: Prioridade para a questão ama-
zônica no NPND. Forte presença do Estado, através 
de seus diversos ministérios para fomentar o desen-
volvimento econômico social e assegurar a proteção 
ambiental e defesa da integridade do território brasi-
leiro. O desenvolvimento sustentável deve reger toda 
a atividade econômica. Dentro dessa lógica, buscar a 
autossustentabilidade de alimentos; adensar a cadeia 
produtiva, verticalizar a produção e agregar valor aos 
produtos regionais; verticalizar a produção mineral do 
Pará e de outras planícies minerais; manejo florestal 
seletivo, com cortes em 25 anos. Combate sistemáti-
co às queimadas.

c – Implantar plano integrado e sistemático de 
ocupação territorial sustentável na região Amazônica, 
delimitando e protegendo áreas de grande interesse 
de biodiversidade, ou de conexão das mesmas (via 
corredores ecológicos), controle para áreas de explo-
ração florestal (madeira e outros produtos), sistemas 
florestais para recuperação de áreas degradadas ou 
marginais de uso, delimitando áreas próprias para cul-
tivo e pastagem. 

d – Revisão da lei de gestão das florestas públi-
cas, incluindo mecanismos eficientes de fiscalização 
das concessões, a proibição de concessões a estran-
geiros e o estímulos à exploração comunitária das flo-
restas públicas.

e – Científico & Tecnológico: aprofundar o conhe-
cimento científico da Amazônia; criação e ampliação 
de centros de pesquisas; desenvolver indústrias de 
biotecnologia para potencializar a biodiversidade e, 
com base em novas tecnologias. Transformar os vas-

tos recursos naturais, inclusive o patrimônio genético, 
em fonte local de geração de riqueza e agregação de 
valor, articulada ao desenvolvimento nacional. 

f – Sócio-Cultural: apoiar a demarcação das ter-
ras indígenas e defender seus direitos; regularizar 
a situação fundiária, incluindo as áreas de várzeas; 
promover a elevação cultural, social e econômica da 
população local. 

g – Incentivar campanhas em defesa da Ama-
zônia.

São Paulo, 28 de agosto de 2009, – Comitê Cen-
tral do PCdoB.

Apoio aos direitos das etnias indígenas
O povo brasileiro é resultado da confluência de 

três vertentes civilizatórias: a ameríndia, a africana e 
a europeia, processo que enriqueceu com aportes de 
contingentes de imigrantes de outras nacionalidades 
– asiáticas e árabes – desde o final do século XIX. O 
modo brutal e violento pelo qual se deu a gestação do 
Brasil e de seu povo penalizou drasticamente os índios 
e os negros com a escravidão e a opressão. Apesar 
de heranças negativas deste itinerário, o resultado é 
grandioso. O povo brasileiro é uno e o país é detentor 
de um território continental. Nenhuma etnia reivindica 
autonomia perante o Estado brasileiro. Mesmo assim, 
é preciso dar respostas a contradições presentes no 
âmbito do povo decorrentes do seu processo de for-
mação e, também, das deformações inerentes ao de-
senvolvimento capitalista que se deram no país. As 
soluções aos conflitos e injustiças devem ser regidas 
pelo princípio do fortalecimento da unidade do povo 
brasileiro.

Das vertentes que deram vida à Nação brasileira, 
a indígena, nas nascentes do país, era a mais nume-
rosa. O seu legado para a formação dos brasileiros 
nesse processo foi inestimável. No presente, o Brasil 
deve valorizar, proteger e efetivar os direitos indígenas 
por princípio republicano e mesmo por uma questão 
de justiça e reconhecimento em relação a quem tan-
to contribuiu para que o país viesse a ter os atributos 
que possui.

Essa consciência de orgulho de os indígenas 
estarem no berço da nossa formação como povo, e a 
necessidade de defender seus direitos e valorizá-los, 
se manifestou ao longo da história. Fruto de muitas 
lutas, a Constituição aprovada em 1988, em seu arti-
go 231, veio a contemplar concepções dessa corrente 
política que sempre lutou em defesa dos índios – da 
qual sempre fizeram parte os comunistas. “São reco-
nhecidos aos índios sua organização social, costumes, 
línguas, crenças e tradições, e os direitos originários 
sobre terras que tradicionalmente ocupam, competindo 
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à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos 
os seus bens”.

Apesar disso, essa temática encerra contradições 
e polêmicas. Prova disso foi o contencioso que marcou 
o debate da demarcação da reserva indígena Raposa-
Serra do Sol pelo Supremo Tribunal Federal (STF). A 
polêmica surge pelo conflito de concepções antagônicas. 
Alguns, retrogadamente, não reconhecem os direitos 
dos indígenas. Por outro lado, interna e externamente 
poderosos interesses buscam manipular a justa causa 
indígena em detrimento da unidade do povo brasileiro e 
da soberania do país. Finalmente, também se manifes-
tam concepções que desprezam a necessidade de se 
buscar a compatibilização entre direitos dos indígenas 
e dos não-índios em áreas de conflitos.

O PCdoB reafirma sua resoluta defesa dos di-
reitos das etnias indígenas. O Estado, o governo e o 
conjunto das instituições republicanas devem adotar 
políticas e ações que visem a assegurar tais direitos. 
Os comunistas estão empenhados em assegurá-los. 
Para orientar sua conduta face a essa temática, ele 
adota as seguintes diretrizes:

1– Apoio à demarcação das terras indígenas e 
garantia de seus direitos, com a preservação da integri-
dade territorial do Brasil e do seu direito ao desenvol-
vimento. Em situações de conflito, compatibilizar os di-
reitos dos indígenas com os direitos dos não-índios.

2– As terras indígenas são propriedade da União, 
que exerce sobre elas sua soberania.

3– As demarcações das terras indígenas devem 
ser aprovadas pelo Congresso Nacional, sempre as-
segurando a soberania nacional – sobretudo em áreas 
de fronteira. 

São Paulo, 28 de agosto de 2009, – Comitê Cen-
tral do PCdoB.

Resolução do Comitê Central sobre o petró-
leo no Brasil

A questão da energia em geral, e petróleo em 
particular, é um dos mais relevantes e estratégicos te-
mas para a humanidade. A disputa pelo conhecimento 
científico e tecnológico e pelo controle das fontes, da 
produção e distribuição da energia produzida tem le-
vado a vários conflitos, inclusive guerras imperialistas. 
É um assunto crucial para a soberania e o desenvol-
vimento de qualquer Estado-Nação.

Mudanças na matriz energética
Há um grande debate e crescentes esforços no 

mundo hoje no sentido de alterar a matriz energética 
em escala planetária. Para combater o aquecimento 
global, a poluição e a degradação ambiental há uma 
necessidade de substituição dos combustíveis de ori-
gem fóssil (principalmente o carvão e derivados de 

petróleo) por combustíveis menos poluentes, ou não 
poluentes, e renováveis.

O ritmo e a intensidade do desenvolvimento cien-
tífico e tecnológico na produção de energia serão de-
cisivos para a mudança da matriz energética, com a 
participação crescente de fontes energéticas alterna-
tivas, como a hidráulica e a nuclear, e outras como a 
eólica, a solar, a biomassa (etanol, biodiesel, etc.), e 
a provinda do hidrogênio e das marés. É importante 
ressaltar que o Brasil é pioneiro em algumas dessas 
novas fontes, sendo sua matriz energética atual das 
mais limpas do mundo, com grande participação de 
fontes renováveis. 

O petróleo no Brasil e no mundo 
Segundo um Ministro do Petróleo da Arábia Saudi-

ta: “a Idade da Pedra não acabou por falta de pedra”. No 
caso do petróleo e do gás, é possível que nas próximas 
décadas a transição da matriz energética brasileira e 
mundial se desenvolva ao mesmo tempo em que con-
tinuem a ser descobertas novas reservas de petróleo e 
gás, como recentemente no pré-sal brasileiro. Ou seja, 
não há nenhuma certeza que estejamos destinados a 
ver o petróleo acabar. O mais provável é que haja uma 
diminuição substantiva do percentual de petróleo e gás 
na matriz mundial, mas que ele continue sendo uma 
fonte energética importante, sobretudo usado não como 
combustível, mas para outros fins. Em outras palavras, 
a longo prazo, provavelmente o que pode acabar antes 
do petróleo é a sua utilização como combustível.

O Brasil possui um imenso potencial energético 
composto por matriz diversificada, potencial este agora 
reforçado com as descobertas estratégicas na camada 
do pré-sal. Esta é uma particularidade brasileira que nos 
distingue em relação a outros países. O pleno aproveita-
mento deste potencial poderá colocar o país em destaque, 
permitindo-se estabelecer bases concretas para um novo 
ciclo de desenvolvimento, para ue o país possa se tornar 
uma potência energética, sendo esta uma das principais 
condições para o sucesso de um Novo Projeto Nacional 
de Desenvolvimento, proposta em discussão no 12º. 
Congresso do PCdoB. Daí porque, enquanto brasileiros, 
interessa-nos avançar na descoberta, inovação e difusão 
de novas tecnologias e fontes de energia, a exemplo do 
que fizemos e fazemos com o etanol, e também na pro-
dução e exploração de petróleo e gás. 

Durante o Governo Lula, em abril de 2006, o Brasil 
alcançou auto-suficiência na relação entre produção 
e consumo nacional de petróleo. Isso significa que 
com as novas descobertas das reservas da camada 
do pré-sal podemos vir a ser em breve um importante 
país produtor de petróleo e gás, e de seus derivados. 
Temos que exportar prioritariamente produtos oriun-
dos do petróleo com valor agregado, e não o óleo cru 
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precisamos desenvolver uma ampla indústria de equi-
pamentos e serviços de conteúdo nacional. De nada 
adiantará, para o povo brasileiro, ter uma riqueza natu-
ral inexplorada embaixo da terra. Defender o interesse 
nacional e popular neste caso é criar condições para 
usufruir desta riqueza, da melhor maneira possível, e 
no tempo adequado. Esta riqueza deve ser distribuída 
nacionalmente para promover o desenvolvimento e para 
combater as desigualdades sociais e regionais

Desenvolvimento com soberania
O PCdoB defende o desenvolvimento com sobe-

rania, uma posição que leva em conta a soberania e a 
independência nacional e ao mesmo tempo as neces-
sidades de um novo projeto nacional de desenvolvi-
mento tendo como horizonte a transição ao socialismo 
em nossa Pátria. É necessária uma política de Estado 
com visão estratégica e legislações avançadas para o 
setor de petróleo e gás. 

Para definirmos essa posição avançada, patrióti-
ca e contemporânea sobre o tema petróleo, devemos 
ter uma compreensão do processo que resultou na 
situação atual. As primeiras fases da luta pela implan-
tação de uma indústria nacional e estatal de petróleo 
e derivados foram decisivas para criarmos a situação 
atual e traçarmos os planos ousados que estamos 
construindo para o setor. 

O marco regulatório que vigorou entre nós, de 
1953 a 1997, marcado pelo monopólio estatal do pe-
tróleo e fruto da grande campanha nacional “O petró-
leo é nosso”, foi o grande responsável pelo desenvol-
vimento com soberania que temos nesse setor até os 
dias de hoje. 

Os planos dos neoliberais -– durante o Governo 
FHC -– eram de alterar a Constituição e aprovar uma 
nova Lei do Petróleo. Esses planos privatistas conta-
ram com a firme oposição do PCdoB. Ainda assim, 
foram mantidos o petróleo, e sua exploração, como 
monopólios constitucionais da União, só que não mais 
exercido através da Petrobras, como era antes. O que 
foi retirado da Constituição foi o exercício exclusivo do 
monopólio da União por uma única empresa estatal, 
a Petrobras. No entanto, a parte mais importante do 
plano não foi realizada: a privatização da Petrobras. 
Apesar de ter a maioria de suas ações em mãos de 
acionistas privados, e a maior parte em mãos de es-
trangeiros, a Petrobras segue com controle acionário 
e político estatal, e crescendo e se fortalecendo como 
nunca. O modelo previsto pelos neoliberais não foi 
implantado. A Agência Nacional do Petróleo, Gás e 
Bicombustíveis (ANP), criada na época para regular 
o setor, terminou ficando como a única agência, das 
criadas na época, que regulava um setor onde não 
houve privatização da empresa estatal, pois a Petro-
bras não foi privatizada.

A partir de 2003 o Governo Lula começou a re-
verter esse processo. A manutenção da Petrobras com 
controle estatal e a nova política do governo federal 
via Ministério das Minas e Energia, Conselho Nacional 
de Política Energética (CNPE) e ANP, mesmo com a 
atual Lei, conseguiu desenvolver o setor e ao mesmo 
tempo fortalecer a Petrobras, que ainda responde por 
97,9% do petróleo produzido no Brasil, segundo dados 
de 2008. A participação do setor no PIB brasileiro cres-
ceu de 2,7% em 1997 para 10,3% em 2005. Também 
foi nesse período que conseguimos a auto-suficiência. 
A produção de petróleo aumentou de 1,27 milhões de 
barris/dia em 2000 para mais de 2 milhões/dia, nesse 
início de 2009. Os royalties e participações especiais 
da União, que são repartidos com Estados e Municí-
pios, totalizavam 190 milhões de reais em 1997 e em 
2008 já eram 22,6 bilhões, quase 13.000 % de cresci-
mento, naturalmente devido ao aumento da produção 
e do preço do barril do óleo.

No entanto, fosse outro governo federal, poderia 
ter sido bem diferente, pois o Governo Lula, logo que 
foram descobertas as grandes jazidas do pré-sal, to-
mou medidas para guarnecer os interesses nacionais. 
Entendeu que uma nova realidade havia surgido: agora 
já não estávamos frente a áreas de alto risco para a 
exploração de petróleo, mas sim ante área de baixo 
risco exploratório e de elevado potencial petrolífero. 
Daí a necessidade de um novo marco regulatório que 
defina, em uma política de Estado, o melhor aprovei-
tamento para o povo brasileiro das grandes rendas 
petrolíferas que a nova área propiciará. 

O novo marco regulatório
Nesse novo marco regulatório é preciso partir 

da constatação que a atual Lei não resguarda os in-
teresses nacionais na área do pré-sal, de baixo risco 
exploratório e elevado potencial. Na definição de uma 
nova Lei o acesso à área do pré-sal e a maior parte 
das rendas aí auferidas devem ficar para o Estado bra-
sileiro. O novo modelo deve assegurar à Petrobras o 
papel de principal empresa da área do pré-sal, presen-
te como operadora exclusiva em todos os blocos. Nas 
demais áreas, especialmente nas bacias sedimentares 
brasileiras, mormente nos campos terrestres maduros, 
há que se prestigiar o pequeno e médio empresário 
brasileiro interessado em exploração e produção de 
petróleo. Ademais, deve-se encontrar formas legais de 
privilegiar o capital nacional.

Aspecto importante de toda a discussão em curso 
relaciona-se ao objetivo de fortalecer o caráter público 
e estatal da Petrobras, com o aumento da participação 
da União em sua composição acionária. Entretanto, 
não podemos nos contentar com a situação atual, em 
que a União conta apenas com 32,2% do capital social 
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da empresa. Na atual situação, herdada do governo 
de FHC, a maior parte do capital social da Petrobras é 
privada, e cerca de 80% desse capital está em mãos 
estrangeiras. É uma situação que deve ser resolvida, 
sem protelação, no contexto do novo marco legal para 
o pré-sal, usando a riqueza gerada aí para aumentar 
a participação estatal na Petrobras.

É necessária a criação de uma empresa 100% 
estatal para a gestão das áreas de grande potencial, 
inclusive o pré-sal, garantindo recursos para o Es-
tado brasileiro. A criação desta nova empresa só se 
justifica pelo fato da Petrobras não ser 100% pública, 
e a maior parte de seu capital acionário ser privado, 
em boa parte estrangeiro, razão pela qual continua 
sendo necessário lutar pela retomada de seu capital 
acionário. A nova empresa pública não deve ser ope-
radora, e deve ter sólida base legal, para se evitar sua 
fragilização ou privatização por eventuais governos de 
orientação neoliberal.

Com o pré-sal, existe a expectativa das reservas 
brasileiras saltarem dos atuais 12,6 bilhões de barris para 
mais, ou bem mais, de 70 bilhões, colocando o Brasil entre 
os 10 países do mundo com maior reserva. Por proposta 
do diretor-geral da ANP, a reunião do Conselho Nacional 
de Política Energética (CNPE) de novembro de 2007, 
deliberou retirar das rodadas de licitações 41 blocos que 
tinham sido incluídos no rol da próxima rodada antes da 
descoberta do pré-sal. Um problema estratégico que se 
coloca é o da extensão da soberania do país do nosso 
mar territorial de 200 milhas para o limite da plataforma 
continental, a cerca de 350 milhas.

Também é preciso aumentar os investimentos em 
estudos científicos, geológicos e geofísicos, criando 
assim as condições para que a ANP e a Petrobras re-
alizem esse trabalho, resguardando ao poder público 
as decisões finais de onde e como investir. Atualmente 
só estamos operando em exploração e produção de 
petróleo em cerca de 4 a 5% da área de nossas bacias 
sedimentares, e o conhecimento geológico que temos 
dessas bacias, registrado em mapas específicos, vai 
em torno de apenas 7%. 

Há três tipos de contrato mais usados no mundo de 
exploração de petróleo: o contrato de concessão, o con-
trato de partilha e o contrato de serviço. No contrato de 
concessão o Estado recebe impostos, royalties e partici-
pações especiais, e a empresa contratada se apropria da 
produção. No contrato de partilha o Estado é proprietário 
de parte do óleo extraído e a empresa da outra parte. E 
no contrato de serviço o Estado se apropria de toda a 
produção e remunera a empresa contratada.

No novo marco regulatório deve ser definido o 
contrato de partilha da produção para a área do pré-sal 
e todas as que forem descobertas com características 
semelhantes. Até a entrada em vigor do novo marco 

regulatório não devem ocorrer leilões nos blocos da 
área do pré-sal e semelhantes, ou ainda em quaisquer 
áreas sobre as quais não se tenha conhecimento su-
ficiente. O Brasil deve ter um sistema misto, no qual 
contratos de concessão existiriam somente em áreas 
de alto risco exploratório e de menor potencial petro-
lífero, e os contratos de partilha da produção seriam 
usados nas áreas de baixo risco e de elevado poten-
cial. Com relação ao pagamento de royalties – dentro 
do contrato de partilha – ressalta-se que, além de ser 
um fator de distribuição de recursos para todos os Es-
tados e Municípios brasileiros, deve haver uma com-
pensação especial, prevista em lei, para os Estados e 
Municípios produtores. 

Em síntese, nosso modelo deve ser o monopólio 
da União com mercado aberto e forte predominância da 
participação estatal nacional, como acontece em outros 
grandes países, como a Rússia e a Índia, e países so-
cialistas como China e Cuba. Ao mesmo tempo, o novo 
modelo deve priorizar a integração energética da Amé-
rica do Sul e Latina e as parcerias Sul-Sul, a exemplo 
da Refinaria Abreu e Lima, em Pernambuco. 

Coroando o novo modelo e dotando-o de um 
instrumento legal capaz de receber as rendas petro-
líferas do Estado e encaminhá-las a objetivos sociais 
determinados, faz-se necessário criar um novo fundo 
para o desenvolvimento nacional e social, reduzindo 
assim as desigualdades sociais e regionais. Este fun-
do deve destinar seus recursos prioritariamente para 
a educação e produção de conhecimento científico e 
tecnológico, garantindo um futuro melhor para as no-
vas gerações de brasileiras e brasileiros.

São Paulo, 28 de agosto de 2009
Comitê Central do PCdoB
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Sem apanha-

mento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs. e Srs. Se-
nadores, ocupo a tribuna neste momento para fazer o 
registro da matéria intitulada, “TCU: Petrobrás admitiu 
superfaturamento”, publicada pelo jornal O Globo, em 
sua edição de 02 de setembro de 2009.

A matéria destaca que o Tribunal de Contas da 
União (TCU) demonstrou que a Petrobrás já admitiu 
o superfaturamento de R$ 64 milhões nas obras de 
terraplanagem na refinaria Abreu Lima e renegocia 
os preços.

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. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA. Sem apa-
nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs. e Srs. 
Senadores, ocupo a Tribuna neste momento para fazer 
o registro da matéria intitulada “Censura ao ‘Estado’ faz 
60 dias e TJ pode julgar o caso amanhã”, publicada 
pelo jornal O Estado de São Paulo de 29 de setem-
bro de 2009.

A matéria destaca que a censura ao jornal O Es-
tado de São Paulo pelo desembargador Dácio Vieira 
completa hoje 60 dias. Desde 31 de julho, quando o 
integrante do Tribunal de Justiça do Distrito Federal 
(TJ-DF) concedeu liminar que impede o jornal de pu-
blicar reportagem sobre a Operação Boi Barrica, da 
Polícia federal, que investigou o empresário Fernando 

Sarney, filho do presidente do Senado, José Sarney 
(PMDB-AP). Amanhã, o novo relator do caso, desem-
bargador Lecir Manoel da Luz, deve ser manifestar e 
pode suspender a proibição.

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 FLEXA RIBEIRO EM SEU 
PRONUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. GERSON CAMATA, (PMDB – ES. Sem 
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs. e Srs. 
Senadores, é difícil acreditar, mas o bispo da diocese de 
Barra, na Bahia, dom Luiz Flávio Cappio, que freqüen-
tou o noticiário ao fazer duas greves de forme contra a 
transposição do Rio São Francisco, em 2005 e 2007, 
anunciou esta semana seu próximo projeto. Ele pretende 
construir, no local em que foi morto o terrorista Carlos 
Lamarca, um santuário em sua homenagem.

Para justificar o tributo a um terrorista assassino, 
dom Luiz diz que considera mártir “quem morre em 
defesa de uma causa justa e derrama seu sangue por 
valores evangélicos”. Logo, para ele, Lamarca é um 
mártir. “Quero valorizar o que ele fez de bom”, afirma, 
quando confrontado com o fato de que seu homenage-
ado nunca hesitou em fazer uso da violência, bem ao 
contrário do que pregam os valores evangélicos.

Vale a pena vasculhar a biografia de Lamarca, 
para tentar encontrar nela algum vestígio de apego à 
doutrina cristã. Capitão do Exército brasileiro, desertou 
de um quartel em São Paulo, em 1969, roubando um 
caminhão carregado de armamento e munição, junto 
com subordinados seus, para juntar-se à organização 
clandestina VPR, Vanguarda Popular Revolucionária, 
que lutava contra a ditadura militar, com o objetivo de 
implantar no País um regime totalitário de esquerda.

Tornou-se desde então um dos mais ativos terro-
ristas brasileiros. E dos mais violentos também. Na tarde 
de 9 de maio de 1969, comandou o assalto simultâneo 
a 2 bancos, no bairro da Moóca. O guarda civil Orlando 
Pinto Saraiva foi morto com 2 tiros, um na nuca e outro 
na testa, disparados por Lamarca, que se encontrava 
escondido atrás de uma banca de jornais. Um dos ge-
rentes, Norberto Draconetti, foi esfaqueado.

Embora sem participar diretamente, Lamarca pla-
nejou o atentado a bomba contra o quartel general do II 
Exército, em que foi assassinado o recruta Mário Kozel 
Filho, que estava de sentinela. No Vale da Ribeira, em 
São Paulo, em setembro de 1970, matou, juntamente 
com outros integrantes da VPR, com coronhadas na 
cabeça, o tenente Alberto Mendes Júnior, da Polícia 
Militar de São Paulo, seu prisioneiro, amordaçando-o 
para que não gritasse. Ele fora condenado por um “tri-
bunal revolucionário” que não levou mais que alguns 
minutos para decidir executá-lo. 

Dias depois, sua organização emitiu um comunica-
do: “A sentença de morte de um tribunal revolucionário 
deve ser cumprida por fuzilamento. No entanto, nos en-
contrávamos próximos ao inimigo, dentro de um cerco que 
pôde ser executado em virtude da existência de muitas 
estradas na região. O tenente Mendes foi condenado e 
morreu a coronhadas de fuzil, sendo depois enterrado”.

Ainda em 1970, no mês de dezembro, Lamarca e 
seu bando seqüestraram o embaixador suíço, Giovan-
ni Enrico Bucher, numa rua estreita do Rio de Janeiro. 
O carro do diplomata foi bloqueado e Lamarca bateu 
no vidro da janela onde estava o segurança, o agen-
te da Polícia Federal Hélio Carvalho de Araújo. Abriu 
a porta e disparou dois tiros com um revólver calibre 
38. O segundo tiro atingiu as costas do agente, que 
se virara. Com a medula totalmente seccionada, ele 
morreu 3 dias depois, no hospital.

Eis um currículo resumido do “herói” para o qual 
dom Luiz Cappio quer erguer um santuário. Um homem 
capaz de matar a sangue-frio, sem a menor piedade por 
suas vítimas. Planejador e autor de atentados, seqüestros 
e assassinatos, o que Lamarca fez “de bom”, para usar 
as palavras de dom Luiz? Lutou pela democracia? 

Pelo contrário, seu objetivo, e o de grupos seme-
lhantes que atuavam contra a ditadura de direita, era 
substituí-la por outra, de esquerda. Não tinha a menor 
intenção de respeitar a liberdade de expressão e asse-
gurar os direitos de quem discordava de seus dogmas. 
Seu exemplo e fonte de inspiração eram os regimes to-
talitários do Leste europeu e a Cuba de Fidel Castro.

O homem em quem dom Luiz, sabe-se lá como, 
consegue enxergar qualidades que o tornam um ben-
feitor da população nada fez a não ser disseminar o 
terror e arruinar a vida de famílias. Se hoje é tratado 
como herói, é porque vivemos num país de memória 
curta, e onde o apego a idéias ultrapassadas ainda 
engessa a cabeça de muitos intelectuais. 

Agora, descobre-se que dom Luiz Cappio tam-
bém continua preso ao século passado. Melhor seria 
se, em vez de gastar recursos com um memorial de-
dicado a um assassino, cuidasse de empregar o di-
nheiro em obras que aliviassem um pouco a miséria 
de seus paroquianos.

O SR. PRESIDENTE (Osvaldo Sobrinho. PTB – 
MT) – Não havendo mais oradores inscritos, declaro 
encerrada a presente sessão.

O SR. PRESIDENTE (Osvaldo Sobrinho. PTB – 
MT) – Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 16 horas e 37 
minutos.)
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Ata da 4ª Reunião, em 23 de outubro de 2009
3ª Sessão Legislativa Ordinária da 53ª Legislatura

Presidência do Sr. Cristovam Buarque.

(Inicia-se a Reunião às 9 Horas 34 Minu-
tos e Encerra-se às 9 Horas e 35 Minutos)

O SR. PRESIDENTE (Cristovam Buarque. PDT 
– DF) – Bom-dia a cada uma e a cada um dos servi-
dores desta Casa presentes.

No plenário, não há número regimental para aber-
tura da sessão desta manhã de sexta-feira, ficando ela, 
portanto, impedida de ser realizada.

Nos termos do §2º do art. 155 do Regimento In-
terno, está, portanto, impedido o Expediente.

Vamos despachar o expediente que se encontra 
na mesa.

É o seguinte o expediente despachado:

Esgotou-se ontem o prazo previsto no art. 91, § 3º, 
do Regimento Interno, sem que tenha sido interposto 
recurso, no sentido da apreciação, pelo Plenário, das 
seguintes matérias:

– Projeto de Lei da Câmara nº 42, de 2009 (nº 
6.630/2006, na Casa de origem, do Deputado 
Maurício Rands), que proíbe que uma mesma 
pessoa ocupe duas vagas simultaneamente em 
instituições públicas de ensino superior; e

– Projeto de Lei da Câmara nº 100, de 2009 (nº 
821/2007, na Casa de origem, o Deputado Clo-
dovil Hernandes), que altera a Lei nº 9.610, de 
19 de fevereiro de 1998 (inclui os dubladores nos 
créditos das obras audiovisuais).

Tendo sido aprovados terminativamente pelas 
Comissões competentes, os Projetos vão à sanção.

Será feita a devida comunicação à Câmara dos 
Deputados.

Encerrou-se ontem o prazo para apresentação 
de emendas às seguintes matérias:

– Projeto de Lei da Câmara nº 79, de 2008 (nº 
1.003/2007, na Casa de origem, do Deputado 
Jovair Arantes), que institui o Dia Nacional da 
Cultura Hip-hop; e

– Projeto de Lei da Câmara nº 147, de 2008 (nº 
3.801/2004, na Casa de origem, do Deputado 
Paulo Pimenta), que institui o Dia Nacional do 
Vinho, a ser comemorado no primeiro domingo 
do mês de junho (tramitando em conjunto com o 
Projeto de Lei do Senado nº 189, de 2004).

Aos Projetos não foram oferecidas emendas.
As matérias serão incluídas em Ordem do Dia 

oportunamente.
A Presidência lembra às Senhoras e aos Senho-

res Senadores que o Senado Federal está convocado 
para uma sessão especial a realizar-se na próxima 
terça-feira, às 10 horas, destinada a homenagear o 
ex-Governador e ex-Senador Gilberto Mestrinho, fale-
cido no dia 19 de junho do corrente, de acordo com o 
Requerimentos nºs 952 e 1.016, de 2009, do Senador 
Arthur Virgílio e outros Senhores Senadores.

O SR. PRESIDENTE (Cristovam Buarque. PDT 
– DF) – Está encerrada esta reunião.

(Levanta-se a reunião às 9horas e 36 
minutos.) 
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Ata da 188ª Sessão Especial, em 27 de outubro de 2009

3ª Sessão Legislativa Ordinária da 53ª Legislatura

Presidência dos Srs. Jefferson Praia e Arthur Virgílio

(Inicia-se a sessão às 11 horas e 2 minu-
tos e encerra-se às 14 horas e 5 minutos.)

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Praia. PDT – AM) 
– Há número regimental. Declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus iniciamos nossos tra-
balhos. 

A presente sessão especial destina-se a home-
nagear o ex-Governador e ex-Senador Gilberto Mes-
trinho, falecido no dia 19 de julho do corrente ano, nos 
termos dos Requerimentos nºs 952 e 1.016, de 2009, 
do Senador Arthur Virgílio e outros Senadores. 

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Praia. PDT – 
AM) – Convido, para compor a Mesa, o Ministro do 
Superior Tribunal de Justiça, Exmº Sr. Mauro Campbell 
Marques; Exmº Sr. João Thomé Mestrinho, filho do ex-
Senador Gilberto Mestrinho; Sr. Luiz Carlos Mestrinho, 
filho, também, do ex-Senador Gilberto Mestrinho, e o 
representante do Governo do Rio Grande do Sul, Sr. 
Mário Nogueira.

Quero agradecer a presença de todos. 
Minhas senhoras e meus senhores, o Senado Fe-

deral homenageia hoje, em sessão especial, a memória 
de um dos homens públicos brasileiros mais marcantes 
de todos os tempos: o ex-Governador do Amazonas e 
ex-Senador da República Gilberto Mestrinho, falecido 
em Manaus no último dia 19 de julho. 

Gilberto Mestrinho de Medeiros Raposo nasceu 
em Manaus no dia 23 de fevereiro de 1928. Após pas-
sar parte da infância na cidade de Lábrea, retornou à 
capital do Amazonas na década de 1940. Já em 1955, 
debutaria na política conduzido pelo então Governa-
dor Plínio Coelho, de que se tornaria posteriormente 
adversário. 

Elegeu-se Prefeito de Manaus, cargo que ocupou 
de 1956 a 1958. Em 1959, elegeu-se, pela primeira 
vez, Governador do Amazonas, cargo que exerceria 
por mais duas vezes.

Após deixar o Palácio Rio Negro, veio a ditadura 
militar, que o cassou e o proibiu de retornar ao Ama-
zonas por longos vinte anos. 

Foi extenso o exílio, mas o entusiasmo do povo 
amazonense por seu líder não arrefeceu. Após a anistia, 
retornou ao Estado numa das maiores festas populares 

já vistas na capital do Amazonas. Tamanha popularida-
de reconduziu Mestrinho ao governo nas eleições de 
1982, tendo sido novamente eleito em 1991.

Em 1998, o reconhecimento do povo amazonen-
se por tudo o que Gilberto Mestrinho fez pelo povo do 
seu Estado o trouxe ao Senado Federal, onde perma-
neceu entre 1999 e 2007. Reconhecido como político 
hábil, discreto e objetivo, foi guindado por três vezes 
consecutivas à Presidência da Comissão Mista de Or-
çamento, sem dúvida uma das mais importantes do 
Congresso Nacional.

Nos últimos dias de sua vida, já debilitado pelo 
câncer contra o qual lutou bravamente até o fim, nun-
ca perdeu a serenidade. Muito pelo contrário! Como 
bem disse o Senador Arthur Virgílio, pediu que o povo 
cantasse em sua despedida a música Boto Navega-
dor, composta em sua homenagem, e que eternizou 
o apelido pelo qual gostava de ser chamado pelos 
amazonenses.

No Senado Federal, Gilberto Mestrinho deixa um 
vazio indescritível; vazio do político experiente e dedi-
cado, ardoroso defensor do Amazonas e do Brasil.

Em seu Estado natal, resta um vácuo impossível 
de preencher, vácuo produzido por uma trajetória de 
sucesso, pela caminhada de um Governador de ex-
tremada competência e dedicação, sempre disposto 
a desenvolver o seu Estado e a ajudar especialmente 
à população mais pobre.

Falecido em 19 de julho de 2009, aos 81 anos, 
Gilberto Mestrinho deixou viúva a Senhora Maria Emília 
Mestrinho, além de nove filhos e mais de vinte netos, 
a quem saudamos neste momento.

Deixou também órfãos todos os cidadãos ama-
zonenses, testemunhas vivas do amor de Gilberto 
Mestrinho pelo Amazonas e de tudo o que ele fez 
pelo seu povo.

O Senado da República, aqui representado por 
Senadores e funcionários, curva-se neste momento à 
memória de um dos políticos mais importantes e ca-
rismáticos que este País já viu e que, por oito anos, 
deu-nos a honra de sua convivência.

Concedo a palavra ao Senador Arthur Virgílio, 
primeiro subscritor do requerimento.
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O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Pronun-
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente; Srªs e Srs. Senadores; Exmº Sr. Senador 
Jefferson Praia, que preside esta sessão solene de 
homenagem ao Governador Gilberto Mestrinho de 
Medeiros Raposo; Exmº Sr. Ministro junto ao Superior 
Tribunal de Justiça, Dr. Mauro Campbell Marques, que 
foi Secretário de Justiça do Governador Mestrinho aos 
26 anos de idade; Exmº Sr. Deputado e Senador João 
Thomé Mestrinho, filho do ex-Governador Gilberto 
Mestrinho; Exmº Sr. Advogado Luiz Carlos Mestrinho, 
igualmente filho do ex-Governador; Srª Maria Raposo e 
Srª Leila Raposo, filhas do inesquecível Gilberto Mes-
trinho; familiares e amigos do saudoso companheiro, 
senhoras e senhores, registro a presença neste plenário 
de duas figuras muito ligadas ao Governador Mestri-
nho que são da região: uma, do Deputado Pauderney 
Avelino; o Senador Flexa Ribeiro e, obviamente, figu-
ras que o admiravam e que com ele trabalharam na 
Comissão de Orçamento, como, por exemplo, o ilus-
tre e competente Deputado Ricardo Barros. Registro 
aqui também a presença do ex-Presidente da Casa, 
Garibaldi Alves, e a do Líder do PMDB na Casa, neste 
momento, o Senador Calheiros.

Vejo uma beleza muito singela nesta homenagem 
a Mestrinho. Eu me lembrava de seu retorno ao Ama-
zonas, que foi triunfal, depois de 19 anos proibido de 
pisar a sua própria terra e me lembro de sua campa-
nha, da qual participei, como seu aliado – campanha 
de 1982 –, para chegar ao Governo do Amazonas; 
aí pela segunda vez. Havia sido Governador antes e, 
depois, elegera-se Deputado Federal por Roraima, 
porque a legislação eleitoral brasileira permitia que 
alguém ficasse no Governo e disputasse a eleição por 
outro Estado. Elegeu-se com votação consagradora, 
com 86% dos votos válidos do Estado de Roraima, 
uma votação absolutamente majoritária. Foi Deputado, 
mas poderia ter sido Senador; teria obtido a mesma 
votação e a mesma consagração. 

Mas me lembro da sua segunda eleição, do seu 
segundo momento de destino para administrar o Ama-
zonas – saúdo aqui a presença também do Secretário-
Geral do PMDB do Amazonas, Dr. Miguel Capobiango, 
que é uma figura de dedicação ímpar a Mestrinho. 

Eu me lembro da festa, bonita, popular, com o 
povo descendo as escadarias do Instituto de Educa-
ção do Amazonas, a Eduardo Ribeiro inteira – quem 
é do Amazonas sabe como esses símbolos são fortes 
–, e, ao fazer seu discurso, lança o paletó, que foi dis-
putado pelo povo e deve ter virado picadinho, literal-
mente. Lembro-me, depois, da obstinação, que fazia 
de Gilberto uma figura de coragem a toda prova, com 
suas características. Não a coragem do arroubo, não 

a coragem da explosão, mas a coragem da determi-
nação, da resistência. E eu me espantei e tomei uma 
lição naquele dia, Senador Garibaldi; tomei uma lição 
porque ele cumprimentou um a um, com sua mão direi-
ta, todos os amazonenses que quiseram falar com ele 
no dia da sua posse, em 1° de janeiro de 1983. Todos. 
Fiquei por ali observando. Pensei: até quando aguenta 
apertar tanta mão este homem? Ele ficou, obstinado, 
ficou até o raiar do último abraço dedicado a ele. 

E poderia recordar outras passagens que pro-
variam esse fator da coragem pessoal e da coragem 
cívica de Gilberto Mestrinho. Talvez pouca gente co-
nheça a fundo certos detalhes, que são importantes 
para a história do País.

O Amazonas, hoje, detém, fora do Leste... E, 
absurdamente, o Leste continua com contingentes 
militares superiores ao do Comando Militar da Ama-
zônia. Na época, tínhamos apenas não o poderoso 
Comando Militar de hoje, o CMA, mas o 22º Batalhão 
de Caçadores. Algo singelo, simples. E Mestrinho, em 
1961, quando os ministros militares vetaram a posse 
do Presidente João Goulart, ele, amigo e companheiro 
de Goulart, não podia se conformar com aquilo de jeito 
algum, até porque ele presidia e liderava o segundo ou 
o primeiro maior PTB, maior Partido Trabalhista – quero 
dizer isso ao ilustre representante da Governadora do 
Rio Grande do Sul. Não sei se o maior PTB era o do 
Rio Grande do Sul – Vargas, depois Brizola, junto com 
Jango, Fernando Ferrari – ou se era o do Amazonas, 
que elegia o grosso dos deputados, que elegia os sena-
dores, elegia os governadores. Havia uma hegemonia 
muito grande do Partido Trabalhista Brasileiro, que era 
a origem, a casa de Gilberto Mestrinho.

Mas, muito bem, aliançado a dois fatores, à sua 
própria coragem, que era interminável – refiro-me a 
Leonel Brizola –, e aliançado ao General Machado 
Lopes, que comandava o 3º Exército Brasileiro, Brizo-
la proclama sua resistência ao golpe que se intentava 
em 1961.

Devo até colocar, em respeito ao ex-Governador 
e ex-Deputado Leonel Brizola, que ele não se alian-
çou, primeiro, a Machado Lopes para anunciar seu 
gesto depois. Ele primeiro assumiu o gesto e, depois, 
recebeu adesão do 3º Exército, senão pareceria fácil 
aderir junto com o Exército. Não foi isso o que Brizo-
la fez. Ele, primeiro, disse que não aceitava o impe-
dimento de João Goulart; e, segundo, Senador Tião 
Viana, Brizola, então, proclama à Nação que a posse 
teria que haver, para que se cumprisse a Constituição 
e para que o Presidente João Goulart, que de comu-
nista não tinha nada, grande fazendeiro que era, mas 
aberto às causas sociais – naquela época era muito 
grave alguém ser comunista, enfim. 
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Amparado em Brizola, João Goulart começa o 
retorno da China, onde ele estava, e o grande pecado 
dele, além de ser uma figura com ligações sindicais 
muito fortes, a grande prova para os candidatos a di-
tadores da época é que ele estava na China. Então, 
estar na China de Mao Tsé-tung era algo tão grave 
quanto, por exemplo, visitar a União Soviética. E tenho 
aqui minha querida Vera Brant, querida de tantos de 
nós, que foi chamada por um Inquérito Policial Militar 
(IPM), na Comissão Geral de Investigações, e, depois 
de perguntarem muita tolice a ela... Fico tão feliz de 
ver os militares, hoje, preocupados com as coisas que 
interessam ao País, defensores da democracia, defen-
sores da ordem, absolutamente irmanados conosco 
nos melhores sonhos de Brasil, mas, àquela altura, 
que era momento de obscurantismo, chamam Vera 
Brant, que é uma mulher corajosa, mulher de poucas 
travas na língua, e perguntaram a ela uma porção de 
coisas; e, no final: “A senhora é comunista?” Ela disse: 
“Não.” Aí, o beleguim da ditadura, procurando armar 
sua face... Essa era uma proeza que exigia o máximo 
de inteligência; forçar a inteligência ali não era brin-
cadeira, não era fácil, mas ele conseguiu o mínimo 
e disse assim: “Ah! Mas aqui tenho a prova de que a 
senhora foi à Rússia no dia tal.” Aí, ela disse: “Pois é, 
Coronel, mas acontece que, todo dia 2 de novembro, 
vou ao cemitério e não sou defunto. Eu ter ido à Rússia 
não quer dizer absolutamente nada, como já fui aos 
Estados Unidos mil vezes e não sou pró nem contra 
americano. Sou uma pessoa que quero democracia 
no meu País.”

Muito bem. 
A resistência com Brizola já era um eixo em favor 

da posse de Jango. Aí vem Brizola e recebe uma ade-
são valiosíssima: o segundo a aderir foi o Governador 
de Goiás, Mauro Borges, com muita coragem; isolado, 
poderia ter sido preso, tomado de assalto o seu Pa-
lácio, poderia ter sido preso e perdido o seu manda-
to. Apostou. Apostou. Em seguida, a terceira luz que 
acendeu foi algo inusitado, algo inesperado, ninguém 
poderia imaginar que seria o Amazonas a demonstrar 
toda aquela coragem, até pela falta de capacidade de 
resistência que estava à disposição do Governador do 
Estado. Mas Gilberto Mestrinho se manifestou a favor 
da posse em terceiro lugar. Em quatro lugar – aqui 
pra nós, meio forçado por Brizola e pelo 3º Exército –, 
aderiu o Governador Ney Braga. Estava criada então 
uma situação de fato. Tínhamos o Governador do Rio 
Grande do Sul, Governador do Paraná, o 3º Exército, 
tínhamos o Governador de Goiás e o Governador do 
Amazonas. Outras adesões aconteceram, mas as mar-
cantes foram essas. E as mais fundamentais foram as 

três primeiras, porque foram fruto da vontade pessoal, 
da determinação e da coragem.

E Gilberto assume o Governo – perdão –, João 
Goulart assume o Governo. E foi um período muito 
bom para o Amazonas, um período em que o projeto 
de meu pai virou lei, criando a nova Universidade Fe-
deral do Amazonas. É um projeto em que ele trabalhou 
em parceria com o Governador Mestrinho. Eu tenho 
muita honra, portanto, de ter hoje o nome do meu pai 
no campus. O campus da Universidade Federal do 
Amazonas é “Senador Arthur Virgílio Filho”. Foi um 
projeto nascido de conversa de Mestrinho com o meu 
pai, para que virasse a realidade que virou. E Mestri-
nho toca a sua vida. 

Houve um incidente muito grave entre ele e o 
General Muniz de Aragão em pleno Governo. Coisa do 
tipo: o General Muniz de Aragão usava o Batalhão de 
Caçadores, ou seja, a força militar de que ele dispunha, 
para proteger comícios do partido adversário. Mestrinho 
disse que “não, que quem garantia a ordem era ele”. 
Os adversários alegavam que estavam ameaçados, 
que Mestrinho não estaria procedendo a uma eleição 
limpa, aquela que seria a eleição do seu sucessor, que, 
aliás, foi quem o lançou na vida pública, tiveram rusgas 
e, ao final, estavam bons amigos, como sempre deve-
riam ter sido talvez. Mas Mestrinho não teve dúvida: 
quando percebeu que havia uma intervenção militar, 
em pleno governo constitucional, contra o seu poder 
sobre o Estado, poder adquirido nas urnas, ele reuniu 
a Polícia Militar, e disse: “O senhor saia deste comício.” 
E foi uma cena incrível: “O senhor não fica. Aqui, quem 
garante a segurança dos opositores é a minha polí-
cia. O senhor não vai colocar o Exército aqui de jeito 
algum.” E depois de muito empurra para cá, empurra 
para acolá, o General Muniz de Aragão se recolheu, e 
guardou de Mestrinho um ódio enorme, um ódio muito 
grande. E um dos objetivos de uma vida medíocre, era, 
sabendo que Mestrinho tinha um rim muito complicado 
– e foi a sua filha, Maria Raposo, quem ofereceu um 
dos rins dela, e houve a aceitação pelo organismo de 
Mestrinho –, e que sofria muito como paciente renal 
crônico, o objetivo máximo, depois de 1964, do General 
Muniz de Aragão era espancar Mestrinho no rim. Por 
essa via, estaria realizando uma proeza que não lhe 
daria nenhuma estátua, não mereceria estátua, por-
que rebaixou à mediocridade a ponto de envergonhar 
a própria mediocridade com uma proposta dessas. E 
Mestrinho teve de se refugiar; não foi para a embaixada. 
O meu pai era muito amigo do General Amaury Kruel, 
que se tornou um bom amigo de Mestrinho também. 
E Mestrinho sai de Brasília, com alguma modificação 
nas suas vestimentas, no seu modo de ser, natural, 
com o retrato de uma pessoa que se parecia com ele, 
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e que era um dos subchefes de gabinete do Governa-
dor João Goulart, depois ex-Governador na sucessão 
de Amazonino Mendes, e Governador tampão por um 
ano, Vivaldo Frota. Hoje somos conhecidos, porque 
há uma mídia muito expressiva que relata os nossos 
trabalhos, mas naquela época não era assim: alguém 
reconhecer de chofre. E ele, ao descer do automóvel, 
ao descer do avião e pisar fora do aeroporto, ele deu 
de cara com uma moça, que disse: “Gilberto” – era 
uma pessoa de Manaus, uma coisa raríssima em São 
Paulo àquela altura. E ele disse: “Não, sou Vivaldo Fro-
ta”. “Mas parece com o Gilberto”. E ele disse: “É. Todo 
mundo diz que eu me pareço com o Gilberto; mas sou 
Vivaldo Frota. Sou muito amigo dele”. E passou. 

Ele foi se hospedar no lugar mais insuspeito, por-
que poderiam procurá-lo em hotéis, no Brasil inteiro, 
poderiam procurá-lo nas casas, nos bairros; ele foi se 
hospedar, Senador Jefferson Praia, e o Deputado João 
Tomé Mestrinho sabe disso muito bem, no Quartel 
General do II Exército, sob a proteção, Ministro Mauro 
Campbell, direta do General Amaury Kruel. E lá ficou o 
tempo necessário para se estabelecer as démarches, 
de modo a que toda aquela ira do General Muniz de 
Aragão se dissolvesse e que ele percebesse que já 
havia sido imposto a Mestrinho, injustamente, o cas-
tigo brutal da cassação, ele que tinha trinta e poucos 
anos de idade, e que teve a paciência de esperar de-
zenove anos para pisar em Manaus e mais um pouco 
para virar Governador do seu Estado. 

Nunca deixou de se corresponder com seus ami-
gos e suas amigas, e criou uma espécie de “sebatianis-
mo”; aquela coisa de que “ele voltará; Dom Sebastião 
voltará um dia”. E quando se abriu o período de eleição 
direta neste Pais outra vez, como uma das conquis-
tas que todos obtivemos, os democratas, Mestrinho 
se candidatou, e o “sebastianismo” funcionou. O “se-
bastianismo” fez com que se candidatura se tornasse 
imbatível, porque a figura virou meio do plano real e 
meio mitológica, porque uma figura que por dezenove 
anos estava ausente do seu Estado, de repente, volta, 
quando se exauria o regime militar. E tudo que queria o 
povo era alguém que se conectasse realmente com o 
povo, e não figuras que eram impostas ao povo, todas 
elas muito honestas – o regime militar não indicou ne-
nhum governante desonesto –, mas todos eles distantes 
do povo; nenhum deles tinha a proximidade do povo 
que tinha Gilberto Mestrinho, essa que é a verdade. 
Ganhou a eleição com muita tranquilidade.

Depois, por esses vãos e desvãos do destino, 
eu tive a honra de enfrentá-lo na eleição para Go-
vernador indiretamente. Ele apoiou um outro grande 
amigo dele, que sentiu profundamente o falecimento 
de Mestrinho – já estiveram separados politicamente, 

mas essas coisas da amizade a gente não doma. A 
gente sabe quando a amizade é protocolar, quando a 
amizade é fingida até, ou quando a amizade é verda-
deira. Eu percebi o Prefeito Amazonino Mendes muito 
consternado, até muito desamparado e em desalento 
com a morte de Mestrinho. Junto com Mestrinho, ele, 
ex-Prefeito de Manaus nomeado, travamos uma luta 
muito dura, ele me derrota para o Governo do Estado. 
E eu comecei, no dia seguinte, o trabalho silencioso 
para chegar à prefeitura de Manaus.

Eu dizia, ainda há pouco, ao João Thomé, à Ma-
ria Raposo, à Leila e ao Luiz Carlos Mestrinho, meu 
querido amigo e filho também do Governador: “Nas 
oposições, obviamente, eu era o melhor posicionado 
nas pesquisas, mas todos queriam meu lugar de can-
didato” – eram uns quatro ou cinco candidatos. E eu 
dizia: “Bom, se vocês querem fazer um acordo, a gente 
faz um acordo. Vamos pesquisar. Quem estiver melhor 
na pesquisa é lançado candidato.” E os adversários, 
cogitados pelos nossos adversários, eram adversários, 
Deputado Pauderney, batíveis, e, enquanto isso, todo 
mundo achava que ganhava daqueles. E eu dizendo: 
“Eles têm máquina – não é só o nome de vocês que 
pode ser melhor do que o deles do ponto de vista eleito-
ral –, eles têm máquina, eles têm poderio, têm logística. 
A eleição não vai ser essa brincadeira que vocês estão 
pensando não”. Não é aquela coisa de: “Ah, se for um 
sujeito muito forte, vai o fulano para o sacrifício; se for 
um sujeito fraco, eu quero ir também no lugar dele”. 
Isso funciona, demonstrando oportunismo de alguns, 
mas funciona também com sentido prático que pode 
dar errado na hora da aferição das verdades.

Um belo dia, Mestrinho desce do Rio de Janeiro 
em Manaus com uma pesquisa do Ibope nas mãos – 
pesquisa verdadeira certamente –, com uma ampla 
vantagem contra mim, e diz: “Sou candidato”. Eu tomei 
um susto, obviamente, porque não me passava pela 
cabeça enfrentá-lo. Ninguém gostava de enfrentá-lo. 
Essa é que é a verdade. Era um mito da vida públi-
ca, um mito eleitoral. Foi um santo remédio na minha 
coligação, porque, quando ele disse que queria ser 
candidato, todo mundo saiu e disse: “Não. Então, vai 
você”. Aí eu disse: “Então, vou eu. Fazer o quê?” E lu-
tei feito um cão.

O Governador Mestrinho me deve doze quilos 
que perdi naquela eleição. Até para continuar perden-
do, ele deveria estar aí para ser candidato o tempo 
todo, porque, a cada eleição contra ele, a gente per-
dia doze eleições. E eu venci a eleição. É uma honra 
muito grande que tenho em dizer isto: ter enfrentado 
um homem do seu calibre e tê-lo vencido.

Acabou a eleição, ele disse tranquilamente – 
nunca esqueço estas palavras ditas às televisões de 
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Manaus: “Com a base que eu tenho na capital e com a 
força que eu tenho no interior, eu volto, em 90, para ser 
governador do Estado”. E, com a base que ele tinha na 
capital e com a força que ele tinha no interior, elegeu-
se, folgadamente, Governador do Estado em 1990.

Cumpriu seu mandato até o final – ele era de 
cumprir os seus mandatos até o final – e, depois, ele 
se elegeu Senador, já em 1998. E foi aquele Senador 
que os Senadores aqui presentes conheceram. Quan-
do se tratava de assuntos ligados ao Amazonas... E, 
às vezes, eu discrepava dele em algumas propostas 
em relação à exploração da floresta. Mas havia muita 
cientificidade, muita seriedade no que ele fazia e no 
que ele dizia.

Travamos, certa vez, um debate – eu em uma 
posição e ele em outra; ele, sentado nessa primeira 
cadeira – de horas. Foi uma das sessões mais boni-
tas do Congresso, porque todo mundo se motivou a 
participar do debate. Inclusive, eu falei: “Não estou fa-
lando aqui como Líder, estou falando aqui...” Cuidava, 
Senador Flexa, daquela coisa de gestão de florestas. 
O Senador Flexa se aliou, meu amigo e meu liderado 
se aliou ao Governador Mestrinho – metade do Senado 
para um lado, metade para outro. Foi uma coisa muito 
bonita: horas e horas de debate em que ele puxou as 
suas teses. E o fez com muita congruência, com muita 
segurança, com muita inteligência.

E mais: quando se tratava de qualquer coisa que 
arranhasse o polo industrial de Manaus, Mestrinho, 
mesmo na fase de sua doença avançando, dizia para 
mim que eu podia contar com ele sempre quando se 
tratasse de defender o polo industrial de Manaus. Fi-
camos aqui várias vezes, ele e eu, até duas horas, três 
horas da manhã, o tempo necessário para se impedir 
qualquer coisa ruim para a economia do Estado.

Presidiu, por duas vezes – ou três, não sei –, a 
Comissão do Orçamento, merecendo a confiança não 
só do seu partido – e já concedo o aparte ao Senador 
Tião Viana –, mas merecendo a confiança dos seus 
Pares todos, porque foi um Presidente justo, honrado 
e correto da Comissão de Orçamento por duas vezes. 
Eu não sei se há outro caso em que alguém tenha, por 
duas vezes, presidido uma Comissão de Orçamento. E, 
com certeza, não sei se com o equilíbrio que ele presi-
diu. Muita gente deve ter presidido com equilíbrio, mas 
talvez uma vez só. Duas vezes e com o equilíbrio dele 
talvez tenha sido apenas ele o Senador a fazer isso.

Eu concedo o aparte ao Senador Tião Viana. An-
tes, quero concluir só esse raciocínio.

O Senador Mestrinho, aqui, era querido por todos 
e respeitado por todos. No seu Partido eu suponho que 
era um conselheiro. Para mim, sempre um conselhei-
ro. Uma figura que tinha uma palavra a dar, tinha uma 

ponderação a fazer. Uma figura de enorme esclareci-
mento, de enorme capacidade de ler. 

Certa vez, surpreendi-me com ele numa viagem, 
em 82, quando ele começou a recitar poemas revo-
lucionários e as letras – porque bom cantor ele não 
era – de Violeta Parra e todos aqueles cantores cuba-
nos, nicaraguenses e tudo mais. Eu fiquei espantado 
com ele, pela capacidade que ele tinha de ler, de se 
informar.

Não havia o Valor Econômico. Ele lia compul-
sivamente a Gazeta Mercantil, na época. Ele queria 
aprender economia, embora sabendo que não era um 
aprendizado de escola, em que ele ia do “a” para o “b” 
e do “b” para o “d”. Não era. Era uma coisa autodidata 
e havia brechas técnicas ali. 

O Senador Mestrinho aprendeu inglês já após 
os 70 anos. E, sistematicamente, recebia aulas em 
sua casa. Ele atendia a seus secretários e fazia com 
que seus secretários não ousassem desconhecer os 
assuntos de Governo que tinham de tratar com ele. 
Nada de virem com história de imaginar que ele não 
sabia os números, porque ele sabia os números de 
cor e salteado. Ele perguntava aquilo que já sabia. E 
quando perguntava o que não sabia, a resposta tinha 
que ser convincente. 

Extremamente delicado, nunca o vi levantar a voz 
para ninguém. Palavras de baixo calão, mesmo com 
muita raiva, ele dizia uma que começa com “m”. Era o 
máximo que ele dizia e que virou um ponto e vírgula 
no mundo de hoje; ponto e vírgula nada, virou vírgula. 
Ele era incapaz de perder a cabeça nesse sentido.

Mestrinho foi um grande administrador. Durante 
53 anos da vida do Amazonas, ele influenciou mais ou 
menos, com maior ou menor intensidade, a vida política 
do Estado. Ainda nessa vez, apoiando o Vice-Gover-
nador Omar Aziz para a Prefeitura – era o candidato 
do seu partido – contra mim, contra o Pauderney, que 
apoiávamos o Prefeito Serafim Corrêa, que era de outro 
partido, ele fazia uma campanha que ninguém na sua 
condição faria. Operado de varizes, ele tinha que ficar 
sentado e dizia “vou aparteá-lo sentado, Senador, por-
que estou com problemas de varizes recém-operadas”. 
Ele falava em pé; não falava daí, falava daqui quando 
tinha que dizer alguma coisa relevante.

Seu enterro, e eu vou concluindo, foi algo apo-
teótico. E como dizem que a paga do homem público 
sério é esta, o reconhecimento do povo, eu tenho a 
impressão de que Gilberto, se não viu, lá de cima, o 
seu enterro, deve ter ficado muito triste, porque o seu 
enterro foi uma das manifestações mais bonitas de 
povo que já se viu.

Eu registro a presença da Deputada Rebecca 
Garcia, do nosso Estado. Seu pai foi Vice-Governador 
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do Professor Gilberto Mestrinho e alguém que manteve, 
ampliou uma amizade que já tinha de antes com Gil-
berto. Portanto, é um assunto que toca a todos nós.

Eu encerro, mas antes vou conceder uma apar-
te ao Senador Tião Viana, dizendo que aprendi a ter 
uma admiração por ele muito grande, como percebia 
que essa admiração era extensiva a todos os parla-
mentares, de qualquer latitude ideológica, de qualquer 
latitude política, porque era uma figura afável, porém 
firme; era uma figura correta, embora jamais sectária, 
jamais profissional do puritanismo. Não havia nada dis-
so com ele; um homem de bem, um homem correto. 
Quem falava mal dele dizia ser ele possuidor de uma 
fortuna incalculável. Abriu-se o inventário de Gilberto 
Mestrinho e era o inventário de uma pessoa absolu-
tamente normal, que teve seu lado empresarial que 
lhe permitiu acumular alguma coisa na vida e que no 
essencial vivia mesmo das suas aposentadorias, do 
que tinha; uma figura que faz muita falta no cenário de 
hoje e faz muita falta no Amazonas.

Ele se alimentava da vida pública, alimentava-
se da política, alimentava-se do voto, alimentava-se 
da consulta popular. 

Cito também a presença do Deputado Lupércio 
Ramos. É uma honra para nós muito grande.

Mas Gilberto Mestrinho nunca foi nada que não 
tivesse sido pelo respaldo popular, a não ser nomea-
do que foi Secretário de Finanças uma vez por Plínio 
Coelho e nomeado prefeito por Plínio Coelho, porque 
não havia eleição para prefeito e ele aceitou ser Secre-
tário de Finanças numa hora muito dura, num governo 
que foi um governo exitosíssimo, que foi o de Plínio 
Coelho, no Amazonas.

Senador Tião Viana, com muita honra, eu lhe 
concedo o aparte.

O Sr. Tião Viana (Bloco/PT – AC) – Senador 
Arthur Virgílio, eu desejo apenas associar-me a essa 
extraordinária homenagem que V. Exª faz e apresenta, 
como uma bela narrativa, uma fotografia de um tempo 
do Legislativo brasileiro, homenageando o Senador 
Mestrinho. É um personagem único na história desta 
Casa, pela convivência que tivemos, pela inteligência, 
por tudo que representou. É certamente um dos ho-
mens mais expressivos de toda a história política da 
nossa Amazônia. O seu Estado do Amazonas não é o 
único a reconhecer nele essa expressão pública, essa 
expressão política. Ele navegou pelos rios estreitos 
do meu Estado, na cabeceira dos rios amazônicos, já 
em meados dos anos 40, quando era fiscal de renda. 
E contou-me várias vezes esse ambiente que viveu, 
já encontrando ali, como fiscal de renda, a sabedoria 
dos árabes que ocupavam a nossa região e que que-
riam distrair o Senador Mestrinho, convidando-o para 

uma rodada de carteado, mas ele, esperto, cumpria as 
suas atribuições. É um personagem da política brasi-
leira que ajudou decisivamente o meu Estado. Quando 
foi Presidente da Comissão de Orçamento; todas as 
reivindicações apresentadas pelo Governador Jorge 
Viana foram tratadas com a maior sensibilidade por 
ele, interessado apenas no benefício e no desenvolvi-
mento da Região Amazônica como um todo e do meu 
Estado. Então, foi uma figura que me marcou muito 
pela boa convivência, pela inteligência que apresen-
tava. Foi um personagem marcante no debate sobre 
o meio ambiente; tinha um posicionamento claro, não 
entendia como se poderia separar o homem do debate 
ambiental. Ele me contou, de maneira lúdica até, que, 
uma vez visitando a rainha da Dinamarca, foi repreen-
dido, admoestado por ela, que disse: “Olha, o senhor 
tem que ter cuidado com esse debate antiambiental”. 
E ele disse: “Mas esse seu lindo casaco é de couro de 
quê?” Ela disse que era de urso, e ele deu uma risada 
para ela. Então, era uma figura de humor e de muita 
inteligência política, um homem muito preparado para 
todo e qualquer debate brasileiro. Tenho dele as me-
lhores lembranças, uma grande consideração humana 
e política por tudo que ele representou na convivência 
conosco no Parlamento e presto a minha homenagem, 
neste momento, a V. Exª, como um grande brasileiro 
e um grande homem da Amazônia, que, de maneira 
justa, faz o reconhecimento, narrando os momentos 
valorosos da vida do Senador Mestrinho, os momen-
tos difíceis, os momentos da luta contra o regime de 
exceção, que ele representou para nós todos do Brasil. 
Então, saúdo também os filhos, João Thomé e o Luiz 
Carlos, as filhas, Leila e Maria. Quero dizer que é uma 
alegria muito especial ver o Ministro Mauro Campbell 
também, que escreve uma bela página do Judiciário 
brasileiro, estando no nosso meio como um digno re-
presentante da Região Amazônica. Também saúdo o 
Senador Jefferson Praia e digo que não poderia encer-
rar esta participação simples, ao lado de V. Exª, sem 
prestar também uma homenagem distinta do Senado, 
por meio da minha fala – que sei que é compartilhada 
por outros Senadores –, e dar um testemunho sobre 
Gilberto Mestrinho. E olhe, Senador Arthur Virgílio, não 
sei se há coisa mais difícil do que cultivar, de maneira 
sincera e propositiva, amizades. Ele conseguiu cultivá-
las e tinha um verdadeiro condestável ao seu lado, o 
escudeiro da sua vida, o meu amigo Luís Costa, que 
está ali e que fez lindos momentos de amizade e de 
boa convivência com o querido amigo, Senador Gil-
berto Mestrinho. Então, a minha homenagem a esse 
belo pronunciamento e a essa extraordinária fotografia 
da vida do Legislativo, que V. Exª faz, reconhecendo o 
Senador Gilberto Mestrinho.
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O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sena-
dor Tião Viana, se o Governador – eu sempre o cha-
mei assim – Gilberto Mestrinho ajudou o Acre, tenho 
certeza de que ele o fez, inclusive, sabendo da serie-
dade do Governador que tocava aquele Estado, o seu 
irmão, Jorge Viana. E V. Exª não imagina o valor que 
tem para mim – eu que considero V. Exª o mais tucano 
dos petistas – o seu depoimento.

V. Exª citou um momento que seria do meu dis-
curso, no encerramento, que era ressaltar aqui a ami-
zade, Senador José Agripino, do Governador Gilberto 
Mestrinho pelo Luís Costa, que foi o seu fiel escudeiro a 
vida toda – o Luís Costa, o Antônio Pacheco, o Gregó-
rio Dias. Antônio Pacheco é uma figura silenciosa, que 
adivinhava os pensamentos de Gilberto; Luís Costa, 
o homem erudito, que participava das decisões políti-
cas com ele; Paulo Gerard, outro amigo que jamais o 
abandonou. E lembro o seu neto Tiago, que começa 
a dar os primeiros passos na vida pública.

Mas V. Exª tem razão: no Amazonas as coisas to-
das em torno de Gilberto viram mito. Aquela tal história 
do boto: ele, muito inteligentemente, assumiu como sua 
logomarca de campanha – a figura do boto –, e daí saiu 
uma música que é um dos jingles mais bonitos que 
já ouvi, “O Boto Navegador”, em toda a minha vida de 
político, de candidato a qualquer coisa ou de alguém 
que está presenciando eleições dos outros. É uma mú-
sica contagiante! Manaus inteira foi às ruas, quando o 
féretro passava, entoando essa bela canção.

Mas tudo era mito, um mito. Isso é verdade, e os 
amazonenses que estão aqui sabem disso: Gilberto 
não morre, porque, pela família, não sei se do lado da 
mãe ou do pai, a pessoa mais jovem que tinha mor-
rido era, ele dizia, “a minha tia Neném, que morreu 
com esse apelido de Neném, aos 94 nos de idade”. 
Então, as pessoas diziam: Gilberto não morre; Gilber-
to é imortal.

Tudo se esperava dele. Quando se tratava dele, 
sempre havia uma áurea de poesia, uma áurea entre 
o real e o surreal. Mas o fato é que ele era um convívio 
delicioso no dia a dia. Uma ótima conversa, uma figu-
ra culta, o tempo todo educado, o tempo todo correto, 
capaz de empenhar a sua palavra sim, quando achava 
que dava, mas – e vejo aqui o Anselmo, outro amigo 
de Gilberto Mestrinho, meu querido Anselmo – jamais 
descumpria a palavra empenhada. Essa foi sua marca. 
Uma figura ligada a um partido, ao seu partido, incapaz 
de abandonar o seu partido em qualquer vicissitude, 
incapaz de correr de uma luta. Ainda que ela fosse in-
glória e que se soubesse que o resultado não seria o 
desejável, ele ia para luta e marcava a sua posição.

Gilberto merece mesmo esta homenagem. A ho-
menagem de pessoas que realmente o conheceram e 

o estimaram. São centenas de milhares de telespec-
tadores e ouvintes da TV Senado e da Rádio Senado, 
que vão lembrar-se daquela figura de estatura baixa, 
enérgica, ao mesmo tempo doce, que viveu comigo 
momentos em que às vezes estávamos juntos, e isso 
era muito bom. E já estivemos separados, mas ficou 
tão pouco disso, porque o que preponderou mesmo foi 
a ligação sentimental que me fez abrir os olhos para a 
vida. Principiando a identificar as coisas e vendo Gil-
berto já, ou eu ia à casa dele ou ele ia à minha casa. 
Casado duas vezes, Gilberto Mestrinho tem filhos 
aqui da sua primeira esposa, que é uma amiga mui-
to querida minha, D. Maria Antonieta, e seu filho Luís 
Carlos, que perdeu um irmão – e essa foi uma grande 
dor de Gilberto –, filho de D. Maria Emília Mestrinho, 
também outra pessoa muito estimada e muito querida 
de minha parte.

Mas vou dar um exemplo, antes de ceder um 
aparte ao Senador José Agripino, de como Gilberto 
era capaz de ser contido nos seus sentimentos. Eu não 
via... Amor pelos filhos com certeza ele devia ter por 
igual. Como não amar Maria Raposo, que lhe deu um 
rim, e como não amar qualquer criação da sua natu-
reza de animal, racionalíssimo por sinal. Mas ele tinha 
uma parceria com João Thomé muito próxima, porque 
eram os dois políticos; eram aqueles que tinham liga-
ção política muito forte. Então se entendiam, também 
sem falar, no olhar.

Íamos fazer um comício num município do inte-
rior; estávamos num barco, esperando a hora quente 
do comício, para irmos falar. E João Thomé havia saí-
do num barquinho pequeno, entrando naqueles igapós 
para pescar. E o tempo passando, e João Thomé não 
voltava. Escurece, e João Thomé não volta. Ficamos 
todos preocupados, e ele obviamente mais preocupa-
do do que todos. Só que ele não disse uma palavra, 
foi incapaz de dizer “Puxa, onde está meu filho?”. E 
falou: “Procurem João Thomé”. Mandou procurarem o 
João Thomé, mas não ficou, em nenhum momento, 
deixando transparecer o que ia pelo seu coração, que 
era uma coisa muito dura: “Será que o meu filho per-
deu a vida?”; enfim, algo parecido com isso.

Estarmos já naquela história havia algum tempo 
quando surge a sugestão de um: “Suspenda o comí-
cio; depois a gente faz o comício”; então, ele disse: 
“Não, não vou suspender o comício; vou fazer o que 
tem que ser feito”. E aguardando, e nervoso. Ele tinha 
uma história de, nervoso, bater com a caneta e fica-
va repetindo aquele gesto, assim. De repente, o João 
Thomé volta com os seus companheiros de pescaria. 
Ao mesmo tempo, ele foi incapaz tanto de reclamar do 
João Thomé, pelo menos, de público, não reclamou 
– tinha essa linha –, como também não demonstrou 
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aquela coisa do sujeito que diz: “Puxa, meu filho po-
dia ter morrido” e correr para dar um abraço. Não era 
dele isso; era dele a reserva; era dele a sobriedade; 
era dele a capacidade de ter o sentimento sem exte-
riorizar os seus sentimentos, o que fazia dele um ser 
humano muito especial.

Senador José Agripino.
O Sr. José Agripino (DEM – RN) – Senador 

Arthur Virgílio, eu queria, inicialmente, fazer o registro 
da grandeza de V. Exª em tomar a iniciativa de propor 
esta sessão de homenagem. V. Exª teve momentos 
de encontro e momentos de desencontro com Gilber-
to Mestrinho na política do Amazonas; como eu. Em 
torno dos ícones dos nossos Estados, temos é que 
prestar homenagem. Gilberto Mestrinho está para o 
Amazonas como Dinarte Mariz ou Aluísio Alves esti-
veram para o Rio Grande do Norte. Eu, pessoalmente, 
tive a maioria dos meus momentos políticos ao lado 
de Dinarte Mariz, mas tive momentos de desencontro 
com ele. Como tive momentos de desencontros – de 
desencontros na sua maioria – com Aluísio Alves, mas 
tive momentos de encontro político: apoiamos a can-
didatura de Garibaldi Alves ao Governo do Estado; e, 
quando Aluísio faleceu, eu estava lá no sepultamento 
dele. Quando Dinarte morreu, eu era Governador e 
prestei as homenagens a Dinarte; pedi até uma ses-
são de homenagem a Dinarte Mariz. V. Exª dá uma de-
monstração de grandeza política ao tomar a iniciativa, 
antes de qualquer outro – frise-se: antes de qualquer 
outro –, de fazer uma sessão de homenagem à me-
mória de um companheiro, por quem eu pessoalmente 
tinha muito apreço, que era o Senador Gilberto Mestri-
nho, que foi Governador quando eu fui Governador e 
que, em minha opinião, tem um papel importantíssimo 
na visibilidade e na preservação da selva amazônica. 
À sua maneira, ele amou – e como amou! – a Ama-
zônia, a selva, os seus valores. Eu conversava muito 
com Mestrinho sobre os jacarés da Amazônia, cujo 
abate, contrariando a tendência reinante à época, ele 
defendia para preservação do equilíbrio ecológico pelo 
crescimento excessivo da população. Ele chamava a 
atenção pelo exotismo de suas teses. Ele foi um dos 
que deram uma grande contribuição por chamar a 
atenção do Brasil e do mundo para a Amazônia pela 
preservação da Amazônia, da selva. É preciso que se 
registre, e talvez este seja o momento importante, in-
teressante para recuperarmos na memória, o seguinte 
fato: quando se fala em invasão de terras na Amazônia, 
fala-se no Acre, fala-se no Pará, fala-se em Roraima, 
mas não se fala no Amazonas nunca. Por quê? Por-
que no Amazonas os políticos – e Gilberto Mestrinho 
foi um ícone nessa luta – criaram a Zona Franca de 
Manaus, que trouxe para Manaus a oportunidade do 

emprego, livrando o desmatamento como oportunidade 
de emprego, preservando a Amazônia para o mundo, 
através de uma iniciativa da qual os políticos do Ama-
zonas e da Amazônia se uniram em gestos como o 
que V. Exª acaba de explicitar, colocando em ênfase 
a figura de um cidadão que, no seu tempo, teve um 
papel exponencial e que merece – e como merece! – 
pela cordialidade no trato, pela relação amistosa que 
teve com todos nós, inclusive comigo – eu tinha um 
enorme apreço pessoal por Mestrinho!...

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – E ele 
por V. Exª. 

O Sr. José Agripino (DEM – RN) – Ah, com 
certeza absoluta. Conversávamos afável e amigavel-
mente. E eu liguei para o Amazonas, no dia em que 
ele faleceu; V. Exª estava no sepultamento dele, e eu 
até pedi para que fosse o meu mensageiro da minha 
mensagem de condolências à família; e sei do apreço 
que V. Exª tinha pelo estadista, à sua maneira, Gilberto 
Mestrinho, pelo amazônida exemplar que foi Gilberto 
Mestrinho e pelo Senador e grande companheiro, a 
quem, neste momento, por iniciativa de V. Exª, este 
Senado homenageia e aplaude.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Obri-
gado, Senador José Agripino. E o respeito dele por V. 
Exª era imenso, era o mesmo, e eu transmiti à família 
os seus sentimentos. V. Exª disse, inclusive, que ha-
via sabido em cima da hora e não tinha como viajar. 
Só posteriormente a família tomou a decisão sábia de 
preparar o corpo para mais 24 horas de vigília, porque 
o Amazonas inteiro queria fazer a vigília. E o fato é 
que V. Exª me lembra um episódio quando disse: “Fui 
Governador...” – V. Exª foi Governador muito jovem – 
“junto com ele”. Ele tinha um conhecido – um amigo, 
não sei – francês, com quem uma vez se encontrou 
em Paris; ele, muito jovem, Governador. Depois, passa 
o período do regime militar, ele se elege Governador 
e se encontra com esse mesmo francês, esse amigo 
dele. Aí perguntou: “Você está fazendo o quê?” Ele fa-
lou: “Sou Governador do Amazonas”. E o francês não 
percebeu que tinha havido um hiato, o hiato do regime 
autoritário, e perguntou a ele de maneira muito fraterna, 
com muito bom gosto: “Mas, Gilberto, o que você faz 
quando você não é Governador do Amazonas?” Porque 
parecia que ele era Governador sempre. E, de certa 
forma, foi Governador por muito tempo, elegeu suces-
sores, criou figuras, umas não tão gratas assim, outras 
de sentimentos; influenciou – repito – a vida pública do 
Estado, repito, por 53 anos, ou diretamente, ou pela 
via não tão indireta do seu prestígio político.

Havia um candidato ao Senado que estava eleito 
e, numa entrevista aos jornais do Amazonas, ele disse 
assim – já falecido, infelizmente, Deputado Federal –, 
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quando alguém perguntou: “Mas o senhor é o candidato 
do Gilberto?” E o Gilberto no exílio, interno, não podia 
pisar lá. “O senhor é candidato do Gilberto?” E ele, se 
achando eleito, Deputada Rebecca, e, ao mesmo tem-
po, com medo de enfrentar os militares, disse: “Não, 
não; eu sou candidato do MDB. Não sou candidato do 
Gilberto”. E aquilo mexeu com o velho tuxaua, que não 
era tão velho assim, mexeu com o cacique que ele era. 
E ele passou – acho que era o tempo do cabograma 
ainda – para algumas pessoas do interior, pessoas-
chave, o recado; e, aliás, fez muita justiça, porque o 
meu pai havia derrotado o Álvaro Maia, um grande 
político, um homem público do Amazonas, um homem 
sério, e ia perder para esse deputado. Ele passou al-
guns recadinhos para algumas pessoas do interior, e 
uma delas, em Boca do Acre, Deputado Renato Souza 
Pinto, estava no comício, quando o cabograma – de-
via ser cabograma – é entregue nas mãos do Renato 
Souza Pinto. Aí o Renato não entendeu nada. Estava 
fazendo comício para o outro e chega uma ordem do 
Gilberto para ele fazer o comício para o Álvaro Maia, 
que era o adversário. E foi assim que Álvaro Maia vol-
tou ao Senado: eleito em 1966, tomou posse em 1967 
e faleceu em 1969.

E o texto era este: “motivo força maior; mudança 
planos; candidato Álvaro”. Renato Souza Pinto estava 
acabando de exaltar as qualidades do outro e disse: 
“Olha, não estou entendendo (era Deputado Estadual 
e muito combativo), mas acabo de receber de nosso 
Líder Gilberto Mestrinho um comunicado. Então, a 
partir de agora – e vou saber as razões depois –, mas 
a partir de agora, o candidato é Álvaro Maia”. E Álva-
ro Maia venceu a eleição e virou Senador pelo apoio 
de seu arquiadversário, jamais arqui-inimigo, Gilberto 
Mestrinho.

Senador Eduardo Suplicy, Senador Eduardo Aze-
redo e, em seguida, eu encerrarei o pronunciamento.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Pre-
zado Senador Arthur Virgílio, V. Exª nos transmite aqui 
uma memória desse extraordinário personagem do 
Amazonas e que aqui nos ensinou tanto. Algo muito 
interessante acontece entre nós: o aprendizado que 
aqui recebemos de nossos colegas por virem dos mais 
diversos lugares do Brasil. E entre todos os Senadores 
com os quais tenho convivido, em especial o Senador 
Gilberto Mestrinho tinha um tal acúmulo de conheci-
mento sobre as coisas que eu, como um Senador de 
São Paulo, não conhecia tão bem como ele. Ele, para 
nós todos, foi um extraordinário professor das coisas 
de toda a Amazônia, de toda a Floresta Amazônica, 
das suas águas, das suas características, bem como 
do desenvolvimento que se deu ali, na Zona Franca 
de Manaus. Mas ele nos transmitia conhecimentos 

sempre que nos fazia ter um cuidado e uma atenção 
maior para as coisas de seu Estado e da sua terra. 
Então, quero aqui também dar o meu testemunho de 
quão bem o Senador Gilberto Mestrinho conosco dia-
logava, nós que éramos de outros partidos. Sempre 
tive com ele um diálogo de aprendizado mútuo, mas, 
sobretudo com ele, eu aprendi muito das coisas da 
Região Amazônica. E, certamente, contribuiu muito 
para que o Brasil desse melhor atenção às coisas de 
seu Estado, da sua terra. Meus cumprimentos a todos 
familiares e amigos de Gilberto Mestrinho que hoje o 
homenageiam.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Se-
nador Suplicy, posso garantir que era recíproco o sen-
timento dele no que tocava a V. Exª. E V. Exª fala nas 
teses de Gilberto Mestrinho, o José Agripino falou ne-
las, e eu acabei não me referindo às suas teses sobre 
a questão ambiental.

Era muito fácil tentarem desqualificá-las; eu tinha 
discordâncias dele nesse capítulo, mas eu não acha-
va inválido o que ele dizia. Ele não dizia um monte de 
coisas sem nexo, atoleimadas, até porque ele não era 
sem nexo nem era atoleimado; ao contrário, um ho-
mem de arguta inteligência e de muito conhecimento 
empírico sobre a sua região.

Gilberto Mestrinho era polêmico e polemizava 
nesse campo, mas dizia verdades, verdades que de-
veriam ser misturadas com as verdades de seus ad-
versários nessa tese, para que se chegasse à verdade 
chinesa, aquela em que não vale só a minha verdade 
nem só a sua, mas vale uma verdade média, Deputado 
Pauderney, uma verdade que sai um pouco da minha, 
um pouco da sua e se divide por dois.

Ele estudava muito. Ele tinha dois intelectuais 
que arregimentavam outros intelectuais do Estado a 
prepararem, com ele, as suas teses: um era o faleci-
do e saudoso Raimar Aguiar; e o outro é uma pena 
de ouro, um caráter sem jaça, que é o professor Alfre-
do Lopes. E montou a sua tese amazônica, fez muita 
discussão sobre ela no Brasil inteiro e tem livros pu-
blicados sobre isso.

Então, se eu dissesse que concordo com tudo o 
que ele dizia, eu estaria sendo insincero; mas, se eu 
dissesse que é justa a desqualificação que tentavam 
fazer, com se fosse um absurdo, parece-me que aí se 
tornava menor quem agia desse jeito, ou seja, quem 
agia tentando simplesmente defender uma verdade 
como se fosse única a verdade do ambientalista, que 
estaria só ele disposto a preservar a humanidade, 
sendo Gilberto Mestrinho um predador – e jamais foi, 
ao contrário!

É bom ler, hoje – já que ele não está entre nós 
mais –, o que dizia Gilberto Mestrinho, para nós vermos 
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o fio da lógica e o fio da seriedade das suas coloca-
ções. Mas, muito obrigado, Senador Suplicy.

Concedo o aparte ao Senador Eduardo Azeredo. 
Pelo que eu vejo tem o Senador Expedito Júnior.

O Senador Eduardo Azeredo, em primeiro lugar, 
pela ordem.

O Sr. Eduardo Azeredo (PSDB – MG) – Sena-
dor Arthur Virgílio, eu quero, como representante de 
Minas Gerais, trazer aqui aos familiares de Gilberto 
Mestrinho a homenagem merecida. Foi uma convi-
vência que eu pude ter com ele, aqui, realmente muito 
boa. Uma convivência de colegas, mas, antes de tudo, 
uma convivência com uma pessoa muito experiente. 
Gilberto Mestrinho sempre me passou e sempre mos-
trou esse lado que ele teve, de um político de grande 
experiência. Somos de gerações diferentes. Ele foi 
colega do meu pai, Renato Azeredo. E, sempre que 
aqui comigo se encontrava, lembrava-se disso. Era 
uma maneira sempre carinhosa. Ele sempre teve uma 
defesa muito efetiva da Amazônia. Era um ponto que, 
evidentemente, não só era a representação que ele 
fazia do Amazonas, mas era uma convicção clara da 
importância da Amazônia para o País. Eu quero tam-
bém lembrar que, nesse convívio do dia a dia, ele tinha 
um ponto da solidariedade, do seu caráter humano. E 
ele, sempre, nos seus pronunciamentos, demonstrava 
essa vivência que sempre teve, esse interesse pelas 
questões sociais. Dessa forma, quero trazer a minha 
homenagem pessoal, mas também a homenagem, 
certamente, do meu Estado de Minas Gerais, onde 
ele tinha amigos. Além do meu pai, Tancredo Neves e 
outros tantos representantes da nossa terra. Portanto, 
que fique sempre a boa memória de um homem expe-
riente, de um político correto, de um político solidário 
em todos os momentos.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sena-
dor Eduardo Azeredo, Mestrinho tinha uma vantagem: 
ele conseguia ser um político mineiro e nem precisou 
nascer lá; embora seja uma delícia ter nascido em 
Minas, com tanta cidade histórica bonita. Mas era um 
político mineiro na acepção da palavra, capaz da boa 
estratégia, capaz do bom silêncio, capaz da boa fala 
e da boa afirmação, que também é uma característica 
mineira – a boa afirmação. Mas Gilberto chegou a gran-
jear um prestígio tão grande que era um dos possíveis 
candidatos a Vice-Presidente na chapa de Juscelino 
Kubitscheck se não tivesse havido o golpe de Estado. 
Era uma figura cotada até pela capacidade que ele teria 
de se comunicar com o Nordeste e com o Norte, se-
guramente. Foi convidado a ser Governador pelo Pará. 
As pessoas tinham por ele um respeito muito grande, 
e ele é mesmo tudo isso que V. Exª acabou de dizer. 
Só não quero concordar com o que V. Exª disse, que 

são de gerações diferentes porque ele foi colega do 
seu pai. Nós somos da mesma geração, e eu fui cole-
ga do seu pai também. É que eu comecei mais cedo. 
O seu pai me ensinou muito também, e foi colega do 
colega do meu pai. E, obviamente, eu não podia ter 
a idade do meu pai, senão eu não seria filho do meu 
pai, enfim... Mas aprendi muito com o seu pai, como 
sei que ele teve uma convivência fraterna com o meu 
e sei que ele era um grande amigo de Mestrinho, que 
era um grande amigo de Tancredo e que era um grande 
amigo das Minas Gerais. Muito obrigado a V. Exª.

Tenho impressão de que é o último aparte, Se-
nador Expedito Júnior.

O Sr. Expedito Júnior (PSDB – RO) – Senador 
Arthur Virgílio, inicialmente, eu gostaria de cumprimen-
tá-lo por prestar esta homenagem aqui hoje ao grande 
político que foi o Senador Gilberto Mestrinho. Gostaria, 
também, de cumprimentar a toda a família em nome 
do Deputado Thomé, a quem tive o prazer de acom-
panhar, ele defendendo o Amazonas, eu defendendo 
o Estado de Rondônia, na Câmara dos Deputados. 
Eu não ia nem aparteá-lo, mas quando V. Exª falou da 
pessoa polêmica e que dizia a verdade, eu vou contar 
aqui uma visita que nós fizemos a Bucareste – eu, na 
época, era Deputado, e ele, Senador da República. Eu 
fui junto com ele e, em seguida, passamos na França, 
em Paris – então, Romênia e França. Eu nunca vi...

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Até 
porque ninguém é de ferro, não é? Na volta tem que 
passar pela França.

O Sr. Expedito Júnior (PSDB – RO) – Exatamen-
te. Eu nunca vi um cidadão ser tão homenageado lá 
fora como era o Senador Gilberto. Eu fiquei espantado 
com o conhecimento que lá fora já tinham do Senador, 
do político Gilberto Mestrinho. Tem uma frase – eu o 
acompanhei num debate pela televisão –, e aquela 
frase me marcou. Ele, depois de discutir bastante, de 
discutir bastante sobre a questão que hoje nós esta-
mos discutindo, que é a compensação ambiental que 
hoje nós estamos querendo... Nós estamos exigindo 
que os países mais ricos paguem para que nós possa-
mos manter as nossas florestas, as nossas riquezas. E, 
naquela ocasião, num debate a que ele foi, na França, 
e o jornalista apertando-o muito sobre a questão de 
desmatamento, apertando, apertando e falando, e ele 
cobrando a compensação, e aí o jornalista falou a frase: 
“A Amazônia é o pulmão do mundo”. Aí, ele disse: “Eu 
concordo que nós sejamos o pulmão do mundo, mas 
vocês querem nos fazer os lixeiros do mundo e não 
querem pagar por isso, não querem nos pagar nada”. 
Então, só registrar essa frase, porque tive a oportuni-
dade de estar ao lado de Gilberto Mestrinho, acompa-
nhando e presenciando o seu prestígio lá fora, além 
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de ter um prestígio forte aqui no Brasil. Parabéns a V. 
Exª por essa homenagem que presta aqui ao grande 
político também do seu Estado.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Obri-
gado, Senador Expedito Júnior.

Referindo-me a todos da Mesa, Presidente, e 
com muita ênfase ao Ministro Mauro Campbell, que 
representa o Superior Tribunal de Justiça neste even-
to, e ao Dr. Mário Nogueira, que representa o Governo 
do Rio Grande do Sul, eu gostaria de dizer que uma 
boa coisa que o Senado faria seria reeditar a obra de 
Mestrinho, reeditar o que ele disse sobre ecologia, 
o que ele disse sobre política ambiental, refazer os 
seus pronunciamentos, perceber a marca, a linha da 
coerência entre uma coisa e outra, e V. Exª chama 
atenção para isso. Ao invés de ser o devastador que 
tantos abominavam sem o terem lido... Porque sabe-
mos que a ignorância é de uma ousadia muito grande; 
a ignorância é fascinante por isso, porque é ousada, 
é corajosa, enfim. É a minha verdade, não preciso ler 
mais do que duas páginas de nada, ponho aquilo na 
cabeça e saio, como um cruzado, desmoralizando as 
teses de todo mundo. Isso é muito comum. 

Nunca se viu nenhum absurdo escrito por ele. Dá 
para se discordar, mas ele falava em emitirmos me-
nos CO2 e os países ricos compensarem por isso; ele 
falava na necessidade – e na minha região as pesso-
as sabem disso – de se estabelecer uma estação de 
caça ao jacaré, como se faz nos Estados Unidos, até 
em defesa da espécie, até para preservar a espécie 
mesmo. Diziam que o jacaré estava em extinção, mas, 
ao contrário, tem muito jacaré. Quando se vai de barco 
de Nhamundá a Parintins, para não ficar monótono o 
tempo, conto de 50 em 50, aqueles olhinhos, paro um 
pouquinho e depois conto mais 50 para poder chegar 
logo; e tem muitos.

Então, era muito ruim isso, não o mortificava, 
mas lhe trazia desagrado escrever, estudar, ponderar 
e pensar e, de repente, chegar alguém e desqualificar 
as suas teses sem lê-las, simplesmente porque haviam 
algumas verdades que eram verdades muito fáceis e 
muito charmosas de serem ditas, mas verdades que 
não necessariamente colidiam com a sua preocupação 
com a sua terra, terra que ele amou acima de tudo e 
que escolheu morrer lá.

Srªs e Srs. Senadores, ao encerrar, ele disse aos 
seus filhos com clareza... Chegamos a ter esperança 
e tal, chegou a ter aquela melhora que se chama co-
mumente nas famílias brasileiras de “visita da saúde”, 
porque vem por pouquinho tempo e vai embora. Ele 
estava no Rio de Janeiro, com uma assistência médi-
ca muito boa à sua disposição, poderia ter ido para os 
Estados Unidos, poderia ter ido para São Paulo, mas 

quando sentiu que estava doente, pegou um avião e foi 
para Manaus, para o hospital de um competente mé-
dico, Dr. Juan Vila, que era um grande amigo dele. Eu 
senti, naquele momento, que Mestrinho tinha optado 
por morrer talvez mais cedo, mas morrer na sua taba, 
como bom cacique, no bom sentido que era, como 
bom tuxaua que era. Voltou para morrer na sua taba, 
porque, se quisesse lutar pela sua vida, teria tomado 
outro rumo, com muito mais tecnologia a seu dispor, 
com muito mais atenção, mas voltou para lá.

Então, o meu eu, o meu sentimento, o meu feeling 
se dividia em dois; eu o visitava diariamente quando 
estava lá, mas o meu sentimento se dividia em dois. 
E é uma coisa tão forte o seu pai, João, que o Klinger 
Costa, Secretário de Segurança dele por duas ve-
zes, teve uma diverticulite, é verdade, mas durante o 
período da sua tentativa de recuperação e antes de 
ficar inconsciente não conseguia mais sair de casa, 
porque a morte de Mestrinho, de quem ele também 
andava separado politicamente, não lhe dava gosto 
de sair à rua. 

Então, todos os seus parceiros de almoço, de 
conversa, passaram a ter o desfalque daquela figura 
humana excelente, detestado por uns, pela forma com 
que tratava a questão da segurança pública, e não tem 
que se tratar a segurança pública sem ser daquela ma-
neira rigorosa, Manaus vive uma crise nesse campo. 
Mas Klinger perdeu a graça, como quem diz assim: 
“não tem por que viver, eu vou atrás de Mestrinho”. 
Quem sabe estão por lá nos ouvindo, lá por cima, te-
nho certeza.

Mas Gilberto Mestrinho deixa uma grande lição, 
a lição de que a humildade é fundamental. Ele sempre 
foi muito humilde. A lição de que a perseverança é a 
maior marca do vitorioso. Ele foi um vitorioso e foi um 
perseverante. A coerência é outro registro: jamais tro-
cou de lado. Durante os 21 anos do regime de força, 
não houve quem o fizesse passar para o outro lado, 
não foram poucas as propostas que teve, até porque 
sabiam que ele era o homem mais forte eleitoralmen-
te no Estado. 

Esperou tranquilo no seu exílio interno, no Rio 
de Janeiro, o momento que ele pôde voltar a Manaus, 
mas nunca deixando de escrever, durante esse exílio 
interno, as suas cartas, estimular o seu nome, e de 
criar essa sensação de sebastianismo, essa sensação 
de ele voltará, “El Rei D. Sebastian voltará”.

Portanto, Mestrinho, assim como Brizola, indepen-
dia do resultado eleitoral. Não teve êxito na sua última 
eleição de Senador. Quem perdeu foi o Senado. O que 
Mestrinho perdeu? Brizola perdeu a eleição não sei 
para quem. Qual a importância da eleição de Senador 
para o Brizola? O Brizola precisava ser Senador para 
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falar? Precisava ser Senador para ser ouvido? Se o 
Brizola estivesse aqui, agora, eu, que discordava dele 
em economia, em tudo, e amava Brizola, até porque 
era um grande amigo de meu pai, levantaria para con-
versar com ele, para ouvi-lo, por respeito a ele. 

Mestrinho não dependia de mandato, não depen-
dia de vitória, não dependia de voto mais. Ele criou um 
nome em nosso Estado e, sem dúvida, um nome em 
nosso País que o fazia independente dessa escravidão 
de ter mais ou menos votos que fulano ou beltrano, 
porque simplesmente ele era maior que aquela eleição, 
ele era maior do que aquilo que ele disputava. Ele era, 
isso sim, viciado em disputar eleição. Isso é verdade. 
Não havia nenhuma de que ele não participasse. E 
ganhou a maioria esmagadora delas todas. E, quando 
perdeu, continuou a sua vida, porque de fato era maior, 
era mais forte do que aquele mero momento eleitoral 
que faria de alguém Senador.

Ele precisaria de quê? Digamos que ele não 
tivesse morrido, e o ex-Senador Mestrinho entrasse 
aqui, qual de nós não lhe pediria um conselho? Qual 
de nós não perceberia que, sem mandato, ele tinha 
um mandato muito maior do que o mandato tempo-
rário que as urnas conferem a alguém: o mandato da 
grandeza. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Praia. PDT – AM) 
– Nesta sessão solene em homenagem póstuma ao 
ex-Senador Gilberto Mestrinho, de autoria do Sena-
dor Arthur Virgílio e outros Senadores, gostaríamos 
de agradecer a presença dos Senadores Tião Viana, 
José Agripino, Mozarildo Cavalcanti, Renan Calheiros, 
Garibaldi Alves Filho, Flexa Ribeiro, Expedito Júnior, 
Eduardo Suplicy, Eduardo Azeredo, José Nery; e dos 
Deputados e Deputadas Federais, Deputada Rebecca 
Garcia, Deputado Lupércio Ramos, do ex- Deputado 
Pauderney Avelino. Quero também citar a presença da 
esposa do Senador Arthur Virgílio, Srª Goreth. Além 
disso, quero agradecer a presença do Professor Ed-
milson Bruno, da Universidade Federal do Amazonas, 
Anselmo Brasil, Paulo Girardi, Luiz Costa, Sergio Ren-
ner, Thiago Mestrinho, neto do ex-Senador, das filhas 
do ex-senador Maria Raposo e Leila Raposo, Miguel 
Capobiango, Mário Almeida e também de Edinho Sche-
reder, Paula Castro, Vicente Limongi e Manoel Lima.

Concedo a palavra ao Senador Flexa Ribeiro pela 
Liderança do PSDB.

O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA. Pela Lide-
rança do PSDB. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente Senador Jefferson Praia; Senador Arthur Virgílio, 
primeiro signatário do requerimento desta sessão em 
homenagem póstuma ao ex-Governador e ex-Senador 
Gilberto Mestrinho; Exmº Sr. Mauro Campbell Marques, 
Ministro do Superior Tribunal de Justiça; Exmº Sr. João 

Tomé Mestrinho, Deputado e também ex-Senador; Srs. 
Luiz Carlos Mestrinho e João Tomé, filhos do nosso 
amado amigo Gilberto Mestrinho; Sr. Mário Nogueira, 
representante do Governo do Rio Grande do Sul; Srª 
Maria Raposo e Srª Leila Raposo, filhas do ex-Senador 
Gilberto Mestrinho; Deputado Pauderney Avelino; Srªs e 
Srs. Senadores; minhas senhoras e meus senhores; um 
registro especial ao amigo e companheiro permanente 
do Senador Mestrinho, Luiz Costa, que assiste a esta 
sessão, Sr. Presidente, Senador Jefferson Praia, não 
sou nascido no Amazonas, não tenho o privilégio de 
representar aquele querido Estado da nossa Federação 
no Senado Federal, mas como Senador pelo Estado 
do Pará e amigo pessoal do Senador Gilberto Mestri-
nho, não poderia deixar de vir aqui, hoje, João Tomé, 
Luiz Carlos, Maria e Leila, prestar esta homenagem 
ao querido e inesquecível Gilberto Mestrinho.

Depois da fala do Senador Arthur Virgílio, é difícil, 
Deputada Rebecca Garcia, tentar falar alguma coisa 
mais sobre essa figura proeminente, não só para o 
Amazonas mas para a Amazônia e para o Brasil, que 
foi Gilberto Mestrinho. Convivi com o Governador Mes-
trinho fora da política por muito tempo. Eu diria que ele 
teve uma importância muito grande para o Estado do 
Pará. O Senador Arthur Virgílio há pouco disse que ele 
se candidatou e foi eleito com quase 70% dos votos 
como Deputado Federal por Roraima. Ele poderia ter 
sido eleito pelo Estado do Pará, tal era a admiração 
que os paraenses tinham pelo Senador Gilberto Mes-
trinho. Mas apesar de não ter sido Parlamentar, Minis-
tro Mauro Campbell, pelo Estado do Pará, ele influen-
ciou também o nosso Estado. Por lá ele esteve várias 
vezes, era conhecido e amigo de todos, levou vários 
empreendimentos para o Estado do Pará. Um deles, 
eu me lembro, era uma fábrica de cimento. A primeira 
fábrica de cimento que o Estado do Pará instalou, foi 
fomentada, foi levada pelo empreendedorismo do Go-
vernador Gilberto Mestrinho. E é um privilégio termos 
um edifício com o seu nome, na Praça Batista Cam-
pos: Edifício Gilberto Mestrinho. Está lá, imortalizando 
o nome desse grande amazônida que ele foi.

Já foi dito aqui que ele foi Governador três vezes 
por aquele Estado; também foi Prefeito da cidade de 
Manaus. E quis Deus, na sua generosidade, que ele 
terminasse os seus dias no aconchego da sua família, 
na terra que ele tanto amava e, como disse o Senador 
Arthur Virgílio, ele fez questão de retornar ao Amazo-
nas para poder estar lá no meio dos seus conterrâne-
os e encerrar a sua missão aqui na terra, uma missão 
que, com certeza, foi abençoada por Deus, por tudo 
o que ele fez.

Também quero falar dos cargos que ele ocupou, 
como aqui já foi dito: foi Presidente do Conselho de 
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Ética, foi Presidente da Comissão Mista de Orçamen-
to. O Senador Arthur Virgílio falou que o foi por duas 
vezes. Eu tenho o registro de que foi por três vezes – 
e o Senador Renan Calheiros confirma a informação. 
Se por duas vezes já seria um feito grandioso, porque 
não é comum um Senador ou um Parlamentar – que 
seja Senador ou Deputado, porque a Presidência é al-
ternada – presidir por duas vezes essa Comissão que, 
sem sombra de dúvida, é a mais importante, já que o 
objetivo do Congresso é aprovar a Lei Orçamentária, 
o que diria três vezes. Mas não, ele não foi por duas 
vezes, mas por três vezes, tal era o seu prestígio, o 
conhecimento que tinha da legislação e o reconheci-
mento de todos os seus pares.

Eu diria que Gilberto Mestrinho, Senador Garibaldi 
Alves Filho, foi um vencedor. E tenho aqui registrado: 
“Filho de mãe índia”, quer dizer, é a representação 
mais do que real do amazônida. Mestrinho guardava 
nos seus traços fisionômicos a origem amazônica, 
que lhe conferia sagacidade intuitiva, a sabedoria no 
trato da natureza e a facilidade do contato humano 
pessoal. Sabia viver com e entre a gente de sua terra. 
Inteligente, homem do povo caboclo, era uma lenda 
viva. Gilberto Mestrinho gostava de ser chamado de 
boto tucuxi.

Não lembro, Senador Jefferson Praia, de ter, ao 
longo de todos esses anos de convivência fora da po-
lítica – e tive o privilégio de estar com ele aqui no Se-
nado Federal – de ter assistido, em algum momento, 
o Senador Gilberto Mestrinho aumentar o seu tom de 
voz. Sempre era sereno, era um conselheiro perma-
nente de todas as horas e era um político que conhecia 
profundamente os meandros da política e o regimento 
das Casas Legislativas. Senador Renan Calheiros, era 
um conselheiro de todos nós aqui, permanente, sem-
pre com aquela fala mansa, diria até, fazendo jus ao 
apelido que ele tanto gostava: boto tucuxi.

Ele teve, em vida, uma biografia romanceada 
pelo grande escritor amazonense Márcio Souza com o 
título A resistível ascensão do Boto Tucuxi. Depois, 
já com a sua autorização, uma biografia, mas a sua 
biografia, da professora Iraildes Souza.

Vou conceder um aparte ao Senador Marconi 
Perillo, que, com certeza, como todos que já o fize-
ram e prestaram homenagem ao Senador Mestrinho, 
enriquecerá o meu pronunciamento.

Senador Marconi Perillo, com a palavra.
O Sr. Marconi Perillo (PSDB – GO) – Senador 

Flexa Ribeiro, em primeiro lugar, gostaria de agradecê-
lo pela generosidade em abrir um espaço nesse seu rico 
pronunciamento para que eu possa manifestar também 
a minha impressão em relação ao querido Senador, ex-
Governador Gilberto Mestrinho, não sem antes, Sena-

dor Flexa Ribeiro, fazer uma saudação muito especial 
ao Senador Arthur Virgílio, que está presidindo esta 
sessão especial, é o subscritor desta homenagem e, 
com certeza, é um dos mais fiéis defensores da biografia 
e da história do Senador Gilberto Mestrinho aqui nesta 
Casa. Durante inúmeras oportunidades, tive o prazer de 
conversar com o Senador Arthur Virgílio a respeito da 
trajetória de vida, trajetória política, das muitas lições, 
dos muitos legados deixados pelo Senador Mestrinho. 
E, em todos esses momentos, Senador Flexa Ribeiro, 
o Senador Arthur Virgílio sempre falava da figura desse 
líder inconteste do Amazonas, o Senador Mestrinho, 
com muita ternura e até mesmo com muita emoção. 
Quando do falecimento do Senador Mestrinho, o Se-
nador Arthur Virgílio estava visivelmente emocionado. 
Eu tive oportunidade de conversar com ele e, do pou-
co que eu aprendi sobre o líder Gilberto Mestrinho, eu 
devo muito às lições, aos ensinamentos e às informa-
ções do querido Líder, Senador Arthur Virgílio. Mas 
queria cumprimentar o Ministro do Superior Tribunal 
de Justiça, Exmº Sr. Mauro Campbell; cumprimentar o 
Dr. Elci Simões; cumprimentar Luiz Carlos Mestrinho e 
João Tomé Mestrinho, que são filhos do homenagea-
do e também o Sr. Mário Nogueira, representante do 
Governo do Rio Grande do Sul. O Senador Mestrinho 
tem uma biografia inegável, uma das mais completas 
do Estado brasileiro. Foi Governador do Estado do 
Amazonas por três vezes, um grande Governador, que 
enfrentou inúmeros desafios importantes para a sua 
época, venceu muitos desafios. Foi o líder, o estadis-
ta que levou em consideração toda a diversidade da 
Amazônia, especialmente a necessidade de se com-
patibilizar a preservação da mata, do meio ambiente 
com o desenvolvimento. Além de ter sido também um 
Senador extremamente operoso aqui, atuante, com 
inúmeras iniciativas importantes para o Brasil, ter sido 
Prefeito da cidade de Manaus e também um Deputa-
do Federal extremamente qualificado e competente. 
Eu queria deixar esse testemunho. Tive oportunidade 
também de ter sido duas vezes Governador de um 
Estado importante do Brasil, Goiás. Sei quão difícil é 
a tarefa de administrar um Estado com as dimensões 
do Amazonas, o Estado de Goiás, e é por isso que nós 
devemos cada vez mais e sempre render as nossas 
homenagens a este grande líder da Região Norte, a 
este grande brasileiro, o Senador Gilberto Mestrinho. 
Muito obrigado, Senador Flexa Ribeiro, pela oportuni-
dade de aparteá-lo. Parabéns, Senador Arthur Virgí-
lio, pela iniciativa da homenagem e pela forma muito 
sincera com que o senhor sempre tratou o seu ilustre 
conterrâneo Senador e Governador Gilberto Mestri-
nho. Muito obrigado.
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O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Eu que o 
agradeço, Senador Marconi Perillo. Quero dizer a V. Exª 
que, assim como o Governador Gilberto Mestrinho, V. 
Exª também governará o Estado de Goiás pela tercei-
ra vez, pela vontade do povo daquele querido Estado. 
Incorporo o aparte de V. Exª ao pronunciamento que 
faço em homenagem a Gilberto Mestrinho.

Tomando o ponto que V. Exª falou sobre o traba-
lho, a importância que o Governador e Senador Gil-
berto Mestrinho teve com relação à questão ambien-
tal na Amazônia, digo que é dele, como defensor da 
Amazônia, a célebre resposta aos defensores da sua 
internacionalização.

Todos nós sabemos que a Amazônia é – e não 
há como deixar de considerar isto –, hoje, a área do 
Planeta mais cobiçada. Se nós brasileiros – e ele tinha 
isto como convicção – não incorporarmos a Amazônia 
ao nosso País, nós correremos o sério risco de tê-la 
considerada como uma área de interesse do Planeta. 
Disse, então, o Governador Gilberto Mestrinho: 

Se eles nos derem em troca Nova Iorque [olhem 
o que ele estava pedindo em troca: Nova Iorque] e os 
países europeus e os Estados Unidos abrirem suas 
fronteiras para brasileiros, eu não vou me opor à pro-
posta de transformar a Amazônia em patrimônio da 
humanidade.

Essa era a posição do Governador Mestrinho.
Ele foi professor até os 22 anos. Intelectual, es-

tudioso, Prefeito de Manaus aos 28 anos, Secretário 
de Finanças. Foi um dos primeiros a serem cassados 
pelo golpe militar. Passou meses escondido em São 
Paulo, virou empresário no Rio, retornou à disputa 
eleitoral com a retomada da democracia.

Senador Arthur Virgílio, já que V. Exª aqui disser-
tou sobre sua convivência e suas experiências de vida 
com o Senador Gilberto Mestrinho, quero citar apenas 
uma para poder caminhar para a conclusão do meu 
pronunciamento. 

Estava eu presidindo a Federação das Indústrias 
do Estado do Pará, no início da década de 90, em 1991, 
e o Governador Gilberto Mestrinho governava o Estado 
do Amazonas. No ano seguinte, seria realizada no Rio 
a Eco 92, conferência em que se discutia a questão 
ambiental para o mundo todo. Um pouco antes – eu 
tenho certeza de que muitos irão se lembrar do episó-
dio –, a Presidente do Ibama, Drª Tânia Munhoz, tinha 
ido ao Amazonas e tirado uma fotografia, que saiu em 
revistas de circulação nacional, em cima de algumas 
toras de árvore dizendo que ia fazer, acontecer e não 
sei o quê. Acho que não foi nem no Amazonas, foi no 
Pará. Foi no Pará. Aí o Governador Gilberto Mestrinho 
disse: “Se ela vier aqui, eu mando prendê-la”. Declara-

ção dele. “Se ela entrar no Amazonas, eu vou mandar 
prendê-la”. Essa era a posição do Governador. 

Para aquele seminário, Eco Amazônia, promovido 
pela Federação do Amazonas e pelas federações dos 
Estados da região, em Belém, foram convidados a Drª 
Tânia e o Governador Gilberto Mestrinho. Coincidente-
mente, a Drª Tânia estava fazendo a sua palestra, e fui 
informado de que o Governador Mestrinho tinha chega-
do a Belém. Eu saí do seminário, fui até o Governador, 
que estava no hotel. “Governador, faça um favor, vamos 
agora à Federação? A sua palestra não é agora, mas 
eu quero fazer o contraponto com a Drª Tânia e nada 
melhor do que a sua presença no momento em que 
ela estiver fazendo o pronunciamento”. Ele, de pronto, 
atendeu ao meu pedido: “Vamos lá, Flexa. Vamos lá”. 
E assim fizemos. Eu disse: “Agora, o senhor fica aqui 
que eu vou mandar anunciá-lo”. 

No momento em que se deu a oportunidade, 
com a Drª Tânia fazendo o pronunciamento, o Mestre 
de Cerimônia pediu licença e anunciou a chegada do 
Governador do Amazonas Gilberto Mestrinho. Aí a Drª 
Tânia se virou e disse: “Espero que não tenham trazi-
do a polícia para me prender”. Essa era a posição do 
Governador. Era um defensor intransigente das causas 
amazônicas. Intransigente! 

Havia um contraditório. Tenho certeza absolu-
ta, Senador Arthur Virgílio, Senador Jefferson Praia, 
Deputada Rebecca, de que ele, com sua inteligência, 
já defendia a exploração sustentável da Amazônia. 
Ele não defendia que a Amazônia fosse considerada 
algo intocável, que não pudesse trazer benefício para 
aquele caboclo que ele defendia, que morria de fome, 
que não recebia atendimento mínimo de saneamento, 
que não tinha água, esgoto, eletricidade, nem estra-
das. Ele sabia que as espécies florestais têm um ciclo 
biológico. Elas, como o homem, nascem, crescem, 
amadurecem e morrem. Então era preciso explorar a 
mata antes que as árvores morressem. Era isso que 
ele defendia e é isso que todos nós defendemos, la-
mentavelmente, até hoje. 

E eu diria, Senador Arthur Virgílio, que, em memó-
ria do Senador e Governador Gilberto Mestrinho, não 
vamos deixar baixar a bandeira da nossa luta para que 
a Amazônia seja efetivamente incorporada ao restan-
te do nosso País. Vamos desenvolver a Amazônia de 
forma sustentável. Vamos fazer com que a Amazônia 
possa trazer as riquezas que Deus a ela concedeu em 
benefício da sua população.

Tem um outro episódio também, a questão dos 
jacarés. Ele defendia que se matasse o jacaré, porque 
a população de jacarés era maior do que a população 
de habitantes do Estado do Amazonas. Então ele dizia: 
“Flexa, eu tenho que defender que sejam abatidos os ja-
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carés, porque eles estão comendo meus caboclos”. Ele 
dizia isto: “Estão comendo os meus caboclos”. “Como 
eu posso”, Senador Arthur Virgílio, “deixar que o jacaré 
coma o meu caboclo?”. Está aí: hoje, a carne de jacaré 
é realmente um produto nobre, eu diria, nas mesas dos 
brasileiros. Já a sabedoria dele indicava isso.

Eu não quero terminar sem deixar também o re-
gistro da bravura com que o Senador Gilberto Mestri-
nho encarou e combateu o golpe militar. Ele foi o se-
gundo Governador... O primeiro foi o Governador de 
Goiás – e o Senador Marconi Perillo há pouco estava 
aqui, representando tão bem o seu Estado – Mauro 
Borges, o primeiro a declarar apoio ao Vice-Presidente 
João Goulart. O segundo a declarar apoio para que se 
mantivesse o princípio constitucional e a democracia 
no Brasil foi o Governador Gilberto Mestrinho. E isso 
lhe custou, pouco tempo depois, sua cassação. Mas 
quis Deus que ele tivesse vida e voltasse à política, vol-
tasse ao Governo, viesse ao Senado e aqui, conosco, 
nós tivéssemos então o privilégio de conviver com o 
amigo, com o conselheiro e com esse grande político 
que o Amazonas, a Amazônia e o Brasil deixaram de 
ter fisicamente.

Mas, Senador Arthur Virgílio, o Senador Gilberto 
Mestrinho não morreu; ele se transformou em luz e, 
como tal, continua iluminando a nossa Amazônia e a 
todos nós aqui, seus companheiros.

Muito obrigado. (Palmas.)
Durante o discurso do Sr. Flexa Ribeiro, o Sr. 

Jefferson Praia deixa a cadeira da presidência, que é 
ocupada pelo Sr. Arthur Virgílio.

O SR. PRESIDENTE (Arthur Virgílio. PSDB – AM) 
– Obrigado, Senador Flexa Ribeiro.

O próximo orador é o Senador Mozarildo Caval-
canti, do Partido Trabalhista Brasileiro; em seguida, o 
Senador Renan Calheiros, Líder do PMDB. Também, 
quebrando o protocolo, franquearemos a palavra aos 
dois Deputados da Amazônia aqui presentes, a Depu-
tada Rebecca Garcia e o Deputado Lupércio Ramos. 
Ao final, falarão, em agradecimento, três dos filhos do 
Governador Mestrinho: o Deputado João Thomé, a Srª 
Maria Raposo e o Dr. Luiz Carlos Mestrinho.

Com a palavra o Deputado Mozarildo Cavalcanti, 
que fala como Líder... Perdão, S. Exª foi meu colega 
Deputado, e a gente não tem tempo, talvez a saudade 
não seja da Câmara, mas da idade que a gente tinha 
quando estava na Câmara.

A palavra fica, então, com o Líder do PTB neste 
momento, Senador Mozarildo Cavalcanti.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-
dor.) – Senador Arthur Virgílio, que preside esta ses-
são e que também foi o autor do requerimento que a 

convocou, quero cumprimentar todos os membros da 
Mesa, no caso, começando pelo Presidente, o Sena-
dor Jefferson Praia, que não está mais na Mesa mas 
que presidiu o início desta sessão; o Ministro do Supe-
rior Tribunal de Justiça, que também já se retirou, Dr. 
Mauro Campbell; meu amigo Thomé Mestrinho, que 
também tem uma história já em Roraima; seus filhos 
Luiz Carlos Mestrinho, Maria Raposo e Leila Raposo; 
os familiares aqui presentes; Srªs e Srs. Senadores e 
as senhoras e os senhores. 

Bastaria ser da Amazônia para já ter razão de fa-
lar sobre Gilberto Mestrinho, mas, sendo de Roraima, 
mais razão ainda tenho eu, que nasci em Roraima. 
Costumo dizer: “Eu não sou Senador por Roraima, 
eu sou um Senador de Roraima”, porque nasci lá, a 
minha mulher nasceu lá, os meus filhos nasceram lá, 
o meu filho mais velho já é juiz de Direito lá, em Ro-
raima. Aliás, todos tiveram mais juízo do que eu, não 
seguiram a profissão de médico. O mais velho é juiz 
lá, a mais nova é juíza aqui, no DF, e a do meio é for-
mada em Administração. 

Mas eu quero falar aqui – até me lembro quan-
do começo – da época em que eu era, poderia dizer, 
um menino, quando Gilberto Mestrinho foi candidato 
a Deputado Federal em Roraima. Àquela época, não 
era permitida a reeleição dos Governadores. E Gilberto 
Mestrinho decidiu, pela amizade que tinha de muitas 
pessoas de Roraima, candidatar-se por Roraima. E foi 
eleito. Foi eleito, enfrentando uma oposição de pessoas 
muito queridas em Roraima, que eram dois médicos, Dr. 
Sílvio Botelho e Dr. Elesbão, pessoas dignas; inclusive 
o Dr. Sílvio Botelho tem hoje um filho que é Senador 
aqui, o Senador Augusto Botelho. E ele fez, realmente, 
uma campanha de paz, verdadeiramente de solidarie-
dade. Era do PTB – partido a que hoje tenho a honra de 
pertencer, fui reeleito pelo PTB – e fez uma campanha 
dizendo justamente isto, que ele queria ajudar não só 
aqueles que eram do PTB, mas todos os de Roraima, 
incluindo até os amazonenses que pertenciam à co-
lônia grande de Roraima àquela época. 

Mas nós viemos do Amazonas; Roraima veio do 
Amazonas, Roraima era Amazonas quando Getúlio 
Vargas, um petebista também, transformou aquele 
pedaço do Amazonas em território federal.

Então, eu tive oportunidade, como disse, ainda 
como um pré-adolescente, como gosta de dizer o meu 
neto mais velho, de participar da campanha dele, de 
subir aos palanques e dizer da importância da eleição 
de uma pessoa que, embora não morando lá em Ro-
raima, tinha o coração da Amazônia, tinha a alma da 
Amazônia. E foi eleito.

E vejam bem: por onde ele foi cassado? Onde 
ele estava quando foi cassado? Era Deputado Federal 
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por Roraima, foi cassado quando era Deputado lá pela 
nossa terra. E aquilo, para nós, foi um trauma muito 
violento, porque, de repente, tínhamos um Deputado 
que era influente, que nos ajudaria – como estava nos 
ajudando muito – e teve a sua carreira cortada por um 
ato, não é preciso dizer, arbitrário do regime da época. 
E nós perdemos, de repente... Lógico, quando digo 
nós... Roraima perdeu um Deputado, mas a Amazônia 
perdeu um grande estadista, e o Amazonas perdeu um 
grande amigo, no sentido de ter mandato.

Realmente, isso nos tornou sempre muito ami-
gos. Ele era muito amigo do meu pai, tinha pelo meu 
pai uma camaradagem, vamos dizer assim, fora do 
comum. Disso eu nunca me esqueci. E, àquela época, 
quando foi cassado, começou uma caça aos petebistas 
de Roraima. O primeiro Governador que chegou lá foi 
para cassar os petebistas. 

E havia um amigo nosso cujo apelido era Bem-
te-vi. Ele tinha um carro-pipa que distribuía água para 
as casas, em um convênio com a prefeitura, e ele era 
petebista também, desses para valer, e pintou o carro 
dele todo com as cores do PTB, o vermelho, o preto e 
o branco do PTB. E botou, na frente do carro, as letras 
PTB. E ele foi preso. Foi o primeiro a ser preso logo lá, 
pelo Governador que chegou. E ele começou a apertá-
lo para ele dizer o que sabia sobre o Mestrinho. Ele 
disse: “Um grande homem, uma pessoa excelente” e 
tal. “Por que você tem o seu carro pintado com as cores 
do PTB e ainda tem o nome do PTB?”. E ele disse: “O 
senhor sabe como sou conhecido aqui?”, perguntou 
ao Governador. E o Governador disse: “Não, não sei”. 
“Sou conhecido como Bem-te-vi”. “Mas por que PTB?”. 
Ele disse: “O senhor não sabe que o Bem-te-vi é um 
pássaro aguerrido, que persegue os outros e avança 
até em cima das pessoas? Então, sou conhecido como 
o Pássaro Terrível Bem-te-vi”. Para poder aliviar, diga-
mos, aquela pecha que tinha por ser petebista.

Então, desde aquela época, Senador Arthur Vir-
gílio, eu tinha o sonho de ser PTB. Aliás, esse meu so-
nho começou quando, eu ainda criança, no suicídio de 
Getúlio Vargas, não tínhamos televisão à época, e as 
rádios ficavam repetindo, a cada momento, a leitura da 
carta-testamento. E aquilo realmente me tocou muito 
profundamente. Só que, quando cheguei na idade de 
ingressar para a política, o PTB, assim como os outros 
partidos, tinha sido banido. Não existia mais PTB, não 
existiam os outros. Só existiam a Arena e o MDB. 

E quero dizer, então, para registrar neste dia... 
E não vou falar da biografia, porque o Senador Arthur 
Virgílio já falou, com propriedade, com conhecimento 
da biografia do Senador – digo Senador porque foi a 
última convivência que tivemos aqui – Gilberto Mes-
trinho. 

Aliás, foi essa convivência que tivemos aqui que 
aprofundou minha admiração por ele, porque eu o co-
nheci, obviamente, de maneira muito leve, durante a 
campanha; depois, eu o conheci quando era Deputado, 
mas não tinha, realmente, convivência com ele; vim a 
ter aqui, no Senado. E conheci mais ainda a condição 
humana de Gilberto Mestrinho. 

Na verdade, tenho um cacoete que, logicamente, 
vou levar para o resto da minha vida, que é da minha 
formação de médico: sempre digo que detesto os fun-
damentalismos. Não gosto quando a pessoa diz que 
é ambientalista e não gosto quando a pessoa diz que 
é ruralista, no sentido de não levar em conta o meio 
ambiente. E aí, a outra parte importante que foi dita, 
em parte pelo Senador Flexa Ribeiro, em parte pelo 
Senador Arthur Virgílio: o que temos que pensar refe-
rentemente à Amazônia, primeiramente, são nos seres 
humanos que estão lá, em 25 milhões de seres huma-
nos que estão lá: homens, mulheres, crianças, negros, 
índios, caboclos, que são nossos mestiços; brancos de 
olhos azuis, dos quais o Presidente Lula não gosta, 
mas que estão lá – foram do Paraná, do Rio Grande 
do Sul. Esses é que têm que estar em primeiro lugar. 
Não quero dizer – e nem ele nunca disse isto – que 
temos que exterminar os animais, que temos que tra-
tar diferentemente, no sentido degradante, os índios. 
Também não acho que a gente deve pensar que uma 
floresta é mais importante em pé; isto é – foi dito aqui 
–, uma árvore que nasce, cresce, reproduz e morre 
tem que ser deixada assim? Que burrice é essa que 
não podemos aproveitar, no momento certo, os frutos, 
que são a própria árvore, em benefício dos seres hu-
manos que vivem lá? 

Recentemente, o Governador Eduardo Braga dis-
se: “Vá dizer para um caboclo da Amazônia, que está 
lá com sua família, passando fome, que ele não pode 
derrubar uma árvore. Vá dizer!” Agora, qual é a alternati-
va para esse homem que está lá? Qual é a alternativa? 
Então, é isso o que temos que ter, infelizmente.

No primeiro turno da campanha do Presidente 
Lula, votei no Ciro Gomes; no segundo turno, ficaram 
Serra e Lula. Pensei: ora, entre uma pessoa que é de 
São Paulo, que pensa muito mais como paulista, e 
uma que é do Nordeste, que veio da pobreza, acho 
que o Norte vai ganhar muito mais com um homem 
que pense... E também fui ler o programa dele. No 
programa, na parte que dizia respeito à Amazônia, li 
uma frase que, para mim, foi decisiva. Ele disse que 
era chegada a hora de acabar com essa história de 
dizer só o que não se pode fazer na Amazônia, mas, 
sim, o que se pode e se deve fazer na Amazônia. E é 
esse, realmente, o dilema que vivemos na Amazônia. 
Há leis demais proibindo tudo na Amazônia; proibin-
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do tudo. Daí a história, que foi contada aqui, do jacaré 
e do homem. Dizem até que ele disse que, se você 
for pego prendendo um jacaré e chegar um fiscal do 
Ibama, mate o fiscal do Ibama, porque o crime não é 
inafiançável; mas, se você matar o jacaré, o crime é 
inafiançável. É um absurdo, realmente, mas essa é a 
realidade da lei. Matar um jacaré é crime inafiançável; 
matar um ser humano não é crime inafiançável. 

Tivemos aqui um embate muito forte na discussão 
da lei de gestão das florestas, porque a lei nada mais 
é do que um sofisma para se entregar a floresta para 
grupos. “Ah, mas não podem estrangeiros!” Ora, esta-
mos cansados de ver: botam testas de ferro brasileiros 
e, na verdade, a gestão é de estrangeiros.

O importante é que fique hoje registrada – é isto o 
que quero deixar – a imagem de um político humanis-
ta, de um político que se preocupava com as pessoas, 
de um político que pode até haver quem o acusasse 
de viver no populismo. Eu diria que ele vivia do huma-
nismo, que ele se preocupava exatamente com uma 
criança que precisava receber no Natal um brinquedo; 
com a mãe que precisava, na miséria, de enxoval e de 
bom atendimento para ter seu neném.

Então, essa era a imagem que eu tinha dele e 
que foi corroborada com a convivência que tivemos 
aqui, no Senado.

Antes de encerrar, quero ouvir o Senador Jeffer-
son Praia com muito prazer. 

O Sr. Jefferson Praia (PDT – AM) – Senador 
Mozarildo, quero aproveitar suas palavras, quando V. 
Exª aponta nosso saudoso Mestrinho como humanis-
ta. Se observarmos a luta que ele travou em toda sua 
vida, veremos que o foco principal vai ser o homem e 
a mulher da Amazônia. Isso mesmo. Gilberto Mestrinho 
é igual à Amazônia, que é igual a homens e mulheres 
da Amazônia. Percebemos também isso em todas as 
suas teorias, em todas as teses que defendeu. Onde 
estava o homem, a natureza... Se formos perceber hoje, 
quando se fala em crescimento econômico – porque, no 
desenvolvimento, já está inclusa a questão ambiental – 
fala-se em crescimento econômico mais natureza, que 
é o desenvolvimento sustentável. Portanto, para mim, 
nosso saudoso Mestrinho fica como aquele que lutou 
pela Amazônia que hoje buscamos, que é uma Ama-
zônia com melhor qualidade de vida para os homens, 
para as mulheres, para as crianças, para a família da 
Amazônia. Muito obrigado pelo aparte.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR) 
– Senador Jefferson Praia, fico muito honrado com o 
aparte de V. Exª, que é outro amazonense que aprendi 
a admirar. V. Exª assumiu a cadeira de um homem que 
era um símbolo em termos de político sério; e V. Exª 
não tem desmerecido essa posição e tem uma visão 

que nós, da Amazônia, devemos ter. É exatamente 
isto: é pensarmos em crescimento. 

Na verdade, esse movimento ambientalista se 
deixa levar muito por aspectos parecidos com o da 
Inquisição. Rotula-se. Por exemplo, o índio, por acaso, 
não desmata para plantar sua roça? Ele planta e des-
mata. Ele aprendeu com alguém? Não. É da tradição 
dele. Ele desmata, planta a roça e tira seu alimento. E 
assim faz. Agora, falam: “Tantos por cento da Amazônia 
foram devastados.” Devastados? Doze por cento. Ao 
longo dos 509 anos que existimos, devastados como? 
A Amazônia foi ocupada por cidades, vilas, estradas, 
assentamentos do Governo Federal, como os assen-
tamentos do Incra. Agora, chegamos ao paroxismo, 
Senador Arthur Virgílio, de que nas nossas notas, no 
nosso dinheiro, não tem um ser humano, não tem um 
vulto histórico! De R$1,00 a R$100, 00 só tem bicho! 
Com todo respeito aos bichos, mas até Deus, quan-
do criou a terra, disse que o ser humano teria que 
dominá-los e teria que reinar sobre eles e sobre a 
natureza. Agora é o contrário. Nós, humanos, somos, 
talvez, o terceiro na escala: a mata, o bicho e, depois, 
o ser humano. Espero que, realmente, todos aqueles 
que pensam a Amazônia de maneira humanista pos-
sam realizar o grande desafio, que é a inteligência de 
compatibilizar essas três coisas, priorizando o homem. 
Muito obrigado. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Arthur Virgílio. PSDB – AM) 
– Agradeço ao Senador Mozarildo Cavalcanti.

Concedo a palavra ao Líder do PMDB, Senador 
Renan Calheiros.

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Senador Arthur Virgílio, que preside esta sessão de 
homenagem ao grande homem público Gilberto Mes-
trinho e que fez aqui um verdadeiro e histórico pro-
nunciamento; Senador Jefferson Praia; Senador João 
Pedro; Senador e Deputado João Thomé Mestrinho, 
filho de Gilberto Mestrinho, que foi também nosso com-
panheiro na Câmara dos Deputados e no Senado Fe-
deral; Sr. Luiz Carlos Mestrinho, também filho daquele 
querido amigo; Srª Maria Raposo, filha do Mestrinho; 
Srª Leila Raposo, também filha daquele grande ami-
go; familiares; amigos; Srªs e Srs. Senadores; Srªs e 
Srs. Deputados – nesta sessão de homenagem, vi o 
Deputado Pauderney Avelino, o Deputado Pércio Ra-
mos, a Deputada Rebecca Garcia –, como Líder do 
PMDB, Senador Arthur Virgílio, quero, sinceramente, 
em nome de todos os nossos companheiros de banca-
da, homenagear esse que foi um dos mais importantes 
quadros do nosso Partido. Gilberto Mestrinho foi uma 
das pessoas mais amigas e solidárias que conheci. 
Tive a sorte e o grato privilégio de sua companhia no 
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Senado por muitos anos e de privar de sua amizade 
pessoal, inclusive. Com seu carisma, com sua simpa-
tia, Gilberto Mestrinho não precisava fazer qualquer 
esforço para ser querido e respeitado.

Mestrinho nasceu em Manaus em 1928. Como 
já foi dito aqui pelo Senador Flexa Ribeiro, é filho de 
mãe indígena e de pai cearense. Merecidamente, é 
reconhecido como um grande líder político brasileiro, 
tendo se destacado pelas ações em defesa da demo-
cracia, da liberdade e dos mais humildes e pelo de-
senvolvimento do Estado do Amazonas. Mestrinho foi 
um homem que amou a vida e que, corajosamente, 
enfrentou hipocrisias.

O emocionado discurso do Senador Arthur Virgílio 
é a melhor radiografia, a melhor fotografia do homem 
Gilberto Mestrinho. Arthur e Mestrinho tiveram – o Se-
nador José Agripino já disse aqui, e sou testemunha 
disto – encontros, desencontros, mais encontros que 
desencontros, e posso testemunhar o respeito que o 
Arthur tinha pelo Mestrinho e o carinho e o respeito que 
o Mestrinho também tinha pelo Senador Arthur.

A trajetória de Gilberto Mestrinho foi brilhante e 
completamente honrada. Prestou relevantes serviços 
ao seu Estado natal e ao Brasil. Foi Prefeito de Ma-
naus ainda muito moço, aos 26 anos de idade, foi De-
putado Federal, Senador e Governador do Amazonas 
por três vezes. Mestrinho era um hábil político, tinha o 
melhor relacionamento com todos nós. Perseverante, 
determinado, estudioso, culto, Mestrinho foi sempre 
um patriota. Ninguém, na nossa Bancada, foi mais 
importante e mais influente do que o Senador Gilber-
to Mestrinho.

Aqui, no Congresso, Gilberto Mestrinho presidiu, 
por três vezes consecutivas, com muito zelo e com muita 
competência, a mais importante de todas as Comis-
sões, que é a Comissão Mista de Orçamento. Gilberto 
Mestrinho conhecia e dominava, como poucos, as in-
trincadas questões orçamentárias. Defendeu mudan-
ças, mudou aquela Comissão, deu-lhe transparência, 
e, por tudo isso, merece o respeito de todos nós.

Aqui, juntamente com o Senador Antonio Carlos 
Magalhães, Gilberto Mestrinho ajudou a aprovar uma 
importante proposta de emenda à Constituição que, 
infelizmente, não avançou na Câmara dos Deputados, 
que fazia uma mudança fundamental na Lei de Meios, 
na Lei Orçamentária, e a tornava impositiva, o que 
seria, indiscutivelmente, uma coisa muito boa para o 
Parlamento e para o Brasil.

Democrata convicto, sua carreira política sofreu, 
muitos já o disseram, com o golpe de 1964. Ficou afas-
tado por longos dezenove anos. Essa injusta persegui-
ção ideológica não afetou o prestígio de Gilberto Mes-

trinho com o povo, com nosso Partido, porque Gilberto 
Mestrinho foi sempre um grande brasileiro.

No seu retorno à vida pública, elegeu-se Governa-
dor do Amazonas em 1983 e em 1994. Foi Senador de 
1999 a 2007. Nas eleições de 2008, já com 80 anos de 
idade, doente, Gilberto Mestrinho ainda desempenhou 
um papel decisivo nas eleições do seu Estado.

Coerência e firmeza em suas posições políticas 
e coragem e disposição para enfrentar assuntos po-
lêmicos eram características marcantes de sua atua-
ção. Gilberto Mestrinho tinha lado, sempre teve lado; 
sempre foi um político afirmativo. Posso me lembrar, 
inclusive, da defesa que Gilberto Mestrinho fazia da 
soberania do Brasil na Região Amazônica e do mane-
jo sustentável quando a moda era o preservacionismo 
pura e simplesmente.

Durante sua vida, manteve uma luta permanente 
pelo desenvolvimento de Manaus, pelo polo industrial 
de Manaus, que tem sido o esteio da economia ama-
zonense nas últimas décadas. Trabalhou por empre-
go, por segurança pública, por saúde, por moradia e 
por escola para seu povo. Poucos fizeram tanto pelo 
Amazonas como Gilberto Mestrinho.

Gilberto Mestrinho foi um exemplo de vida. Ti-
nha muita sensibilidade social e dedicou boa parte 
do seu tempo trabalhando pelos caboclos e pelos ri-
beirinhos.

Gilberto, aqui também já falaram isso, era um hu-
manista. Não me ocorre, Senador Arthur Virgílio, melhor 
definição para esse querido amigo e homem público que 
nos deixou. Estamos órfãos de Gilberto Mestrinho, de 
seu otimismo invencível, de sua admirável sagacidade 
política e de sua incomparável compreensão dos fatos. 
Também estamos órfãos das lições diárias de sabedo-
ria que Gilberto Mestrinho nos dava. Mestrinho era um 
político sempre presente. Tinha invariavelmente uma 
palavra inteligente e bem humorada para expressar 
sua exata compreensão da realidade que nos cerca. 
Sofria com as pequenas e grandes misérias humanas 
que tanto atormentavam todos.

Pensar que ainda há tanto por fazer lembra-nos 
que Gilberto Mestrinho era imprescindível nesse es-
forço. Ele faz muita falta não apenas à família e aos 
muitos amigos que deixou, sobretudo ao Amazonas, 
à Amazônia, ao Senado Federal e ao cenário político 
brasileiro como um todo.

Foi político exemplar. Quantos não foram os epi-
sódios históricos cujas orientações apontadas por 
Mestrinho foram seguidas por todos nós? Mestrinho 
tinha sinceridade e firmeza de caráter. Como eu disse 
no início, ele era um dos melhores quadros do PMDB, 
tendo presidido o Partido no Amazonas por mais de 
vinte anos e tendo cumprido, nacionalmente, tarefas 
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relevantes para o Partido, que ajudou a construir e que 
muito ajudou a fazê-lo grande.

Desta tribuna, que, muitas vezes, ele usou para 
defender a Amazônia e o povo amazonense, expres-
so meu humilde reconhecimento e minha reverência 
pelo bem que fez ao País e pelas vigorosas lições de 
vida que deixou para todos nós. Como eu dizia, foram 
lições de coragem, fraternidade, lealdade, dignidade, 
transparência e invulgar sabedoria.

Chamavam-no, com muita justiça, de professor. 
Mestrinho foi sempre um extraordinário professor, um 
mestre, um professor da boa convivência, do otimismo, 
da bondade. Era de excepcional talento político. Foi ma-
estro do Senado, maestro de todos nós e baluarte da 
causa pública para todo o sempre. É um dileto amigo 
que se foi e que deixou em todos nós muita saudade. 
Todos nós, seus amigos, sua família, vamos honrar seu 
legado humano e político, como forma de compensar, 
Senador Arthur Virgílio, essa dolorosa ausência.

Era, em poucas palavras, o que eu tinha de falar 
desse grande homem público, desse grande patriota, 
desse grande brasileiro, que foi meu amigo Senador 
Gilberto Mestrinho.

Muito obrigado, Sr. Presidente. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Arthur Virgílio. PSDB – AM) 

– Senador Renan Calheiros, agradeço a V. Exª.
Concedo a palavra ao Senador Garibaldi Alves.
Gostaria de usar a tribuna, Senador?
O SR. GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB – RN. 

Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Não, Sr. Presidente, quero apenas prestar um depoi-
mento singelo. Eu queria ter manifestado isso no decor-
rer do discurso do Senador Renan Calheiros, que é o 
Líder da Bancada do PMDB, Bancada que o Senador 
Gilberto Mestrinho tanto honrou e integrou.

Eu queria dizer o que todos os outros já disse-
ram. Posso ser repetitivo, posso ser cansativo, mas 
quero dizer do meu carinho, do meu apreço, do apre-
ço que eu tinha pela figura de Gilberto Mestrinho, que 
também foi meu conselheiro. Também o procurei em 
determinados momentos para ouvir uma palavra sua 
de orientação, e ele sempre me deu essa palavra, com 
extremo cuidado. Eu sentia que ele, realmente, queria 
nos orientar da melhor maneira.

Depois, tive contato aqui com seu filho, o João 
Thomé, que foi um Senador que também defendeu as 
causas da Amazônia com a maior legitimidade, com 
a maior vibração e, eu diria até, com a maior empol-
gação.

O que eu gostava de ver em Gilberto Mestrinho 
era justamente como ele se transformava quando falava 
sobre a Amazônia, quando ele defendia o que sabia 
que era melhor para a economia brasileira.

O depoimento do Senador Arthur Virgílio foi com-
pleto, foi um roteiro de vida do Senador Gilberto Mestri-
nho que completou para mim a biografia dele. Eu tinha 
o retrato dele no plenário do Senado, e o depoimento 
do Senador Arthur Virgílio fez juntar aquilo que eu sa-
bia àquilo que eu não sabia. Tudo aquilo que eu sabia 
ficou ainda menor diante do que eu soube da vida dele, 
só fez engrandecer o que eu sabia sobre ele.

Então, como a vida pública tem um sentido muito 
passageiro, como não há um sentimento de perenida-
de, como aqui já estamos preocupados com a próxima 
eleição, nada melhor do que lembrar um homem que 
por aqui passou, que deixou tantos ensinamentos e 
que não foi esquecido.

Realmente, emocionei-me ao saber do seu fa-
lecimento e, ainda hoje, não perdoo a mim mesmo 
não ter chegado a Manaus para dizer como todos os 
amazonenses disseram: “Obrigado, Gilberto Mestrinho, 
muito obrigado”. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Arthur Virgílio. PSDB – AM) 
– Senador Garibaldi, creio que não só eu como todos 
os Senadores da Casa se sentiam, de certa forma, fi-
guras necessitadas de ouvirem os aconselhamentos 
do Governador Gilberto Mestrinho. E eu, muito parti-
cularmente, porque tenho também recebido os seus, 
que considero um homem público do melhor nível, da 
maior seriedade e de muita capacidade de sentir, como 
pessoa, o que as outras pessoas sentem e passam. É 
uma ocasião, também, de registrar a minha admiração 
por V. Exª e meu carinho.

Eu quero também comunicar à Casa – os que 
estão aqui não têm tanto interesse, mas é uma boa 
notícia – que estou afônico. Hoje vai ter menos confu-
são porque estou completamente afônico.

O próximo orador a falar e que tem um depoimento 
certamente muito interessante a colocar é o Senador 
João Pedro, do Partido dos Trabalhadores.

Eu gostaria, antes de começar o discurso do 
Senador João Pedro, de citar algumas figuras ilustres 
que estão também neste momento homenageando o 
Governador Gilberto Mestrinho: os ilustres magistra-
dos do meu Estado, o Desembargador Yedo Simões 
e o Juiz Elci Simões; ao mesmo tempo, essa grande 
liderança do Município de Itacoatiara que é o Prefeito 
Antonio Peixoto; também o ex-Prefeito do Município 
de Rio Preto da Eva, que faz parte praticamente da 
Grande Manaus, o Prefeito Anderson de Souza; e o 
grande advogado, que foi vereador e Deputado Esta-
dual na minha terra, que é o meu prezado amigo Mi-
quéias Fernandes. 

Com a palavra o Senador João Pedro.
O SR. JOÃO PEDRO (Bloco/PT – AM. Pronuncia 

o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Presi-
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dente Arthur Virgílio, Senador autor do requerimento 
desta homenagem póstuma; familiares do Governador, 
Senador e dirigente político nacional – porque o Gilberto 
era um dirigente político do PMDB em nível nacional, 
uma figura nacional –; Deputados Federais que estão 
aqui, Deputada Rebecca, Deputado Lupércio; os dois 
juízes da nossa terra, Dr. Yedo Simões, que é Desem-
bargador, e o Juiz Elci; empresário Paulo Girard, que 
está aqui; Miguel Bianco, que é dirigente do PMDB 
no Estado, Deputado; meu companheiro João Tho-
mé, companheiro de caminhada de muito tempo; Luís 
Costa, uma figura importante nesse processo junto ao 
Governador Gilberto Mestrinho; enfim, eu quero dizer 
da minha alegria de participar desta justa homenagem 
a um dirigente político.

Falar de Gilberto é falar das polêmicas; e, como 
homem público, ninguém está distante da polêmica. Não 
precisamos falar aqui da concordância. A divergência 
faz também um grande homem público.

Eu quero me associar e pedir desculpas porque 
está marcado um horário para um debate com diri-
gentes do PSDB sobre o Mercosul, sobre a adesão 
da Venezuela ao Mercosul. É um horário na televisão 
e eu vou ter que sair. E eu espero que o Governador 
Gilberto Mestrinho, Senador que fez, enquanto vivo, 
muitas obras importantes no Estado e pelo Brasil, ago-
ra, lá de cima, ele possa fazer com que se ilumine o 
Senado para a adesão da Venezuela ao Mercosul.

Quero dar parabéns à Leila, à Maria, que são pes-
soas importantes e que compõem a família de Gilberto 
Mestrinho. Por sinal, a família de Gilberto Mestrinho 
não são só os nove filhos, mas é uma família imensa, 
a família dos amazonenses, de homens e mulheres. 
É uma referência. Mais que um ex-Governador, foi um 
homem do Brasil, que fez a polêmica, que governou, 
que teve opiniões, que fez muito – e fez muito pelos 
pobres. Isso é preciso ser dito.

Quero também dar um abraço ao filho Luís Carlos 
Mestrinho, que está aqui conosco nesta sessão.

Enfim, o Amazonas está de parabéns pela me-
mória de um grande político. Quero parabenizar todos 
que estão aqui, no Senado, construindo esta sessão, 
fazendo esta reflexão a respeito de um político que 
fez muito, aqui na Casa, como Relator do Orçamento, 
como Senador, defendendo a Amazônia, os interesses 
do Amazonas. Ele foi intrépido; Gilberto foi intrépido 
na defesa do Amazonas.

João Thomé, você é um dirigente, um herdeiro, 
tem muito do Gilberto, pela sensibilidade de fazer po-
lítica, de sonhar e de ter utopias. Quero dar um abraço 
a todos os familiares, aos dirigentes que estão aqui, 
empresários, políticos do Amazonas. Um abraço muito 
especial a você, com quem tenho uma convivência lá 

dos anos 80. O primeiro clássico do marxismo quem 
me deu foi você. Isso não é feio, não; isso é bonito, 
porque você é um homem de idéias e um homem que 
pensa o mundo. Parabéns, João!

Obrigado, Senador.
O SR. PRESIDENTE (Arthur Virgílio. PSDB – 

AM) – Obrigado.
Parabenizo o Senador João Pedro pelo singelo 

e expressivo pronunciamento com que homenageou 
o Governador Gilberto Mestrinho.

Tem a palavra a Deputada Rebecca Garcia e, em 
seguida, o Deputado Lupércio Ramos.

A SRA. REBECCA GARCIA (PP – AM. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Sena-
dor Arthur Virgílio, hoje presidente desta Mesa e desta 
sessão, João Thomé, Luís Carlos, Maria e Leila, todos 
grandes amigos, senhores e senhoras aqui presentes, 
Senadores e Senadoras, Deputados e Deputadas, 
quando me comunicaram da realização desta sessão 
em homenagem ao Senador Gilberto Mestrinho, per-
guntaram se eu desejaria um discurso para falar. E ima-
ginei que qualquer discurso que fosse produzido diria 
muito do que aqui já seria falado, quando chegasse a 
minha vez de falar. Por isso, preferi falar um pouco da 
minha experiência perto dessa pessoa tão grande – 
experiência que hoje considero muito pouca; acredito 
que eu poderia ter aproveitado um pouco mais. Mas o 
pouco que tive de oportunidade de conviver com esse 
grande ser humano, com esse grande cidadão que nos-
so Estado teve fez-me, com certeza, ser uma pessoa 
maior, uma pessoa mais bem orientada.

Aí gostaria de falar de quatro momentos, em es-
pecial, na minha vida, para que não me alongue muito. 
E lembro-me perfeitamente do primeiro dia em que vi 
pessoalmente o então Governador Gilberto Mestrinho. 
Eu tinha nove anos de idade – isso foi em 1982 –, e 
nós íamos para o desfile das escolas de samba na 
Avenida Eduardo Ribeiro. E, no carro, todos falando: 
“Vamos a convite do Governador Gilberto Mestrinho” 
– que havia convidado, um ano antes, o meu pai, para 
compor com ele a chapa para concorrer ao Governo. 
Mas meu pai tinha uma grande amizade, amizade de 
infância, pelo seu concorrente na época, que era Josué 
Filho. Então, meu pai disse: “Gilberto, tenho a maior 
admiração por você, mas Josué é meu amigo de infân-
cia, não posso fazer isso”. Mas a amizade continuou 
com o Governador Gilberto Mestrinho, já eleito nesse 
primeiro carnaval, e fomos até a Avenida Eduardo Ri-
beiro. E eu, sempre curiosa, sempre tive muita curio-
sidade em relação ao comportamento humano, falei: 
“Vou observar essa pessoa que é Gilberto Mestrinho, 
para saber porque é tão importante ser Governador”, 
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porque todos mencionavam o Governador Gilberto, o 
Governador Gilberto. 

E, nesse primeiro encontro – esta é primeira fase, 
diria, do nosso relacionamento –, tive a grande lição 
da minha vida sobre o que é a humildade. E aí passei 
a saber que ser Governador, ser Deputado, ser Sena-
dor, isso é nada: somos todos seres humanos; e que 
ele não usava nem exercia aquele mandato para ser 
superior a ninguém: ele apenas tinha oportunidade 
de tomar decisões, mas quem pautava suas decisões 
era o povo, aquele que o colocara ali. Então, naque-
le momento, aprendi que, acima de qualquer coisa, a 
humildade está em primeiro lugar.

Um segundo momento na minha vida com o Se-
nador Gilberto Mestrinho já foi no seu mandato em 
1991. Eu era estudante universitária, em Boston, es-
tudava economia e fui a um restaurante para almoçar. 
Quando cheguei a esse restaurante, vi umas feições 
conhecidas, umas feições amazônidas e disse: “Aquele 
povo que está ali é conhecido; vou chegar perto para 
ver quem é”. E, quando me aproximei, percebi que ali 
estava o Governador Gilberto Mestrinho, que estava 
em Boston para uma palestra sobre meio ambiente, 
já preparando o ambiente para a Eco-92. E lá tive a 
oportunidade de conversar com uma Diretora do MIT, 
o Instituto de Tecnologia de Massachusetts que é re-
ferência mundial em tecnologia e engenharia. E as pa-
lavras que ela me dirigiu em relação ao Senador, na 
época Governador Gilberto Mestrinho, envaideceram-
me bastante. E, nesse segundo momento, aprendi a 
ter orgulho de ter nascido num lugar tão distante, tão 
complicado e tão difícil, mas que, se souber valorizar, 
tem como crescer e como ganhar espaço, indepen-
dentemente do lugar em que se esteja. Então, esse 
momento teve essa outra importância.

A terceira vez foi na TV Rio Negro. Ele foi fazer 
uma visita à TV Rio Negro, eu me encontrava lá e tive 
a oportunidade de conversar por aproximadamente 
uma hora e meia com o Senador Gilberto Mestrinho. 
E, nessa conversa, ele me falou muito da experiência 
dele como político, da experiência dele como um todo. 
Eu sempre gostei muito de história, e todos nós que 
o conhecemos sabemos que Gilberto Mestrinho era 
história viva. Então, atenta, ouvia tudo que ele falava, 
e uma coisa muito me chamou a atenção. Ele falou o 
seguinte: “Rebecca, eu faço política desde a época 
em que subíamos no palanque e falávamos tudo que 
pensávamos do adversário, mas dentro da política, e 
à noite estávamos num bar, sentados com esse mes-
mo adversário, falando sobre os problemas da nossa 
região”. Então, aprendi, nesse outro momento com o 
Senador Gilberto Mestrinho, que a política deve ser 
construída dessa maneira. É claro que temos adver-

sários políticos, mas todos nós trabalhamos com um 
único objetivo: o de fazer crescer e engrandecer a nossa 
terra e, no caso do nosso Senador, o Amazonas.

A minha quarta experiência – e essa agradeço 
ao meu bom Deus todos os dias – é a da última cam-
panha, da minha campanha como Deputada e da dele 
como Senador. Não há, Maria, sensação melhor do que 
deitar a cabeça no travesseiro e saber que foi grata na 
hora em que deveria ter sido e que agradeceu ainda 
em vida. Eu fico um pouco emocionada, mas prometi 
que não vou emocionar-me, porque, afinal de contas, 
há duas semanas, deixei algumas lágrimas aqui nesta 
tribuna e daqui a pouco vou ficar conhecida como a 
chorona do plenário do Senado. Então, vou tentar con-
ter a emoção para poder dizer que não há sensação 
melhor do que ter agradecido na hora certa, porque, 
infelizmente, não somos donos do tempo e, às vezes, 
pode ser tarde demais. Então, aqui, na verdade, o 
agradecimento vai a vocês, filhos, que, com certeza, 
devem ter herdado tudo de bom que o pai de vocês 
teve oportunidade de ensinar não somente a vocês, 
mas a todo o estado do Amazonas, a todos nós, polí-
ticos, que viemos depois dele e que temos muito orgu-
lho de ter podido caminhar ao lado dele em todos os 
momentos. Até naqueles momentos em que sabíamos 
que não seria fácil, que não seria certo, mas, como já 
foi colocado aqui, Gilberto Mestrinho era um homem 
que tinha lado; e isso ele nos ensinou, nos ensinou a 
ter lado. Enquanto ele estava vivo, ele era o nosso lado. 
Por isso que, até o último momento, fizemos questão 
de caminhar ao lado desse grande homem que foi 
Gilberto Mestrinho e, hoje, dessa grande história, que 
passa a ser a história do nosso Estado e que passa 
a ser um exemplo para todos nós, políticos, da região 
do Amazonas.

Muito obrigada.(Palmas) 
O SR. PRESIDENTE (Arthur Virgílio. PSDB – 

AM) – Após o pronunciamento da Deputada Rebecca 
Garcia, penúltima oradora inscrita, concedo a palavra 
ao Deputado, pelo PMDB do Amazonas, Lupércio 
Ramos.

O SR. LUPÉRCIO RAMOS (PMDB – AM. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Eminente Senador Arthur Virgílio, parabenizo-o, em 
primeiro lugar, pela feliz idéia, que não poderia ser di-
ferente – V. Exª sempre foi amigo de Gilberto Mestrinho 
em todas as fases, na vida e na morte; parabenizo-o 
também pelo pronunciamento inteligente, sóbrio e de 
profundo conhecimento da vida e obra de Gilberto 
Mestrinho.

Quero saudar, de forma muito familiar e com 
muito respeito, toda família de Gilberto presente, o 
João, o Luiz, todos, não só os filhos, mas aqueles 
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que serviram ao Governo do Amazonas, ao povo do 
Amazonas como secretários do Gilberto e que ele 
os transformou em uma espécie de parente, não só 
amigos, mas alguém da sua casa. Saúdo, portanto, 
todos os amazonenses presentes a esta sessão, em 
especial o meu dileto amigo, Desembargador Yedo 
Simões, seu irmão, Dr. Elci, a quem quero saudar de 
forma muito especial.

Não é fácil a gente vir à tribuna depois de vários 
pronunciamentos de Senadores, Deputados que co-
nheceram profundamente a vida do nosso Prefeito, 
Deputado Federal, Governador, Senador e o grande 
líder Gilberto Mestrinho.

Por isso, preciso me esforçar para dizer talvez 
alguma coisa diferente, e não é fácil; mas quero tam-
bém dar este depoimento pessoal e falar do Gilberto, 
primeiro, como líder, como nosso líder. Gilberto, de 
fato, foi um líder no Amazonas, foi um grande líder. 
E, para aqueles que não conheceram pessoalmen-
te o Gilberto Mestrinho, é bom dizer que ele foi um 
líder, porque, como político, o Gilberto sabia ouvir, 
ouvia, tinha a capacidade de ouvir, a qualidade de 
ouvir. Sabia conduzir um Governo com disciplina, 
com respeito à coisa pública – por isso era o líder 
Gilberto Mestrinho. Sabia organizar: organizou o Go-
verno do Amazonas. Quando Gilberto retornou do 
exílio – e disso o nosso Senador Arthur sabe muito 
bem –, quando assumiu o governo pela primeira vez 
após a ditadura, o Amazonas vivia um marasmo, o 
Amazonas tinha atraso na folha de pagamento dos 
funcionários, a educação era uma atividade do Esta-
do que não estava na linha de prioridades. Gilberto 
organizou a máquina administrativa. A partir daí, nun-
ca mais tivemos atrasos, nos sucessivos governos, 
na folha de pagamento. E ele disse que a educação 
estaria em primeiro lugar, tanto o é que, como líder 
e como político, ele sempre foi muito benquisto pela 
classe dos professores.

Não era por acaso também que se chamava 
o Gilberto de Professor Mestrinho. Ele era o profes-
sor, era o nosso líder, porque, além de ser professor, 
ele via a educação da forma como deve mesmo ser 
vista, como fundamental para a população, para o 
Estado.

Então, essas qualidades fizeram do Gilberto nosso 
grande líder, como também a palavra. A palavra dada 
pelo Gilberto era honrada. “Gilberto falou?”, não ha-
via um que dissesse: “Isto não vai acontecer”. Gilberto 
disse, está escrito; Gilberto falou... Ele não prometia, 
tinha esta característica do líder: fazer cumprir a sua 
palavra. Deu a palavra, estava dada. Então, essas fo-
ram as qualidades do político Gilberto.

Aqui se falou muito do discurso do Professor Gil-
berto Mestrinho no momento em que a questão ecoló-
gica estava surgindo, no momento em que a ecologia, 
o meio ambiente, a floresta, o clima, essas coisas ain-
da eram muito mais desconhecidas que hoje. Se hoje 
ainda temos um desconhecimento, se hoje a questão 
é um tanto nebulosa, imaginem vocês há 25 anos, há 
22 anos, quando o Professor Gilberto começou a falar 
das questões ambientais.

Enganam-se aqueles que acham que Gilberto 
Mestrinho não foi um ecologista. Foi. Por sinal, ele 
foi um dos primeiros a levantar grandes teses que 
hoje estamos discutindo, e próprio mundo debate, 
com relação às florestas tropicais, às questões am-
bientais.

Quando ele falava que era necessário matar o 
jacaré, não era uma questão aleatória: é que nós pre-
cisamos entender, na prática, que o jacaré, por ser 
predador, come os peixes que servem de alimento à 
população ribeirinha; e que se a população ribeirinha 
consome a mesma espécie de peixe que o jacaré come, 
a superpopulação de jacaré causará um desequilíbrio 
da natureza. Isso é natural e científico.

Quando ele falava que era necessário extrair 
uma árvore, ele o fazia por conhecer profundamente 
o ciclo da vida: que a árvore nasce, cresce, envelhece 
e morre. Então, antes que ela envelhecesse e ficasse 
oca por dentro, o que é normal, que servisse de uma 
fonte de atividade econômica para a população, que 
é hoje nada mais nada menos do que o manejo sus-
tentável da floresta, do que o manejo da madeira, em 
outras palavras. 

A meu ver, o que o Gilberto não suportava era a 
fobia de alguns ecologistas que, ao defenderem uma 
árvore, não olhavam ao redor da Amazônia, em torno 
da Amazônia, o povo, as pessoas, quando uma árvo-
re pudesse valer mais do que uma criança e que um 
macaco tivesse um valor maior do que um ser huma-
no nascido na região amazônica. Então, por meio das 
teses que levantava, Gilberto nos ensinava. 

E, para finalizar, meu nobre Presidente desta 
sessão, quero, por fim, falar do Gilberto como amazo-
nense. Gilberto, o amazonense. Quando ele iniciava 
seus discursos, nas nossas memoráveis campanhas, 
dizia: “Amazonenses!”. Ficou a sua marca. Era aquela 
a marca do Gilberto. A outra era a que dizia: “O Gilber-
to tem amor por esta terra, amor pelo Amazonas”. Era 
outra marca registrada do Gilberto Mestrinho: amor pelo 
Amazonas, que foi sintetizado, Sr. Presidente, nas pala-
vras do discurso de V. Exª. Ele, tendo condições, inclu-
sive porque havia pessoa querendo ajudá-lo, poderia 
ter ido para São Paulo, para Nova York, para qualquer 
centro onde a saúde está muito mais avançada, com 
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as modernas tecnologias. Gilberto resolveu morrer no 
Amazonas. Amor pelo Amazonas!

Portanto, esse foi o grande Líder, Líder que eu 
admirei. Nunca tive divergências com Gilberto, nunca, 
desde 1982, quando Gilberto Mestrinho me convidou 
para entrar no MDB, e eu não aceitei porque achava 
que não estava preparado nem maduro para tanto. 
Mas ingressei no Partido em 1986, no meu primeiro 
mandato de Deputado estadual. Sempre fui um gran-
de admirador do Professor Gilberto. Portanto, hoje, o 
nosso PMDB do Amazonas presta esta homenagem 
a um homem que foi o grande Líder.

E quero dizer aqui da nossa enorme satisfação de 
termos participado de uma escola, de uma verdadeira 
escola, uma escola de preparação de políticos. Quan-
do o Professor Gilberto assumiu o Governo em 1983, 
ele disse que governaria o Amazonas por 20 anos. Ele 
conseguiu ultrapassar; governou, governou e preparou 
os outros governantes. Esteve, já mais recentemente, 
ao lado do nosso Governador Eduardo Braga. 

E aqui quero deixar um depoimento do nosso Go-
vernador, que hoje faz um grande governo no Amazo-
nas, membro do PMDB, da nossa profunda admiração, 
respeito e gratidão por Gilberto Mestrinho.

Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Arthur Virgílio. PSDB – AM) 

– Bem, após o discurso emocionado também, como 
foi o da Deputada Rebecca, do Deputado Lupércio 
Ramos, eu cedo a palavra à Srª Maria Raposo, filha 
do Governador Gilberto Mestrinho.

A SRA. MARIA RAPOSO – Exmº Sr. Presiden-
te, Senador Arthur Virgílio Neto, na pessoa de quem 
eu quero saudar todos os membros desta Mesa e do 
Senado Federal, minhas senhoras, meus senhores, 
meus familiares aqui presentes, há alguns dias um 
poeta escreveu sobre meu pai: “Morre o homem, mas 
o mito há de viver”. 

E é isso que neste momento passa em meu co-
ração, ao agradecer a homenagem que o Senado faz 
em memória de Gilberto. Meu pai viverá para sempre 
no coração e na memória do povo amazonense, que 
ele tanto amou. Vai estar vivo nas páginas da história 
da política brasileira.

Meu pai vai estar vivo enquanto houver crianças 
com fome, caboclos perseguidos por normas impostas 
por burocratas que nunca deixaram o ar-condicionado 
de seu gabinete. 

Meu pai vai estar vivo enquanto houver amazo-
nenses relegados à própria sorte, esquecidos dentro 
de um Brasil que o próprio Brasil não conhece. E, às 
vezes, nem faz questão de conhecer.

Meu pai vai estar vivo enquanto houver homens 
insensatos querendo adorar a floresta como santu-

ário, enquanto os povos dessa floresta morrem sem 
ter direito a uma atividade econômica que lhes renda 
o sustento de sua família, num Estado onde 99% da 
economia está na Capital.

Meu pai vai estar vivo enquanto houver olhos 
ambiciosos de biopiratas sobre a Amazônia, aque-
les que, sob a capa de pesquisadores, ou de falsas 
ONGs, invadem nossas florestas para roubar nossas 
riquezas. E que propagam ameaças de intervenção, 
anunciando à mídia internacional que a Amazônia é 
um patrimônio mundial.

Meu pai, que sempre chegou ao poder pelo voto 
direto e nos braços de seu povo, vai estar vivo enquanto 
houver homens de bem que defendam a democracia 
contra a mão de ferro dos tiranos, contra as tormen-
tas ditatoriais, contra os demagogos, que fogem ao 
debate franco, aberto, e se escondem sob o manto 
da hipocrisia.

Meu pai defendia que às vezes as árvores velhas 
devem ser sacrificadas para que as novas, que bro-
tam em sua volta, possam receber a luz do sol para 
poder crescer.

Meu pai vai estar sempre vivo para proteger a 
terra e o povo amazônico que tanto ama. 

Hoje, mais do que nunca, eu entendo a sua sa-
bedoria. Meu pai era uma árvore frondosa que, um dia, 
pelo desígnios de Deus e pela lei da vida, teve que ser 
sacrificada. Agora, cabe a nós, seus filhos amazônidas, 
continuar crescendo em busca de sua luz. 

Era o que eu tinha a dizer. (Palmas.)
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Arthur Virgílio. PSDB – AM) 

– A Srª Maria Raposo, filha do Governador Gilberto 
Mestrinho, cedeu-lhe o rim, que foi compatível com 
o organismo dele. Portanto, ficou uma parte dela no 
corpo de seu pai, que teve, por causa disso, Senador 
Suplicy, uma sobrevida, com ótima qualidade e ótima 
produção para o País, de mais 14 anos.

Com a palavra, então, o advogado Luiz Carlos 
Mestrinho, também filho do Governador Gilberto Mes-
trinho.

O SR. LUIZ CARLOS MESTRINHO – Exmº Sr. 
Senador Arthur Virgílio Neto, Presidente da Mesa nes-
ta sessão, Exmªs Srªs e Exmºs Srs. Senadores, De-
putados, caros familiares e amigos, acredito que esta 
sessão vem revestida de gentileza e merecimento. 
Gentileza demonstrada pelo gesto do Senador Arthur 
Virgílio, seu colega da 51ª Legislatura, em homenage-
ar a memória de Gilberto Mestrinho, acompanhada da 
aprovação de seus demais pares. Merecimento pois, 
se aqui no Congresso temos a representação dos 
Estados brasileiros, Gilberto Mestrinho teve sua vida 
confundida com a história do Estado do Amazonas 
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e representava tão bem esse gigante da Federação. 
Pôde, pela graça de Deus e pelo voto do povo, por oito 
anos ocupar assento nesta mesma Casa, onde encer-
rou sua longa trajetória política, como representante 
do seu amado Amazonas.

Mas foi pela sua coragem em defender seu povo, 
o caboclo amazônida, que Mestrinho mostrou seu valor. 
Destaco aqui, como exemplo, sua defesa do desenvolvi-
mento da região nos idos de 1992, como aqui já foi dito, 
por ocasião da Conferência das Nações Unidas para 
o Meio Ambiente e Desenvolvimento, mais conhecida 
como Eco-92. Na época, firmou corajosamente seu 
ponto de vista sobre a necessidade de dar-se atenção 
ao homem e aos problemas que este enfrentava e ain-
da enfrenta na sua experiência amazônica.

Sua voz reverberava o anseio de seu povo pela 
preservação, mas também por meios de incremento 
da qualidade de vida, pois, este sim, o subdesenvol-
vimento e seus males associados, como a carência 
de oportunidades, representava a verdadeira ameaça 
ao meio ambiente.

Ora, hoje, dezessete anos depois, nos encon-
tramos às vésperas de mais uma conferência mun-
dial sobre o meio ambiente, a COP 15, Conferência 
das Partes da Convenção sobre Mudança do Clima, 
certamente hoje o maior problema ambiental do nos-
so planeta. E não é coincidência, Srªs e Srs. Sena-
dores, Deputados e demais presentes, que um dos 
assuntos principais da COP 15 seja justamente as 
emissões decorrentes do desmatamento e degrada-
ção das florestas e suas formas de evitá-los. Certa-
mente irão discutir, em dezembro, algo que Mestrinho 
já apontava anteriormente, anos atrás, de maneira 
vanguardista: que, para se tratar a natureza, é preci-
so, primeiro, tratar o homem, que um não pode estar 
dissociado do outro. 

Se o discurso de Mestrinho mostra-se contem-
porâneo hoje, nesta data sua memória também conti-
nua viva e a maior homenagem que podemos prestar 
a ele é continuar defendendo a Amazônia e seu povo, 
tal como um dia ele assim o fez.

Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Arthur Virgílio. PSDB – AM) 

– Com a palavra, o último orador desta sessão, que é, 
precisamente, o grande companheiro político do Go-
vernador Gilberto Mestrinho, ex-Deputado Estadual, 
ex-Deputado Federal e, por breve tempo, Senador da 
República, João Tomé de Medeiros Raposo.

O SR. JOÃO TOMÉ DE MEDEIROS RAPOSO 
– Sr. Presidente Arthur – vou quebrar um pouco a for-
malidade –, companheiro Arthur de várias batalhas, 
desde a época da redemocratização do País, desde a 
época em que nós militávamos juntos no velho Parti-

dão, o Partido Comunista Brasileiro – depois continuei 
no Partidão e você andou pelo MR8, por ali –, cum-
primento os companheiros de Mesa, meus irmãos, 
minhas irmãs, meu filho Tiago, Luiz, Drª Paula, lá no 
cantinho, Fredinho, João Pedro, Praia, Rebecca – vou 
citar o nome de todos –, Edinho, Senador Suplicy, de 
quem meu pai gostava muito, admirava muito. Pena 
que o Renan teve um compromisso...

Um dia, antes de seu falecimento, passei a manhã 
toda conversando com ele – ele havia tido uma rápida 
melhora. Uma coisa curiosa: como ele se preocupava 
com este Senado! A situação dele piorava, mas ele se 
mostrava preocupado com a crise aqui, no Senado. 
Ele se virou e perguntou: “João, como estão o Renan 
e o Sarney? Como está a situação lá pelo Senado?”. 
Isso foi um dia antes de ele morrer. Quem viveu mo-
mentos difíceis neste País sabe o quanto é importante 
o equilíbrio da democracia, sabe como certas crises 
institucionais são perigosas em determinados momen-
tos da vida nacional.

Estava falando para o Arthur ainda agora sobre 
um fato que passou despercebido neste País. Com a 
eleição de Jânio Quadros na década de 60, Gilberto 
Mestrinho, que era Governador do Estado do Amazo-
nas – pouca gente sabe disto, muito pouca gente sabe 
disto –, evitou um conflito internacional entre o Brasil 
e a Inglaterra. Pouca gente sabe. 

Jânio Quadros tinha ambições expansionistas. 
Chamou Mestrinho aqui em Brasília e lhe propôs o 
fornecimento de armas, uniformes e assessores técni-
cos militares para invadir a Guiana Inglesa e anexá-la 
ao Brasil. Pouca gente sabe disso. Quem evitou esse 
conflito foi Gilberto Mestrinho. Se ele tivesse topado 
essa aventura louca, ninguém sabe qual caminho o 
Brasil teria tomado naquele momento, nem se nós se-
ríamos Amazonas ou Roraima, talvez fôssemos uma 
concessão da Inglaterra.

Assim era Gilberto Mestrinho: corajoso, peitudo. 
Algumas vezes questionado pela esquerda, outras 
vezes questionado pela direita, sempre defendeu 
uma coisa: a democracia. E não a defendia em dis-
cursos, mas, sim, no exercício democrático, porque 
defender a democracia em discursos é fácil, é muito 
fácil, agora, no exercício democrático, aí, sim, a coi-
sa se complica.

Hoje estou vendo aqui, nesta sessão de home-
nagem ao companheiro Gilberto Mestrinho, uma de-
monstração de exercício democrático. A gente acom-
panha pela TV Senado as discussões e as polêmicas, 
muitas vezes ásperas, mas ouvimos várias pessoas, 
dos mais variados partidos, ideologicamente bastante 
diferenciadas, convergindo para um ponto só, que é a 
convivência democrática. Convergem, na homenagem 
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ao companheiro Gilberto Mestrinho, companheiros do 
PT, companheiros do PSDB, companheiros do PP, com-
panheiros do PTB, companheiros do Democratas. 

Mas quero dar um testemunho aqui, Arthur, a 
respeito daquela menina ali, a companheira Rebecca. 
A não ser o caso de quando tinha nove anos de idade, 
quando esteve lá assistindo ao carnaval, acompanhei 
os outros episódios. Encontrei, uma vez, Rebecca num 
avião, viajando para os Estados Unidos para fazer seu 
curso. Ela se encontrou casualmente, coincidentemen-
te, com o companheiro Gilberto Mestrinho, e ele me 
relatou esse encontro, dizendo: “Aquela menina” – era 
assim que ele falava – “tem conteúdo”. 

Passou-se o tempo. Depois nós estivemos lá na 
emissora – estive com ele – e ele passou um tempão 
conversando com você e voltou a repetir que você ti-
nha conteúdo. Depois veio a campanha eleitoral, na 
qual você colocou o seu conteúdo à prova.

A Maria fez uma imagem ali da árvore que, já 
idosa, tem de dar lugar a uma nova árvore que vem 
germinando. Eu faria essa mesma imagem com o com-
panheiro Gilberto Mestrinho, que nos deixou. Toda a 
experiência daquela árvore frondosa foi deixada para 
as novas árvores que estão surgindo no nosso Ama-
zonas. 

Aproveite bem essa experiência que você vai 
longe, menina!

Companheiro João Pedro, lá da nossa Parintins, 
companheiro João Pedro, militante desde a primeira 
hora, não é João? Nós lutamos muito no Amazonas. 
Quando eu voltei para o Amazonas, em 1978, eu fui 
com a missão de reconstruir o Partido Comunista 
Brasileiro no Estado. João Pedro era um estudante 
de Agronomia, e ele testemunhou aqui que o primeiro 
livro marxista quem lhe colocou nas mãos fui eu, mas 
ele sabe que jamais tentei conquistá-lo para o meu 
partido, apenas queria ganhá-lo para a esquerda e, 
dali para frente, a consciência dele faria o caminho 
que achasse melhor. 

Democracia é você oferecer informações às pes-
soas e deixar que elas tomem suas decisões. Esse é 
o exercício democrático, e foi isso que Gilberto fez no 
Amazonas e que pouca gente compreendeu.

A maioria dos companheiros políticos, hoje mili-
tantes, no Amazonas surgiu diante dessa abertura que 
Gilberto fez, independentemente do seu posicionamen-
to ideológico, do seu questionamento, se era a favor 
ou contra Gilberto. Muitos foram a favor, muitos foram 
contra, muitos convergiram, muitos divergiram, mas 
isso que é bonito na democracia. Mas ninguém pode 
dizer que Gilberto Mestrinho ofendeu alguém pesso-
almente. Ninguém pode dizer que Gilberto Mestrinho 

foi a um palanque chamar alguém de ladrão. Eu nunca 
ouvi falar nisso, chamar um palavrão... 

Gilberto Mestrinho procurou fazer com que aque-
la turma que estava surgindo, lá no extremo-norte, 
tão desassistida, só lembrada na hora em que se tem 
que assinar um convênio para uma ONG ou quando 
vêm aqueles defensores do verde, mas o verde que é 
da cor do dólar e não o verde da esperança, o verde 
do caboclo do ribeirão, do beiradão... A coisa é mui-
to séria no nosso interior. Nós estamos engessados. 
Gilberto Mestrinho sempre denunciou isto: “Vamos fa-
zer o nosso desenvolvimento, mas com participação 
popular, com todos nós”. Este foi o grande legado do 
companheiro Gilberto Mestrinho: democracia se exer-
ce, não se discursa.

Agradeço a você, Arthur, a homenagem presta-
da ao nosso pai, que muito ficou marcado na história 
do Amazonas. Hoje, ao se falar de Amazonas, tem-se 
que falar em Gilberto Mestrinho. Hoje, ao se falar de 
meio ambiente na nossa Amazônia, tem-se que falar 
em Gilberto Mestrinho.

Estive há pouco tempo em Roraima – tenho uma 
aproximação forte com Roraima – e sei o que aquele 
povo de Roraima está sofrendo com a redução da ex-
ploração do seu território. Espero que esta Casa e a 
Casa ao lado não permitam que um dia tenhamos de 
ter passaporte para entrar no nosso Estado. Espero 
que isso seja um alerta para todos vocês.

Gilberto foi isso, Gilberto foi o que a Rebecca fa-
lou, Gilberto foi o que a Maria falou, Gilberto foi o que 
o Luiz Carlos falou, Gilberto foi o que os companheiros 
Senadores falaram, que os companheiros Deputados 
falaram, e que o companheiro Arthur falou. Eu e Ar-
thur fomos adversários, estivemos em campos opos-
tos, mas sempre nos respeitamos, sempre soubemos 
o nosso limite. Quando o Arthur se emocionou aqui, 
fazendo o seu pronunciamento, não foi para a mídia, 
não foi para ser passado na televisão, lá no Amazonas, 
foi porque veio do coração, sei que veio. Sei o quanto 
Gilberto admirava o Arthur, mesmo nas divergências. 
Assim é que se faz política. O companheiro Jefferson 
Péres, que já se foi também, perguntado, disse o que 
achava de Gilberto Mestrinho na última campanha, 
quando ainda estava vivo: “Gilberto está acima do 
bem e do mal”.

Isso era Gilberto. Ele queria que as pessoas de-
senvolvessem o seu intelecto, adquirissem conheci-
mento e transformassem esse conhecimento em be-
nefício da nossa sociedade. Infelizmente, muitos não 
pensam assim. Mas ele deixou um grande legado: em 
política, compromisso é para ser cumprido. Eu aprendi 
isso muito cedo. Infelizmente, muitos dos nossos com-
panheiros políticos, hoje em dia, por este Brasil afora, 
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não entendem política assim. Compromisso assumido 
é para ser cumprido.

Obrigado a todos vocês que prestaram esta ho-
menagem ao nosso pai. Obrigado a você, Arthur, de 
coração, pela homenagem e a iniciativa que teve.

Eu sou Presidente em exercício do meu partido, 
o PMDB, no Amazonas. Não sei se o meu partido irá 
caminhar junto no ano que vem com o companheiro 
Arthur. Talvez os caminhos sejam um pouco diferen-
te majoritariamente, mas quero dizer isto de público 
aqui, porque eu sempre fui muito positivo nas minhas 
posições: você será um dos meus candidatos ao Se-
nado, independentemente da caminhada lá na frente. 
Não digo o mesmo dos outros cargos, mas são duas 
vagas, uma eu lutarei por você.

Muito obrigado. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Arthur Virgílio. PSDB – AM) 
– Obrigado, digo eu ao querido amigo e companheiro 
Deputado João Tomé, citando ainda a presença do 
professor Edmilson Bruno, que representa, em Brasí-
lia, a Universidade Federal do Amazonas e, neste ato, 
representa a competente e talentosa Reitora Márcia 
Perales.

O SR. PRESIDENTE (Arthur Virgílio. PSDB – 
AM) – Cumprida a finalidade honrosa desta sessão, 
agradecendo as personalidades que nos honraram 
com o seu comparecimento, declaro encerrada a pre-
sente sessão.

Muito obrigado.

(Levanta-se a sessão às 14 horas e 5 
minutos.)
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Ata da 189ª Sessão, Deliberativa Ordinária, 
em 27 de outubro de 2009

3ª Sessão Legislativa Ordinária da 53ª Legislatura

Presidência do Sr. José Sarney, da Srª Serys Slhessarenko, do Sr. Mão Santa,  
da Srª Fátima Cleide, e dos Srs. Paulo Paim e Jefferson Praia

(Inicia-se a sessão às 14 horas e 9 minu-
tos e encerra-se às 21 horas e 25 minutos.)

É o seguinte o registro de compareci-
mento:

    93ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2009



54482 Quarta-feira 28 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-

co/PT – MT) – Há número regimental.

Declaro aberta a sessão.

Sob a proteção de Deus iniciamos os nossos 

trabalhos.

Sobre a mesa, Avisos do Tribunal de Contas da 

União que passo a ler.

São lidos os seguintes:

 
AVISOS 

DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

– Nº 1.341/2009, de 7 do corrente, encaminhando cópia 

do Acórdão nº 2.356/2009, proferido nos autos 

do TC 008.638/2009-0, bem como do Relatório 

e do voto que o fundamentam, em resposta ao 

Requerimento nº 148, de 2009, do Senador Rai-

mundo Colombo; e 

– Nº 1.386/2009, de 7 do corrente, encaminhando 

cópia do Acórdão nº 2.358/2009, proferido nos 

autos do TC 010.123/2009-8, bem como do Re-

latório e do voto que o fundamentam, relativo 

ao Requerimento nº 477, de 2009, do Senador 

Valdir Raupp. 

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – As informações foram encaminhadas, 
em cópia, aos Requerentes.

Os requerimentos vão ao Arquivo.
Sobre a mesa, aviso do Tribunal de Contas da 

União que passo a ler.

É lido o seguinte:

 
Aviso nº 1.441-Seses-TCU-Plenário 

Brasília-DF, 21 de outubro de 2009

A Sua Excelência, o Senhor
Senador José Sarney
Presidente do Senado Federal
Praça dos Três Poderes, Senado Federal
Brasília – DF 

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para conhecimen-

to, em atenção à PFC nº 76/2009, cópia do Acórdão 
proferido nos autos do processo nº TC 018.213/2009-3, 
pelo Plenário desta Corte na Sessão Ordinária de 
21/10/2009, acompanhado do Relatório e do Voto que 
o fudamentam.

Atenciosamente, – Ubiratan Aguiar, Presi-
dente.
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A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – A Presidência lembra às Srªs e aos Srs. 
Senadores que o Senado Federal está convocado para 
uma sessão especial a realizar-se amanhã, às 10 ho-
ras, destinada a comemorar o centenário de criação 
do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas 
(DNOCS), nos termos dos Requerimentos nºs 1.636, 

de 2008, e 1.425, de 2009, do Senador Inácio Arruda 

e outros Srs. Senadores.

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-

co/PT – MT) – Sobre a mesa, projetos recebidos da 

Câmara dos Deputados que passo a ler.

São lidos os seguintes:
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A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko, Bloco/
PT – MT) – Os Projetos de Decreto Legislativo nºs 849 
a 864, 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.

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko, Blo-
co/PT – MT) – Esgotou-se na ultima sexta-feira o prazo 
previsto no art. 91, § 3º, do Regimento Interno, sem 
que tenha sido interposto recurso, no sentido da apre-
ciação, pelo Plenário, do Projeto de Lei do Senado nº 
134, de 2007, de autoria do Senador Jonas Pinheiro, 
que altera o Decreto-Lei nº 467, de 13 de fevereiro de 
1969, que dispõe sobre a fiscalização de produtos de 
uso veterinário, dos estabelecimentos que os fabricam 
e dá outras providências. 

Tendo sido aprovado terminativamente pela Co-
missão de Agricultura e Reforma Agrária, o Projeto vai 
à Câmara dos Deputados.

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

É lido o seguinte

REQUERIMENTO Nº 1.432, DE 2009

Senhor Presidente,
Tendo sido autorizada por Vossa Excelência a, 

como Presidenta, compor a representação da Comis-
são Mista Permanente sobre Mudanças Climáticas na 
Conferência Internacional das Mudanças Climáticas da 
ONU – COP 15, que acontecerá no período de 7 a 18 
de dezembro de 2009, em Copenhagen/Dinamarca, 
solicito, nos termos do inciso II, “a”, do artigo 40 do 
Regimento Interno do Senado Federal, seja concedida 
licença para desempenhar a referida missão.

Comunico, nos termos do artigo 39 do RISF, que 
estarei ausente do País no período de 5 a 13 de de-
zembro do corrente ano.

Sala das Sessões, 27 de outubro de 2009. – Se-
nadora Ideli Salvatti.

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – O requerimento que acaba de ser lido 
vai à publicação e será votado oportunamente.

Sobre a mesa, ofício do 1º Secretário da Câmara 
dos Deputados que passo a ler.

É lido o seguinte:

Of. nº 1.188/09/OS-GSE

Brasília, 21 de outubro de 2009

A Sua Excelência o Senhor
Senador Heráclito Fortes
Primeiro-Secretário do Senado Federal

Assunto: Comunica envio de PLV à sanção

Senhor Primeiro-Secretário,
Comunico a Vossa Excelência, a fim de levar ao 

conhecimento do Senado Federal, que foram aprovadas, 
na Sessão Plenária do dia 20-10-09, as Emendas de 
nºs 1 a 9 oferecidas por essa Casa ao Projeto de Lei de 
Conversão nº 14, de 2009 (Medida Provisória nº 464, de 
2009, do Poder Executivo), que “Dispõe 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 
para produtores rurais e suas cooperativas; 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.”

Na oportunidade, informo a Vossa Excelência 
que a referida proposição foi, nesta data, enviada à 
sanção.

Encaminho, em anexo, o processado da referida 
Medida Provisória e cópia dos autógrafos da matéria 
aprovada nesta Casa.

Atenciosamente, – Deputado Rafael Guerra, 
Primeiro-Secretário. 

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – O ofício que acaba de ser lido será jun-
tado ao processado do Projeto de Lei de Conversão nº 
14, de 2009 e encaminhado à publicação.

Sobre a mesa, ofício do 1º Secretário da Câmara 
dos Deputados que passo a ler.

É lido o seguinte:

Of. nº 1.106/09/OS/-GSE

Brasília, 20 de outubro de 2009

A Sua Excelência o Senhor
Senador Heráclito Fortes
Primeiro-Secretário do Senado Federal

Assuntos: Encaminha autógrafo de Projeto de Lei 
sancionado

Senhor Primeiro-Secretário,
Comunico a Vossa Excelência, para os devidos 

fins, que o Projeto de Lei nº 2.518, de 2007 (PLS nº 
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343/07), o qual “Institui o Dia do Movimento Pesta-
lozziano no Brasil, a ser comemorado no dia 26 de 
outubro.”, foi sancionado pelo Excelentíssimo Senhor 
Presidente da República e convertido na Lei nº 12.054, 
de 9 de outubro de 2009. 

2. Na oportunidade, remeto a essa Casa uma via 
dos autógrafos do referido projeto, bem como cópia da 
mensagem e do texto da lei em que se converteu a 
proposição ora encaminhada.

Atenciosamente, – Deputado Rafael Guerra, 
Primeiro-Secretário.

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) –O ofício que acaba de ser lido, será jun-
tado ao processado do Projeto de Lei do Senado nº 
343, de 2007, e encaminhado à publicação.

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

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – Pela ordem, a Senadora Ideli Salvatti.

A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC. Pela 
ordem. Sem revisão da oradora.) – Gostaria de fazer 
minha inscrição para uma comunicação inadiável.

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – Primeira inscrita para uma comunicação 
inadiável a Senadora Ideli Salvatti.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Pela or-
dem, Srª Presidente.

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

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Estou inscrito como sétimo 
orador. Se der, falarei como orador. Se não, como se-
gundo inscrito para uma comunicação inadiável.

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

A SRA. FÁTIMA CLEIDE (Bloco/PT – RO) – Pela 
ordem.

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – Pela ordem, a Senadora Fátima Clei-
de.

A SRA. FÁTIMA CLEIDE (Bloco/PT – RO. Pela 
ordem. Sem revisão da oradora.) – Também requei-
ro a V. Exª minha inscrição para uma comunicação 
inadiável.

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – Como terceira inscrita, a Senadora Fá-
tima Cleide.

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

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

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Se for possível, tam-
bém quero fazer uma comunicação inadiável.

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – Como primeiro suplente, para uma co-
municação inadiável, o Senador Eduardo Suplicy.

Com a palavra, pela inscrição, o Senador Osval-
do Sobrinho. 

Em seguida, para uma comunicação inadiável, 
falará a Senadora Ideli Salvatti.

O SR. OSVALDO SOBRINHO (PTB – MT. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – 
Sr. Presidente, Srªs Senadoras e Srs. Senadores, em 
2006 foi fundada a Assembleia Parlamentar Euro-La-
tino-Americana, reunindo 150 parlamentares, metade 
da União Européia e a outra metade do Parlamento 
do Mercosul, do Parlatino, do Parlamento Andino, do 
Parlamento Centro-Americano e de representantes dos 
Parlamentos do México e do Chile. Hoje, a Assembleia 
é conhecida por sua sigla: Eurolat.

A formação dessa Assembleia é um desdobra-
mento da Associação Estratégica Bi-regional entre a 
União Européia e a América Latina, criada em 1999, 
constituindo seu braço parlamentar.

É interessante, contudo, registrar que a gênese de 
tal iniciativa remonta aos idos da década de 80, quan-
do, ainda ensaiando os primeiros passos rumo a sua 
institucionalização, cujo tratado só veio a ser assinado 
em novembro de 1987, o Parlamento Latino-Ameri-
cano, então presidido pelo saudoso Senador Nelson 
Carneiro, sediou, aqui nesta Casa, a VII Conferência 
Interparlamentar Parlamento Europeu-América Latina, 
num histórico evento de grandes proporções logísticas 
e larga envergadura política. 

Naquela oportunidade, o Salão Petrônio Portela 
foi adaptado com bancadas e demais equipamentos 
para transformar-se num enorme Plenário que, junta-
mente com os outros dois, neste Congresso, abrigou, 
por vários dias, centenas de Parlamentares e funcio-
nários dos Legislativos da Europa, da América Latina e 
do Caribe, distribuídos em inúmeras delegações, com 
escritórios de apoio especialmente montados aqui no 
Senado para tal ocasião.

Tendo seus trabalhos abertos com a presença de 
nosso ilustre Senador José Sarney, então Presiden-
te da República, a Conferência caracterizou-se pela 
enorme mobilização administrativa, que incluiu, entre 
outras providências, o bloqueio de todos os hotéis da 
cidade de Brasília, a tradução simultânea para nove 
idiomas e o fretamento da maior aeronave Boeing 
existente àquela época. 

Faço aqui esse registro histórico no sentido de 
ressaltar a importância da diplomacia parlamentar 
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brasileira nesse processo de integração latino-ame-
ricana e na marcha dessa interlocução com nossos 
parceiros europeus, que hoje, firme e gradualmente, 
consolida-se. 

Com voz ativa junto às comissões da Eurolat, o 
Brasil, por meio de seus representantes no Parlatino, 
dispõe-se a construir pontes cada vez mais sólidas, nas 
tratativas de interesse estratégico birregional. 

A Eurolat contém três comissões temáticas cen-
trais, que buscam cobrir os principais itens da relação 
entre os países dos dois lados do Atlântico. São elas: 
Comissão de Assuntos Políticos, Segurança e Direitos 
Humanos, Comissão de Assuntos Econômicos, Finan-
ceiros e Comerciais, Comissão de Assuntos Sociais, 
Intercâmbios Humanos, Meio Ambiente, Educação e 
Cultura. 

Com periodicidade anual, a Eurolat se reúne al-
ternadamente nas Américas e na Europa. Neste ano, 
ela se reúne na cidade do Panamá, nos próximos dia 
29 e 30. 

Será a segunda reunião após a fundação da 
Eurolat. Mesmo com a ainda breve historia nas rela-
ções parlamentares formais entre os dois continentes, 
a Assembleia avulta como formadora de propostas 
para as reuniões de cúpula entre a América Latina e 
a Comunidade Europeia, onde toma assento Chefes 
de Estado e Chefes de Governo.

A grande vantagem das reuniões da Assembleia 
e das suas comissões é o fato de que a agenda é for-
mulada pelo conjunto dos 150 Parlamentares eleitos 
e indicados para os dois lados, o que permite ir muito 
além das agendas específicas dos governos. Assim, 
são abordadas as múltiplas e complexas questões 
que interessam diretamente os países representados 
e seus interesses conjuntos em relação ao restante 
do planeta.

As discussões versam sobre a proteção da de-
mocracia, política externa, governabilidade, integração 
regional e birregional, paz intra e extra Eurolat, preser-
vação dos direitos fundamentais humanos.

Os debates prosseguem sobre as questões eco-
nômicas, financeiras e comerciais, envolvendo os muitos 
países que fazem parte dessa Assembleia. 

E não se esgotam os assuntos relativos ao de-
senvolvimentos social, como os intercâmbios huma-
nos entre os Países-Membro, que permitem elevado 
enriquecimento das respectivas culturas e padrões 
educacionais.

Além disso, Sr. Presidente, as angustiantes e in-
gentes questões ligadas ao meio ambiente estarão pre-
sentes na reunião deste final de outubro no Panamá.

Srªs e Srs. Senadores, a América Latina foi, du-
rantes séculos, uma espécie de fundo de negócios 

das potências europeias, que aqui vieram buscar as 
riquezas que se esgotavam em seu próprio território e 
ampliar as possibilidades de comércio e venda de seus 
produtos. Assim foi até o início do século XX, quando, 
finalmente, as nações latino-americanas começaram, 
paulatinamente, a se organizar e adquirir bônus em 
suas economias e democracias.

Hoje, diante da crescente influência que o con-
tinente latino-americano adquire em face das demais 
regiões do planeta, a existência e o funcionamento 
de uma assembleia como a Eurolat é a demonstração 
cabal de que saímos de papel de coadjuvantes para 
protagonistas no cenário internacional.

O fortalecimento das economias, a estabilização 
dos regimes democráticos e a evolução dos IDHs fa-
zem da América Latina um novo personagem no con-
certo dos grupos influentes na orquestração mundial.

Muito se fala no BRIC – Brasil, Rússia, Índia e 
China –, mas não podemos nos esquecer dos demais 
países das Américas que, se não têm ainda musculatura 
individual para ombrear as nações ricas, em seu con-
junto têm força suficiente para se fazerem ouvir como 
interlocutores válidos e importantes, já que represen-
tam um bloco emergente e um bloco de peso.

O Brasil, em sua posição de liderança natural 
no continente, deve se posicionar firmemente a favor 
do bom funcionamento da Eurolat e levar para suas 
discussões os importantes temas que interessam às 
Américas em face da Comunidade Europeia.

Da discussão de como apoiar a manutenção do 
regime democrático em Honduras e no Haiti à definição 
de índices de redução de poluição, nada pode ou deve 
escapar do escrutínio dos parlamentares da Eurolat.

Redução da pobreza, integração comercial, re-
dução das disparidades entre as duas regiões, trans-
ferência de tecnologia, qualificação de mão-de-obra e 
intercâmbio cultural são alguns entre tantos itens que 
constam da pauta das relações entre os dois blocos 
que formam a Associação Estratégica Euro-Latino-
Americana.

Ao Brasil, como é do conhecimento desta Casa, 
o Parlatino destinou duas vagas, uma para o Sena-
do da República, na Comissão de Assuntos Sociais, 
Intercâmbios Humanos, Meio Ambiente, Educação e 
Cultura, e a outra para a Câmara dos Deputados, uma 
das Co-Vice-Presidências.

Na vaga do Senado, temos, indicado pelo Presi-
dente Sarney, o nobre Senador Eduardo Azeredo, de 
Minas Gerais, que, desta feita, tenho a honrosa oportu-
nidade de substituir. A vaga da Câmara coube ao emi-
nente Deputado por Minas Gerais Eduardo Barbosa.
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A experiência de nossos parlamentares nas reu-
niões da Eurolat certamente fará a voz do Brasil ser 
ouvida com respeito e consideração.

Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, os fóruns 
multilaterais de discussão e entendimento substituí-
ram de há muito as parcerias estreitas bilaterais puras. 
Essas não estão excluídas quando os interesses de 
dois países as demandam. Contudo, os entendimen-
tos multilaterais adquiriram uma importância no mundo 
globalizado em que vivemos, que a Associação Estra-
tégica Euro-Latino-Americana e seu fórum parlamen-
tar, a Eurolat, tornam-se espaço incontornável para 
viabilizar a governança internacional.

Voltarei a esta tribuna, após a conclusão da reu-
nião, para comentar as decisões tomadas pelos parla-
mentares e suas repercussões no Brasil e nas demais 
nações envolvidas.

Srª Presidente, estaremos amanhã viajando para 
esse conclave, onde, tenho certeza, haveremos de 
colher muitos frutos para democracia brasileira. Re-
presentaremos o Brasil e este Senado da República 
à altura que eles merecem porque, afinal de contas, 
esse intercâmbio, esse interrelacionamento entre as 
nações é necessário para a convivência pacífica dos 
povos.

E o Brasil, que prima pela autodeterminação dos 
povos, que prima pela resolução dos problemas por 
meios pacíficos, que prima pela harmonia entre os 
povos da América e do mundo como um todo, tenho 
certeza de que precisa ter a participação deste Par-
lamento, das duas Casas, do Parlamento do Brasil, a 
fim de que possamos mostrar verdadeiramente a face 
que o Brasil quer imprimir no mundo com a sua sobe-
rania. Tenho certeza, Srª Presidente, de que nós, deste 
Parlamento, haveremos de falar bem alto as questões 
brasileiras, sempre levando otimismo do Brasil que vi-
vemos hoje, do Brasil que progride, do Brasil que cres-
ce, do Brasil que contorna obstáculos, do Brasil que é 
referência no Cone Sul, do Brasil que, acima de tudo, 
tem quebrado as suas barreiras e tem enfrentado os 
seus problemas com dignidade, com seriedade, com 
responsabilidade e, sobretudo, fazendo o seu momento 
no cenário político internacional. 

O Brasil é, acima de tudo, hoje, um País respeitado 
não só como potência emergente, mas como um País 
que, na verdade, está fazendo o seu dever de casa e 
conseguiu sobressair-se diante de todas as dificuldades 
que foram colocadas em seu caminho. Ultimamente, 
com a atual crise econômica por que passa o mundo, 
em que várias potências do mundo se abalaram, em 
que tiveram praticamente ruídas as suas economias, 
quando trilhões de dólares sucumbiram nos ralos des-
sa crise, o Brasil, mesmo assim, foi o último a entrar 

na crise e o primeiro a sair dela, dando demonstração 
de que existe uma política coerente, responsável, alta-
neira, consequente, a fim de que se possa realmente 
conduzir este grande País, esta grande potência a um 
porto seguro.

Eu fico feliz, Senadora Serys Slhessarenko, quan-
do a gente fala desse Brasil, e muito mais feliz ainda 
quando falo do nosso Centro-Oeste, e muito, muito 
mais ainda quando eu falo do nosso Mato Grosso, que 
V. Exª tão bem representa já há quase oito anos neste 
Senado da República. É o Mato Grosso bonito.

Acabamos de chegar daquela região de Juína, 
onde a senhora não teve oportunidade de ir, lastima-
velmente não estava lá, mas estava representando o 
Brasil também em Copenhague, fazendo uma boa de-
monstração do que realmente representa este País. Eu 
tenho certeza de que V. Exª brilhou lá, em Copenhague, 
porque competência não lhe falta, experiência também 
não, e V. Exª é uma pessoa que está sempre antenada 
com as coisas boas e importantes deste País.

Mas nós representamos V. Exª lá. Estávamos em 
Juína na inauguração do asfalto, quando pudemos sentir 
a felicidade, a alegria daquele povo, que lá estava rece-
bendo os seus mais de trezentos quilômetros de asfal-
to, ligando Juína à capital do Estado, numa verdadeira 
demonstração de pujança, de grandeza da economia 
do nosso Estado. É o Estado do Centro-Oeste que fez a 
lição de casa. É o Estado da Região Centro-Oeste que 
progride, que cresce. Apesar de todos os problemas, 
nós avançamos. Não ficamos olhando dificuldades, não 
ficamos olhando inflação, não ficamos olhando maze-
las de ninguém; fomos construir o nosso futuro, fomos 
construir a nossa vida, fomos fazer a nossa lição de 
casa. Hoje, Mato Grosso, que, até vinte anos passados, 
era um Estado de cerrados enormes e improdutivos, 
de matas bravias que ninguém utilizava para nada, é 
o maior Estado exportador de commodities do Brasil, 
é o Estado que está fadado a resgatar a dignidade de 
milhões de humanos deste Planeta, matando a fome 
daqueles que não têm alimentos para comer, com a 
nossa produção de soja, de milho, de arroz, de carne, 
de café, de algodão e de um bocado de coisas.

Portanto, é o Mato Grosso que nos orgulha, é 
o Mato Grosso que nós ajudamos a fazer, é o Mato 
Grosso em que brasileiros acreditaram e para onde 
foram edificar e construir. 

Senadora Serys, é muito bom viver neste País. É 
muito bom viver sentindo que existe esperança de as 
coisas melhorarem, que existe esperança de fazermos 
uma grande nação respeitada pelo mundo todo. O que 
precisa é mais compromisso de todos nós, brasileiros, 
para com o futuro desta Nação.
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Quando eu vejo jovens na nossa tribuna, ouvindo 
o Senado da República, homens e mulheres do ama-
nhã, que vão fazer a grandeza deste País, mais a mim 
e a nós cabe a responsabilidade de fazer um alicerce 
bem feito, para que eles não tenham os problemas que 
nós enfrentamos.

Eu quero um Brasil diferente. Eu quero um Brasil 
que passe a sorrir para um futuro melhor. Eu quero um 
Brasil que possa dizer sim a sua juventude. Eu quero 
um Brasil que possa dizer sim aos seus professores, 
porque um País é feito de jovens e livros. Um Brasil é 
feito de experiências. O Brasil é feito de trabalho. Um 
país é feito, acima de tudo, daqueles que nele acredi-
tam. E tenho certeza, Senadora Serys Slhessarenko, 
que nós haveremos de construir este Brasil e de que 
essa juventude, quando assumir o comando, vai as-
sumir um Brasil bem melhor do que aquele que nós 
assumimos e vão fazer bem melhor que nós, porque 
mais preparados estarão. Portanto, este Brasil que vejo 
e desejo é o Brasil que quero transmitir às futuras ge-
rações, para que possam fazer bem melhor que nós, 
porque oportunidades terão, mais que a gente.

Portanto, Senadora, encerro, dizendo que quero 
fazer o máximo para representar com dignidade o nos-
so País nesse conclave internacional em que vão falar 
aqueles que acreditam nas Américas, que acreditam 
ainda no Parlamento, que acreditam na democracia, 
que acreditam que, por meio do diálogo, poderemos 
construir um mundo melhor, um mundo mais feliz, um 
mundo digno de todos nós.

Muito obrigado, Senadora.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-

co/PT – MT) – Obrigada, Senador Osvaldo Sobrinho. 
Com certeza, nosso Parlamento estará muito bem re-
presentado nesse evento pela sua pessoa.

Eu gostaria de passar a palavra, para uma comu-
nicação inadiável, à Senadora Ideli Salvatti.

A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC. Para 
uma comunicação inadiável. Sem revisão da oradora.) 
– Fico muito agradecida, Srª Presidente.

Há poucos dias, houve a comemoração do Dia 
do Professor. Fizemos, inclusive, uma sessão espe-
cial neste plenário do Senado. Foi uma sessão de 
homenagem das mais justas, dada a importância que 
os educadores têm em todo o nosso País. Em todo e 
qualquer país sério e responsável, a tarefa de educar 
as futuras gerações é uma tarefa nobre, uma tarefa 
extremamente importante. Infelizmente, não há o re-
conhecimento ainda adequado e a remuneração digna 
para esse segmento importante, para essa profissão 
tão nobre, que é a de ensinar.

Em seguida à sessão – foi pena eu não ter tido 
acesso à informação, senão eu teria comunicado isto 

já na própria sessão –, foram homenageados e escolhi-
dos os Professores Nota 10, uma promoção da revista 
Nova Escola, que é especializada em educação e que 
homenageou vários professores de todo o Brasil pela 
dedicação, pelos trabalhos escolhidos, pelo resultado 
em sala de aula.

Então, estou aproveitando, Srª Presidente, para 
encaminhar um voto de aplauso: que o Senado possa 
encaminhá-lo a todos os professores e professoras ho-
menageados pela revista Nova Escola com o Prêmio 
Nacional de Professor Nota 10!

Eu não poderia deixar de fazer uma referência 
especial à Professora Andréia Betina Legatzke Klitzke, 
do Município de Joinville. Ela é professora de Mate-
mática, que é a área em que lecionei durante muitos 
anos na minha vida. Ela concorreu com um trabalho 
denominado “Construindo o Conceito de Ângulo”. De 
forma muito criativa, ela trabalha essa questão. Às 
vezes, as crianças têm um preconceito em relação à 
Matemática, mas uma ideia criativa e um bom trabalho 
pedagógico fazem com que a Matemática seja uma ci-
ência maravilhosa que apaixona muitos, principalmente 
aqueles que podem acessá-la pelo lado lúdico, inclu-
sive. Portanto, a Professora Andréia Betina ganhou o 
prêmio, a classificação entre os dez melhores estudos 
de todo o País. Ela é professora da Escola Municipal 
Karin Barkemeyer de Joinvile.

Então, aqui, eu queria deixar meus parabéns à 
Professora Andréia Betina, como também a todos os 
demais agraciados com o Prêmio Nacional Professor 
Nota 10.

Eu gostaria também de aproveitar a sessão de 
hoje para fazer um registro. No domingo, participei 
das atividades do Dia Nacional da Juventude. A Ar-
quidiocese de Florianópolis reuniu milhares de jovens 
num dia inteiro de reflexão, de debates, de atividades 
culturais e esportivas e também de celebração, tra-
balhando a questão da violência: como a violência se 
abate sobre a sociedade, desagrega e faz com que a 
juventude seja o principal foco, a principal faixa etária 
de risco em termos de segurança? Se observarmos 
todos os levantamentos, veremos que as principais ví-
timas fatais dos crimes estão na faixa etária da juven-
tude. Se verificarmos nos presídios e nas delegacias, 
veremos também que a juventude está lá, cooptada 
pela criminalidade.

Então, efetivamente, essa preocupação da Arqui-
diocese de Florianópolis é louvável. Eles fizeram tra-
balhos de grupo, debates e várias reflexões, e, ao final 
do dia, na celebração, foi apresentada a Carta Aberta 
da Juventude da Arquidiocese de Florianópolis, cuja 
leitura faço questão de fazer no plenário do Senado.
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Este é um debate da maior prioridade. Inclusive, 
estamos em via de aprovar a emenda constitucional, 
a chamada PEC da Juventude. Espero que tenhamos 
capacidade de aprová-la rapidamente, para que fique 
consignada na Carta Magna do Brasil exatamente 
essa preocupação que toda a sociedade tem de ter 
com relação à juventude, às políticas públicas voltadas 
especificamente para a juventude, na área da educa-
ção, do lazer, do esporte e da cultura, na geração de 
emprego, na geração de renda e de oportunidades 
para esse segmento.

Isso é muito importante, porque mais da metade 
da população brasileira está na faixa etária correspon-
dente à juventude. Este momento da história popula-
cional do Brasil não se repetirá mais, Senadora Serys. 
Não haverá mais momento em que, no Brasil, haverá 
tantos jovens como atualmente. Por isso, esse é o tema 
da hora; é assunto com que todos nós temos de estar 
muito preocupados, pelos riscos, pelos problemas, 
pela dificuldade. Mesmo com recordes de emprego, a 
faixa etária correspondente à juventude ainda é a que 
detém maior índice de desemprego, não é, Senador 
Paulo Paim?

Então, esse é um tema sobre o qual nós, Par-
lamentares, temos a obrigação de nos debruçar com 
muito afinco, eu diria até com muita diligência, com 
muita preocupação. Aqui, está a Carta Aberta da Ju-
ventude da Arquidiocese de Florianópolis. Quero fazer 
este registro, porque ela perpassa essa preocupação. 
É uma Carta muito simples, eu diria até singela, mas 
também muito forte:

Nós, jovens participantes de diversos gru-
pos na Arquidiocese de Florianópolis, reunidos 
no Dia Nacional da Juventude, manifestamos 
por meio dessa Carta nossa opção pela paz 
e pela vida.

Apontamos a desestruturação das famí-
lias, a falta de oportunidades para o trabalho 
e estudo, os valores individualistas e a omis-
são de muitos governantes como as maiores 
ameaças à nossa integridade. Apesar da inse-
gurança que a violência dessa sociedade nos 
causa, mantemo-nos firmes na convicção de 
que todos merecem ‘viver em plenitude’, por 
isso nos colocamos em marcha pela paz.

Por mais que nos digam que o ‘sol deixou 
de brilhar’, que nada mais pode ser feito, não 
nos calamos. Afirmamos antes que ‘paz sem 
voz é medo’, e proclamamos que, como nossos 
profetas, para além do combate à violência, 
construiremos ‘um novo céu e uma nova terra’: 
a civilização do amor. Para isso, não fazemos 
questão de cargos ou honrarias, queremos, 

sim, é companhia: uma nova juventude, bem 
como uma nova sociedade, é tarefa de todos. 
A esperança inerente ao jovem que traz o novo 
será a lâmpada que iluminará nossos passos. 
Nossa fé em Jesus Cristo será a razão para 
lutarmos por tudo isso.

Florianópolis, Colégio Catarinense [onde 
foi realizado o evento], 25 de outubro de 2009 
[Dia Nacional da Juventude].

Por isso, Srª Presidente, fiz questão de fazer 
essa leitura. Como eu disse, é uma Carta singela, 
mas que, de forma muito clara e muito contundente, 
com a veemência dos jovens, diz o que eles querem, 
aquilo de que eles precisam, o que eles almejam e, 
principalmente, o que eles esperam que nós façamos, 
seja nos cargos à frente do Executivo, seja no âmbito 
federal, estadual ou municipal. Esperam também que 
nós, Parlamentares, tenhamos um olhar muito especial, 
muito diferente para este momento, em que há muitos 
jovens no Brasil e em que muitos problemas ainda afe-
tam essa parcela considerável da população.

Por isso é que faço o apelo, para que tenhamos, 
sim, uma preocupação muito grande, muito especial, 
com os projetos que dizem respeito a essa parcela da 
população brasileira e para que, de forma especial, te-
nhamos a capacidade de aprovar muito rapidamente 
a denominada PEC da Juventude, porque esse é um 
clamor que vem de toda essa parcela. O tema foi muito 
debatido, foi tratado, inclusive, no encontro da Pasto-
ral da Juventude da Arquidiocese de Florianópolis, e 
imagino que isso tenha acontecido em todo o Brasil 
nesse Dia Nacional da Juventude.

Era isso o que eu tinha a dizer, Srª Presidente.
Muito obrigada.

Durante o discurso da Srª Ideli Salvatti, 
a Srª Serys Slhessarenko, 2ª Vice-Presidente, 
deixa a cadeira da presidência, que é ocupada 
pela Sra. Fátima Cleide.

A SRA. PRESIDENTE (Fátima Cleide. Bloco/PT 
– RO) – Concedo a palavra à Senadora Serys Slhes-
sarenko, do PT de Mato Grosso, por permuta com o 
Senador Valdir Raupp.

A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT 
– MT. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da 
oradora.) – Srª Presidente, Srs. Senadores, Srªs Se-
nadoras, eu gostaria de iniciar saudando os policiais e 
as policiais do Distrito Federal que se encontram nas 
galerias, buscando a conquista dos seus direitos. Uma 
saudação a todos!

Srs. Senadores, Srªs Senadoras, cheguei há 
pouco de uma viagem, bem longa por sinal, porque 
venho de uma reunião de três dias, que ocorreu na 
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sexta, no sábado e no domingo, Senadora Fátima 
Cleide, que preside esta sessão; uma reunião em 
Copenhague, na Dinamarca, onde trabalhávamos de 
doze a quatorze horas por dia – nós, parlamentares 
representantes do G8+5. Os países do G8 são consi-
derados os mais desenvolvidos economicamente do 
mundo. E os outros cinco são: China, Índia, África do 
Sul, México e Brasil.

Vou dar alguns detalhes da reunião. Tentamos 
juntar os Parlamentos dos 13 países – e havia mais 
alguns, como a Coréia do Sul – para elaborar um do-
cumento, que será encaminhado. 

No domingo à noite, quando terminou a reunião, 
foi entregue ao Primeiro-Ministro da Dinamarca o do-
cumento, e ele estará incumbido de apresentá-lo na 
COP15, que será realizada também em Copenhague, 
Dinamarca, de 7 a 18 de dezembro.

Como queríamos que realmente a postura des-
ses países ficasse bem clara, bem definida, muito dis-
cutida, para ser apresentada na COP15, foi decidida 
essa reunião antecipadamente. Com certeza, nós, que 
lá estivemos agora, não vamos estar na COP15, mas 
o pensamento de parte – porque nunca o pensamen-
to é dos blocos como um todo – será apresentado à 
COP15. Inclusive, aqui, no Brasil, será realizada, no 
dia 11 do próximo mês, uma reunião em que essas 
questões todas serão colocadas e entregues ao Pre-
sidente Lula, ao Ministro das Relações Exteriores, ao 
Ministro Minc, enfim, a todos que, certamente, estarão 
presentes à COP15.

Assim, venho ao nosso Congresso Nacional, 
especialmente aqui, ao Senado da República, trazer 
alguns – porque não temos ainda o documento tradu-
zido como um todo – dos resultados obtidos durante 
o Fórum Internacional de Legisladores dos países do 
G8+5, ocorrido neste último fim de semana em Cope-
nhague. O Fórum é iniciativa da Organização Interna-
cional Parlamentar – Globe International –, que tem 
por objetivo discutir as mudanças climáticas junto aos 
Parlamentares dos países do G8+5.

Tive a satisfação de, na qualidade de coordena-
dora dessa iniciativa internacional parlamentar aqui, no 
Brasil, ser acompanhada pelos Srs. Senadores Cícero 
Lucena, Renato Casagrande e do Deputado Luciano 
Pizzatto. Também faz parte desta Comissão o Depu-
tado Antonio Palocci, que, infelizmente, nessa única 
reunião, não pôde comparecer.

Compusemos a Delegação brasileira na reunião 
de cúpula desse importantíssimo Fórum Internacional 
de Mudanças Climáticas. E, em nome da Delegação 
brasileira, apresento ao Brasil, desta tribuna, as pro-
postas encaminhadas à COP15, encontro principal, na 

iniciativa pós-Protocolo de Kyoto, sobre as mudanças 
climáticas.

Srªs e Srs. Senadores, existe um desejo supra-
partidário, nas principais economias, de um resultado 
ambicioso, efetivo e equitativo da 15ª Conferência das 
Partes (COP15), que ofereça uma chance razoável de 
evitar uma mudança climática perigosa. Os legislado-
res reconhecem que existe uma opinião científica de 
que o aumento da temperatura média global não de-
verá exceder 2º C.

A vigência do Protocolo de Kyoto termina em 
2012. Então, isso tudo que está sendo preparado é 
para ficar, Senadora Fátima Cleide, para o Pós-Kyoto. 
O que vem depois, Kyoto II – o nome que se dê não 
importa –, é para o que vem após 2012.

Um quadro de mudanças climáticas após 2012 
ambicioso, efetivo e equitativo, que satisfaça os critérios 
de sucesso mencionados abaixo, constituirá o motor 
propulsor do desenvolvimento econômico sustentável, 
da criação de empregos, do aumento da segurança 
da energia e do clima, da melhoria da saúde e da re-
dução da pobreza.

Os legisladores podem provocar a transição para 
uma economia de baixo carbono agora. A Comissão 
concordou com um conjunto de princípios legislativos, 
que os legisladores se comprometem a defender em 
seus parlamentos nacionais.

Reconhecendo a existência de uma opinião cien-
tífica de que a subida da temperatura média global não 
deverá exceder 2º C, nós, legisladores, queremos ma-
nifestar a nossa extrema preocupação com a tendên-
cia atual de aumento das emissões e com o fato de 
os programas existentes, particularmente nos países 
desenvolvidos, não estão à altura dos desafios nem 
atendem à sua urgência.

Por essa razão, pugnamos por uma cooperação 
internacional urgente e agressiva, que objetive atingir 
o máximo sucesso no que tange às emissões globais, 
tão cedo quanto possível, com os países em desen-
volvimento atingindo esse máximo num estágio mais 
tardio. Se agirmos rapidamente e em conjunto, pode-
remos conter os riscos da mudança climática, numa 
forma que irá reforçar as nossas metas para indepen-
dência de energia, crescimento sustentável, melhoria 
da saúde, desenvolvimento econômico e redução da 
pobreza.

Acreditamos que um quadro de mudança climáti-
ca pós 2012 ambicioso, efetivo e equitativo, constitui a 
única estratégia pró-crescimento. Esse quadro irá agir 
como motor propulsor do crescimento econômico, do 
aumento da segurança da energia e do clima, do de-
senvolvimento sustentável, como já disse, da redução 
da pobreza e da melhoria da saúde. Políticas e investi-
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mentos dirigidos para uma economia de baixo carbono 
criam relativamente mais empregos que as alternativas 
tradicionais da economia de alto carbono. 

A transformação para a economia da baixo car-
bono é estrutural, de longo prazo, transcende os ciclos 
comerciais e constitui um desafio especialmente para 
os países em desenvolvimento.

A crise econômica atual não é razão para poster-
gar ações sobre a mudança de clima. De fato, oferece 
oportunidades, por meio de pacotes de estímulo fiscal, 
para construir as fundações e a infraestrutura para uma 
economia de baixo carbono. Já foram alocados mais de 
US$470 bilhões, cerca de 15% do estímulo global, em 
investimentos de baixo carbono, alavancando mais de 
US$980 bilhões. Além de alocar proporções significa-
tivas da verba de estímulo para investimentos de bai-
xo carbono, os governos deverão evitar investimentos 
que mantenham uma economia de alto carbono por 
muitos anos no futuro, aumentando a vulnerabilidade 
a choques econômicos, reduzindo a segurança em 
energia, aumentando a pobreza, reduzindo a coesão 
social e quase certamente conduzindo a uma instabi-
lidade de clima.

Aqui, senhores e senhoras, eu gostaria de frisar 
que esses recursos são tanto para adaptação como 
para mitigação. Estas palavras parecem-nos difíceis; 
as pessoas têm dificuldade de entendê-las, por se-
rem expressões eminentemente técnicas. Adaptação 
significa a recuperação daquilo que já foi degradado; 
mitigação significa somente serem aceitos programas, 
projetos, que realmente sejam de baixo carbono; que 
não venham a ser grandes emissores de CO2 para o 
Planeta.

Portanto, quando falamos em recursos é nesse 
sentido. Ou seja, tanto para – como disse aqui – pro-
curarmos de todas as formas não deixar as socieda-
des do Planeta vulneráveis para o desenvolvimento 
econômico.

Alguns dirão: “Ora, os países, hoje considerados 
desenvolvidos economicamente, destruíram. O desen-
volvimento foi realizado de qualquer jeito, destruindo 
o meio ambiente e tudo o mais”. Mas, não é por isso 
que a gente vai fazer o mesmo, porque, senão, daqui a 
pouco, todos teremos as metas de lucro, lucro e mais 
lucro atingidas e a vida estará totalmente comprometi-
da. Não pensemos que os tsunamis, os katrinas ou os 
tornados ocorridos em Santa Catarina atingem apenas 
os que estão perto do mar. Para quem está longe do 
mar, temos intempéries tão ou mais violentas quanto 
os katrinas e os tsunamis.

No caso dos países em desenvolvimento, é es-
sencial o apoio tecnológico e financeiro dos países 
desenvolvidos a fim de evitar o compromisso com 

infraestrutura e instalações de alto carbono. Uma “re-
cuperação econômica inteligente” é necessária. O in-
vestimento em infraestruturas de baixo carbono, tais 
como geração de energia renovável, smart grids, e 
eficiência em energia, constituirá um primeiro e sig-
nificativo passo para o futuro próspero, sustentável e 
seguro em termos de energia e que, se combinado 
com um quadro de políticas corretas, irá ajudar a isolar 
contra choques de preços de energia, criar milhares 
de novos empregos de qualidade em novas indústrias 
e fábricas e, ao mesmo tempo, fortalecer a segurança 
de energia e de clima.

Quero enfatizar algo que lá foi claramente cons-
tatado pelos oito países mais ricos, pelas economias 
mais ricas do mundo, e os mais cinco – China, Índia, 
México, África do Sul e nós, o Brasil, ou seja, que o 
Brasil é hoje o país que tem o mais alto percentual de 
energia renovável do mundo: 48,7%. Não é brincadeira, 
senhores e senhoras que nos vêem, que nos ouvem. 
É muita coisa. O segundo país que se segue tem 30% 
e o terceiro tem 16%. E também somos, obviamente, 
os que têm o mais alto índice de energia limpa. Isso é 
muito importante para o nosso País.

Há três coisas que um quadro de mudança cli-
mática pós 2012 deverá proporcionar: primeiro, com-
promissos ambiciosos e quantificados de redução de 
emissões por parte dos países desenvolvidos e ações 
nacionais adequadas por parte dos países em desen-
volvimento que estejam à altura do desafio e atendam 
à sua urgência. Ou seja, aqueles países considerados 
já desenvolvidos têm de dar a sua contribuição para 
os países em desenvolvimento. Mas isso não significa 
que os paises em desenvolvimento tenham o direito 
de, realmente, continuar a construção do seu desen-
volvimento destruindo o meio ambiente, prejudicando 
a própria vida no Planeta e, é óbvio, no seu país.

Os desenvolvidos terão de contribuir, sim, com 
recursos. E isso está sendo discutido. Lá apareceram 
patamares de US$100 bilhões anuais, US$350 bilhões 
anuais e até US$400 bilhões anuais, que seriam ne-
cessários para que os países desenvolvidos subsidiem 
em tecnologia, em condições de adaptação e de recu-
peração e de mitigação dos novos projetos nos países 
em desenvolvimento.

Segundo, oferta do necessário apoio financeiro e 
tecnológico dos países desenvolvidos aos países em 
desenvolvimento, como já disse, adiantando, median-
te financiamento público e mecanismos de mercado, 
a fim de ajudar os países em desenvolvimento a se 
adaptar aos impactos da mudança climática e mitigar 
ou diminuir as emissões de forma coerente com as 
metas de desenvolvimento.
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Terceiro, uma revisão melhorada e um meca-
nismo de aplicação das medidas que fortalecerão a 
oferta e permitir a melhoria de compromissos e ações 
em resposta às informações científicas e socioeconô-
micas mais recentes, de acordo com os princípios da 
equidade e das responsabilidades comuns – esta foi 
a frase mais falada em Copenhague no último fim de 
semana –, mas diferenciadas, e sabendo que o de-
senvolvimento sustentável e a erradicação da pobreza 
são as prioridades mais importantes para os países 
em desenvolvimento.

Desenvolvimento com sustentabilidade realmente 
é o que nós precisamos construir – desenvolvimento 
econômico com sustentabilidade ambiental –, não te-
nhamos dúvida disso. E erradicar não os pobres, mas 
erradicar a pobreza. Ficou muito claro que enquanto 
tivermos o estado de miserabilidade num grande per-
centual, de milhões e milhões de pessoas, na face do 
nosso Planeta não conseguiremos alcançar os níveis 
que desejamos de desenvolvimento econômico com 
sustentabilidade ambiental.

Realmente, podemos discutir projetos de des-
matamento evitado, projetos de mercado de carbono, 
projetos de biocombustível e tantos outros grandes 
programas em nível quase que de planeta, grande 
parte deles, mas de nada adiantará se não tivermos 
uma preocupação de, concomitantemente, elevarmos 
o padrão de vida das populações mais despossuídas. 
Porque ninguém protege uma árvore se está passando 
fome embaixo dessa árvore. Agora, se esta árvore o 
estiver ajudando, estiver contribuindo para que ele e 
seus familiares tenham uma vida melhor...

(Interrupção do som.)

A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT – 
MT) – Apenas mais dois minutos, Presidente. Obriga-
da, Presidente Mão Santa.

Nós realmente só teremos essa preocupação 
de parte da humanidade como um todo em relação 
ao meio ambiente, buscando o desenvolvimento eco-
nômico com sustentabilidade ambiental, quando real-
mente conseguirmos fazer com que o ambiente seja 
conservado e as pessoas que lá vivem tenham a sua 
qualidade de vida com o mínimo de dignidade asse-
gurado. Se essa dignidade do ser humano não estiver 
assegurada, nós não conseguiremos salvar o Planeta, 
com certeza.

Finalizando, eu queria dizer do grande empenho 
do Presidente Lula, do grande empenho do Ministro 
Minc. Falei por telefone lá de Copenhague com o Mi-
nistro Minc, e ele me colocou toda a vontade, toda a 
determinação do nosso Governo. O Presidente Lula, 
de forma determinada, já disse que vamos reduzir o 

desmatamento da Amazônia em 80% neste ano, ten-
do como parâmetros para essa redução de 80% os 
índices existentes de 1996 a 2005. Oitenta por cento 
desta média, em termos de desmatamento da Amazô-
nia, serão reduzidos. Esta é uma vontade, esta é uma 
determinação do Presidente Lula.

O nosso Ministro Minc vem tomando atitudes e 
ações extremamente determinadas aqui no Brasil e, em 
nível internacional, também vem se impondo como uma 
liderança na busca e na conquista do desenvolvimento 
econômico com sustentabilidade ambiental.

Voltaremos a tratar do assunto, mas temos cer-
teza de que o Brasil participará de forma ímpar da 
COP15, de 7 a 18 de dezembro, em Copenhague, 
na Dinamarca, onde ontem finalizamos o documen-
to que foi produzido por ocasião dessa iniciativa da 
Globe International. Não é este aqui; este são apenas 
algumas partes. E estaremos, nos próximos dias, tra-
tando do documento como um todo, que saiu dessa 
reunião do G8+5.

Muito obrigada.

Durante o discurso da Srª Serys Slhes-
sarenko, a Sra. Fátima Cleide deixa a cadeira 
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Paulo 
Paim e Mão Santa, 3º Secretário, sucessiva-
mente.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – A 
Senadora Serys Slhessarenko faz prestação de conta 
da sua recente missão em Copenhague, Dinamarca, 
ela e outros companheiros do Congresso.

Agora é um líder. De irmão para irmão, Alvaro 
Dias cede para o irmão, Osmar Dias. S. Exª está sen-
do convidado como líder. Ele é Líder do PDT, além de 
ser do Paraná. 

Permita-me lembrar Abraham Lincoln, que disse 
que a casa dividida será facilmente derrubada. Este 
País não pode ser metade livre e metade escravo. 

Então, isso é uma inspiração para que os dois 
irmãos permaneçam unidos, pela grandeza do Para-
ná e do Brasil.

O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR. Como Líder. 
Sem revisão do orador.) – Senador Mão Santa, o con-
selho de V. Exª será atendido.

Eu gostaria, Srªs e Srs. Senadores, de falar so-
bre uma medida importante que foi anunciada, e no 
meu entendimento tardiamente, pois já deveria ter 
sido anunciada. Nós começamos com a produção do 
biodiesel no País, e ouvi agora a Senadora Serys falar 
aqui de Copenhague, das questões ambientais que 
estão sendo tratadas naquele encontro. E as ques-
tões ambientais são tratadas todos os dias aqui no 
Brasil, principalmente agora que ocorreu no meu Es-
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tado praticamente uma tragédia com o clima. Ventos 
de mais de 120 quilômetros por hora destruíram cida-
des, aviários, pocilgas, estábulos, barracões caíram 
nas propriedades. 

E hoje os prefeitos estão aqui pedindo socor-
ro ao Governo Federal, que precisa ter sensibilidade 
neste momento para atender os prefeitos. Eles já es-
tão com sua receita prejudicada e estão tendo pro-
blemas sérios nos seus Municípios. Só Cascavel, por 
exemplo, tem contabilizado já um prejuízo de quase 
R$40 milhões. A gente vai para Campo Mourão e é a 
mesma coisa, vai para um Município pequeno como 
Matelândia, cujo Prefeito está aí, a mesma coisa; em 
Três Barras, lavouras destruídas. O Governo precisa 
acionar não só a Defesa Civil, mas também os Minis-
térios. O Ministério da Agricultura precisa ter recursos 
agora para atender os prefeitos, porque esse drama 
precisa ser atenuado. 

Mas comecei falando da medida anunciada, que 
tem a ver com este assunto, porque está todo mundo 
dizendo o seguinte: as mudanças climáticas é que es-
tão levando a essas ocorrências, como o vendaval do 
Paraná, as chuvas de granizo que ocorreram também 
no Rio Grande do Sul. E esses dias eu estava lendo 
uma notícia: isso ocorre desde quando existe o mun-
do. É claro que precisamos cuidar do meio ambiente 
e fazer o nosso dever. Por isso, anunciei ser muito im-
portante esta medida de aumentar para 5% o biodie-
sel no combustível, porque isso significa duas coisas 
ao mesmo tempo. 

A primeira delas é que, ao aumentar de 2% para 
5% a participação do biodiesel no diesel brasileiro, es-
tamos dando um passo importante para chegarmos 
logo aos 20% de biodiesel, que é o ideal, que é aquilo 
que se espera, já que temos uma estrutura montada 
para a produção hoje de 3,6 bilhões de litros em 43 
usinas de biodiesel espalhadas pelo País. Isso pode 
chegar rapidamente a 5 bilhões. Há projetos para ins-
talação de mais 60 usinas de biodiesel a curtíssimo 
prazo. Claro que aqueles que vão instalar a usina de 
biodiesel esperam a viabilidade de mercado. Esperam 
que primeiro aconteça o que deve acontecer para que 
alguém se coloque no mercado, ou seja, que o biodiesel 
seja viável. E, se ficar a incerteza de o Brasil continuar 
usando pouco biodiesel, é claro que esse mercado vai 
ficar restrito e não terá como crescer. 

Cinco por cento são um avanço? São, mas ainda 
é pouco diante daquilo que pode ser feito já. Estamos 
diante da seguinte situação: o mundo vai produzir, no 
ano que vem, 245 milhões de toneladas de soja – já 
passou de 100 milhões de hectares no mundo: 101 mi-
lhões de hectares é o que será plantado nesta safra, 
para se colher na safra seguinte. O Brasil aumentou 

a área, assim como os Estados Unidos; a Argentina a 
está aumentando para 19 milhões de hectares. Então, 
o mundo vai aumentar a produção, e esse aumento de 
produção poderá trazer um problema seriíssimo para 
os produtores, porque já se fala em preços não remu-
neradores do custo de produção no ano que vem, em 
função, primeiro, do câmbio, que tem um real muito 
forte diante do dólar, o que inviabiliza a comercializa-
ção e a exportação de commodities e torna a margem 
estreita, quando não negativa. 

Por outro lado, há uma demanda que foi repri-
mida pela crise, que começa a ser retomada agora. A 
China começa a comprar, outros mercados compra-
dores começam a entrar também, mas há neste ins-
tante um estoque muito alto: 55 milhões de toneladas 
– um estoque de passagem – representam um quinto 
praticamente do que o mundo vai produzir, e isso está 
acima dos 20% de estoque, que são o recomendável. 
Cinco por cento acima já dão uma interferência bas-
tante negativa nos preços de comercialização. Então, 
o que precisamos fazer é criar demanda, não apenas 
para a soja, mas para outras oleaginosas.

Eu estava lendo o discurso do Presidente Lula 
aqui neste jornalzinho do Governo. Ele dizia o seguinte: 
“Nós não podemos pensar em usar só soja para produ-
zir biodiesel”. Claro que não, mas podemos usar soja, 
até porque o Brasil tem áreas hoje que já estão para 
serem utilizadas e que, incorporadas ao processo pro-
dutivo – as pastagens degradadas, por exemplo, trans-
formadas em produção de oleaginosas, de alimentos 
–, poderiam aumentar em muito a produção brasileira 
de grãos, em especial, da soja. E a soja poderia ser, 
sim, um grande insumo para produzir biodiesel. Se um 
problema apontasse para a falta, para a carência do 
produto para a alimentação, aí o Brasil teria de ter ou-
tras alternativas. Por isso, a Embrapa deve desenvol-
ver pesquisas no sentido de incluir outras oleaginosas 
que possam ter rentabilidade, viabilidade econômica 
e técnica para a produção do biodiesel. 

Já há outras alternativas, como a mamona e o 
pinhão-santo, o pinhão-manso, aliás, mas não existe 
ainda viabilidade dessas culturas em outros Estados, 
que não os de origem. Então, precisamos que a pesqui-
sa promova o crescimento, o desenvolvimento dessas 
culturas em outras regiões e que o Governo pense ra-
pidamente numa política tributária para o biodiesel. 

A pergunta é a seguinte: colocar mais biodiesel 
no diesel vai diminuir o preço do diesel? Não. Neste 
momento vai aumentar, porque, nas áreas de produção 
muito próximas dos portos, o biodiesel sai muito caro 
em relação ao diesel. Quanto mais distante a zona de 
produção do porto, mais viável fica o biodiesel, porque 
o frete para transportar o diesel até essas zonas de 
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produção encarece demais o combustível fóssil, e aí 
ganha viabilidade o biodiesel. 

Então, se realmente quisermos viabilizar uma 
política permanente, para dar estabilidade para quem 
está instalando usinas para produção de biodiesel – e 
elas estão-se instalando no interior do País exatamente 
nesses pontos mais distantes dos portos, o que signi-
fica, inclusive, descentralizar o desenvolvimento, levar 
renda, emprego, para essas regiões mais distantes dos 
portos –, acho que seria importante se o Governo pen-
sasse agora, seriamente, em desonerar a produção do 
biodiesel, para viabilizar um combustível mais barato 
e, com isso, fazer com que a mistura do biodiesel no 
diesel representasse dois resultados positivos: melhorar 
o meio ambiente e, também, o custo do transporte no 
País. Esses dois pontos considero importantes para o 
crescimento do biodiesel em nosso País. 

De outro lado, sabemos, principalmente agora, 
com a descoberta do pré-sal, que o petróleo não é 
eterno. Apresentaram um dado que é revelador dessa 
situação: desde quando foi descoberto o petróleo como 
combustível até hoje, o mundo consumiu 1,2 trilhão 
de barris, que é, mais ou menos, a reserva existente 
ainda de petróleo. Um trilhão e duzentos milhões de 
barris. O petróleo foi descoberto há 130 anos, mas 
não dá mais para 130 anos, porque agora se gasta 
mais: há mais carros, mais indústrias, o consumo é 
maior. Então, podemos chegar com essas reservas 
até o ano 2050.

Se esses dados estiverem certos – e é claro que 
ainda há outras reservas que ainda serão descobertas, 
como o pré-sal que veio –, quanto mais avançar o tem-
po, mais importante será a produção de combustíveis 
alternativos. E mais importante, portanto, será o Gover-
no preparar a base, ter um programa real de fomento à 
produção do biodiesel agora, para fazer crescer o mer-
cado interno, dar garantia a quem produz e conquistar 
o mercado externo. Certamente, a Europa, os países 
da União Europeia, e também os Estados Unidos não 
poderão continuar tão dependentes do petróleo e te-
rão que se valer de combustíveis alternativos, em que 
o biodiesel se enquadra perfeitamente como uma das 
mais importantes e modernas alternativas.

Assim, estou aqui, para dizer que, além de au-
mentar para 5% a mistura do biodiesel no diesel, o 
Governo deveria acelerar esse processo, para não 
chegar a 2020 e anunciar o B20. Deveria encurtar o 
tempo, para aumentar a participação do biodiesel, para 
formar um mercado cativo, um mercado interno, e, ao 
mesmo tempo, promover o estímulo e induzir a instala-
ção de novas indústrias. A instalação de novas indús-
trias poderia transformar o Brasil no grande produtor 
de biocombustível do mundo, já que hoje estamos em 

quarto lugar, atrás da Alemanha, dos Estados Unidos 
e da França. Podemos rapidamente chegar a segundo 
com o B5 e chegar ao primeiro lugar, se o Governo 
chegar a 7% ou 8% de mistura, permitindo o cresci-
mento do mercado interno. Mas, certamente, teremos 
um mercado para conquistar na Europa e nos Estados 
Unidos. Para isso, precisamos produzir quantidade com 
qualidade, e a pesquisa é fundamental, porque temos 
de exportar o biocombustível com qualidade.

E, quanto às usinas que estão para ser instaladas, 
eu pediria ao Presidente do Ibama que não demorasse 
tanto para autorizar a sua instalação, como o tem feito 
para atender meu telefonema. Desde o dia 12, estou 
ligando para o Presidente do Ibama, que uma hora está 
na Europa, outra hora está viajando. Deve haver muito 
problema ambiental lá na Europa, porque o Presidente 
do Ibama estava na Europa. Agora chegou e está de 
viagem, não atende o telefone. O chefe de gabinete 
do Presidente do Ibama não atende também, porque 
parece que a hora do expediente daquele órgão é di-
ferente da hora do expediente das outras entidades do 
Governo. Os órgãos públicos parecem ter um horário 
diferente aqui em Brasília; parece que o Ibama começa 
a funcionar bem mais tarde. 

Então, as usinas precisam ser autorizadas, para 
começarem a funcionar. Não leve, Presidente do Iba-
ma, para autorizar as usinas o tempo que o senhor 
está levando para atender o meu telefonema. Se qui-
ser dar retorno ao meu telefonema, dê retorno ao meu 
gabinete, porque não vou mais ligar: o senhor é um 
homem muito ocupado. 

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 

Essas foram as palavras do Senador Osmar Dias, que 
traduzem que o País não vai bem, como se não bas-
tasse o ensinamento vivo de Pedro II, que governou 
este País por 49 anos e que foi um homem de grande 
cultura. Ele ficava na antessala do Senado, deixava a 
coroa e o cetro e vinha ouvir os Senadores. Tenho a 
certeza de que, nem naquela época, havia um Sena-
dor tão capaz, tão competente! Ô Osmar Dias, naque-
le tempo em que Pedro II vinha ouvir os Senadores, 
não havia um Senador tão capaz, tão competente e 
entusiasmado com os problemas do campo, da agri-
cultura e da produção! E um membro da equipe do 
nosso Presidente Luiz Inácio não o atende. Então, la-
mentamos. O Senado só tem uma razão de ser: se os 
Senadores forem os pais da Pátria e forem ouvidos. 
Do contrário, será bom, Senador Paim, acabarmos 
com a República.

Vim da Europa, estive em Portugal e conheci a 
neta da Princesa Isabel – beleza de gente! Era melhor 
o Deodoro ter deixado continuar a monarquia, que eles 
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ouviam os Senadores da República. O Senador Osmar 
Dias, peremptoriamente, faz a denúncia de que o Pre-
sidente do Ibama não ouve o Senado da República. É 
uma lástima! Lamentamos isso.

Estamos alternando, e, agora, seria a vez do 
Senador Paulo Paim, que a cede à sua companheira 
do Partido dos Trabalhadores que, com beleza e com 
grandeza, representa o Estado de Rondônia e a classe 
das professoras do meu Brasil.

Senadora Fátima Cleide, concedo a palavra a V. 
Exª para uma comunicação inadiável.

A SRA. FÁTIMA CLEIDE (Bloco/PT – RO. Para 
uma comunicação inadiável. Sem revisão da orado-
ra.) – Obrigada, Senador Mão Santa. Quero agrade-
cer ao Senador Paulo Paim a gentileza de conceder 
essa permuta.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, nesta tarde, 
venho a esta tribuna para fazer alguns registros. Em 
primeiro lugar, gostaria de registrar que, no sábado, 
entre todas as visitas que fiz ao interior do Estado de 
Rondônia, estive na assinatura da ordem de serviço 
do primeiro contrato do programa Minha Casa, Minha 
Vida, que está em andamento no Estado de Rondônia, 
no Município de Cacoal. Quero parabenizar a Prefeitu-
ra Municipal de Cacoal e a Caixa Econômica Federal 
pela agilidade no processo que vai levar o benefício 
da casa própria para 240 famílias naquele Município. 
É uma obra, Senador Sadi, que está orçada em algo 
em torno de R$10,3 milhões. Cacoal é uma cidade si-
tuada no centro-sul do Estado de Rondônia e merece 
todos os nossos louvores em função justamente dessa 
agilidade no processo de desenrolar a burocracia para 
que a obra seja iniciada.

Sr. Presidente, no mesmo sábado, também par-
ticipei da reunião do diretório estadual do Partido dos 
Trabalhadores em Rondônia. Gostaria de registrar, neste 
momento, Senador Paim, que nosso Partido decidiu no 
sábado pela realização das prévias no nosso Estado no 
dia 6 de dezembro, quando deverá ocorrer o segundo 
turno do processo de eleições diretas do Partido em 
todo o País. Naquela ocasião, o companheiro Eduar-
do Valverde, o companheiro Roberto Sobrinho e eu 
saímos como pré-candidatos ao Governo do Estado 
de Rondônia. Quero dizer que estamos muito fortale-
cidos nesse processo. Não há racha algum, como se 
anuncia pelo Estado, muito pelo contrário. A realização 
das prévias é mais um motivo de mobilização principal-
mente do ânimo da nossa militância. Poderá até haver 
igual, mas melhor do que a militância do Partido dos 
Trabalhadores ainda estou por conhecer.

Então, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, é 
com muita alegria que anuncio a realização das prévias 
no Estado de Rondônia e também minha pré-candida-

tura ao Governo do Estado. Espero que, até o dia 6 de 
dezembro, haja uma resposta positiva da militância do 
Partido dos Trabalhadores no nosso Estado.

Eu gostaria também, Sr. Presidente, de registrar 
que estamos encerrando o mês de outubro, em que 
se comemora, no nosso País, tanto o Dia do Profes-
sor, no dia 15, como o Dia do Servidor Público, no 
dia 28, e que, ontem, tive a alegria e a satisfação de 
participar, na cidade de Uberlândia, em Minas Gerais, 
da abertura da Semana da Educação, uma atividade 
promovida pela Câmara de Vereadores de Uberlândia. 
Quero daqui parabenizar o Deputado Gilmar Machado, 
um dos promotores do evento. A Câmara de Uberlân-
dia, durante toda esta semana, discutirá o tema “Va-
lorização Profissional e Diversidade na Educação” no 
Município de Uberlândia. Tive o prazer de participar, 
pois fui convidada para proferir palestra sobre o tema 
“Diversidade na Educação Pública”.

Quero parabenizar também toda a Câmara, em 
nome do Presidente Vereador Hélio Ferraz, popular-
mente conhecido como Baiano, e parabenizar a inicia-
tiva legislativa do Vereador Professor Neivaldo, que foi 
o grande articulador desse evento, que culminará, na 
sexta-feira, com uma homenagem ao Sind-UTE, que 
é o Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Es-
tado de Minas Gerais e que, neste ano, completa trin-
ta anos. Eu não poderia deixar de fazer esse registro, 
uma vez que essa é uma entidade muito importante, 
Senador Paulo Paim, para o movimento dos trabalha-
dores em educação, uma entidade que deu à política 
brasileira uma figura muito importante também nos dias 
de hoje, o Ministro Luiz Dulci, que foi seu primeiro co-
ordenador. Parabenizo todos os filiados, a direção do 
Sind-UTE e a Coordenação Estadual pela passagem 
dos seus trinta anos.

Sr. Presidente, para finalizar, gostaria de lembrar 
ao Plenário desta Casa que, amanhã, quarta-feira, 
apreciaremos, na Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania (CCJ) do Senado Federal, a Proposta de 
Emenda à Constituição nº 87-B, de 2003, de minha 
autoria, que trata da transposição dos servidores pú-
blicos do Estado de Rondônia. Espero que a CCJ a 
aprove, uma vez que não há discordância alguma em 
relação à essa matéria, e que, amanhã, à tarde, possa-
mos destrancar a pauta, em que hoje há três medidas 
provisórias. E que possamos aqui avaliar, quiçá em pri-
meiro e segundo turnos, essa matéria. Não apenas os 
servidores públicos serão beneficiados com a transpo-
sição para o quadro dos servidores do ex-Território de 
Rondônia, como também toda a população, uma vez 
que implicará uma economia de alto porte para esse 
Estado. Então, Sr. Presidente, espero ter desta Casa 
a compreensão para com o Estado de Rondônia, no 
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sentido de que possamos finalizar a votação dessa 
matéria legislativa, que hoje é a matéria mais impor-
tante para o Estado de Rondônia.

Para finalizar, Sr. Presidente, efetivamente, eu 
gostaria – em outra hora, voltarei a esta tribuna como 
oradora inscrita, faço questão de fazê-lo, para discor-
rer sobre o tema – de, daqui, parabenizar o Ministério 
do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e a 
Caixa Econômica Federal pela criação do programa 
que oportunizará aos beneficiários do Programa Bolsa 
Família acesso aos serviços bancários. É mais uma 
demonstração de que o Governo Federal trabalha 
pela inclusão de todos e de todas e de que, Senador 
Paim, este Governo optou pelo caminho de quebrar 
com a velha dicotomia entre desenvolvimento social 
e desenvolvimento econômico. O Programa Bolsa Fa-
mília, com seus seis anos de existência, mostra que 
o social é necessário para alavancar a economia no 
País também.

Então, agradeço ao Senador Mão Santa, que 
preside esta sessão, e, mais uma vez, ao Senador 
Paim pela oportunidade de aqui fazer esses regis-
tros, que considero importantes para o meu Estado 
e para o País.

Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 

Após o brilhante pronunciamento da Senadora Fátima 
Cleide, do Partido dos Trabalhadores, vamos chamar, 
agora, um orador inscrito: o Senador César Borges, 
que é da Bahia, que representa o PR e que, sem dú-
vida, engrandece este Senado com sua experiência 
administrativa e com sua história política.

Ali está um filho genético de Antonio Carlos Ma-
galhães, e, aqui, está um filho político dele. É assim An-
tonio Carlos Magalhães. Getúlio Vargas tinha os filhos, 
a família dele política, em que se destacou Alzirinha 
Vargas, entre muitos outros, mas tinha o filho político 
dele. O predileto foi João Goulart. Então, César Borges 
é o João Goulart de Antonio Carlos Magalhães.

E o pai de V. Exª, a meu ver – e vejo bem e en-
tendo bem –, não foi só um extraordinário executivo. 
O povo do Nordeste sabe: Deus criou o mundo, e An-
tonio Carlos Magalhães, a Bahia. Ele foi, sem dúvida, 
um dos que se igualou a Rui Barbosa pela sua cora-
gem no Poder Legislativo. O Poder Legislativo só tem 
sua razão de ser se buscar a equipotência; um Poder 
deve frear o outro. E ele foi o único Senador que teve 
a coragem de dar o maior freio no Poder Judiciário na 
história do nosso País. Ele instalou a CPI do Judiciário 
e mostrou ao País a vergonha dos lalaus. A justiça é 
divina, mas ela é feita por homens, alguns deles muito 
fracos. E o Antonio Carlos Magalhães foi o grande do 
Poder Executivo, o grande do Poder Legislativo.

E está aí um discípulo seu, a quem agradeço, em 
nome do Nordeste, o desenvolvimento que ele deu. 
Um bem nunca vem só, vem sempre acompanhado 
de outro bem. O governo de Antonio Carlos Maga-
lhães foi acompanhado do governo de César Borges, 
que, com a Ford, propiciou a grande industrialização 
do Nordeste.

O SR. CÉSAR BORGES (Bloco/PR – BA. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Muito obrigado, Sr. Presidente, sempre muito gene-
roso com a Bahia e com os baianos. Eu agradeço a 
V. Exª sempre essas referências carinhosas que tem 
comigo, em particular, com a Bahia, com o Senador 
Antonio Carlos Júnior e com o Senador Antonio Carlos 
Magalhães, que, sem sombra de dúvida, têm serviços 
prestados à Bahia e que, sem falsa modéstia, mere-
cem o elogio de V. Exª.

Mas, Sr. Presidente, lamentavelmente, eu venho 
mais uma vez a esta tribuna tratar de assuntos que 
eu gostaria de não estar tratando, porque, falando do 
meu Estado, eu gostaria de estar aqui dando boas 
notícias. Como V. Exª acabou de dizer, nós conquista-
mos a única indústria automobilística de todo o Norte 
e Nordeste do País, que é a Ford, a Bahia toda unida, 
mesmo com a incompreensão de alguns àquela época, 
que até criaram obstáculos para isso dentro do próprio 
Estado. Mas nós tivemos persistência e está lá a Ford, 
hoje reconhecida como um das melhores unidades de 
todo o mundo, produzindo mais de 10% dos veículos 
que são produzidos em nosso País. 

Mas eu não tenho boas notícias e, lamentavel-
mente, tenho que trazer a esta tribuna notícias que 
não me agradam. Não me agradam, mas estão nos 
jornais baianos e me preocupam. Aí, tenho que pedir 
providências e até ajuda ao Governo Federal, ajuda 
ao Ministério da Saúde. 

Hoje, os principais jornais da Bahia estampam 
manchetes em sua primeira página com relação ao 
surto de meningite e o crescimento da meningite no 
Estado da Bahia. O jornal A Tarde bota na primeira pá-
gina: “Número de mortes por meningite cresce 50% em 
Salvador este ano”. Então, um crescimento de 50%. 

Na parte interna, diz:

Mortes pela doença tiveram aumento 
de 50% em Salvador e 27% no Estado. Da-
dos mostram que desde 2008 os números da 
enfermidade crescem. Na Bahia, já são 33 
óbitos em 2009.

E a meningite que se apresenta na Bahia é a me-
ningocócica, que é uma doença grave, mas tem cura. 
Entretanto, a meningite meningocócica na Bahia ata-
cou agora uma região do interior do Estado, altamente 
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turística, que é a região de Porto Seguro e Trancoso, 
já com várias mortes – quatro mortes – e outras duas 
pessoas em estado grave. Isso nos traz muita preocu-
pação e nos faz perguntar, Sr. Presidente, o que está 
acontecendo com a Bahia. O que está acontecendo 
com a saúde no Estado da Bahia?

Há pouco tempo... ou melhor, ainda estamos vi-
vendo o problema da dengue. A Bahia tem o recorde 
brasileiro, neste ano de 2009, com relação a notifica-
ções da dengue. Foram mais de 115 mil casos. Isso é 
um recorde histórico em toda a história da Bahia com 
relação à presença da dengue, um aumento de cerca 
de 150% em comparação ao ano anterior, de 2008. V. 
Exª é médico: sessenta e seis pessoas já morreram 
de dengue no Estado da Bahia! Isso acontece na ca-
pital e no interior do Estado, principalmente nas cida-
des de médio porte, mas também atinge as cidades 
de pequeno porte.

O jornal A Tribuna, da Bahia, também trouxe na 
sua capa:

Meningite avança em Porto Seguro. 
Já são oito casos, quatro mortes e a cer-

teza por parte das autoridades de Porto Seguro 
de que um surto de meningite meningocócica 
tipo C se alastra na região.

Por que essas notícias no meu Estado? O que 
está acontecendo com a saúde no Estado da Bahia? 

Eu fico muito preocupado, porque acho que está 
faltando uma medicina preventiva; está faltando ação, 
gestão por parte dos responsáveis, da Secretaria de 
Saúde do Estado, que, se têm dificuldades, devem 
pedir ajuda ao Governo Federal. Não podemos é es-
tar lamentando a morte de 100 baianos aqui, 33 pela 
meningite e 66 pela dengue só neste ano de 2009. 

Agora, se olharmos a criminalidade, aí a questão 
é caótica, porque a Bahia já teve este ano, por homicí-
dio... Eu vejo aqui pessoas da Polícia Militar. Estamos 
vivendo na Bahia um recorde absoluto do crescimento 
na região metropolitana de Salvador do índice de cri-
minalidade: mais de 60 mortes por 100 mil habitantes. 
Isso nunca se verificou na Bahia!

Eu gostaria de trazer boas notícias, Sr. Presidente. 
Entretanto, eu só posso dizer que lamento que estejam 
acontecendo esses fatos na Bahia.

Mas eu queria neste dia, Sr. Presidente, não des-
tacar apenas essas notícias, mas dar também uma 
boa notícia do ponto de vista de mobilização, de cons-
cientização política. Os prefeitos municipais baianos 
se mobilizaram para a defesa dos Municípios no Dia 
Nacional, que foi na última sexta-feira, e se reuniram 
na União dos Municípios da Bahia, conhecida como 
UPB – que era União das Prefeituras; hoje, União dos 

Municípios da Bahia. E, na sexta-feira, fez-se uma be-
líssima reunião, com a presença de dezenas de Depu-
tados Estaduais, dezenas de Deputados Federais; o 
Ministro de Estado Geddel Vieira Lima, que é da Bahia; 
eu estava presente na reunião; o Prefeito da capital 
estava presente. Nós tivemos lá a presença maciça 
de centenas de prefeitos reivindicando que o Gover-
no do Estado e o Governo Federal pudessem, num 
momento difícil, vir ao encontro das carências e das 
dificuldades enfrentadas pelas prefeituras municipais. 
Caso contrário, Sr. Presidente, o que vai ocorrer são 
perdas de trabalho, de emprego, de postos de trabalho. 
Houve queda de arrecadação. Os Municípios passam 
por um momento difícil: ou eles demitem e reduzem 
serviços públicos, reduzem custeio, ou a população 
ficará desassistida.

Eu já tratei desse assunto e venho apenas dizer 
que a pauta de reivindicação foi colocada nessa reu-
nião vibrante dos prefeitos municipais, feita na União 
das Prefeituras da Bahia, hoje União dos Municípios da 
Bahia, comandada pelo seu presidente, Roberto Maia, 
que fez uma exposição isenta de conotação política e 
de cores partidárias, mas mostrando a realidade que 
estão vivendo os Municípios brasileiros. 

E aqui eu estou defendendo os baianos, mas 
acho que é extensivo a todos os Municípios brasilei-
ros, inclusive aos do Estado de V. Exª.

Então, essa mobilização, que antes se deu aqui, 
com a marcha a Brasília, agora mudou de conotação. 
Ela não veio para Brasília, mas se deu nos Estados 
dos prefeitos, nas capitais dos Estados e nas próprias 
cidades, mobilizando a sociedade, mobilizando a co-
munidade, para que ela possa ter entendimento des-
sas dificuldades. 

Então, são muitos Municípios que estão inadim-
plentes com o INSS, sem conseguir renegociar suas 
dívidas. E o que é pior, Sr. Presidente: no momento em 
que eles estão nessa situação, inscritos no Cauc, não 
podem fazer jus às verbas federais, eles não podem 
assinar convênios. Até às verbas parlamentares, que 
nós colocamos muito justamente para ajudar os Muni-
cípios, verbas de que dispomos, verbas pessoais dos 
parlamentares, os Municípios não têm acesso, porque 
a dívida do INSS não renegociada impede a assinatura 
de contratos, de convênios. 

Então, essa reunião que aconteceu foi importante. 
Lá pôde-se contar com a presença maciça do mundo 
político baiano, inclusive com representante do próprio 
Governador do Estado – o Governador Jaques Wagner 
tinha um representante, o seu Secretário de Relações 
Institucionais, Rui Costa. Todos participaram ativamen-
te, fazendo seus pronunciamentos, apresentando suas 
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razões, mas ouviram a pauta de reivindicações, que 
eu queria passar neste momento.

O Governo Estadual precisa compreender que os 
Municípios vivem de suas receitas de ICMS e de FPM. 
No caso do ICMS, a Bahia foi o segundo Estado que 
mais perdeu arrecadação de ICMS. Segundo o próprio 
Governo da Bahia, as perdas chegam a R$700 milhões, 
o que prejudica fortemente os Municípios, já que em 
torno de 25% desses recursos são distribuídos para 
esses entes federativos. Se comparadas com a arre-
cadação do ano passado, foram perdas superiores a 
R$50 milhões registradas pelos Municípios baianos. 

Por que o Governo Estadual perdeu arrecadação? 
Perdeu porque faltou a ele a condição econômica de ter 
essa arrecadação. A Bahia é líder entre os Estados que 
mais perdem arrecadação, sendo que outros Estados 
não perderam. Então, algo está acontecendo de forma 
específica, especial, com o Estado da Bahia. Ou seja, 
a economia não está sendo tratada com a importância 
devida, não está recebendo os estímulos, os insumos 
necessários para que possa, pelo menos, manter seu 
nível do ano passado, sem ter essa redução pesada 
de arrecadação. 

Entretanto, o Governo Federal abriu uma linha 
de crédito para o Estado no BNDES. É uma linha de 
crédito de aproximadamente R$400 milhões, que terá 
uma outra tranche de R$400 milhões. Então, o Esta-
do consegue recuperar sua capacidade de gerir suas 
finanças. Mas e os Municípios, como ficam?

Senador Antonio Carlos Júnior.
O Sr. Antonio Carlos Júnior (DEM – BA) – Se-

nador César Borges,V. Exª levanta um ponto importan-
te aqui sobre o Estado da Bahia em relação à perda 
de arrecadação. Fomos o segundo Estado que mais 
perdeu, R$700 milhões, e o Instituto dos Auditores 
Fiscais, ligado à Secretaria da Fazenda, órgão que 
congrega os auditores fiscais da Fazenda, coloca que, 
além da crise, temos a ineficiência da máquina, que 
foi absolutamente dominada politicamente pelo partido 
do Governador, ou seja, pelo PT. Houve uma perda de 
eficiência na máquina fazendária, que sempre foi um 
instrumento apolítico e sempre teve um trabalho efi-
ciente. V. Exª foi Governador e teve bons secretários, 
uma boa equipe na Secretaria da Fazenda, sempre 
foi uma equipe elogiada na Secretaria da Fazenda. E 
agora tivemos a politização da máquina fazendária, e 
isso, é claro, influiu nesse número que V. Exª acabou 
de apresentar. Não há dúvida de que uma parte foi 
pela crise, mas outra foi pela ineficiência da máquina 
fazendária.

O SR. CÉSAR BORGES (Bloco/PR – BA) – Agra-
deço o aparte de V. Exª. Realmente, é do que temos 
conhecimento. Participamos de reuniões com os fazen-

dários e temos verificado isto: a politização no meio da-
queles que fazem a Secretaria da Fazenda tem levado 
à falta de estímulo e a esses resultados desfavoráveis, 
que se, por um lado, prejudicam o próprio Governo do 
Estado, por outro lado, indiretamente, estão prejudi-
cando, eu diria diretamente, os Municípios. 

Então, o que pedem os prefeitos? Que o Estado 
possa recompor essa perda de forma semelhante ao 
que está acontecendo no Governo Federal. O Governo 
Federal tem dito que vai manter, em relação do Fundo 
de Participação dos Municípios, os mesmos valores de 
2008. Ainda não o fez na sua inteireza, mas o fez em 
parte, quando dividiu R$2 bilhões por todos os Muni-
cípios brasileiros. Esperamos que o Governo Federal 
possa fazer, o mais rápido possível, a recomposição 
das perdas totais com a redução do IPI, que provocou 
uma redução pesada no Fundo de Participação dos 
Municípios. Mas essa é uma reivindicação.

Outra das reivindicações dos Municípios junto ao 
Governo do Estado é que ele possa aumentar o valor 
do repasse para os programas sociais. Por exemplo, 
é dito que se inaugura o PSF. Muito bem, o Governo 
do Estado participa, junto com o Governo Federal e o 
Municipal, da construção do PSF, mas quem fica en-
carregado da manutenção, da parte mais essencial 
da manutenção dos postos do Saúde da Família são 
exatamente os Municípios, e o repasse do Estado é 
de R$1.500,00 mensais por posto do Saúde da Famí-
lia. Ora, R$1.500,00 mensais não dão efetivamente 
para nada. Então, pede-se, pelo menos, um reajuste 
para que possa chegar a R$3.000,00 o repasse para 
o Programa Saúde da Família.

Outra questão que atinge também os prefeitos e 
faz parte da solicitação dos prefeitos é a recomposição 
da contrapartida estadual para o transporte escolar. 
O transporte escolar para os alunos do Ensino Médio 
é uma responsabilidade legal do Estado. Entretanto, 
esse encargo fica com os Municípios. E, se o Municí-
pio já faz o transporte do aluno do Ensino Básico, ele 
também faz do Ensino Médio. O Estado tinha de vir 
ao encontro dessa despesa do Município e supri-la. 
Entretanto, o que o Estado repassa é extremamente 
limitado ainda, é muito pouco em relação aos gastos 
das prefeituras municipais.

Outro problema, Sr. Presidente, que na Bahia está 
ficando gravíssimo diz respeito à segurança pública. É 
uma questão que preocupa toda a comunidade baiana, 
todos os seus segmentos, todos os seus setores, todas 
as suas regiões, inclusive nos pequenos Municípios. 
Esse é um dos maiores problemas que a Bahia enfrenta 
hoje. Eu tenho várias vezes trazido essa questão aqui, 
porque ela é realmente preocupante. 
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Hoje, o jornal Correio da Bahia traz em sua pri-
meira página o seguinte: “Crack na Barra”. A Barra é um 
cartão postal da Bahia, um ponto turístico frequentado 
por milhares de pessoas que vão visitar nossa cidade e 
pelo próprio baiano. Entretanto, o crack está tomando 
conta da nossa juventude, e é permanente a briga en-
tre gangues para disputar pontos de droga, o que leva 
a um índice alarmante de mortes entre jovens de 18 a 
24 anos nos bairros mais populares, mais periféricos 
da nossa cidade, mas também já alcança a parte mais 
nobre da capital. Ou seja, não há discriminação: está 
em toda a sociedade o tráfico de drogas. 

Fico imaginando por que está acontecendo isso 
na Bahia. Isso acontece porque está faltando gestão, 
atitude, vontade, determinação. Eu já disse desta tribuna 
que o Governo Federal disponibilizou, pelo Pronasci, o 
Programa Nacional de Segurança Pública e Cidadania, 
R$42 milhões para a Bahia. Só foram utilizados R$4 
milhões. E a Bahia estaria fora do programa – eu fui 
alertado pelo Ministério da Justiça.

O que queremos é que a Bahia saia desse noti-
ciário negativo e venha para o noticiário positivo, com 
novas conquistas, novas indústrias, com projetos es-
truturantes. Lamentavelmente, porém, é isso que hoje 
acontece na Bahia, e os prefeitos municipais reivin-
dicam com justiça, com razão, porque o Governo do 
Estado poderia compensar a perda de ICMS; poderia 
aumentar os repasses para o transporte escolar; po-
deria melhorar o repasse para a saúde dos Municípios. 
Mas isso não acontece! Os prefeitos reclamam, e o 
Governo diz que está atendendo tudo. Mesmo assim, 
os prefeitos reclamam. Então, é claro que os prefeitos 
não estão atendidos, que as comunidades não estão 
atendidas. 

Na questão da segurança, por exemplo, temos 
o seguinte: no interior do Estado faltam delegados em 
mais de cem cidades baianas – eram 140! Foi noticiado 
que o Governador estava por nomear – não nomeou 
ainda – mais quarenta delegados. Ainda faltam cem 
cidades de um total de 417 cidades do interior. 

E a manutenção das delegacias, Senador Anto-
nio Carlos Júnior, fica por conta dos prefeitos. As de-
legacias não têm recursos para combustível, não têm 
recursos para a manutenção das próprias delegacias e 
sequer para a manutenção do próprio delegado. Fica, 
então, o prefeito municipal com esse encargo, porque 
o Estado falha em dar a segurança que ele deveria 
dar à população. 

Por fim, Sr. Presidente, há a questão da transfe-
rência de royalties aos Municípios. Veja bem: a Bahia 
é o único Estado do Brasil que não repassa royalties 
aos Municípios. Precisamos contornar essa distorção. 

É mais um problema relativo aos Municípios e a sua 
relação com o Governo Estadual.

No tocante às demandas com o próprio Gover-
no Federal, os gestores municipais estão com sérias 
dificuldades em diversos campos. 

Na área da educação, houve uma redução do 
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educa-
ção Básica....

(Interrupção no som.) 

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
V. Exª dispõe de um minuto. Que o Senhor do Bonfim 
inspire V. Exª!

O SR. CÉSAR BORGES (Bloco/PR – BA) – Vou 
encerrar, Sr. Presidente, dizendo que, também na 
área federal, é preciso recompor o Fundo de Manu-
tenção e Desenvolvimento da Educação Básica, que 
caiu. De R$1.350,00 por aluno, agora está estimado 
em R$1.221,00.

Sr. Presidente, outra posição dos senhores pre-
feitos é que se possa apressar no Parlamento a apro-
vação da Emenda Constitucional nº 29 e a sua regula-
mentação, para dispor sobre percentuais mínimos de 
aplicação de recursos em ações de serviços públicos 
de saúde. 

Nós esperamos que o Senado e a Câmara dos 
Deputados possam, rapidamente, fazer essa regula-
mentação. 

Portanto, Sr. Presidente, eu encerro dizendo que 
nós precisamos procurar o equilíbrio entre desenvol-
vimento e bem-estar no âmbito nacional, e isso passa 
por prestigiar o ente federativo Município.

Esse era o pronunciamento que queria fazer, 
agradecendo a V. Exª pela compreensão.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – Es-
sas foram as palavras do Senador César Borges, que 
representa a Bahia, mostrando as suas preocupações 
com o Governo do PT naquele Estado.

Convidamos para usar da palavra agora, como 
Líder, o Senador Francisco Dornelles.

Francisco Dornelles é mineiro, é a sabedoria 
mineira, mas ele representa o Rio de Janeiro como 
Senador da República. Ele simboliza Tancredo Neves, 
que se imolou pela redemocratização deste País, e 
engrandece o Senado da República, do qual sou or-
gulhoso neste momento em que o presido.

Atentai bem: Tancredo Neves, aquele em que todo 
o País acreditou, que se imolou pela redemocratiza-
ção, entregou a chave do cofre a Francisco Dornelles, 
o Ministro da Fazenda. Ele se iguala à sua postura, à 
sua conduta. Já foi Ministro do Trabalho duas vezes? 
Só uma? É porque o trabalhador exige uma segunda. 
Eu tive o privilégio... Aliás, foi a melhor coisa que tive, 
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mas nunca mais aconteceu, vou reclamar até para o 
Presidente Sarney: representei o Brasil em Genebra, 
na OIT – Organização Internacional do Trabalho, opor-
tunidade em que ele era o líder da delegação. Nunca 
vi o País tão bem representado.

V. Exª está ligado ao nosso patrono, Rui Barbosa, 
que foi governo, mas dele se afastou porque queriam 
militarizar a democracia com um terceiro Presidente 
militar. Para tentar convencê-lo, ofereceram-lhe o Mi-
nistério da Fazenda. Aí ele nos ensinou, a nós e ao 
País, dizendo: “Não troco a trouxa de minhas convic-
ções por um Ministério”. Isso é Rui Barbosa!

E V. Exª tem essa grandeza de mineiro que re-
presenta o Rio de Janeiro, engrandecendo este Sena-
do e fazendo com que tenhamos essa esperança que 
renasceu no Brasil com a imagem de Tancredo Neves, 
que V. Exª aqui representa.

O SR. FRANCISCO DORNELLES (PP – RJ. 
Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
eu agradeço muito as suas palavras.

Srªs e Srs. Senadores, no dia de hoje eu desejo 
apenas cumprimentar o Presidente da República pela 
nomeação do Dr. Luís Inácio Lucena Adams para che-
fiar a Advocacia-Geral da União.

O Dr. Luís Inácio Adams foi Procurador da Fa-
zenda Nacional em Porto Alegre, onde ele teve uma 
atuação brilhante, conseguiu uma grande credibili-
dade. Ele é formado em Ciências Jurídicas e Sociais 
pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul; foi 
Procurardor-Chefe na 4ª Região, que abrange os Es-
tados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. 
Posteriormente tomou posse como Secretário-Geral 
do contencioso do Gabinete do Advogado-Geral da 
União, onde ficou até 2002, quando se tornou Procu-
rador Regional Federal da Advocacia-Geral da União 
da 4ª Região. Ele foi Consultor Jurídico do Ministério 
do Planejamento até 2004; Secretário Executivo Ad-
junto do Ministério até 2006; e foi Procurador-Geral da 
Fazenda, onde fez um trabalho da maior profundidade, 
da maior competência, da maior dignidade, conseguin-
do firmar uma liderança que representou não somente 
todos os Procuradores da Fazenda, mas também con-
seguiu resolver e solucionar importantes problemas do 
contencioso da União com o setor privado.

Eu quero dizer que o Dr. Luís Inácio Adams vai 
ocupar um cargo da maior importância.

Até 1988, nós tínhamos a Procuradoria-Geral da 
República exercendo cumulativamente as funções de 
defensor da parte e fiscal da lei. Posteriormente, em 
1988, a Procuradoria da República ficou na função de 
fiscal da lei, com grande independência, e foi criada 
então a Advocacia-Geral da União, responsável pela 
defesa da União em juízo e pela defesa da Fazenda 

Nacional, que é realmente uma missão extremamente 
complexa e difícil numa hora dessas, em que o Go-
verno cria uma série de figuras tributárias, todas elas 
sem muita base de defesa.

Tenho que reconhecer que o Dr. Luís Inácio Ada-
ms, como Procurador-Geral da Fazenda, fez um traba-
lho da maior importância na defesa da União.

Quero cumprimentar o Presidente por essa es-
colha e desejar ao Dr. Luís Inácio Lucena Adams, 
Procurador-Geral da Fazenda, muito sucesso no cargo 
de Advogado-Geral da União.

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

Nossos cumprimentos pelo pronunciamento.
Agora vamos chamar um orador inscrito.
O SR. EXPEDITO JÚNIOR (PSDB – RO) – Se-

nador Mão Santa, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 

Pela ordem.
O SR. EXPEDITO JÚNIOR (PSDB – RO. Pela 

ordem.) – É possível ainda fazer inscrição para uma 
comunicação inadiável?

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Vamos consultar a lista. (Pausa.) Não, já temos até 
um suplente, o Senador Eduardo, e o próximo orador 
para uma comunicação inadiável que chamaremos é 
o Senador Paulo Paim.

O SR. EXPEDITO JÚNIOR (PSDB – RO) – Há 
alguém inscrito pela Liderança do PSDB, Sr. Presi-
dente?

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Pelo PSDB?

O SR. EXPEDITO JÚNIOR (PSDB – RO) – É.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – V. 

Exª tem o documento?
O SR. EXPEDITO JÚNIOR (PSDB – RO) – Vou 

providenciá-lo, mas antes preciso saber se já há al-
guém indicado para falar pelo PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Não, não tem não. Traga o documento.

O SR. EXPEDITO JÚNIOR (PSDB – RO) – En-
tão, vou solicitar ao PSDB o documento para que eu 
possa falar.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Mas V. Exª é o primeiro no meu coração.

Agora, como primeiro da vez, vamos chamar o 
orador, não é? Agora foi orador inscrito, não é? Então, 
é o Paulo Paim. (Pausa.)

Quem falou como líder? (Pausa.) Foi o Dornelles. 
Pronto; agora é o Paulo Paim. Depois é V. Exª, Sena-
dor Alvaro Dias.

V. Exª fica e nos brinda com a sua companhia. 
Shakespeare disse: “não há bem nem mal, o que vale 
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é a interpretação”. Então, V. Exª fica mais um tempinho 
aqui do meu lado.

Tem a palavra o Senador Paulo Paim.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Como Lí-

der. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) – Eu vou tentar ser breve.

Sr. Presidente, eu quero registrar, com muita 
tristeza, um acidente ocorrido ontem no Rio Grande 
do Sul, lá pelas dezessete horas, que levou à morte o 
Sr. Aluísio Alberto Jahn (56 anos), a Srª Jurema Ma-
ria Lamperti (53 anos); a jovem Aline Terezinha Jahn 
(17 anos) e o menor Henrique Eduardo Jahn (5 anos). 
Eles eram, respectivamente, pai, mãe, irmã e filho de 
uma militante dos movimentos sociais, uma mulher do 
campo, da Via Campesina, Elisiane Jahn.

Eu recebi esse comunicado por intermédio do 
Vice-Prefeito de Palmeiras das Missões, Nereu Pio-
vesan, que me informou que a família se deslocava 
em um Fusca naquela tarde para a cidade de Novo 
Hamburgo a fim de que a jovem Aline recebesse uma 
homenagem como Rainha da Feimate, Feira da Erva 
Mate de Novo Barreiro, Rio Grande do Sul. 

Infelizmente, no trajeto, foram colhidos por um 
Gol e, em seguida, por uma carreta, o que levou todos 
os ocupantes do Fusca à morte.

Fica aqui a minha solidariedade, o meu voto de 
pesar a toda a família – grande parte faleceu. Os cor-
pos estão sendo velados hoje, no salão paroquial da 
igreja de Novo Barreiro, Rio Grande do Sul, e o enterro 
será hoje às 17 horas.

Quero também, Sr. Presidente, registrar que hoje 
é o primeiro Dia Nacional de Luta pelos Direitos das 
Pessoas com Doenças Falciformes. No ano que vem, 
esse dia será celebrado como lei, de acordo com a Lei 
nº 588, de 2007, de minha autoria. É uma conquista 
importante.

Estudos mostram que a anemia falciforme atinge 
principalmente a população negra. Na África equato-
rial, por exemplo, 40% da população é portadora da 
anemia falciforme. É uma doença hereditária. O Brasil 
tem também um grande número de pessoas atingidas. 
É mais frequente nas regiões Sudeste e Nordeste. Não 
apresenta relação com o sexo e atinge em média 1 a 
cada 5.000 recém-nascidos.

Sr. Presidente, acho importante que se faça esse 
dia nacional de auxílio às pessoas com a doença fal-
ciforme como uma forma preventiva.

Quero dizer, ainda, Sr. Presidente, que muitos e 
muitos Municípios estão engajados na luta em favor 
dos direitos das pessoas portadoras dessa doença. 
É muito importante que ela seja travada em todas as 
partes do nosso País.

Quero lembrar aqui de trabalho muito bem feito 
sobre esse tema também em Caxias do Sul. Lá exis-
te a Lei nº 6.523, que estipula o dia 14 de novembro 
como o Dia da Mobilização para o Controle da Ane-
mia Falciforme. 

E por fim, Sr. Presidente, quero ainda aproveitar 
esse momento para fazer um rápido relato. Eu reali-
zei, nesse sábado, um balanço do mandato na sede 
da Fetag, Federação dos Trabalhadores da Agricultura 
do Rio Grande do Sul. 

Estiveram lá cerca de quatrocentos líderes de 
todos os movimentos sociais, de todas as centrais, 
de todas as confederações, de todos os movimentos 
do campo e da cidade, do movimento negro, do movi-
mento sindical, pessoas com deficiência, movimento 
das mulheres, livre orientação sexual. 

Fizemos lá um bom debate e ali eu relatei, Sr. 
Presidente, que nesse meu período aqui no Congres-
so, entre Câmara e Senado, apresentei em torno de 
1.500 projetos. Eu diria que dezenas e dezenas foram 
aprovados na Câmara e no Senado. E algumas deze-
nas já são leis.

Destaquei o Estatuto do Idoso, o Estatuto da Pes-
soa com Deficiência, o Estatuto da Igualdade Racial, o 
Estatuto dos Profissionais de Volante. E também, Srª 
Presidente, é claro, destaquei o fim do fator, projeto de 
nossa autoria aprovado aqui e que está na Câmara; o 
reajuste integral para os aposentados e pensionistas, 
acompanhando o crescimento do mínimo, que se en-
contra também na Câmara; a recuperação das perdas, 
aprovado aqui e que está também na Câmara. Falei 
do Fundep, um fundo de investimento para o ensino 
técnico profissionalizante, que vai gerar em torno de 
R$9 bilhões para formação da nossa juventude. 

Para mim foi importante, Sr. Presidente, porque 
por essa plenária passaram praticamente os Líderes de 
todos os partidos: do PT, do PTB, do PDT, do PCdoB, 
do PSB, do PP. Tivemos lá um companheiro do DEM, 
do próprio PSDB. Passou o Ministro Tarso Genro; o 
Senador Sérgio Zambiasi, do PTB; o Vice-Prefeito de 
Porto Alegre, do PDT; os Deputados Federais Henrique 
Fontana, Líder do Governo; Maria do Rosário, Marco 
Maia, que é Vice-Presidente da Câmara dos Deputa-
dos; Pompeu de Mattos, do PDT; o Deputado Estadual 
Adão Villaverde, representando a Assembleia; Dionilso 
Marcon, Presidente da Comissão de Direitos Humanos 
da Assembleia; Raul Carrion, do PCdoB; o Prefeito de 
Canoas, Jairo Jorge; a Vice-Prefeita de Canoas, Bete 
Colombo, que é do PP; Prefeito de São Leopoldo, Ary 
Vanazzi, que naquele evento representava a Ministra 
Dilma Roussef; Vereadores e Lideranças de todos os 
segmentos, de todas as 18 confederações e de todas 
as 11 centrais sindicais que existem hoje no País. 
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Eu confesso que para mim foi importante a sur-
presa que meu próprio gabinete fez para mim, porque, 
na abertura, o Gabinete apresentou um vídeo da nossa 
inesquecível Mercedes Sosa cantando Solo le pido a 
Dios, ou só peço a Deus, de autoria de Leon Gieco.

É um belo vídeo na voz da própria Mercedes 
Sosa. 

Sem sombra de dúvida, teve um outro grande mo-
mento do evento, onde houve a apresentação de um 
menino cego e com algumas outras deficiências ain-
da, o menino Igor Felipe da Silva Borges, de 13 anos, 
filho de Ivan Borges Silveira e Patrícia Poletto da Silva, 
que moram em Vacaria. Eu fui fazer uma palestra em 
Vacaria, e esse menino fez uma apresentação de uma 
música que ele escreveu com os próprios avós, uma 
música que, com certeza, emocionou a todos lá em 
Vacaria. Eu pedi a ele, e ele apresentou-a também no 
seminário, porque entendo que isso tem muito a ver 
com meu próprio mandato. 

Igor é um talento nato. Tocando teclado, ele can-
tou e encantou a todos, com uma música de sua auto-
ria, feita em parceria com os avós. A música se chama 
“Sou assim” e retrata a vida do Igor. 

Eu só vou aqui ler a letra da música do Igor, que 
relata a sua vida.

Igor, se você está me vendo, em Vacaria, neste 
momento, como eu havia lhe prometido, eu ia trazer 
a sua letra aqui para o Senado. Eu sei que você não 
vê, mas você ouve. Então essa leitura é para você, 
especialmente, Igor, para a sua família e para todos 
aqueles que têm lutado, durante séculos, eu diria, no 
combate a todo tipo de preconceito.

Diz o Igor: 

Esta é a minha história
Eu cheguei antes do tempo
Fui chamado para viver
Eu nasci.
Cheguei prematuro
O meu corpo mal formado
Fui pra encubadora
Estou aqui.

Sou assim, sou assim,
Não me discrimine, sou assim.

Foi descuido, eu não sei
Não consigo te enxergar
Meus olhos sem brilho
Sem olhar

Mesmo assim na deficiência
Eu não posso me queixar
Deus me deu amor 
Pra lhe dar.

Meus pais e meus parentes
Me aceitaram como eu sou
Vejam em meus olhos
Muito amor

Deus me deu inteligência 
Para ver com o coração
Não me discrimine
Meu irmão.

Sou assim, sou assim, sou assim,
Não me discrimine, eu sou assim.
Quando te chega a tristeza
Mesmo podendo enxergar
Pense na beleza de olhar
Nada disso eu posso ver
Somente com as mãos tocar
Na minha escuridão 
Vou te amar.

Sou assim, sou assim, 
Não me \discrimine, sou assim.

Com essas palavras, terminou a minha plenária. 
Agradeço ao menino Igor, que se deslocou numa via-
gem de quatro horas, agradeço ao Prefeito de Vacarias, 
o Elói, que fez questão, pela paixão que tive pela mú-
sica do Igor, que ele fosse lá fazer essa apresentação 
para todos os movimentos sociais.

Igor, um beijão para ti e para tua família. Você 
merece.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– Após esse emocionante pronunciamento do Líder 
Paulo Paim, vamos anunciar o próximo orador, o Líder 
Senador Alvaro Dias.

Antes, pediria permissão para, lamentando, ler 
este documento escrito por mim mesmo.

Sr. Presidente, 
Requeiro, nos termos regimentais, seja 

apresentado voto de pesar pelo falecimento de 
Francisco de Paulo Evangelista de Carvalho, 
apresentando condolências à família.

Francisco de Paulo Evangelista de Car-
valho, aposentado da Rede Ferroviária Fe-
deral, foi vereador de Parnaíba, Piauí, Presi-
dente da Câmara Municipal de Vereadores de 
Parnaíba, delegado de polícia, presidente da 
Associação dos Policiais Civis de Parnaíba. 
Em todos os cargos que exerceu no poder 
público, bem como em mandatos eletivos, 
sempre pautou pelo caminho da ética, da 
moral e do bem servir a sua comunidade e 
a sua gente.

Era viúvo do seu primeiro matrimônio 
com a falecida Raimunda Araújo de Carvalho, 
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vindo a contrair núpcias novamente com a Srª 
Maria da Conceição, deixando-a viúva.

Diante da expressiva carreira política e 
serviços prestados à cidade de Parnaíba e ao 
Piauí, apresento ao Senado o presente reque-
rimento por perda tão significativa, solicitando 
o encaminhamento de votos de profundo pesar 
e tristeza aos familiares.

Sala das Sessões, 26 de outubro 
Francisco de Assis de Moraes Souza
Senador Mão Santa

O voto de pesar aos familiares 
Endereço único:
Av. São Sebastião, 1.050 
Bairro São Francisco – Parnaíba, Piauí
Maria da Conceição, viúva
Carlos Alberto de Carvalho, filho
Claudio Manuel de Carvalho, filho
Maria do Socorro Araujo de Carvaho, 

filha
Francisco de Paulo Evangelista de Car-

valho Filho, filho.

Senadores, eu lamento ter lido esse requeri-
mento, porque contraria algumas palavras. V. Exªs 
me permitam. O Brasil cristão... Na Bíblia, Coélet diz: 
“Ninguém tem mais sabedoria do que eu. Eu sou o fi-
lho de Salomão e neto de Davi. Ensinaram-me tudo. 
Tive todas as riquezas imagináveis, mas na vida tudo 
é vaidade, é querer pegar o vento com a mão”. O bom 
mesmo, segundo ele diz, é comer bem, beber bem, 
fazer o bem sem olhar a quem. Você vai, ainda segun-
do nos diz Coélet, ver que isso é verdade, não numa 
festa, numa boda, num aniversário, numa festividade, 
e sim diante do falecimento de um amigo. Assim vejo 
este instante.

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

Antonio Carlos Magalhães tinha a sigla ACM; 
Juscelino, JK, e Alvaro Dias... Eu recebi e-mail, “e o 
AD?”. E eu: “Que AD?”. É Alvaro Dias! Expedito Jú-
nior, EJ. Ele já ganhou, assim como os grandes polí-
ticos do País.

AD com a palavra.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Sem revisão 

do orador.) – Muito obrigado, Senador Mão Santa, meu 
caro Presidente. 

Srs. Senadores, Srªs Senadoras, não oferecemos 
ainda ao Brasil uma legislação capaz de compatibilizar 
os interesses da produção rural maior com a necessi-
dade inadiável da preservação ambiental.

Todos nós reconhecemos que preservar o meio 
ambiente é uma permanente lição de amor à vida. É 

preciso reconhecer que os homens do campo, os cha-
mados agricultores, não são depredadores. Trabalham a 
terra, semeiam e colhem, alimentam a mesa do mundo 
e preservam, sim, o meio ambiente. Certamente não 
encontraremos, entre os seres humanos, aqueles que 
sintam mais amor à terra e ao meio ambiente do que o 
homem do campo. Acusá-lo de depredador é cometer 
gravíssima injustiça.

Há pouco tempo, eu estive no interior do Mato 
Grosso e ouvi o reclamo de produtores rurais, muitos 
deles provenientes do meu Estado, o Paraná. Para 
lá foram, há muitos anos, como bandeirantes, des-
bravadores. Foram para plantar a civilização, para 
derrubar a selva e plantar alimentos para o povo do 
Brasil e do mundo. E agora, alguns deles me dis-
seram: “Há trinta anos aqui estamos produzindo, 
e, repentinamente, aparece a polícia armada para 
nos acossar em nome da lei, dizendo que comba-
tem a depredação ambiental, que a autoridade lhes 
incumbia a missão de perseguir aqueles que even-
tualmente estivessem depredando o meio ambien-
te”. E os produtores rurais, revoltados, afirmaram: 
“Pensávamos que a polícia deveria estar destinada 
a combater o crime, a perseguir marginais, ladrões, 
inclusive políticos corruptos”. 

A indignação se justifica plenamente. Realmen-
te, que se destine aos policiais a missão de combate 
ao crime, à criminalidade, à corrupção, ao roubo en-
fim, mesmo que da parte dos chamados “colarinhos 
brancos”. E que se permita ao trabalhador do campo 
plantar, produzir e promover o nosso desenvolvimento, 
já que este é um País eminentemente agrícola, que 
depende essencialmente da agricultura.

Esse debate, que tem por objetivo chegar à fór-
mula adequada para compatibilizar os interesses da 
produção e a necessidade da preservação ambiental, 
gera invariavelmente contradições inevitáveis. Nem 
sempre os envolvidos no debate – de um lado produ-
tores rurais, de outro lado, ambientalistas – conseguem 
estabelecer o contraditório de maneira adequada. Ali-
ás, nem mesmo no seio do Governo há entendimen-
to. Constantemente, verificamos que de um lado está 
o Ministro do Meio Ambiente e de outro lado está o 
Ministro da Agricultura, e quase nunca se observa a 
convergência entre o que pensa o titular de uma pasta 
e o titular da outra pasta.

Se o Governo, que deveria ser homogêneo, não 
encontra homogeneidade neste debate, como pode-
ríamos encontrar facilidade para convergência entre 
contrários? Porque há aqui, no Congresso Nacional, 
que é o reflexo da sociedade, contradições inevitáveis. 
Convivemos entre contrários, e a sabedoria está, meu 
caro Presidente, em estabelecer a convergência em 
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relação àquilo que é essencial. Posso testemunhar 
porque fui Governador do meu Estado e verifiquei a 
capacidade que tem o produtor rural de preservar o 
meio ambiente. 

Lá se realizou, ao meu tempo de Governador, 
um extraordinário programa de preservação ambiental 
no campo. O Secretário de Agricultura era o Senador 
Osmar, e desenvolvemos o chamado Programa Pa-
raná Rural, que foi, depois, considerado modelo pela 
FAO e pelo Banco Mundial e transferido para outros 
18 países, a fim de que pudesse ser implementado. 
Um programa com cerca de 45 práticas agrícolas di-
ferentes, a recuperação das matas ciliares; os cha-
mados murundus em curva de nível, para evitar que 
a chuva provocasse a erosão, carregando a fertilida-
de do solo para assorear rios e lagos; a construção 
de abastecedouros comunitários para evitar que os 
trabalhadores rurais, com seus vasilhames compro-
metidos, muitas vezes, pelo adubo, pelo agrotóxico, 
cheguem até o rio ou o lago para buscar a água, por 
consequência, contaminando a água dos rios e dos 
lagos; a adubação verde para evitar a utilização do 
agrotóxico; a recuperação também das estradas ru-
rais com a readequação delas, para evitar também 
a erosão. 

Num programa que exigia interação, participação 
coletiva na área da microbacia trabalhada, sentimos 
que há amor à natureza, que há essa consciência de 
que é necessário preservar solo rico e fértil a ser re-
passado às gerações que nos sucederão, que deste 
solo rico e fértil arrancarão também, como nós, sua 
sobrevivência. 

É por isso que a terra é, circunstancialmente, pro-
priedade individual, mas, definitivamente, um patrimônio 
da humanidade; e, como tal, deve ser preservada.

Trago o assunto à tribuna hoje, porque há uma 
preocupação no campo, uma insegurança em relação 
ao Decreto nº 6.514, de 22 de julho de 2008, alterado 
pelo Decreto nº 6.686, de 12-2-2008, que regulamenta 
a Lei de Crimes Ambientais, em particular ao dispositivo 
que dispõe sobre a obrigatoriedade da averbação das 
áreas de reserva legal, postergada para agora, dia 11 
de dezembro de 2009, pelo art. 152 do mencionado 
Diploma Legal. Portanto, os produtores rurais do País 
estão obrigados, por esse decreto, a adotar providên-
cias, antes que a legislação seja elaborada. 

Como promover mudanças para a adequação 
exigida por esse decreto, com investimentos, inclusive, 
que serão necessários, se depois teremos uma alte-
ração na legislação? Essa é uma indagação neces-
sária neste momento. Já houve prorrogação do prazo. 
Creio que inteligente seria prorrogá-lo indefinidamente 

até que a legislação fosse aprovada pelo Congresso 
Nacional.

Temos inúmeros projetos tramitando no Senado 
e na Câmara dos Deputados. Um substitutivo poderia 
recolher as ideias mais interessantes, para que pudés-
semos, consensualmente ou democraticamente, através 
do voto, deliberar sobre uma legislação que venha a 
oferecer segurança aos produtores rurais do Brasil.

Vou conceder um aparte ao Senador Expedito 
Júnior, que, certamente, representando um Estado 
agrícola, como Rondônia, deve estar vivendo essa 
preocupação latente entre os produtores rurais do 
seu Estado.

O Sr. Expedito Júnior (PSDB – RO) – Senador 
Alvaro, V. Exª levanta um assunto que é tema muito 
discutido hoje no meu Estado. Inclusive, a Assembleia 
Legislativa de Rondônia promoveu várias audiências 
públicas no Estado exatamente para analisar essa 
medida provisória. V. Exª traz uma preocupação do 
seu Estado, e a nossa ainda é pior, porque, como é 
que vamos fazer averbação, se não somos os donos 
das nossas propriedades no Estado? Ainda não temos 
regularização fundiária no Estado de Rondônia. Ain-
da precisamos dela e estamos brigando muito com o 
Governo – parece que o Ministro Minc parou; parece 
que, agora, ele está trabalhando um pouco mais; ele 
saiu dos holofotes. Precisamos regularizar as pro-
priedades de Rondônia. Como é que se vai fazer um 
projeto, como é que se vai fazer a averbação, se não 
se é proprietário, se o proprietário é o Governo? En-
tão, nós, lá em Rondônia, temos uma discussão um 
pouco maior. Nós, que já temos o projeto – o zone-
amento socioecológico e econômico do Estado, que 
foi um dos primeiros a fazer o projeto –, até hoje, in-
felizmente, temos essa dificuldade. Não tenha dúvida 
de que, hoje, já há consenso no Estado de Rondônia, 
e isso não é por conta do Governo Federal, mas do 
Ministério do Meio Ambiente – são as políticas feitas 
lá, no próprio Estado. E, hoje, há conscientização do 
povo do nosso Estado sobre a questão da conser-
vação das nossas matas. Todo mundo hoje entende 
e sabe que não se pode derrubar mais nada. Agora, 
precisamos passar uma borracha, precisamos con-
sertar o que fizeram no passado e o que está errado 
há muito tempo. E o nosso produtor, hoje, não pode 
pagar a conta sozinho. Temos propriedades lá, em 
Municípios como, por exemplo, Guajará-Mirim, que 
tem 93% de mata virgem, conservada e só 7% de 
área desmatada. Para um Município como esse, que 
não tem vocação agrícola, porque está mantendo a 
floresta em pé, tem que haver algo em troca. Teria que 
haver uma política do Governo Federal que gerasse 
compensação a esses Municípios que fazem o dever 
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de casa. Em Rondônia, já há essa conscientização, e 
não tenho dúvida de que essa medida provisória, que 
já foi prorrogada até dezembro deste ano, vai ter que 
ser prorrogada novamente, no ano que vem. Senão, 
como é que vão fazer os produtores do nosso Esta-
do? Sei que, diferentemente do Estado do Paraná... 
E temos, Senador Alvaro, muitos paranaenses em 
Rondônia, que ajudaram a desbravar nosso Estado. 
E Rondônia é o que é hoje graças a muitos dos soli-
dários paranaenses que foram para lá. Então, quero 
parabenizá-lo. A preocupação de V. Exª é justa e não 
é só do Estado do Paraná; acho que, hoje, ela é dos 
27 Estados da Federação brasileira, principalmente 
nossa, do Estado da Amazônia.

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Sem dú-
vida, Senador Expedito Júnior. Estive em Rondônia 
duas vezes como Presidente da CPI da Terra e pude 
constatar que, por ser um Estado em desenvolvimento, 
um Estado emergente, Rondônia vive problemas ain-
da mais sérios, em razão da desorganização fundiária 
existente no nosso País. 

O nosso sistema fundiário é extremamente de-
sorganizado e acarreta problemas como esses, nar-
rados por V. Exª. Veja que, agora – é preciso ressaltar 
isto –, os produtores são obrigados a efetuar, dentro 
de prazos diferenciados, segundo o tamanho das 
suas respectivas áreas, o processo de georreferen-
ciamento dos seus imóveis rurais, através do qual 
se constata quase sempre que a área medida não 
confere com a área titulada. Isso não ocorre só com 
os Estados emergentes, com os Estados em desen-
volvimento, com os Estados mais novos. Mesmo em 
Estados mais avançados na agricultura, esse é um 
fato que se constata.

O Sr. Expedito Júnior (PSDB – RO) – Senador 
Alvaro!

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Portanto, 
Senador Expedito, temos que prorrogar indefinida-
mente. Esse decreto não pode ser aplicado, sob pena 
de cometermos injustiças. Não há como cumpri-lo, 
não há como atender às suas exigências agora. O 
nosso dever é elaborar uma legislação; uma legis-
lação compatível com a realidade do nosso sistema 
fundiário.

Concedo-lhe novamente um aparte.
O Sr. Expedito Júnior (PSDB – RO) – Veja o 

problema que V. Exª levanta quando fala do georre-
ferenciamento. Hoje, no Estado, o proprietário do seu 
pequeno lote não pode, não tem como nem sequer 
fazer o georreferenciamento, porque, para fazê-lo, o 
Incra tem que fazer o georreferenciamento de toda a 
gleba. E o Incra, hoje, infelizmente – acho que não só 
em Rondônia, acho que em todos os Estados brasilei-

ros –, não tem dinheiro pra nada. Não há prioridade 
do Governo Federal nesse sentido. As priorizações 
do Governo Federal fogem da regularização fundiária, 
principalmente dessa questão do Incra. Então, veja 
bem a dificuldade que temos lá: tenho uma proprie-
dade, vou lá, pago e gasto cinco ou seis mil. Faço o 
georreferenciamento, que não vale pra nada e não 
serve pra nada, se não se fizer o georreferenciamen-
to da gleba toda.

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Veja, Sena-
dor Expedito, quanto a esse prazo para averbação das 
áreas de reserva legal, fixado para o próximo dia 11 de 
dezembro, repito, o ideal seria vincular-se o mesmo à 
certificação pelo Incra do georreferenciamento de cada 
imóvel, pois só assim haveria a certeza da verdadeira 
área a ser demarcada para a reserva legal.

O que se está tentando dizer é que, sem certeza 
sobre a área a ser demarcada para a reserva legal, é 
impossível atender a esse Decreto. Se o produtor não 
tem, se o proprietário não sabe qual é a dimensão da 
sua área, não houve o georreferenciamento ainda, 
como ele pode estabelecer, como é que ele pode ter 
a noção da área para a reserva legal? 

A exigência da averbação da reserva legal vai 
de encontro ao Código Florestal vigente, que confere 
aos proprietários ou possuidores de imóveis rurais a 
faculdade de fazer a compensação da Reserva Legal 
(art. 44, III). A recomposição da área da reserva legal 
poderá ser feita em parcelas até 2018. 

Sendo assim, a imposição da averbação da re-
serva legal até dezembro contraria aquele dispositivo 
do Código Florestal e impossibilita que o produtor rural 
cumpra a parte faltante da reserva, por intermédio da 
compensação com outra área. Na verdade, o Decreto 
contraria a lei vigente. O Decreto não pode se sobre-
por à legislação vigente. 

Esse tema vem gerando intranquilidade ao setor 
rural, que, de certa forma, foi compelido à ilegalidade, 
pelas mudanças recentes, sem levar em conta que a 
legislação consolidada anteriormente fixava parâmetros 
menos rígidos. O setor produtivo aguarda ansiosamen-
te uma legislação que reflita a realidade do País. E é 
essa a nossa obrigação.

O Sr. Osvaldo Sobrinho (PTB – MT) – V. Exª me 
concede um aparte?

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Com prazer, 
Senador Osvaldo Sobrinho, que é do Mato Grosso e 
conhece essa realidade.

O Sr. Osvaldo Sobrinho (PTB – MT) – Estou 
ouvindo V. Exª atentamente e vendo a preocupação 
de V. Exª, que é também a de Mato Grosso. V. Exª tra-
duz para todos nós, e para a Nação brasileira, a pre-
ocupação de todos os mato-grossenses. Na verdade, 
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Senador, os brasileiros que para lá foram, oriundos 
do Paraná e de outros Estados – mais de seu Esta-
do –, engrandeceram de uma maneira espetacular o 
nosso Estado, produziram, portanto, são exemplos, 
naquele Estado, de homens trabalhadores – levaram 
dinheiro, tecnologia, capital, tudo –, no entanto, essas 
pessoas estão sendo punidas por essa legislação. 
Quando houve o chamamento para abrir a Amazônia 
– “integrar para não entregar” –, podia-se desmatar 
50% da área de mata. Depois, veio a CMP, e agora 
só pode desmatar 20%. Ocorre que aqueles que es-
tavam dentro da lei, que não a transigiram em nada, 
que, o tempo todo, pediram suas licenças ambientais 
para desmatar, esses estão sendo punidos. Conheço 
caso em que houve o desmatamento de 49,7% e que 
agora, com a lei, o proprietário tem de repor mais de 
15% a 18%, o que é um absurdo. Ninguém a transi-
giu, já que foi feito o chamamento. Inclusive, se não 
desmatasse, era punido por não desmatar. Estamos 
passando por momento de crise de confiança, de 
insegurança jurídica, de constrangimentos, de mul-
tas, de diminuição de patrimônio por causa dessa 
legislação malfeita, uma legislação que, na verdade, 
veio só prejudicar o nosso povo. Estamos passando 
por momentos difíceis. Tenho a certeza de que essa 
preocupação é dos três Senadores por Mato Grosso 
e de toda a nossa bancada federal. Fico feliz quando 
V. Exª, um Senador pelo Estado do Paraná, por sinal 
um dos mais atuantes Senadores desta Casa, coloca, 
aqui, a sua preocupação. Fico feliz! Também já falei 
quatro vezes sobre esse assunto aqui. V. Exª vem re-
afirmar essa preocupação do povo mato-grossense. 
É necessário, Senador, que esta Casa, urgentemen-
te, encontre uma norma que possa compatibilizar 
a situação que lá está. Quanto àquilo que já foi fei-
to, vamos achar uma forma de regularizar para que 
continue produzindo. Mato Grosso é um exemplo de 
produção, mas da forma como está não podemos 
continuar. Parabenizo V. Exª. Quero dizer que estou 
muito feliz de ouvir o seu pronunciamento.

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Muito obri-
gado, Senador Osvaldo Sobrinho. 

Estive, recentemente, em seu Estado...

(Interrupção no som.)

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Para concluir, com a sua brilhante inteligência e ca-
pacidade sintética.

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Vou con-
cluir, Sr. Presidente. 

Quero apenas homenagear o querido Senador 
Osvaldo Sobrinho e dizer-lhe que lá estive e pude ve-
rificar como é forte a presença paranaense naquele 

Estado. No auditório lotado, pedi para quem tivesse 
vindo do Paraná que levantasse as mãos. Praticamente 
todos as levantaram. Portanto, somos Estados-irmãos 
e convivemos com esse drama, consequência de to-
das as contradições impostas pela autoridade pública: 
decreto que afronta a legislação vigente; legislação in-
compatível com a realidade que vivemos; discordâncias 
dentro do próprio Governo – maiores no Parlamento, 
e submetemos os produtores rurais...

(Interrupção no som.)

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – Um 
minuto. Lembrando de o Pai-Nosso, um minuto.

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Obrigado, 
Sr. Presidente.

Essas contradições todas submetem o produtor 
rural a uma situação de insegurança que não pode 
persistir. Estamos comprometendo o processo produ-
tivo. Ele tem interesse econômico e social. 

O Brasil não pode viver com essa anarquia no 
campo.

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

Este foi o Senador pelo Paraná, Alvaro Dias.
Vamos chamar agora um Líder, e o Líder que 

está na vez é o Senador Marco Maciel, que represen-
ta o Democratas. S. Exª tem a delegação do Senador 
José Agripino, que é o Líder do partido no Senado 
Federal.

Marco Maciel não é o Líder do Partido, não; V. Exª 
é Líder do País. V. Exª exerceu a Presidência da Repú-
blica 78 vezes, sendo exemplo de dignidade; uma mo-
tivação para a crença na democracia e na política.

O SR. MARCO MACIEL (DEM – PE. Como Líder. 
Sem revisão do orador.) – Nobre Senador Mão Santa, 
Srªs e Srs. Senadores, venho hoje à tribuna, na forma 
do disposto no Regimento Interno e de acordo com 
as tradições da Casa, para requerermos, o Senador 
Jarbas Vasconcelos e eu, as seguintes homenagens 
pelo falecimento de...

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Acaba de me chegar à mão.

O SR. MARCO MACIEL (DEM – PE) – Exata-
mente.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – Se 
V. Exª quiser, eu posso fazer a leitura do requerimento 
que V. Exª encaminha à Mesa.

O SR. MARCO MACIEL (DEM – PE) – Pois não. 
V. Exª, então, tem a palavra.

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

É lido o seguinte:
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REQUERIMENTO Nº 1.433, DE 2009

Na forma do disposto no Regimento Interno e 
de acordo com as tradições da Casa, requeremos as 
seguintes homenagens pelo falecimento do ex-De-
putado Estadual Gedeão Rosa dos Santos, ocorrido 
dia 24 de outubro, na cidade do Recife, no Estado de 
Pernambuco:

I – inserção em Ata de Voto de Profundo Pesar;
II – apresentação de condolências: 

1. aos seus familiares;

 à Assembléia Legislativa de Pernambu-
co, onde exerceu mandato de Deputado;

à Câmara Municipal de Paulista, onde foi 
Vereador por seis mandatos, tendo inclusive 
exercido sua Presidência;

à Assembléia de Deus em Arthur Lund-
gren II, no Município de Abreu e Lima onde 
atuava como Pastor.

Justificação

O ex-Deputado Estadual Gedeão Rosa dos San-
tos faleceu aos 70 anos, na madrugada de sábado, dia 
24 de outubro, na cidade do Recife, onde vinha há mais 
de três anos lutando contra um câncer de próstata, dei-
xando viúva, Dona Marlene, 9 filhos e 13 netos.

Começou sua carreira política como Vereador 
do Município de Paulista, onde cumpriu seis manda-
tos, tendo sido Presidente da Câmara Municipal por 
quatro vezes.

Em 1994 foi eleito Deputado Estadual, repre-
sentando o Partido da Frente Liberal, o nosso atual 
Democratas.

Iniciou sua trajetória religiosa, sob influência de 
seu pai, também Pastor.

Atuou na Assembléia de Deus de Abreu e Lima 
e há dez anos era Pastor em Arthur Lundgren II, onde 
construiu um templo e reformou outros dois.

Sala das Sessões, 27 de outubro de 2009. 

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – V. 
Exª tem a palavra para encaminhar o requerimento.

O SR. MARCO MACIEL (DEM – PE. Para enca-
minhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, V. Exª, ao ler o requerimento, já o ofereceu para 
o Plenário e ao País um depoimento muito significativo 

do papel que desempenhou o ex-Deputado e ex-Vere-
ador Gedeão Rosa dos Santos na política pernambu-
cana. O seu falecimento provocou grande comoção, 
sobretudo no Recife e na região metropolitana, onde 
era muito estimado e querido, pela sua ação política 
e também pela atividade que exercia como pastor da 
Assembléia de Deus.

Tive oportunidade de ser correligionário do Ve-
reador Gedeão Rosa dos Santos e apreciava muito 
suas virtudes, marcadas sobretudo pela fidelidade 
aos princípios partidários, pela correção no exercício 
da vida pública. E não foi por outra razão que, ao ocu-
par o mandato de Deputado estadual, se houve com 
talento e brilho.

Quero também dizer, Sr. Presidente, que esse 
requerimento não é subscrito apenas por mim; tam-
bém o é pelo Senador Jarbas Vasconcellos. Ou seja, 
o Senador Jarbas Vasconcellos, assim como eu, foi 
Deputado Estadual, razão pela qual tivemos a opor-
tunidade de conhecer Gedeão Rosa dos Santos e 
podemos agora homenageá-lo no instante em que 
registramos o passamento de tão querida figura da 
política de Pernambuco.

Ao encerrar as minhas palavras, quero, portanto, 
solicitar a V. Exª que faça constar em Ata as solicita-
ções que apresentamos do referido requerimento, na 
certeza de que, de alguma forma, levamos com essa 
mensagem conforto para a sua família, os seus admi-
radores e, sobretudo, para o povo pernambucano, que 
teve oportunidade de conhecê-lo e de apreciar a sua 
conduta como político e cidadão.

Era o que tinha a dizer, nobre Senador Mão San-
ta.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – A 

Presidência encaminhará o voto de pesar solicitado.
O SR. MARCO MACIEL (DEM – PE) – Muito 

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

requerimento vai, então, ao Arquivo, com a aprovação 
da Casa.

Convidamos agora, para usar da palavra, o Se-
nador Garibaldi Alves, inscrito na lista de oradores. 
Garibaldi Alves Filho representa o Estado do Rio Gran-
de do Norte e o PMDB e tem uma das histórias mais 
belas da política do Nordeste e do Brasil. Garibaldi 
Alves presidiu esta Casa com muito estoicismo e com 
sabedoria.

O SR. GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB – RN. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente Senador Mão Santa, a quem agradeço 
as palavras elogiosas e generosas ao mesmo tempo, 
Srªs e Srs. Senadores, o Rio Grande do Norte, Estado 
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que represento já pela segunda vez no Senado Federal, 
está pagando o preço pela ousadia e pela inovação. 
Eu diria que esse Estado do Nordeste, considerado, 
até há pouco tempo, como um dos mais pobres da-
quela Região, está hoje se credenciando a ser um dos 
Estados mais promissores do Nordeste. Sendo assim, 
não são poucos os projetos de que esse Estado dispõe 
para carrear recursos para seu desenvolvimento. Um 
deles é o projeto de construção do chamado Aeropor-
to de São Gonçalo, porque está justamente localizado 
na cidade de São Gonçalo, na área metropolitana de 
Natal, capital do Estado do Rio Grande do Norte. Esse 
Aeroporto é um grande investimento, porque se trata 
de uma obra que vai servir não apenas ao Rio Grande 
do Norte, mas também ao Brasil. Na verdade, como 
Natal se encontra na esquina dos dois continentes – o 
continente americano e o continente europeu –, esse 
Aeroporto foi projetado para servir como um grande 
aeroporto de cargas, inclusive, para abastecer todo o 
País, uma vez que meu Estado dispõe dessa locali-
zação privilegiada.

Hoje, quem sai de Natal e deseja ir para o exte-
rior vai, primeiro, para São Paulo, fazendo um roteiro 
simplesmente fora de qualquer lógica: de Natal vai 
para São Paulo e, de São Paulo, voa de novo sobre 
Natal, para chegar a Lisboa, que é a porta de entrada 
do continente europeu, ou para chegar aos Estados 
Unidos. Ora, hoje, nosso aeroporto está, Sr. Presiden-
te, Srªs e Srs. Senadores, eu poderia dizer, saturado. 
Esse aeroporto, inclusive, foi projetado no nosso Go-
verno, mas já está, Senador Mão Santa, defasado, 
em face da procura, do movimento turístico. Então, a 
solução foi construir esse grande Aeroporto, um in-
vestimento de cerca de R$1 bilhão. A obra da pista 
já foi iniciada; agora, está sendo concluída a terrapla-
nagem. Mas, agora, vem o maior investimento, que 
é o investimento nesse terminal, para que também o 
Aeroporto possa sediar uma Zona de Processamento 
de Exportação (ZPE).

O problema todo é a inovação. O problema todo 
é a ousadia. Como viabilizar um aeroporto desse por-
te e dessa dimensão sem atrair a iniciativa privada? 
Grupos já se interessam pela construção desse Ae-
roporto e pela operacionalização dele, como é o caso 
de grupos espanhóis e de grupos portugueses. O que 
acontece é que o Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social (BNDES) já dispõe de um estu-
do de viabilidade econômica sobre o Aeroporto, mas 
ainda não há – e isto está no Ministério da Defesa – 
uma definição se esse Aeroporto será feito por con-
cessão, por parceria público-privada, por autorização. 
Enquanto isso não se define, as obras do Aeroporto 

não avançam, e, como eu disse, meu Estado paga o 
preço da ousadia.

A verdade é que, enquanto não se define a mo-
delagem da operacionalização, a concessão é feita 
em cima da construção e da entrega da obra, por 25 
anos, a uma empresa, para que ela se ressarça do 
que investiu no Aeroporto. Não acreditamos na au-
torização, que simplesmente seria dada pelo Poder 
Público, autorizando a construção do Aeroporto até 
mesmo sem licitação, o que, a meu ver, está totalmen-
te descartado. O que é certo é que não podemos, de 
maneira nenhuma, ficar mais assistindo a tudo isso 
sem cobrar do Governo Federal, sem cobrar do Go-
verno do Estado, sem cobrar de quem possa viabilizar 
o Aeroporto. E já tenho notícias de que, amanhã, a 
Governadora estará aqui, não para ser cobrada, mas 
para cobrar. Vem aqui a Governadora em busca de 
uma audiência que, segundo fui informado, já está 
marcada com o Presidente da República, para que 
haja uma definição.

O que se quer apenas é que o Governo defina 
como poderá ser esse Aeroporto, para que haja todo 
um desdobramento dos mais auspiciosos para um Es-
tado em que há um movimento turístico cada vez mais 
incrementado, sendo o turismo uma de suas maiores 
fontes de receita. No nosso Estado, há a receita do 
petróleo, a produção interna de petróleo, que é a mais 
significativa do Brasil, mas que está sendo esqueci-
da, porque, agora, só se fala em pré-sal. Há também 
a fruticultura irrigada. Sobretudo, com esse Aeropor-
to, há a possibilidade de nosso Estado aproximar-se 
do continente europeu, do continente americano e do 
continente africano e de, por meio das ZPEs, expor-
tar tudo aquilo que hoje é exportado, com todo tipo de 
dificuldade que estamos sempre discutindo aqui, com 
a Lei Kandir e com outros obstáculos.

Então, Sr. Presidente, quero fazer esse registro 
em nome do meu Estado e dizer da expectativa do 
nosso povo pela construção desse Aeroporto. Já são 
dez anos desde que foi iniciada a terraplanagem. São 
dez anos! Não são dez meses, não são dez dias! O 
tempo de dez anos conta muito, Sr. Presidente, para 
quem precisa desenvolver-se, crescer e fazer frente aos 
problemas sociais existentes em nosso Estado.

Agradeço a V. Exª, Sr. Presidente.
O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB 

– AC) – Senador Mão Santa, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 

Cumprimentamos o Senador Garibaldi Alves, que alerta 
o Governo, o Executivo, da necessidade de aperfeiçoar 
o aeroporto de Natal, que nos aproxima da Europa, da 
África e da própria América do Norte.
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O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB 
– AC) – Senador Mão Santa, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Pela ordem, Senador Geraldo Mesquita.

O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB 
– AC. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Senador 
Mão Santa, deve já se encontrar na Mesa um requeri-
mento de nossa autoria, assinado também pelo Sena-
dor Sadi e pelo Senador Paim. Trata-se de um voto de 
pesar pelo falecimento do Professor José Mastrangelo, 
ocorrido domingo no Estado do Acre. 

Mastrangelo era um militante político, italiano 
de nascimento, há mais de 36 anos no Acre. Era um 
militante político no campo da oposição, guerreiro, 
corajoso, destemido, uma perda muito grande que as 
oposições...

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Senador Geraldo Mesquita Júnior, acabo de receber 
do Secretário-Executivo João Pedro:

Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 1.434, DE 2009 

Nos termos do art. 218, do Regimento Interno, 
requeiro Voto de Pesar pelo falecimento do Professor 
e Sociólogo José Mastrangelo, ocorrido no dia 25 de 
outubro, em Rio Branco, Acre.

Requeiro, ainda, que este Voto de Pesar seja le-
vado à sua família:

Maria Ocidéia Mastrangelo – esposa
Marcela Santos Mastrangelo – filha
João Paulo Santos Mastrangelo – filho
José Mastrangelo Filho – filho

Sala das Sessões, 27 de outubro de 2009. – Se-
nador Geraldo Mesquita Júnior, PMDB – AC. 

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Então, V. Exª tem a palavra para encaminhar.

O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB 
– AC. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – É 
verdade. Exatamente, Senador Mão Santa.

Eu lastimo profundamente o falecimento do Pro-
fessor Mastrangelo. 

Infelizmente, eu não estava no Estado no domingo 
passado, porque eu queria render as minhas últimas 
homenagens a ele e à família, pessoalmente. Mas, 
não podendo fazê-lo, eu o faço hoje aqui, por meio 
deste requerimento de voto de pesar, e peço que ele 
seja estendido à sua família, à esposa, Maria Ocidéia 
Mastrangelo, à filha Marcela, aos filhos João e José 
Mastrangelo Filho.

Sei o quanto é dura a perda de um pai. Eu mes-
mo perdi meu pai há pouco tempo. É algo muito difícil 
de superar, mas eu peço que Deus dê conformação e 
conforto aos familiares do Professor Mastrangelo.

Eu queria, para encerrar, tão somente registrar 
aqui o papel importante que ele cumpriu no Estado 
do Acre nestes últimos anos, de resistência, de luta, 
de militância política, enfrentando situações compli-
cadas e difíceis.

Enfim, o professor Mastrangelo deixa um exem-
plo a todos nós, políticos, de como precisamos ser 
coerentes, obstinados e fiéis aos nossos princípios e 
convicções, para deixarmos um legado que as pessoas 
possam respeitar, em vida.

Portanto, Senador Mão Santa, eu agradeceria 
muito se V. Exª submetesse ao plenário o voto de pe-
sar que ora formulamos.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – A 
Presidência se associa ao pesar que vivem Rio Branco 
e o Acre pelo falecimento do professor de sociologia 
José Mastrangelo.

A Presidência encaminhará o voto de pesar so-
licitado por V. Exª.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Senador 
Mão Santa, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Pela ordem, Senador Paulo Paim.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Senador Mão Santa, é só 
para informar à Casa que estive em uma plenária, hoje 
de manhã, na Câmara dos Deputados, com cerca de 
500 idosos, debatendo a importância da aprovação do 
fim do fator, de que V. Exª foi o Relator, como também 
de garantir o PL nº 1, que é o reajuste dos aposenta-
dos acompanhando o crescimento do mínimo.

Terminada a plenária, fui informado, há questão 
de uma hora, que cerca de 500 aposentados estão ocu-
pando neste momento o Salão Verde e só sairão de lá 
depois que a Câmara dos Deputados votar a matéria. 

Vou me deslocar para lá, mas é uma pressão que, 
eu diria, natural, Sr. Presidente. Eles estão aguardando, 
e cada mês se joga para outro mês: de maio foi para 
junho; de junho foi para julho; de julho foi para agosto; 
de agosto foi para outubro, e estamos praticamente 
entrando em novembro. 

Então, entendo que é correto, é justo esse movi-
mento organizado pela Cobap, com apoio de grande 
parte do movimento sindical, para que a Câmara... eles 
estão pedindo, Senador Mão Santa, apenas que vote a 
matéria. Cada um que vote com a sua consciência.

Portanto, meus cumprimentos à Cobap e a essas 
centenas de idosos, homens e mulheres de cabelos 
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brancos, que estão na Câmara exigindo que a Câmara 
vote os projetos que o Senado já aprovou.

Era isso, Sr. Presidente.
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 

Os aposentados têm a nossa solidariedade e o nosso 
apoio.

Adentra o Presidente Sarney, e a história. É bom 
lembrar a este País que o Presidente Sarney tinha uma 
mãe, que hoje é santa, Kiola, e ela abençoava o governo 
dele e rezava: “meu filho, nunca deixe que persigam os 
velhinhos aposentados”. Então, isso é uma benção.

Quero dizer, Presidente Sarney, que eu tive o 
privilégio de representá-lo em Portugal. Orgulhoso fi-
quei, e orgulhosos ficamos todos nós, brasileiros, pelo 
conceito, respeito e o nome de V. Exª.

Fui em uma missão difícil, porque todo mundo 
ansiosamente o aguardava. O Presidente Mário Soares, 
a neta da Princesa Isabel, que estava lá aguardando 
para cumprimentá-lo... Eu me esforcei em represen-
tá-lo. Sei que V. Exª significa para o povo português 
o que representou Juscelino Kubitschek. Quero dizer 
que V. Exª aproximou cada vez mais as relações luso-
brasileiras, pela cultura, pela intelectualidade e pela 
sua sabedoria democrática. Senti o quanto V. Exª é 
querido e estimado. Juscelino Kubitscheck marcou 
também. Acho que só ele de brasileiro disputou o ca-
rinho do povo português com V. Exª. Faço minhas as 
palavras dele, que disse, em um livro, no seu exílio, 
que é o último povo bom do Brasil. 

Então, foi uma bênção para este País sermos ci-
vilizados pelo povo português, de quem o Presidente 
Sarney recebeu as melhores homenagens. 

Eu as recebi e trago-as aqui, em nome de todos, 
depositadas a V. Exª.

O SR. EFRAIM MORAIS (DEM – PB) – Senador 
Mão Santa, só uma informação: o próximo orador?

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
É Expedito Júnior e V. Exª; ele, como líder, e V. Exª, 
como orador inscrito.

O SR. EFRAIM MORAIS (DEM – PB) – Agra-
deço a V. Exª.

O Sr. Mão Santa, 3º Secretário, deixa a cadeira 
da presidência, que é ocupada pelo Sr. José Sarney, 
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) – 
Mas, antes, eu queria pedir aos Srs. Senadores que nós 
abríssemos a Ordem do Dia, porque, os relatores não 
tendo entregue os relatórios das medidas provisórias, 
nós não teremos nada a votar no expediente, na forma 
da Constituição, que determina que, tendo medidas 
provisórias, a pauta da Casa deve ser trancada.

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

ORDEM DO DIA

Item 1:

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).

Transcorre hoje a décima sessão com a matéria 
constando em pauta. O relatório é do Senador João 
Pedro, e já se encontra no processo. Porém, o Relator 
não se encontra no plenário. Sendo assim, a medida 
não será submetida a votos. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Nada mais havendo a tratar na Ordem do Dia, passo 
ao expediente.

São as seguintes as matérias não apreciadas 
e transferidas para a próxima sessão deliberativa or-
dinária:

1

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-
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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-
2009)

Relator revisor: Senador João Pedro
(Sobrestando a pauta a partir de: 30-8-

2009)
Prazo final prorrogado: 12-11-2009

2

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 5-10-
2009)

Relator revisor: Senador Papaléo Paes
(Sobrestando a pauta a partir de: 17-9-

2009)
Prazo final prorrogado: 30.11.2009

3

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO 
Nº 16, DE 2009 

(Proveniente da Medida Provisória nº 466, de 2009)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei de Conversão nº 16, de 2009, que dispõe so-
bre os serviços de energia elétrica nos Sistemas 
Isolados; altera as Leis nºs 9.991, de 24 de julho 
de 2000, 9.074, de 7 de julho de 1995, 9.427, 
de 26 de dezembro de 1996, e 10.848, de 15 de 
março de 2004; revoga dispositivos das Leis nºs 
8.631, de 4 de março de 1993, 9.648, de 27 de 
maio de 1998, e 10.833, de 29 de dezembro de 
2003; e dá outras providências (proveniente da 
Medida Provisória nº 466, de 2009).

(Lida no Senado Federal no dia 13-10-
2009)

Relator revisor: Senador Valdir Raupp
(Sobrestando a pauta a partir de: 17-9-

2009)
Prazo final prorrogado: 30-11-2009

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, Justiça e 
Cidadania: 1º pronunciamento: Relator: Senador 
João Alberto Souza, favorável, com a Emenda 
nº 1-CCJ, que apresenta; 2º pronunciamento: 
(sobre a Emenda nº 2, de Plenário), 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, 
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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.

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 96A, DE 2003

Primeira sessão de discussão, em pri-
meiro turno, da Proposta de Emenda à Cons-
tituição nº 96A, de 2003 (nº 277/2008, Subs-
titutivo da Câmara), que acrescenta § 3º ao 
art. 76 do Ato das Disposições Constitucio-
nais Transitórias, para reduzir, anualmente, 
a partir do exercício de 2009, o percentual 
da Desvinculação de Receitas da União inci-
dente sobre os recursos destinados à manu-
tenção e desenvolvimento do ensino de que 
trata o art. 212 da Constituição Federal; dá 
nova redação aos incisos I e VII do art. 208, 
de forma a prever a obrigatoriedade do en-
sino de quatro a dezessete anos e ampliar a 
abrangência dos programas suplementares 
para todas as etapas da educação básica; e 
dá nova redação ao § 4º do art. 211, ao § 3º 
do art. 212 e ao caput do art. 214, acrescen-
tando-lhe inciso VI.(DRU).

Parecer favorável, sob nº 1.756, de 2009, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, Relatora: Senadora Lúcia Vânia.
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13

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.

14

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.

15

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.

16

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 34, DE 2001

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 34, de 2001 (nº 3.388/97, na 
Casa de origem, do Deputado Jaques Wag-
ner), que dispõe sobre a construção de muro 

de proteção contínuo nas pontes, viadutos e 
curvas perigosas em rodovias federais.

Pareceres sob nºs 162 e 1.146, de 2003; 
e 694, de 2009, das Comissões 

– de Serviços de Infra-Estrutura, Rela-
tora: Senadora Heloisa Helena, favorável, nos 
termos da Emenda nº 1-CI, que apresenta, 
com voto contrário vencido do Senador Leo-
mar Quintanilha; e

– de Assuntos Econômicos (em audiên-
cia, nos termos do Requerimento nº 269, de 
2003), 1º pronunciamento: Relatora: Senadora 
Serys Slhessarenko, solicitando informações 
ao Ministério dos Transportes para instruir a 
matéria; 2º pronunciamento:

Relator: Senador Osmar Dias, favorável, 
nos termos das Emendas nºs 2 e 3-CAE, que 
apresenta.

17

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.

18

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 
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– de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator ad hoc: Senador Valter Pereira, favorá-
vel, com Emenda nº 1-CCJ, que apresenta. 

19

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 85, DE 2004

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 85, de 2004 (no 1.282/2003, 
na Casa de origem, do Deputado Inaldo Lei-
tão), que acrescenta parágrafo ao art. 1.050 
da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – 
Código de Processo Civil (dispensa a citação 
pessoal do embargado para responder à pe-
tição inicial, exceto quando não houver cons-
tituído advogado).

Parecer sob no 1.570, de 2009, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator ad hoc: Senador Antonio Carlos Júnior, 
favorável, com a Emenda no 1-CCJ, de reda-
ção, que apresenta.

20

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 19, DE 2005

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara no 19, de 2005 (no 1.683/2003, 
na Casa de origem, do Deputado Fernando Ga-
beira), que dispõe sobre a criação do Monumen-
to Natural do Arquipélago das Ilhas Cagarras.

Pareceres sob nºs 1.571 e 1.572, de 
2009, das Comissões

– de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relatora: Senadora Patrícia Saboya, favorável, 
nos termos da Emenda nº 1-CCJ (Substituti-
vo), que oferece; e

– de Meio Ambiente, Defesa do Consu-
midor e Fiscalização e Controle, Relatora ad 
hoc: Senadora Marisa Serrano, favorável ao 
Projeto, nos termos da Emenda da CCJ, que 
passa a ser denominada Emenda nº 1-CCJ/
CMA (Substitutivo).

21

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.

22

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 72, DE 2006

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 72, de 2006 (no 4.127/2004, 
na Casa de origem, do Deputado Antonio Car-
los Mendes Thame), que altera o art. 275 da 
Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Códi-
go de Processo Civil, incluindo como sujeitas 
ao procedimento sumário as causas relativas 
à revogação de doação.

Parecer favorável, sob no 1.573, de 2009, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, Relator ad hoc: Senador Antonio Car-
los Júnior.

23

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.

24

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 
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e Fiscalização e Controle, Relator: Senador 
Flávio Arns, favorável, nos termos da Emenda 
nº 1-CMA (Substitutivo), que oferece. 

25

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 Comis-
são de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator 
ad hoc: Senador Inácio Arruda, favorável, com a 
Emenda n° 1-CCJ, de redação, que apresenta. 

26

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.

27

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 60, DE 2007

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 60, de 2007 (nº 3.688/2000, 
na Casa de origem, do Deputado José Carlos 
Elias), que dispõe sobre a prestação de servi-
ços de psicologia e de assistência social nas 
escolas públicas de educação básica. 

Pareceres sob nºs 298 e 299, de 2009, 
das Comissões 

– de Educação, Cultura e Esporte, Rela-
tor: Senador Cícero Lucena, favorável ao Proje-
to, com a Emenda nº 1-CE, que apresenta; e 

– de Assuntos Sociais, Relator: Senador 
Mozarildo Cavalcanti, favorável, nos termos da 
Emenda nº 2-CAS (Substitutivo), que oferece. 

28

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.

29

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. 

30

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.

31

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° 
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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. 

32

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. 

33

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. 

34

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.

35

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.

36

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 136, DE 2008 – 
COMPLEMENTAR

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei da Câmara nº 136, de 2008 – Com-
plementar (nº 375/2006-Complementar, na 
Casa de origem), de iniciativa do Presidente 
da República, que dispõe sobre a composição 
do Conselho de Administração da Superinten-
dência da Zona Franca de Manaus; revoga a 
Lei Complementar nº 68, 13 de junho de 1991; 
e dá outras providências.

Pareceres favoráveis, sob nºs 953 e 954, 
das Comissões 

– de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relatora ad hoc: Senadora Serys Shessa-
renko; e

– de Desenvolvimento Regional e Turis-
mo, Relator: Senador Jefferson Praia.
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37

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 143, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 143, de 2008 (nº388/2003, 
na Casa de origem, do Deputado Maurício 
Rabelo), que altera a redação do art 70 da 
Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, que 
dispõe sobre a proteção do consumidor (inclui 
a substituição ou retirada de peças e compo-
nentes, sem autorização do consumidor no 
fornecimento de serviços).

Pareceres sob nºs 1.269 e 1.270, de 
2009, das Comissões

– de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relatora: Senadora Serys Slhessarenko, favo-
rável, nos termos das Emendas nºs 1 e 2-CCJ, 
que apresenta; e

– da Comissão de Meio Ambiente, De-
fesa do Consumidor e Fiscalização e Con-
trole, Relator: Senador Flexa Ribeiro, favo-
rável ao Projeto e as emendas oferecidas 
pela CCJ.

38

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.

39

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 154, DE 2008

Discussão, em turno único, do Proje-
to de Lei da Câmara nº 154, de 2008 (nº 
1.246/2007, na Casa de origem, do Deputado 
Márcio França), que altera a Lei nº 9.784, de 
29 de janeiro de 1999, que regula o proces-
so 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.

40

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 
Participativa, 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).

41

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.

42

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.

43

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 
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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.

44

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 196, DE 2008

Discussão, em turno único, do Proje-
to de Lei da Câmara nº 196, de 2008 (nº 
34/2007, na Casa de origem, do Deputado 
Cassio Taniguchi), que altera os arts. 32 e 
33 da Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001, 
que dispõe sobre o Estatuto da Cidade (in-
centivos para construções ecologicamente 
sustentáveis).

Parecer sob nº 1.304, de 2009, da Comis-
são de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor 
e Fiscalização e Controle, Relatora: Senado-
ra Marina Silva, favorável, com a Emenda nº 
1-CMA, que apresenta.

45

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.

46

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 12, DE 2009

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

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

47

PROJETO DE LEI 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. 

48

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 226, DE 2006 
(Tramita nos termos dos arts. 142 e 

143 do Regimento Comum)

Segunda sessão de discussão, em pri-
meiro turno, do Projeto de Lei do Senado nº 
226, de 2006, de iniciativa da Comissão Par-
lamentar Mista de Inquérito dos Correios, 
que acrescenta dispositivos ao Decreto-Lei 
nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Códi-
go Penal, e à Lei nº 1.579, de 18 de março de 
1952, que dispõe sobre as Comissões Parla-
mentares de Inquérito (tipifica as condutas de 
fazer afirmação falsa ou negar a verdade, na 
condição de indiciado ou acusado, em inqué-
ritos, processos ou Comissões Parlamentares 
de Inquérito).

Parecer favorável, sob nº 1.064, de 2008 
(em audiência, nos termos do Requerimen-
to nº 29, de 2007), Relator: Senador Alvaro 
Dias.

49

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 
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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.

50

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.

51

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. 

52

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.

53

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.

54

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 
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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.

55

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 equipamentos 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.

56

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.

57

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.

58

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.

59

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, Cultura e 
Esporte, Relator ad hoc: Senador Romeu Tuma; 
e Diretora, Relator: Senador Alvaro Dias.

60

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 Ci-
dadania, Relator: Senador Demóstenes Tor-
res.

    291ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2009



54680 Quarta-feira 28 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009

61

REQUERIMENTO Nº 545, DE 2009 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 

art. 222, § 2º, do Regimento Interno)

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 545, de 2009, do Senador Arthur Virgílio, 
solicitando voto de repúdio à tentativa de intimi-
dação contra o Secretário-Geral do Sindicato 
dos Jornalistas Profissionais do Amazonas, 
jornalista Cristóvão Nonato, no dia 8 de maio 
de 2009, em Manaus.

Parecer favorável, sob nº 1.485, de 2009, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, Relator: Senador Demóstenes Torres.

62

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).

63

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).

64

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)

65

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).

66

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).

67

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).

68

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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69

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).

70

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).

71

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 tramitação 
conjunta, dividida em dois blocos, por afini-
dade, 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 fis-
cais para doações a instituições filantrópicas 
e pensão alimentícia).

72

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).

73

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.

74

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.

75

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.

76

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-

    293ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2009



54682 Quarta-feira 28 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009

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).

77

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).

78

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.

79

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).

80

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 estabelece as respectivas 
normas de processo e julgamento.)

81

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).

82

REQUERIMENTO Nº 1.333, DE 2009

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 1.333, de 2009, do Senador Rome-
ro Jucá, solicitando a tramitação conjunta do 
Projeto de Lei do Senado nº 330, de 2005, 
com os Projetos de Lei do Senado nºs 46 e 
361, de 2003, que já se encontram apensa-
dos, por regularem a mesma matéria (tabela 
do imposto de renda).

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Sobre a mesa, projeto recebido da Câmara dos De-
putados que passo a ler.

É lido o seguinte:
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PROJETO DE LEI ORIGINAL Nº 5.978, DE 2009
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– O Projeto de Lei da Câmara nº 221, de 2009, que 
acaba de ser lido, terá tramitação com prazo determi-
nado de quarenta e cinco dias, nos termos do art. 64, 
§ 1º, da Constituição, combinado com o art. 375 do 
Regimento Interno.

A matéria será apreciada simultaneamente pe-
las Comissões de Constituição, Justiça e Cidadania; 
de Assuntos Sociais, de Assuntos Econômicos; e de 
Educação, Cultura e Esporte, podendo somente rece-
ber emendas perante a primeira Comissão pelo prazo 
único de cinco dias úteis, de acordo com o art. 122, II, 
“b”, combinado com o art. 375, I, do Regimento Interno, 
findo o qual, sendo apresentadas emendas, as mes-
mas deverão ser encaminhadas à Secretaria-Geral da 

Mesa a fim de serem publicadas no Diário do Senado 
Federal e em avulsos, na forma regimental.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Concedo a palavra ao Senador Expedito Júnior, pela 
Liderança do PSDB. Em seguida, falará o Senador 
Efraim Morais, em permuta com o Senador Pedro Si-
mon, que estava inscrito na lista de oradores. 

Tem V. Exª a palavra. 
O SR. EXPEDITO JÚNIOR (PSDB – RO. Pela Li-

derança do PSDB. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, Srªs e Srs. Senadores, agora há pouco recebi um 
pedido do Deputado do DF, Fraga, solicitando o nosso 
empenho no sentido de votarmos o Plano de Cargos e 
Salários dos Policiais Militares do DF. Havia, inclusive, 
uma manifestação aqui até agora há pouco. 
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Eu faria um apelo a V. Exª para que pudéssemos 
buscar um entendimento, um acordo, com os líderes 
desta Casa. Acabei de receber uma ligação do Sena-
dor Gim Argello. S. Exª está tentando construir esse 
acordo para que seja votado amanhã o Plano de Car-
gos e Salários dos Policiais Militares do DF.

Acho que é uma questão que nos foge. Hoje, se 
pudéssemos negociar para incluirmos também os poli-
ciais dos ex-territórios assim o faria e queria fazê-lo. Mas 
eu entendo aqui o apelo dos líderes, principalmente do 
Senador Gim, que é daqui do Distrito Federal, para que 
nós pudéssemos pavimentar um caminho para votar 
essa matéria amanhã. Então vou abrir dessa questão 
nossa, dos ex-territórios, nós vamos construir aqui um 
entendimento com a base aliada, vamos buscar um 
entendimento com o Líder do Governo para que haja 
um comprometimento também com os ex-territórios 
e nós vamos permitir que essa matéria seja votada 
amanhã. Vamos tentar construir um caminho, primei-
ro, para desobstruir a pauta, que está obstruída com 
três medidas provisórias, e amanha votarmos o Plano 
de Cargos e Salários dos Policiais Militares aqui do 
Distrito Federal.

Eu entendo que é justo e é inclusive por conta 
disso que a maioria dos Senadores desta Casa e a 
maioria dos Deputados Federais também, do Brasil 
inteiro, tenta o projeto de isonomia com o Distrito Fe-
deral, que é a PEC 300, que está hoje tramitando na 
Câmara dos Deputados, de autoria do Parlamentar 
Arnaldo Faria de Sá e que tem como Relator o Major 
Fábio, se não estou enganado, da Paraíba. 

Nós entendemos que essa é a maneira de o 
Governo Federal fazer a sua contrapartida com os 
Estados. E isso que é feito hoje com a Capital, com o 
Distrito Federal, é justo. O Plano de Cargos e Salários 
dos Policiais Militares é mais do justo, nós temos é que 
votá-lo mesmo amanhã. Mas nós temos que buscar 
um entendimento aqui também, principalmente aqui 
nesta Casa, aqui no Senado. Eu inclusive já vi aqui o 
Senador Efraim, há poucos dias, defendendo a PEC 
300, pois ela é uma contrapartida do Governo Federal 
para com os Estados. 

O meu Estado, Rondônia, tem mais ou menos 
1.500 quilômetros de faixa de fronteira com a Bolívia, 
principalmente. E é mais do que justa essa contrapar-
tida, já que o Governo do Estado não faz o seu dever 
de casa. Quem faz o dever de casa hoje é o Estado de 
Rondônia, que não tem a obrigação de fazer a fiscali-
zação nas faixas de fronteiras, nas áreas de fronteiras. 
De repente, seria a contrapartida do Governo Federal, 
já que essa responsabilidade é do Exército, da Polícia 
Federal e da Força Nacional. Quem faz a fiscalização 
lá é a Polícia Militar do Estado de Rondônia. 

Mais do que justa, portanto, a aprovação da PEC 
300, Senador Efraim. Assim, o mesmo salário será pago 
ao policial lá da Paraíba, ao policial de Rondônia, ao 
policial de São Paulo, ao policial do Rio de Janeiro e 
ao policial aqui do Distrito Federal. Nós entendemos 
que todos eles correm os mesmos riscos, fazem as 
mesmas operações e, no nosso caso de Rondônia, 
com um agravante maior: nós fazemos fronteiras com 
a Bolívia e com outros países e ali, infelizmente, é o 
corredor das drogas. Todos sabem disso. Há poucos 
dias, foram apreendidas várias armas pesadas que 
estavam passando pelo Estado de Rondônia. 

Ouço V. Exª, Senador Efraim.
O Sr. Efraim Morais (DEM – PB) – Senador Expe-

dito, eu quero parabenizar V. Exª, que traz inicialmente 
a questão do plano de cargos e salários de policiais 
daqui do Distrito Federal. É justo que isso aconteça, 
até porque ele será a base daquilo que deseja a PEC 
300, cujo paraibano, Major Fábio, do Democratas, é o 
Relator. Tive oportunidade de estar com ele esta se-
mana na Paraíba e o Deputado nos afirmava que até 
o final deste mês pretende apresentar o seu relatório. 
Eu quero aqui fazer um registro de justiça. Justiça seja 
feita ao Deputado Federal Major Fábio pelo trabalho 
extraordinário que está fazendo, na condição de Re-
lator, percorrendo todos os Estados da Federação, as 
capitais. Enfim, é um verdadeiro herói nessa batalha 
justa e merecida. Lamentavelmente, quando se fala 
na PEC, o que ouvimos dos Governadores é: “Ah!, 
isso é impossível, não há orçamento para isso”. Nós 
não podemos combater violência sem um bom salário, 
sem o aperfeiçoamento das nossas polícias. Veja bem: 
esse cidadão que sai de casa para garantir a nossa 
segurança ou ele é bem remunerado; ou ele sabe que 
a sua família terá a oportunidade, quando ele sai para 
combater a criminalidade, para proteger o cidadão, terá 
direito à escola, ao plano de saúde, enfim às condições 
mínimas para que ele saia tranquilo para combater a 
criminalidade. Por isso, V. Exª tem todo o meu apoio. 
Espero que o Major Fábio apresente esse relatório e 
que a matéria seja votada o mais rápido possível na 
Câmara dos Deputados. 

O SR. EXPEDITO JÚNIOR (PSDB – RO) – O 
Major Fábio, inclusive, esteve lá em Rondônia. Ele fez 
uma audiência pública já em Manaus, fez audiência 
pública no Estado de Rondônia. A audiência foi dispu-
tadíssima, acredito que havia algo como 700 a 1.000 
policiais militares na reunião. Entendo que esse projeto 
já está quase pronto para ser votado. Acredito que se 
a Câmara der celeridade a esse projeto e se nós, aqui 
no Senado, nos juntarmos, porque será interesse co-
mum de todos os Senadores, acredito que poderemos 
entregar esse projeto votado no ano que vem.
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O Sr. Efraim Morais (DEM – PB) – Pois bem, eu 
parabenizo V. Exª e afirmo que, em seguida a V. Exª, 
vou usar da palavra para tratar exatamente da ques-
tão de segurança. E eu não tenho a menor dúvida de 
que uma das soluções para evitarmos a violência que 
ocorre hoje no País é a PEC 300. 

O SR. EXPEDITO JÚNIOR (PSDB – RO) – Agra-
deço o aparte de V. Exª. Eu vou encaminhar aqui ama-
nhã e vou trabalhar junto com a Liderança do meu Par-
tido, o PSDB, para que seja votado o Plano de Cargos 
e Salários dos Policiais Militares do Distrito Federal. 
Mas eu vou querer um acordo e vou chamar aqui to-
dos os Senadores, principalmente os Senadores dos 
ex-territórios. Nós temos de trazer e tirar um acordo 
do Líder do Governo, Senador Romero Jucá, para que 
nós possamos também, depois, estender os mesmos 
benefícios aos servidores dos ex-territórios.

Eu entendo que a questão de Brasília é justíssi-
ma, essa questão de votarmos aqui o plano de cargos 
e salários, mas não é justo também não dar o mesmo 
tratamento, e dar um tratamento sempre diferencia-
do aos servidores dos ex-territórios. Eu estou aqui 
defendendo os servidores dos ex-territórios não é só 
por causa do meu Estado de Rondônia, não. É por se 
tratar de uma questão de justiça.

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

O SR. EXPEDITO JÚNIOR (PSDB – RO) – Ago-
ra. Já ouço V. Exª agora.

O Sr. Mário Couto (PSDB – PA) – Senador Ex-
pedito, eu quero parabenizar V. Exª. O que V. Exª fala, 
nesta tribuna, é um problema crônico que nós temos 
no Brasil. Por isso, nós não temos segurança neste 
País. Senador Expedito, eu me admiro e, às vezes, 
fico a meditar: por que todos os governos de todos os 
Estados deste País investem pouco em segurança, de 
maneira geral? Está certo que no meu Estado já é uma 
afronta ao cidadão. A Governadora do meu Estado é 
tão inteligente, o QI dela é tão avançado – a Nasa já 
está interessada em conversar com a minha Governa-
dora –, o QI dela é tão alto que o maior investimento 
que ele fez, na área de segurança, no meu Estado, foi 
trocar a farda da Polícia Militar. Era azul, ela colocou 
amarela. Foi o maior investimento que ela fez até hoje. 
Mas é um absurdo, é inconcebível! Como se sabe, o 
policial militar neste País ganha pouco, e não se faz 
absolutamente nada. Aí o policial, indubitavelmente, 
Senador, certamente, se corrompe, porque a família 
está esperando o salário do mês e ele já todo foi gas-
to na mercearia da esquina, no supermercado da es-
quina, naquilo que vulgarmente se chama, no interior 
deste País, de fiado. Isso é uma coisa patente, natural, 
que acontece neste País. E é preciso regularizar essa 

situação imediatamente. Dizia-se assim, Senador, V. 
Exª já ouviu quantas vezes: “Segurança não é assim, 
colocando homens na rua, bem pagos, bem armados, 
com veículos circulando. Não, segurança não é isso. 
Segurança tem que dar educação, segurança tem que 
profissionalizar”. A gente sabe de tudo isso, Senador. 
Mas será que este País dá uma educação forte às 
crianças? Será que este País dá uma educação de 
qualidade? Quando é que nós teremos, para evitar a 
bandidagem, uma boa educação neste País? Quando? 
Se não se dá, vamos, pelo menos, amenizar o nível de 
morte por bala neste País, que é uma guerra. É uma 
guerra! Isso que está acontecendo no Rio acontece 
no meu Estado. Nós estamos numa guerra. O meu 
segundo pronunciamento de Senador, nesta tribuna, 
já foi falando sobre esta guerra. Veja quantos policiais 
morrem neste País. Veja a estatística! É impressionan-
te, Senador Expedito. A preocupação de V. Exª merece 
os nossos aplausos. Está V. Exª de parabéns. 

O SR. EXPEDITO JÚNIOR (PSDB – RO) – Se-
nador Mário Couto, eu sou obrigado a destacar que V. 
Exª sobe a esta tribuna quase que todos os dias, ló-
gico que para falar do problema de segurança pública 
do seu Estado. Mas, certamente, V. Exª faz um alerta 
aqui a toda a segurança nacional, sobre a dificuldade 
que está passando toda a segurança do Brasil, não 
tenha dúvida, não na mesma escala do que acontece 
com o Estado de V. Exª até porque eu entendo que 
lá está faltando investimento da Governadora do seu 
Estado na segurança pública. Quero concordar com 
V. Exª nesse sentido. Mas que há dificuldade porque 
o Governo Federal não tem um plano voltado para os 
Estados, principalmente um Estado como o meu, que é 
um Estado que faz fronteira com a Bolívia, aí eu tenho 
que reconhecer que falta investimento nessa área. 

Sr. Presidente, vou finalizar daqui a pouco, mas eu 
gostaria de registrar aqui a presença do Vice-Prefeito 
de Jaru, o companheiro Flávio Corrêa, do PMDB, e que 
faz um grande serviço naquela cidade. Está ajudando o 
Prefeito na retomada do desenvolvimento do Município 
de Jaru. Então, faço aqui esse reconhecimento.

E finalizo, Sr. Presidente, dizendo que amanhã – 
e V. Exª tem que nos ajudar neste sentido. V. Exª sabe 
o tamanho da minha luta para a aprovação da PEC da 
transposição dos servidores públicos do nosso Estado 
– nós vamos fazer um esforço concentrado. O Senador 
Raupp já apresentou o seu relatório na CCJ – Comis-
são de Constituição e Justiça. 

Nós vamos votar a PEC da transposição, que é 
da Senadora Fátima Cleide, amanhã, na Comissão de 
Constituição e Justiça e vamos trazer o projeto ama-
nhã mesmo aqui para o plenário. Vamos tentar fazer 
um entendimento, um acordo de líderes, para votar-
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mos o projeto amanhã em primeiro e segundo turnos, 
quebrando o interstício do primeiro para o segundo 
turno, coisa que já fizemos aqui no Senado. Já que-
bramos interstício para se votar a matéria no mesmo 
dia. Como a urgência dessa matéria requer a união 
principalmente dos líderes desta Casa e V. Exª é um 
dos grandes líderes desta Casa e do Brasil, faço um 
apelo para que V. Exª nos ajude amanhã na votação 
e na tramitação da PEC da transposição, aqui, no ple-
nário do Senado.

Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Expedito Júnior, 
o Sr. José Sarney, Presidente, deixa a cadeira 
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Mão 
Santa, 3º Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Esse projeto de V. Exª, cuja luta acompanho, é uma 
consequência da democracia, democracia de liberdade 
e de igualdade. Tem de haver igualdade para os funcio-
nários públicos do Estado que V. Exª representa.

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Peço a 
palavra pela ordem, Sr. Presidente Mão Santa.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Pela ordem, tem a palavra o Senador Mário Couto, do 
Estado do Pará.

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente Mão Santa, 
eu me desloquei da minha residência até aqui, hoje. 
Eu não vinha aqui em função de uma gripe muito forte, 
eu estava febril, mas tive de fazer isso, mesmo com 
dificuldade, porque soube que aqui estava um grupo 
de aproximadamente quinhentos aposentados. O Se-
nador Paim acabou de falar, e eu estava vindo para cá 
quando o ouvi. Rapidamente, fiz uma visita a todos no 
corredor da Câmara. Lá, estão sentados, alguns estão 
em pé, esperando uma resposta do Presidente Temer, 
para que possam saber quando o projeto do Senador 
Paulo Paim vai ser votado.

Senador Mão Santa, com todo respeito ao Sena-
dor que está na tribuna – permita-me, Senador, falar 
por só um minuto –, quero dizer que, outro dia, nesta 
Casa – e é isto que me chateia, que me deixa decep-
cionado com o Poder Legislativo –, vi o nome de uma 
autoridade ser votado rapidinho em todas as Comis-
sões. Fizeram com que a matéria viesse ao plenário 
e votaram imediatamente o nome daquela autoridade 
para o Supremo Tribunal Federal (STF). Depois, para o 
Tribunal de Contas da União (TCU), escolheram outra 
autoridade. Assim fizeram, sem respeito ao Regimento, 
sem respeito à Constituição, porque eram autoridades 
e porque tinham ordens do Presidente da República.

Senador Mão Santa, vá lá olhar o estado em que 
se encontram os aposentados: quinhentos aposenta-
dos estão sentados no chão. Não sei se almoçaram até 
esta hora. Vão passar a noite lá, Senador Mão Santa. 
Podem passar lá a noite de hoje e o dia de amanhã.

Ligue para o Presidente Temer ou peça para o 
Senador Sarney ligar. Não deixe que isso aconteça 
com os aposentados deste País! Faça um acordo. 
Peça para o Presidente Temer fazer um acordo. Se não 
se vota amanhã, vota-se para a semana. Mas votem! 
Se querem derrubar o projeto, derrubem! Se querem 
aprovar, aprovem! Mas votem!

Olha a diferença com que este País trata seus 
filhos! Olha a diferença! Quando se trata de autorida-
de, vota-se logo, cumprem-se todos os trâmites ilegais, 
para que seu nome possa ser aprovado no mesmo dia. 
Como são os aposentados pobres, eles estão lá joga-
dos, para todas as pessoas que passam lá olharem e 
verem como eles se encontram.

Senador Mão Santa, faça isso, por favor. Peça 
isso ao Senador Sarney. Tentei falar na presença dele 
aqui, mas não consegui. Não quis rasgar o Regimen-
to desta Casa, mas tenho muita confiança em V. Exª. 
Sei que V. Exª tem muito carinho pelos aposentados 
deste País. Inspirei-me em V. Exª para começar a luta 
por essa causa. Estão lá. Ligue para o Presidente; li-
gue para o Presidente da Câmara. Peça para S. Exª 
não deixar a situação dos aposentados ser exposta a 
público. Faça isso. Quem está lhe pedindo isso é um 
amigo seu.

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

Quero confessar uma fraqueza para o Brasil. V. Exª 
teve a coragem de, em uma daquelas vigílias, propor-
nos ficarmos aqui para fazer greve de fome, até sem 
tomar banho, e fraquejamos. Mas quero crer que V. 
Exª tinha razão.

O nosso Presidente da República, Luiz Inácio, 
diz: “Nunca antes...”. Nunca antes, houve tanto descaso 
com os aposentados do Brasil. E não é descaso, não. 
Fizemos um assalto no bolso dos aposentados. Essa 
é a verdade. E quis Deus que eu estivesse presidindo 
o Senado da República neste momento.

Senador Antonio Carlos Valadares, V. Exª, que 
é da base do Governo, leve esta mensagem ao Pre-
sidente Luiz Inácio: temos vergonha não de sermos 
Senadores da República que levantam vozes, como 
Mário Couto, mas do que fizemos com os velhinhos. 
É indignidade, é uma vergonha, é assalto, é roubo 
mesmo! Sou Senador da República, pai da Pátria, e 
o presido neste instante. Cícero dizia: “O Senado e o 
povo de Roma”. Posso dizer: o Senado e o povo do 
Brasil nos envergonhamos. É um assalto!

    317ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2009



54706 Quarta-feira 28 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009

V. Exª, que é da base aliada, vá agora mesmo, 
Gim Argello! Pedro II ficava ali e adentrava o plenário 
para ouvir os Senadores. Acabou o “L’Etat c’est moi”. 
O Governo somos nós, os três Poderes.

Assaltamos os velhinhos do Brasil, e não que-
ro estar conivente com esse assalto. Nós assinamos 
um contrato. Todos trabalharam. Nós devemos aos 
aposentados. Dez salários mínimos são dez salários 
mínimos, não cinco. Os que deveriam receber cinco 
salários mínimos estão recebendo dois, e os que de-
veriam receber dez salários estão recebendo cinco. É 
desesperador!

Hoje, é aniversário de minha irmã mais velha. Ela 
foi professora muito nova e me deu a primeira bicicle-
ta. Estou vendo o desespero em que esse povo vive. 
É a família da gente.

Luiz Inácio, se Vossa Excelência me permite, 
devo dizer que o Senado serve para isto: para advertir 
Vossa Excelência. Afaste-se desses aloprados! Como 
temos tanto dinheiro? V. Exª diz que está emprestando 
dinheiro ao BID e ao FMI. Não empreste, não! Pague 
o que devemos aos aposentados! Essa é a verdade! É 
dinheiro para a Venezuela, para a Bolívia, para o Para-
guai! Aprendi com minha mãe, ô Antonio Carlos Vala-
dares, santa mãe, terceira franciscana, que a caridade 
começa com os de casa. Quanto aos velhinhos, nunca 
houve tanto suicídio neste País! Eles não fraquejaram, 
não! Nós é que os assaltamos. Eles planejaram.

Ô Gim Argello, desligue aí o telefone, que quero 
lhe mandar um recado para V. Exª levar ao Luiz Inácio. 
V. Exª diz que é do lado dele.

Barack Obama disse, no primeiro livro dele, que 
ele seria um maconheiro se não fossem os avós dele. 
Ele foi educado pelos avós. Nossos avós não fraque-
jaram, não. Nossos avós sonharam em ter uma previ-
dência, em ajudar os filhos e os netos, mas eles não 
puderam fazer isso.

Ô Gim Argello, acredito em V. Exª, não acredito 
nos aloprados.

O SR. GIM ARGELLO (PTB – DF) – Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – V. 

Exª, que representa o Partido de Vargas, atentai bem! 
Tive um padrinho de Rotary, a melhor pessoa que eu 
conheci, era padrinho de Rotary, quando ele tinha 69 
anos. E sempre o chamei de padrinho, o governador 
padrinho. Ele se suicidou. Foi o melhor homem que co-
nheci. E conheço todos os Senadores. Sabe por quê? 
Ele era casado e, com sessenta anos, não pôde pagar 
a hospitalização da sua esposa. Ele tinha vergonha. 
Decente, ele está no céu. Deus não vai ligar para um 
instante, mas para uma vida, não é? E isso é o que 
está havendo com nossos velhinhos.

Ô Gim Argello, acredito em V. Exª. Saia daqui e 
vá lá. E o Presidente Michel Temer? Se não pensam 
nos aposentados, estão lascados! Eles têm filhos e 
netos, e todos vão votar e estão querendo a alternân-
cia do poder.

O SR. GIM ARGELLO (PTB – DF) – Muito bem, 
Sr. Presidente Mão Santa!

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Isso é uma vergonha! O Senado da República é para 
isso. V. Exª é o Líder do PTB, e, aqui, já estamos no 
debate. E os velhinhos já estão no tapete verde. Que 
o verde seja a esperança, da cor do Brasil!

O SR. GIM ARGELLO (PTB – DF) – Muito bem! 
Quero só confirmar a V. Exª que o Partido Trabalhista 
Brasileiro, pela nossa Liderança no Senado, votou por 
unanimidade nesse projeto. A orientação do Partido 
e da Executiva Nacional do PTB é unânime em favor 
desse projeto, tanto é que, quando passou no Senado, 
nosso Partido, por inteiro, Senador Mão Santa, nele 
votou. Reafirmo que o PTB é a favor dos aposentados 
deste País, tanto no Senado quanto...

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – Mas 
tem de ser não só a favor deles, tem de ir à luta, tem de 
ser contra o Presidente, que está do lado errado.

O SR. GIM ARGELLO (PTB – DF) – Peço-lhe só 
um minutinho, Senador Mão Santa. Tanto no Senado, 
quanto na Câmara Federal, é questão fechada no nosso 
Partido a posição a favor dos aposentados deste País, 
tanto é que um dos maiores defensores na Câmara 
Federal desse projeto é o Deputado Arnaldo Faria de 
Sá, que é um lutador pela causa dos aposentados.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – É 
extraordinário! O Deputado esteve aqui.

O SR. GIM ARGELLO (PTB – DF) – É extraor-
dinário, é um Deputado sério, que está lá lutando em 
nome do Partido Trabalhista Brasileiro.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Olha, se eu tivesse conhecido o Deputado, eu tinha 
assinado no PTB antes. É um homem de vergonha.

O SR. GIM ARGELLO (PTB – DF) – E, para nós, 
seria um prazer e uma honra ter V. Exª no PTB.

Senador Mão Santa, da mesma forma parabenizo 
a senhora sua irmã, desejando que as coisas boas des-
ta vida aconteçam para ela com muita intensidade.

Aproveitando este breve comunicado da Lide-
rança do PTB, em nome do nosso Partido, gostaria 
de parabenizar o Senador Fernando Collor pela pos-
se na Cadeira nº 20 da Academia Alagoana de Letras, 
ocorrida no último dia 23 de outubro, na sede daquela 
instituição, em Maceió, Alagoas.

Além dos membros da Academia, Senador Mão 
Santa, o evento contou com a presença de inúmeras 
autoridades locais, de Parlamentares, de familiares e de 
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amigos do Senador, que não só prestigiaram a cerimô-
nia de posse, como também puderam testemunhar um 
belíssimo e profundo discurso do novo acadêmico.

Assim, solicito este registro nos Anais desta Casa, 
deixando ao Senador Fernando Collor, do PTB, de 
Alagoas, votos de congratulação e nossa homenagem 
pessoal pela eleição e posse naquela importante en-
tidade da cultura alagoana, Sr. Presidente.

Este é um breve comunicado.
Nosso muito obrigado, reafirmando que o PTB de 

Brasília e do Brasil, por meio de seus representantes 
no Senado, na Câmara Federal e na sua Executiva 
Nacional, fechou questão em relação aos aposenta-
dos do nosso País. Nosso representante que, todos os 
dias, cobra a aprovação do projeto na Câmara Federal 
é Arnaldo Faria de Sá.

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

Nossos cumprimentos! A Mesa se associa a mais esta 
conquista do Senador Fernando Collor, a de pertencer 
à Academia Alagoana de Letras.

Concedo a palavra ao Senador Efraim Morais, 
dos Democratas, da Paraíba.

O SR. EFRAIM MORAIS (DEM – PB. Pronun-
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente Senador Mão Santa, cumprimento as Srªs 
Senadoras e os Srs. Senadores.

Senador Mário Couto, V. Exª fez um registro da 
maior importância, que, há pouco, já tinha sido feito 
aqui pelo Senador Paulo Paim. Trata-se da presença 
dos aposentados na outra Casa do Congresso Na-
cional, na Câmara dos Deputados, apenas querendo 
que seja votada matéria que esta Casa já aprovou por 
unanimidade.

A informação que tenho não é boa para os apo-
sentados, é a de que, mais uma vez, a matéria não 
entra em pauta. Foi essa a informação que, há pouco, 
recebi da minha assessoria. Como mencionaram muito 
bem os Senadores Mário Couto e Paulo Paim, toda se-
mana, há uma promessa da Mesa Diretora da Câmara 
dos Deputados no sentido de que essa matéria será 
votada. O pior não é isso, o pior é que os aposenta-
dos se deslocam para cá e procuram os Deputados. 
Os Deputados estão prontos, há quórum para votar a 
matéria. O que ocorre é que não há sensibilidade por 
parte da Mesa Diretora daquela Casa para colocar a 
matéria em pauta. Por isso, também acosto-me a essa 
preocupação e a essa tristeza dos Srs. Senadores de 
que essa matéria não vá a plenário, já que esta Casa 
a aprovou por unanimidade.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o desafio 
da segurança pública constitui, como todos sabem, 
uma das maiores preocupações dos brasileiros e acaba 

de atingir o nível do escândalo, em face dos recentes 
acontecimentos do Rio de Janeiro, ameaçando mes-
mo a indicação que aquela cidade recebeu de sediar 
as Olimpíadas de 2016 e a Copa do Mundo de 2014. 
O que, mais uma vez, está claro é que a atuação do 
Governo Federal e dos Governos estaduais merece 
severa reprovação por parte da nossa opinião pública 
no que diz respeito à segurança pública.

O quadro, Sr. Presidente, é efetivamente assus-
tador, conforme revelado por todos os indicadores 
estatísticos e pelos mais diversos estudos realizados 
sobre a matéria. E a evolução que se observa ao longo 
dos anos é sempre no sentido do maior agravamento. 
Evolui o crime, não o combate. E isso, Sr. Presidente, 
Srªs e Srs. Senadores, ocorre não apenas no Rio de 
Janeiro, mas em todo o País.

Na minha Paraíba, por exemplo, ocorreu na sex-
ta-feira passada, uma grave rebelião no Presídio do 
Roger, a Penitenciária Desembargador Flósculo da 
Nóbrega, em João Pessoa. Pelo menos cinco presos 
já morreram carbonizados. Eles morreram no próprio 
presídio. Os presos atearam fogo em colchões, em len-
çóis e em ventiladores no Pavilhão 3 da Penitenciária, 
considerada de segurança média, que abriga setenta 
detentos. No total, a Penitenciária tem seis pavilhões, 
além do Pavilhão PB3. Lá, Sr. Presidente, estão de-
tentos condenados por estupros e por homicídios. Pelo 
menos quarenta presos ficaram feridos, a maioria com 
queimaduras. Foram encaminhados, por ambulância, 
ao Hospital de Emergência e Trauma de João Pessoa. 
O Hospital informou que quarenta detentos...

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Com licença, Senador. Desculpe-me por interrompê-
lo.

Senador Paulo Paim, acabei de telefonar, em 
nome da Presidência do Senado, ao Presidente Mi-
chel Temer, que disse que está sabendo da situação, 
que está negociando e que vai – S. Exª afirmou isto, e 
acredito nele; não saí do PMDB por causa dele, não, 
mas, sim, por causa de outros – entender-se a esse 
respeito. Do contrário, S. Exª vai colocar a matéria para 
ser votada na outra semana.

Então, essa é a palavra da Presidência do Senado, 
que entrou em contato com a Presidência da Câmara. 
S. Exª me atendeu. E eu lhe disse dos oradores que já 
falaram sobre o tema: os Senadores Paulo Paim, Mário 
Couto e Efraim, que, agora, está na tribuna.

O SR. EFRAIM MORAIS (DEM – PB) – Eu acho, 
Senador Mão Santa, que é uma boa notícia, que com-
prova a nossa informação de que a matéria não entra-
ria na pauta de hoje. 

Mas agora é uma palavra para o Brasil a que V. 
Exª acaba de dar, por meio da TV e da Rádio Sena-
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do. É um compromisso do Presidente da Câmara dos 
Deputados de que se não se chegar a um consenso 
sobre essa matéria até a próxima quinta-feira... Con-
senso por parte do Governo, podemos dizer, pois a 
oposição está pronta para votar. Prontíssima! Quem 
não está chegando ao entendimento é o Governo, 
verdade seja dita! Não vamos aqui tentar dizer que 
os Deputados não se entendem. O Governo não está 
liberando a matéria para ir a plenário. 

Mas vem uma palavra, Senador Paulo Paim, V. 
Exª que é uma das maiores autoridades no que diz 
respeito aos nossos aposentados, uma batalha que 
não é de hoje, ela vem lá da Câmara dos Deputados. 
Vamos agora dar as mãos e pedir a Deus que os nos-
sos velhinhos, os nossos aposentados possam ter a 
alegria de ver essa matéria votada na próxima semana 
na Câmara dos Deputados, já que aqui a aprovamos 
por unanimidade. 

Vou ouvir V. Exª, Senador Paulo Paim. 
O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Senador 

Efraim Morais, vou aproveitar a oportunidade. Ouvi V. 
Exª cobrando a votação da tribuna. Eu vim agora do 
evento. Estive lá pela manhã, agora à tarde eles estão 
no Salão Verde. São cerca de 400 a 500 aposentados. 
Estão lá, pelo que me passaram até o momento, as 
delegações de São Paulo, Rio Grande do Norte, Para-
íba, Pernambuco, Sergipe, Maranhão, Goiás, Brasília, 
Santa Catarina, Rio de Janeiro, Paraná, Mato Grosso, 
Mato Grosso do Sul, Tocantins, Pará, Rio Grande do 
Sul – seria demais se não estivesse aí –, Bahia, Rio de 
Janeiro e, quanto a Minas Gerais, eu já havia falado. 

Dizem que delegações de 26 Estados estão aí. 
Fizeram o maior esforço para este momento; inclusive 
do Piauí, Senador Mão Santa. Até me cobraram a sua 
presença lá. Eu sei que o Senador Mário Couto já pas-
sou lá e o Senador Efraim acabou de falar da tribuna 
e eles estavam ouvindo lá. Meus cumprimentos!

O SR. EFRAIM MORAIS (DEM – PB) – Eu já vi-
nha de lá. Antes de V. Exª ir, eu tive oportunidade de 
passar por lá quando vinha da Comissão de Orçamento 
e tive a oportunidade de encontrar alguns paraibanos 
que estavam no movimento. Evidente que, por isso, a 
pedido dos aposentados da minha Paraíba e do Brasil 
todo, estamos aqui fazendo essa corrente em nome 
da justiça. É justo que seja feito aquilo que nós aqui 
aprovamos.

O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Permita-me 
que eu diga? O que eles querem é que se vote, com 
acordo ou sem acordo. Mas que votem.

O SR. EFRAIM MORAIS (DEM – PB) – A favor 
ou contra.

O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – É, a favor 
ou contra. Cada um que vote com a sua consciência. 

Uns falam: não pode haver acordo. Bom, com acordo 
ou sem acordo, mesmo se houver acordo, tem de vo-
tar. Não dá é para ficar – lembra, não é Mário? – era 
maio, era junho, era julho, era agosto, era setembro 
e, agora, estamos no fim de outubro e não aconteceu. 
Por isso está havendo esse protesto lá.

O SR. EFRAIM MORAIS (DEM – PB) – Pois bem, 
Senador Paulo Paim, eu me solidarizo, mais uma vez, 
com V. Exª.

Sr. Presidente, voltando à questão da segurança 
e do recente episódio na Paraíba. O Hospital de Trau-
ma de João Pessoa informou que 40 detentos deram 
entrada naquele hospital. Nove em estado gravíssimo, 
além da morte dos cinco, que já está registrada. Eles 
apresentavam queimaduras de terceiro grau na face, 
tórax e braço. Uma ala do hospital – V. Exª, que é mé-
dico, Senador Mão Santa, atente bem –, uma ala do 
hospital foi isolada para receber essas vítimas. Fizeram 
uma verdadeira fogueira humana. 

O mais grave no episódio é exatamente o fato de 
não constituir uma exceção, mas inversamente uma 
regra; rebeliões têm sido rotineiras em todos os pre-
sídios do País. A violência das ruas apenas reflete a 
violência das próprias prisões. E as estatísticas não 
mentem. Tome-se a título exemplificativo as taxas de 
homicídios e de crimes contra o patrimônio. Um impres-
sionante número de aproximadamente 48 mil mortes 
por ano no Brasil, que atualmente é um dos países 
que detém as maiores taxas de homicídios. A evolu-
ção dessa taxa entre os anos de 1980 e 2004 revela 
que ela foi multiplicada por três. O aumento dos crimes 
contra o patrimônio também tem sido muito significa-
tivo. O crescimento médio dos crimes dessa natureza 
nas principais capitais do País, apenas nos últimos 
cinco anos, foi de 23%. As pesquisas que comparam 
a situação na segurança pública em diversos países 
também servem para demonstrar, com igual eloquên-
cia, a triste situação a que o Brasil chegou. 

Em novembro do ano passado, Srs. Senadores, o 
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) divul-
gou estudo comparativo entre onze países da África, 
Américas, Ásia e Europa, situados em diversos níveis 
de desenvolvimento econômico e social, no período de 
1990 a 2005. A dramática constatação, Srs. Senadores, 
foi a de que o Brasil é o país mais violento de todos 
esses com aterradora taxa de 4,69 homicídios a cada 
100 mil habitantes. E ainda, o que é mais chocante: o 
país que apresentou o maior número de violência en-
tre os onze pesquisados, a África do Sul, tem um taxa 
de homicídios que é quase a metade da brasileira, ou 
seja, 2,94 homicídios a cada 100 mil habitantes. 

Levando-se em conta que nossos índices de ho-
micídios são equivalentes àqueles verificados em pa-
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íses que se encontram em situação de conflito ou nas 
cidades colombianas de Bogotá e Medellín, à época 
em que eram controladas pelos cartéis do narcotráfico, 
não causa nenhuma surpresa que o representante da 
Anistia Internacional para o Brasil tenha afirmado no 
evento de divulgação do último relatório da entidade 
que a segurança pública é o pior problema do País 
hoje em dia. 

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, tampou-
co surpreende o péssimo julgamento que a popula-
ção faz das políticas governamentais para a área de 
segurança. 

A pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de 
Opinião Pública e Estatística (Ibope) para a Confede-
ração Nacional de Indústria (CNI), que foi divulgada 
na última semana do mês passado, apontou que nada 
menos que 56% dos entrevistados reprovam a atuação 
do Executivo federal nesse setor.

Aliás, apesar dos altos índices de popularidade 
que o Presidente Lula ostenta, essa área do Governo 
é mal avaliada desde o início do seu primeiro mandato. 
Embora outros aspectos da atuação governamental, 
como a política de juros, os impostos e as ações na 
área de saúde, também sejam reprovados pelos bra-
sileiros, é exatamente na segurança pública que se 
constatam os mais elevados índices de reprovação. 
Mais do que reprovar a atuação do Governo na área 
de segurança pública, o povo brasileiro esta, justifica-
damente, alarmado com a situação. 

Senador Mão Santa, pesquisa de opinião pública 
do Instituto Sensus, patrocinada pela Confederação 
Nacional dos Transportes (CNT), realizada há dois 
anos, revelou que na opinião de mais de 76% dos en-
trevistados a violência e a criminalidade do País estão 
fora do controle das autoridades.,

Meu objetivo nesta fala, Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, é mais do que manifestar a minha preo-
cupação com o grave quadro de segurança no Brasil; 
é trazer ao conhecimento desta Casa o descalabro a 
que chegou a situação de segurança no meu Estado, 
a Paraíba, nas últimas semanas, da qual a rebelião 
no Presídio do Roger, que mencionei, é apenas um 
pequeno exemplo. 

Indefesos, em face da atuação desenfreada da 
bandidagem, e vulneráveis por conta da absoluta inép-
cia do Governo Estadual para cumprir a sua obriga-
ção de garantir a segurança coletiva, os paraibanos 
assistem estarrecidos a uma escalada de execuções, 
assaltos a cidadãos e a agências bancárias, a casas 
lotéricas, a ônibus urbanos e interurbanos. 

Desde a Capital paraibana, a minha querida João 
Pessoa, até as mais remotas localidades do interior, 
o que os órgãos de comunicação local registram são 

ações cada vez mais ousadas dos delinquentes, que 
se sentem confiantes para agir. 

Afinal, Srs. Senadores, o que se observa da parte 
das autoridades estaduais do meu Estado, encarrega-
das de prevenir e reprimir a criminalidade, é a paralisia, 
a desorientação, a ausência de uma postura firme e 
decidida no seu enfrentamento.

Uma rápida leitura nos jornais da Paraíba trans-
mite perplexidade ante a infindável lista de barbarida-
des que ocorrem. Ficam evidentes, de um lado, o total 
desapreço demonstrado pelos bandidos em relação à 
vida dos seus semelhantes, sua volúpia de apropriar-
se dos bens alheios; e, de outro lado, a incompetência, 
o descaso mesmo – pode-se dizer – do Governo do 
Estado perante a gravíssima situação.

Eu citaria, por exemplo, Sr. Presidente, um fato 
ocorrido no pequeno Município de Pilar, onde, duas 
semanas atrás, um jovem de apenas 17 anos foi se-
questrado por cinco homens encapuzados e armados 
com revólveres e pistolas que invadiram sua residência 
e, após se identificarem como policiais, levaram-no.

Ainda no mesmo dia, o corpo do jovem foi en-
contrado pela Policia, com várias perfurações à bala, 
na zona rural da vizinha e também pequena cidade 
de Pedras de Fogo.

Para a Polícia, a bárbara execução deve estar 
ligada ao tráfico de drogas, que, como se pode ver, já 
estende seus tentáculos às pequenas localidades do 
interior do meu Estado. Não é privilégio do Rio, nem 
das capitais; é uma praga que já adentrou o interior.

No último dia 3, em plena luz do dia, os mora-
dores da Praia de Campina, litoral norte da Paraíba, 
tiveram sua tranquilidade abalada por quatro homens 
encapuzados e armados que praticaram uma sucessão 
de assaltos. Após saquearem os caixas de três mer-
cadinhos, os meliantes roubaram duas motocicletas 
e três automóveis, além de invadirem três residências 
situadas à beira-mar, onde rendaram os proprietários 
e roubaram objetos e dinheiro.

Como se vê, Sr. Presidente, por todo o territó-
rio da Paraíba verifica-se a atuação desenfreada da 
bandidagem. Na cidade de Guarabira, simpática Rai-
nha do Brejo, no agreste paraibano, um jornalista foi 
assaltado e espancado enquanto abria o portão de 
sua residência, às primeiras horas da manhã no dia 
1º deste mês. 

Na cidade de Bayeux, junto a João Pessoa, um 
ex-presidiário foi executado com seis disparos por dois 
homens em uma motocicleta, no início da manhã do 
último dia 7, em frente ao bar pertencente à sua mãe. 
Outra execução teve lugar no Bairro de Mandacaru, 
na Capital, na madrugada do dia 2: um homem foi ar-
rastado de dentro de sua casa, enquanto seus fami-
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liares dormiam, e executado a tiros na porta por seis 
homens encapuzados. Os indícios sugerem mais um 
caso de acerto de contas.

A Cidade de Pocinhos, no Cariri paraibano, com 
apenas 17 mil habitantes, também tem sofrido com 
a criminalidade. Recentemente, a ação de homens 
armados voltou a provocar medo nos seus morado-
res quando dois bandidos invadiram a casa lotérica 
localizada bem no centro da cidade. Após anunciar o 
assalto, a dupla rendeu os funcionários e mais de 20 
clientes que estavam no estabelecimento e roubou todo 
o dinheiro da lotérica, além dos valores dos benefícios 
das vítimas, que recebiam nada mais, nada menos, do 
que o pagamento do Bolsa Família. Sr. Presidente, no 
mês de junho passado, delinquentes já haviam arrom-
bado vários estabelecimentos comerciais e agências 
do Banco do Brasil no Município. 

Nem na Capital as autoridades conseguem man-
ter o controle da situação. Na manhã do último dia 30, 
uma agência do Banco do Nordeste foi assaltada por 
três homens armados. Embora o assalto tenha sido 
filmado pelas câmeras de segurança do banco, os 
assaltantes, que fugiram no carro de um dos servido-
res do estabelecimento levando um malote bancário, 
ainda não foram presos.

Para que se tenha uma medida da virulência da 
onda de crimes que assola o meu Estado, a Paraíba, 
basta mencionar o que vem ocorrendo em termos de 
assaltos a ônibus na capital. De acordo com os boletins 
de ocorrência da Polícia, entre os dias 5 e 10 de setem-
bro, foram registrados 10 assaltos em ônibus, dentro da 
nossa capital. Somente no dia 14 de setembro, foram 
praticados nada menos do que 15 assaltos a ônibus: 
nove durante o dia e seis na madrugada. Foram mais 
de vinte e cinco roubos no período de dez dias.

Em muitos desses acontecimentos, Senador Mão 
Santa, os bandidos, após roubarem todos os pertences 
do cobrador, motorista e passageiros, mostram toda 
a sua audácia fugindo a pé. Fugindo a pé, é verdade! 
Fugindo a pé... E nada acontece. 

Também, Sr. Presidente, reina a insegurança nas 
estradas da Paraíba. Na madrugada do dia 16 de se-
tembro, o motorista e os passageiros de um ônibus, que 
viajavam de Natal, no vizinho Estado do Rio Grande 
do Norte, com destino à cidade de Crato, no Ceará, 
tiveram objetos de valor, dinheiro e documentos rouba-
dos depois de serem surpreendidos por uma barricada 
preparada por assaltantes no sertão paraibano. Foi no 
Município de Jericó, entre Catolé do Rocha e Pombal, 
que o motorista foi interceptado e forçado a parar por 
barricadas de pedras. Os cinco assaltantes armados, 
que invadiram o ônibus e obrigaram o motorista a des-
viar por uma estrada de barro, levaram, inclusive, a 

arma e o colete à prova de bala de um policial militar 
que viajava fardado no coletivo.

O mais chocante, Srªs e Srs. Senadores, é tes-
temunhar a estreiteza, a mesquinhez política e a indi-
ferença do atual Governo do Estado, mesmo quando 
defrontado com um quadro dessa gravidade. 

Veja-se a situação do Município de São João 
do Cariri, que ficou desprovido de qualquer tipo de 
policiamento em virtude, única e exclusivamente, do 
partidarismo, da política sectária e irresponsável do 
Governo do Estado. A única viatura policial da cidade 
foi recolhida, porque o Governo do Estado não está for-
necendo alimentação aos policial daquele Município. Os 
quatro PMS, que se revezam em duplas para atender 
à população, avisaram ao Prefeito que o contingente 
foi recolhido e não tem mais condições de continuar 
o rodízio, por falta de comida. Isso é na Paraíba, no 
Município de São João do Cariri. 

Qualificando a situação de “calamidade pública” – 
e atribuindo sua inteira responsabilidade ao Governo do 
Estado –, o Prefeito Pedro Medeiros Filho comunicou 
o caso ao Ministério Público e ao Judiciário locais.

O Prefeito, Sr. Presidente – atentai bem, Sena-
dor Mão Santa, atentai bem! –, o Prefeito explica que 
o Governador José Maranhão se recusa a assinar 
convênio sem custos para o Estado para que o Muni-
cípio possa fornecer alimentação diária dos policiais e 
a cota de gasolina da viatura. Desse modo, o Prefeito 
fica impedido de prestar contas dessas despesas pe-
rante o Tribunal de Contas do Estado.

E por que deixa o Governo do Estado, Senador 
Antonio Carlos Valadares...

(Interrupção do som.)

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Para concluir, Senador Efraim.

O SR. EFRAIM MORAIS (DEM – PB) – Sr. Pre-
sidente, eu pediria a V. Exª mais cinco minutos, para 
concluir. Conheço a tolerância de V. Exª e, em se tra-
tando de um assunto da maior importância, que é a 
segurança, eu pediria a V. Exª mais cinco minutos 
para concluir meu pronunciamento. Sabendo da ex-
traordinária tolerância de V. Exª e, claro, conhecedor 
dessas dificuldades do meu Estado, V. Exª vai dizer 
que sim, que é pouco, e colocará até dez minutos à 
minha disposição – conheço o coração do piauiense 
Mão Santa – para que eu possa concluir este meu 
pronunciamento.

É um apelo que faço a V. Exª em nome da po-
pulação da Paraíba, que não consegue mais ir e vir. 
Em nome da população da Paraíba, que não conse-
gue mais sair de casa por falta de segurança. É isso 
que peço a V. Exª, em nome não deste Senador, mas 
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em nome dos paraibanos. Se vai, não sabe se volta – 
essa é a verdade.

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)

Portanto, Sr. Presidente, por que deixa o Governo 
do Estado de cumprir sua obrigação de prestar segu-
rança à população daquele Município do Cariri parai-
bano, do qual cortou também os convênios na área de 
transporte escolar? Simples, Senador Tuma, simples: 
pela mais mesquinha das razões, Sr. Presidente, por-
que o Prefeito daquela cidade é filho de um Deputado 
Estadual que é adversário do atual Governador.

Pois bem, para terminar de compor o quadro caó-
tico de segurança pública do Estado, tivemos a decisão 
da Associação dos Policiais Civis da Paraíba (Aspol) 
de paralisar as atividades da categoria no dia 8 pas-
sado. Desde o dia 2, os agentes e escrivães haviam 
deflagrado uma “operação-padrão”, que prejudicava 
severamente o atendimento à população. Inclusive os 
delegados da Paraíba estão em greve. Eles reivindicam 
do Governador o imediato cumprimento da Constitui-
ção Federal, com a implantação da remuneração na 
forma de subsídio, sem os “penduricalhos” de gratifi-
cações hoje existentes. Buscam, ainda, a aplicação do 
mesmo percentual de aumento que foi concedido aos 
delegados ao longo dos últimos seis anos, da ordem 
de 220%, haja vista que os demais policiais civis tam-
bém tiveram apenas 83% desse reajuste. 

Se o Governador mantiver a atitude de descaso, 
não mostrar sensibilidade e tato para negociar com os 
policiais civis, é fácil avaliar as consequências que o 
descontentamento da categoria trará para a já dete-
riorada situação da segurança pública do meu querido 
Estado da Paraíba.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, há pouco 
mais de uma semana, os brasileiros assistiram – cheios 
de indignação, revolta e preocupação – a mais um ca-
pítulo da interminável guerra do tráfico de drogas no 
Rio de Janeiro.

Fazendo uso de seu espetacular poder fogo, ad-
quirido graças a seus monumentais recursos financei-
ros, os narcotraficantes cariocas derrubaram um heli-
cóptero das forças de segurança locais, matando dois 
policiais que o tripulavam. O que se viu, na sequência, 
foi o costumeiro desencadeamento da violência, com 
os sanguinários enfrentamentos que evocam o cenário 
de uma guerra civil.

A cidade do Rio de Janeiro, como já disse, não é 
um caso isolado, mas uma síntese do Brasil, em que 
a criminalidade avança, sem controle.

A Paraíba, Srªs e Srs. Senadores, guardadas as 
proporções, vive o mesmo drama. Vê-se em meio a 
um ambiente de faroeste, com execuções à queima-

roupa, assaltos a bancos, ônibus e residências sendo 
cometidos a qualquer hora do dia ou da noite.

Se pretendemos evitar que o Brasil venha a ser 
completamente dominado pelo crime, não há tempo 
a perder. O Governo Federal e os governos estadu-
ais, com a colaboração das prefeituras, têm de agir de 
imediato, com absoluto rigor e firmeza, para reverter 
essa quadro trágico.

Essa é a cobrança que faço aos governos fede-
ral e estadual, sem qualquer ranço partidário. Quando 
o interesse público está em jogo, não há partidos ou 
ideologias, mas o dever comum de defender a lei, a 
ordem e a cidadania.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 

Essas foram as palavras do Senador Efraim Morais, 
apavorado com a violência no seu Estado e no Brasil. 
Poderíamos sintetizá-la: “Socorro! Socorro! Socorro!”, 
grita o povo da Paraíba ao Presidente da República. 

Agora vamos...
O SR. EFRAIM MORAIS (DEM – PB) – E ao 

Governador também.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – E 

ao Governador do Estado. 
Agora, uma liderança. Está inscrito Antonio Car-

los Valadares, que é do PSB de Sergipe.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/

PSB – SE. Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, estou ingressando, 
ao lado de outros Senadores, com um requerimento 
pedindo a realização de uma sessão especial em ho-
menagem ao municipalismo brasileiro para o dia 18 
de novembro deste ano.

No dia 23 deste mês, os Municípios brasileiros 
comemoraram o Dia Nacional em Defesa dos Municí-
pios. Foi um dia de reuniões, de passeatas, de debates 
nas Assembleias Legislativas, nas Câmaras Municipais, 
nas prefeituras, em todo o Brasil. Quase três mil Muni-
cípios se integraram a essa comemoração idealizada 
pela Confederação Nacional dos Municípios.

E o Senado Federal, que é a Casa da Federação, 
Sr. Presidente, no momento de dificuldades por que pas-
sam as municipalidades brasileiras, não poderia deixar 
de expressar, em primeiro lugar, a sua solidariedade 
e, em segundo lugar, marcar um dia para realização 
de um evento especial dedicado exclusivamente ao 
municipalismo brasileiro.

É quase certo, Sr. Presidente, que um político, 
candidatando-se a prefeito no Brasil, principalmente 
num Município pequeno, ao ser diplomado e ao to-
mar posse, esteja assinando o seu próprio atestado 
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de óbito político, o seu desaparecimento da vida pú-
blica, porque, diante da pequenez dos recursos hoje 
existentes nas comunas municipais, os prefeitos ficam 
quase que impossibilitados da realização de obras ou 
mesmo do pagamento em dia dos seus funcionários 
ou mesmo do atendimento às necessidades básicas 
da população relacionadas à educação, à saúde, à 
coleta de lixo. 

É verdade que a nossa Constituição, a Constitui-
ção Federal de 1988, deu uma autonomia maior aos 
Municípios, uma autonomia política, e também maiores 
responsabilidades no que diz respeito à condução dos 
problemas municipais. 

A Constituição e as leis subsequentes atribuíram 
aos Municípios autonomia política para eleger o Pre-
feito, o Vice-Prefeito, a Câmara de Vereadores, para 
fazer o organograma da organização da Prefeitura, 
para fazer concurso público para preenchimento dos 
cargos da municipalidade.

Mas, Sr. Presidente, os encargos que foram dados 
aos Municípios ficaram insuportáveis, assoberbaram 
as finanças municipais, tanto que programas criados 
no âmbito federal ou estadual são executados pelos 
Municípios e têm que ter uma contrapartida. Eles têm 
que ter uma compensação financeira para realização 
daquela obra ou daquele serviço, sem o que não ha-
verá transferência de recursos ou haverá inadimplên-
cia perante os órgãos de fiscalização federal – Tribu-
nal de Contas, CGU, Ministério Público, tudo em cima 
dos Prefeitos.

Então, é preciso que nós ocupemos a tribuna 
neste momento de dificuldades, muito embora tam-
bém reconheçamos que o Governo Federal, diante da 
crise que se abateu mundialmente e que teve reflexo 
no Brasil, foi obrigado a desonerar determinados seg-
mentos industriais, como o da indústria automobilística, 
fazendo com que houvesse uma redução correspon-
dente do Fundo de Participação dos Municípios, que 
é composto do IPI e do Imposto de Renda.

Com essa desoneração, essa renúncia fiscal, 
o maior impacto foi sobre as contas dos Municípios. 
Apesar, então, desse reforço de R$1 bilhão, Senador 
Tuma, que está sendo dado pelo Governo Federal, não 
vai ser possível ainda resolver essa situação. Ela fica 
adiada para que uma nova alternativa seja criada, a fim 
de disponibilizar os Municípios de mais recursos para 
realização de seus serviços, que são serviços básicos 
da população. O povo mora no Município, a cobrança 
vai em cima do prefeito, dos vereadores, e nós esta-
mos aqui, no Senado Federal, longe dos Municípios. 
O Governo está longe dos Municípios. Muito embora 
estejamos perto, porque todas as semanas estamos 
percorrendo os nossos Municípios, a responsabilidade 

maior recai sobre os administradores, sobre os ges-
tores municipais.

As fórmulas seriam tantas, mas podemos falar 
em duas: uma reforma tributária, que não veio, para 
uma redivisão do bolo tributário; e uma redistribuição 
das contribuições sociais que são cobradas pelo Go-
verno Federal, as quais não vão para os cofres mu-
nicipais. Mais de 60% dos recursos estão nas mãos 
da União, enquanto os Municípios não chegam nem 
a 15% da arrecadação nacional. Há uma distorção, 
há uma injustiça.

Uma democracia sem Municípios fortes é uma 
democracia frágil. 

Concedo um aparte, antes de terminar, ao Se-
nador Romeu Tuma. 

O Sr. Romeu Tuma (PTB – SP) – Vou procurar 
ser rápido, Senador Valadares...

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Em seguida, o Senador Jefferson Praia.

O Sr. Romeu Tuma (PTB – SP) – Eu divido com 
ele, porque praticamente...

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Blo-
co/PSB – SE) – O Senador Mão Santa nos dará mais 
um tempinho. Porque, na realidade, nós temos vinte 
minutos, Senador. Nós temos direito a vinte minutos 
depois da Ordem do Dia. Eu sou o Líder do PSB e 
estou falando como Líder. Então, tenho direito a vinte 
minutos.

O Sr. Romeu Tuma (PTB – SP) – É que não pode 
dar aparte, Senador. Essa é uma gentileza...

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – O senhor nos concedeu cinco, não foi? 

O Sr. Romeu Tuma (PTB – SP) – A gentileza de 
V. Exª e do Presidente poderá permitir...

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Não foi? 

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Dez era a nota. Ali não era o tempo. A nota que V. Exª 
merece.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Ah, dez! Muito obrigado. Então, nos dê 
mais dez para podermos debater esse assunto, que é 
da maior importância para o povo brasileiro.

Concedo o aparte ao Senador Romeu Tuma. 
O Sr. Romeu Tuma (PTB – SP) – Senador Vala-

dares, V. Exª traz um grito praticamente de sufoco dos 
Prefeitos do Brasil inteiro, que estão, provavelmente, no 
altar pedindo que Deus os ajude. Eles estão na forca, 
já com um pé fora do banquinho; só falta tirar o outro 
para que eles realmente morram politicamente. Eu 
estive esta semana com alguns prefeitos, e um deles 
me dizia: há prefeitos “zero quilômetro”, que acabaram 
de entrar na gestão pública, e ele acha que em breve 
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haverá muitas renúncias em razão da incapacidade 
econômico-financeira de gerenciar as obrigações que 
o Município recebeu. E outra coisa que esta assustan-
do bastante os prefeitos, Senador Jefferson, é que nos 
precatórios os juízes estão sequestrando as rendas 
dos Municípios. Eles já têm uma dificuldade imensa, 
e estão sendo sequestrados quando há uma decisão 
judicial de pagamento de precatórios altos.

(Interrupção do som.)

O Sr. Romeu Tuma (PTB – SP) – Um deles me 
dizia que um terreno desapropriado na entrada da ci-
dade, hoje, é avaliado em três milhões, o precatório é 
de treze, e não há como entrar na Justiça para rever 
o valor. Outra coisa: os juízes determinam ao Prefei-
to a compra de medicamentos. Segundo o Prefeito 
que estava me explicando, não era um medicamen-
to nacional, não havia na cidade, e ele foi obrigado a 
depositar R$80 mil, que foi o custo informado do me-
dicamento. A pessoa, infelizmente, uma semana de-
pois, morreu, e o dinheiro não retornou. Então, há um 
sufoco muito grande sobre as prefeituras, sendo que o 
Governo Federal e o Estadual têm obrigação de aten-
der a determinados fatos. O senhor estava presente, 
quando nós tivemos o debate com o Presidente Lula, 
e ele fez o acordo de que repassaria toda a diferença 
da arrecadação do ano passado para com este ano, 
complementando, mas quase nenhum Prefeito rece-
beu por inteiro. Então, estou pedindo as planilhas do 
que eles receberam do ano passado para este ano, 
para comunicar, principalmente ao Ministro do Plane-
jamento e da Fazenda, para ver se volta o equilíbrio 
da arrecadação para fazer frente aos compromissos 
que os Municípios têm. Cumprimento V. Exª e peço 
desculpas pelo aparte.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Pelo contrário; o aparte de V. Exª vem ao 
encontro do nosso objetivo, que é fortalecer o muni-
cipalismo e reconhecer que, sem os municípios, nós 
não poderemos realizar as obras fundamentais para 
o povo brasileiro, porque o povo mora lá nos Municí-
pios. Se nós colocarmos na estaca zero as finanças 
municipais, mais problemas serão criados em todas 
as áreas, e isso vai rebater, sem dúvida alguma, aqui 
no Governo central.

Concedo a palavra ao Senador Jefferson Praia.
O Sr. Jefferson Praia (PDT – AM) – Senador 

Antonio Carlos Valadares, eu também sou municipa-
lista e entendo os problemas que estamos passando 
neste momento. Tivemos agora, recentemente, no meu 
Estado, uma reunião pela Associação dos Prefeitos 
do Estado do Amazonas, para discutirmos diversos 
pontos que estão, hoje, travando, de certo modo, o de-

senvolvimento econômico dos Municípios. E, é claro, 
temos uma agenda pela frente dentro do contexto de 
fortalecermos os Municípios no nosso País, revendo 
essa questão da relação entre União, Estados e Mu-
nicípios. V. Exª coloca a questão da reforma tributária, 
que é um outro ponto importantíssimo, mas eu gosta-
ria de colocar também dentro desse contexto um outro 
ponto, relacionado à gestão municipal, de os Prefeitos 
estarem preparados para administrar os Municípios. 
Nós hoje sabemos – V. Exª falou de posse, eu lembrei 
– que há Prefeito que toma posse e não sabe adminis-
trar o Município, não faz um planejamento adequado. 
Temos problemas dentro das prefeituras com pessoas 
que muitas vezes não estão preparadas para ajudar o 
Prefeito dentro do contexto de um planejamento e da 
boa realização das obras públicas. E, ao final da história 
toda, o que acontece? Temos aí diversos Municípios 
inadimplentes, e, quando vem o outro mais à frente, 
não consegue... Por exemplo, no meu caso, eu estabe-
leci emendas para diversos Municípios do Estado do 
Amazonas, e pouquíssimos estão tendo condições de 
viabilizar essas emendas. Por quê? Porque estão com 
problemas para receberem as emendas, estão com 
diversas pendências burocráticas. E eu percebo que 
essas pendências, muitas delas ocorreram por falta, 
talvez, de preparação dos gestores. Acredito que é um 
problema nacional. Nós temos que ver como podemos 
contribuir para que tenhamos melhores gestores mu-
nicipais, para podermos avançar dentro da agenda de 
fortalecimento do municipalismo. Muito obrigado.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Blo-
co/PSB – SE) – Agradeço a V. Exª. Sem dúvida que 
o preparo do administrador é importante, e não só o 
preparo como ter ao seu redor assessores capazes de 
desenvolver um trabalho que acelere a ação do gestor 
municipal. Para tanto, eu posso dizer o seguinte: um 
dos grandes problemas que tem acarretado o atraso 
na liberação de recursos ou mesmo o bloqueio da 
transferência de recursos é a questão da Previdência, 
que é gravíssima.

(Interrupção do som.)

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Blo-
co/PSB – SE) – Sabemos que houve uma negociação 
de 240 meses, mas, mesmo assim, alguns Prefeitos 
não puderam fazer a renegociação tal o volume do 
endividamento, não só com a Previdência, como tam-
bém o endividamento relacionado com o regime de 
precatórios.

Então, a situação é grave e precisa ser contornada 
com várias ações. Uma delas é justamente esta: levar 
aos Prefeitos a possibilidade de aumento de suas re-
ceitas. E esse aumento deve ser acompanhado de uma 
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exigência fundamental: que o dinheiro adicional, que o 
recurso adicional seja aplicado em obras de infraestru-
tura, porque, quando surgiu o Fundo de Participação 
dos Municípios, Senador Jefferson, havia a exigência 
de que 50% daquele recurso só poderia ser empre-
gado em despesa de capital. Depois, com o tempo, 
isso foi liberado. Acho que essa liberação não foi boa 
para o Município, porque alguns Prefeitos abusaram 
e passaram a fazer contratos em excesso de pessoal, 
passaram a gastar indevidamente em determinadas 
despesas. Se tivesse permanecido aquela regra de, 
pelo menos, 40%, 30% de aplicação em despesa de 
capital, sem dúvida, a situação dos Municípios hoje 
seria outra.

Então, estou pedindo um aumento de recursos 
para os Municípios, acho que isso tem de acontecer 
mais cedo ou mais tarde. Mas que esse recurso adicio-
nal, esse plus na receita municipal seja acompanhado 
de uma exigência: que só se aplique em obras de in-
fraestrutura – construção de escolas, postos de saúde, 
estradas, ginásios de esportes, enfim, obras infraestru-
turantes, que vão dar um desenvolvimento socioeco-
nômico ao nosso Município. Construção, por exemplo, 
de distritos industriais para colocar à disposição dos 
empresários que queiram investir no Município.

É isso que queremos. Em outra oportunidade, 
vamos entrar em outros assuntos. Acho que este as-
sunto é muito importante e não pode ficar somente 
numa sessão. Então, mostraremos, por A mais B, que 
os Municípios têm tido perdas irreparáveis de suas 
receitas. Isso precisa ser corrigido, e essa correção 
também envolve renúncia fiscal por parte do Governo 
Federal em benefício dos Municípios brasileiros.

Senador Casagrande, concedo um aparte a V. 
Exª, com muito prazer.

O Sr. Renato Casagrande (Bloco/PSB – ES) – 
Agradeço a V. Exª rapidamente, porque sei que seu 
tempo já está curto.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Blo-
co/PSB – SE) – Com a palavra a V. Exª, encerro meu 
pronunciamento. V. Exª tem dois minutos dados pelo 
Presidente.

O Sr. Renato Casagrande (Bloco/PSB – ES) 
– Agradeço muito. Senador Valadares, primeiramen-
te, parabéns pelo pronunciamento. A situação dos 
Municípios é grave. Na sexta-feira passada foi o Dia 
Nacional de Mobilização dos Municípios. Precisamos 
de mais recursos para os Municípios, agora, de forma 
permanente. Tem uma parte da Constituição que diz 
que 75% do ICMS dos Municípios é dividido de acordo 
com o valor adicionado. Eu apresentei uma emenda, 
que V. Exª conhece, que propõe que, além do valor 
adicionado, nós temos de colocar outros critérios: o 

IDH, o tamanho geográfico do Município, população, 
para que não haja essas distorções que existem hoje 
na hora de distribuir o ICMS que cabe aos Municípios. 
Se tem uma grande empresa num Município, isso vira 
um sugador de ICMS dos demais Municípios vizinhos 
e do Estado. Então, nós temos de trabalhar aqui, nós 
precisamos tentar, independentemente da reforma tri-
butária. Não dá para tratar isso na reforma tributária, 
porque não se aprova a reforma tributária. Nós temos 
de pegar dois, três projetos, que tratam da questão 
dos Municípios, que corrigem a distribuição, e fazer a 
votação dessas matérias. Obrigado, Senador.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Blo-
co/PSB – SE) – Senador Casagrande, atualmente é 
de 23,5% a participação dos Municípios no IPI e no 
Imposto de Renda. Se nós aumentássemos em 1%, 
com essa exigência a que me referi, não sei se resol-
veria o problema, mas iria amenizar muito a situação 
dos Municípios.

Obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 

Após o brilhante pronunciamento de Antonio Carlos 
Valadares, que representa o PSB de Sergipe, convida-
mos, como orador inscrito, o Senador Jefferson Praia. 
Jefferson Praia é Senador pelo Amazonas e representa 
o PDT nesta Casa.

Senador Jefferson Praia, a tribuna o aguarda, e, 
ansiosamente, não só o povo do Amazonas, mas de 
todo o Brasil.

O SR. JEFFERSON PRAIA (PDT – AM. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Obrigado, Sr. Presidente.

Eu gostaria, neste momento, de destacar diver-
sos jornais do Estado do Amazonas, diante da come-
moração que tivemos no dia 24 de outubro dos 340 
anos de Manaus.

Começo, Sr. Presidente, com a edição especial 
do jornal A Crítica, que diz o seguinte, em sua pri-
meira página:

Com os olhos para o futuro, Manaus ne-
gligencia seu passado.

Coração ou cérebro? Difícil definir a que 
parte do corpo humano o Centro Histórico de 
Manaus corresponderia no conjunto da capital 
da Amazônia.

O fato é que, coração ou cérebro, o Cen-
tro está doente. As antigas ruas que eram 
origem de um orgulho sem precedentes, hoje 
estão apinhadas de vendedores ambulantes, 
mendigos e marginais. Nos calçadões porten-
tosos por onde circulava o abundante dinheiro 
da Zona Franca, hoje restam alguns poucos 
pequenos comércios que insistem em perma-
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necer onde estão quando a maioria de seus 
vizinhos já migrou para outros centros comer-
ciais mais modernos.A dor do Centro é a dor 
de uma cidade que, mais que nunca, busca 
uma identidade em meio a “revoluções eco-
nômicas” que, de tempos em tempos, muda 
feições, povos e o rosto de Manaus.

O Centro Histórico ainda é morada de 
tradicionais famílias da cidade, mas será este 
o seu destino em tempos de modernidade? 
Morada de uns poucos e dormitório daqueles 
que a cidade não quer mais?

Para o técnico em Ciências Sociais do 
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional (IPHAN), André Bazzanella, a histó-
ria mostrou que, com o tempo, várias Manaus 
foram se sucedendo. Reconstruções suces-
sivas dentro de um mesmo espaço urbano. 
“O problema é que as cidades não podem se 
suceder, porque o que fica da que passou é 
destruído. As cidades têm se ser simultâne-
as”, afirma.

E, a cada Manaus construída, um pouco 
(e, às vezes, tudo) vai ficando para trás. Onde 
está o Forte de São José do Rio Negro, berço 
de nascimento da cidade?

Projetar o futuro é fundamental para o 
desenvolvimento de uma cidade, entretanto, 
Manaus observou, nos últimos anos, um inten-
so processo de esquecimento de seu passado, 
hoje relegado a alguns poucos prédios históri-
cos e à memória dos nossos velhos.

O “I Fórum A CRÍTICA Manaus: cons-
truindo os próximos 60 anos” reuniu especia-
listas dedicados ao estudo do Centro Histórico 
de Manaus, que chegaram ao consenso de 
que, sim, é possível termos um Centro mais 
saudável, desde que todos, Poder Público e 
sociedade civil organizada, atuem juntos. Mas 
antes dessa união, é preciso que a cidade vol-
te os seus olhos, sempre focados no futuro, 
e aprenda um pouco mais com os erros de 
seu passado.

Sr. Presidente, nesta primeira página da edição 
especial do jornal A Crítica, eles fazem aqui uma ci-
tação, que eu gostaria de rapidamente ler, do nosso 
saudoso Senador Jefferson Péres, trecho de evoca-
ção de Manaus como a vi ou sonhei. Diz o Senador 
Jefferson Péres:

Romper com o que fomos significaria cortar ra-
ízes, implicaria uma automutilação, uma perda de 
identidade. Por mais próspera que se apresente, uma 

comunidade amnésica será vazia como um corpo sem 
alma, se me permitem o lugar-comum.

Sr. Presidente, gostaria também de rapidamente 
destacar o que diz outro jornal do nosso Estado, Ama-
zonas em Tempo:

As cidades são criadas à imagem e se-
melhança dos sonhos e ambições dos seus 
pioneiros. Por primeiro, a fortaleza e a bandei-
ra que delimitam o território conquistado, mas 
também é o marco da expansão, se não houver 
mudança dos planos – por algum motivo, não 
foi possível fixar-se nessa primeira escolha. 
Depois, são os arruamentos, as construções, 
os monumentos, as ruas desenhando o futuro, 
que só existe enquanto presente, porque não 
se vive no futuro.

Em 340 anos, Manaus seguiu os proce-
dimentos das cidades.

Seu primeiro e grande arquiteto da mo-
dernidade foi Eduardo Ribeiro, chamado de 
“Pensador”, pois olhava além da realidade 
imediata, como fazem os visionários e, talvez, 
por isso tenham dado o seu nome ao único 
hospital psiquiátrico da capital amazonense e 
à sua (no princípio do século 20) avenida mais 
importante, centro comercial e financeiro da 
riqueza construída por uma única árvore: a se-
ringueira. Ribeiro criou o destino de Manaus à 
imagem e semelhança das cidades européias 
do século 19. Até hoje uma febre de nostalgia 
marca essa história e impacta as novas ge-
rações de nativos e migrantes que habitam a 
maior cidade da Amazônia.

Para celebrar esses 340 anos de funda-
ção e de inserção de Manaus na história do 
mundo moderno, o Em Tempo, leva, nesta edi-
ção, os seus leitores a uma viagem por essa 
paisagem tantas vezes mudada; uma viagem 
por uma cidade que se esforça por construir 
a própria imagem e semelhança.

Sr. Presidente, destaco também o que diz o Jor-
nal do Commercio referente aos 340 anos de Manaus. 
O jornal é um dos mais antigos do Estado, fundado 
em 1904.

Futuro é o presente de Manaus.
Manaus chega aos 340 anos refletindo a 

juventude de quem se prepara para entrar no 
futuro, com o fôlego de uma metrópole acos-
tumada a mudar e superar obstáculos.

Isso é o que diz o Jornal do Commercio.
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Senador Romeu Tuma, é com muito prazer que 
ouço V. Exª.

O Sr. Romeu Tuma (PTB – SP) – Desculpe, Se-
nador Jefferson, eu me julgo um amante da Amazô-
nia. Várias vezes fui a Manaus como chefe de polícia 
e hoje eu vou por razões que o Arthur Virgílio sempre 
conta para os companheiros, pelo amor que tenho a 
Manaus, à Amazônia. Andei pelo interior do Amazo-
nas, e é profundamente amargo realmente o que se 
vê na região do comércio de Manaus: várias portas 
fechadas, um comércio diminuto, e a população pra-
ticamente vai ao shopping para fazer suas compras 
dos produtos necessários. Abandonou-se totalmente o 
comércio. É claro que a Zona Franca, através da Drª... 
Senador Arthur, me ajude...

O SR. JEFFERSON PRAIA (PDT – AM) – Flávia 
Grosso, Superintende da Suframa. Flávia Grosso.

O Sr. Romeu Tuma (PTB – SP) – A Flávia tem 
um potencial enorme, não só para zelar pelo desen-
volvimento econômico e financeiro e da produção da 
região amazônica, como serviços sociais que eu des-
conhecia e que ela apresentou na última vez em que 
lá estive. Encontrei com ela aqui em Brasília junto com 
V. Exª, fazendo a abertura da Feira Verde de Manaus 
e mostrando...

O SR. JEFFERSON PRAIA (PDT – AM) – Feira 
Internacional da Amazônia.

O Sr. Romeu Tuma (PTB – SP) – Feira Interna-
cional da Amazônia. Então, queria me solidarizar com 
V. Exª e dizer que o Arthur Virgílio, V. Exª, os membros 
do Amazonas contam com mais um Senador que é 
clonado pelo Amazonas. Então, eu cumprimento V. 
Exª e dou toda a razão a sua angústia, no depoimen-
to, principalmente na escrita do jornal no aniversário 
da região. Obrigado, Senador.

O SR. JEFFERSON PRAIA (PDT – AM) – Muito 
obrigado, Senador Romeu Tuma, V. Exª que representa 
muito bem o Estado de São Paulo, que tem o espírito 
brasileiro, o espírito paulista.

(Interrupção do som.)

O SR. JEFFERSON PRAIA (PDT – AM) – Muito 
obrigado, Sr. Presidente. É com muito prazer que ouço 
o Senador Mozarildo Cavalcanti.

O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Sena-
dor Jefferson Praia, hoje, inclusive, no pronunciamento 
que fiz em homenagem ao ex-Governador e ex-Sena-
dor Gilberto Mestrinho, frisei que estudei em Manaus 
no Colégio Dom Bosco, no Colégio Estadual Paes de 
Carvalho, e só saí de lá para Belém porque quis fazer 
medicina e, à época, não tinha. Então, quero me as-
sociar à homenagem que V. Exª presta a Manaus, aos 
seus 340 anos. Quero dizer que nós de Roraima, que 

já fomos Amazonas e depois fomos desmembrados 
em 1943 por Getúlio Vargas, temos muito orgulho dos 
vizinhos e, portanto, vamos dizer assim, do Estado-Mãe 
que foi o Amazonas para nós, e temos lá uma grande 
colônia amazonense. Portanto, quero me associar aqui 
aos parabéns e à análise que V. Exª faz das transfor-
mações que Manaus sofreu nesses anos.

O SR. JEFFERSON PRAIA (PDT – AM) – Muito 
obrigado, Senador Mozarildo.

Para concluir, Sr. Presidente, quero também des-
tacar o Jornal Diário do Amazonas pelas matérias que 
fizeram referência aos 340 anos e dizer que Manaus 
hoje é uma grande metrópole, tem os seus problemas, 
como todas as metrópoles têm. É claro, nós que somos 
de lá estamos buscando cada vez mais as soluções 
dos problemas enfrentados por aquela cidade que a 
cada dia busca, na verdade, ser uma cidade melhor. 
Nossa cidade tem um povo maravilhoso e, dentro do 
contexto da Amazônia, é uma referência pelo Estado 
em que está inclusa, o Amazonas, Estado com o me-
nor percentual de desmatamento. Assim, nesses 340 
anos, queremos dizer que estamos fazendo a nossa 
parte no contexto de preservar e conservar, cada vez 
mais, aquele Estado.

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

Nós estamos alternando... O Senador Gilvam Borges 
está presente? (Pausa.) Ele estava inscrito como Lí-
der, conforme o documento. Não estando, convidare-
mos outro Líder. Onde está o Senador Arthur Virgílio? 
(Pausa.) O Senador Arthur Virgílio estava aqui agora. 
(Pausa.)

Então, vamos chamar o Senador inscrito Valdir 
Raupp. S. Exª havia cedido a vez à Senadora Serys 
Slhessarenko. S. Exª é o segundo da lista.

Senador Valdir Raupp, PMDB de Rondônia.
O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO. Pronun-

cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, vou fazer aqui uma 
fala em duas partes.

Primeiro, eu quero falar mais uma vez sobre o 
encontro da família Raupp, que ocorreu no Rio Grande 
do Sul, recentemente. Estivemos na cidade de Dom 
Pedro de Alcântara, antigamente colônia São Pedro, 
que congregou mais de setecentas pessoas da família 
Raupp, Há duas semanas, no 22º encontro da família, 
na cidade de Dom Pedro de Alcântara. A última foi em 
Itajaí, Santa Catarina, e a penúltima foi em Sombrio, 
Santa Catarina, e essa foi no Rio Grande do Sul. E, to-
dos os anos, a família Raupp tem se reunido. A minha 
mãe, que é praticamente a matriarca, com 89 anos, 
esteve presente; também o Pe. Sérgio, que ajudou a 
celebrar a missa, com 88 anos.
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Eu assumi o compromisso de que todos os anos, 
daqui para frente, irei participar da festa. Vai fazer 
duzentos anos que a família Raupp chegou ao Bra-
sil. Ela foi mandada ao Rio de Janeiro na época do 
Império para a colônia São Pedro, no Rio Grande do 
Sul, e por lá se espalhou por várias outras instâncias 
do País, por outros Estados do País. Então, eu quero, 
neste momento, mais uma vez registrar o encontro da 
família Raupp na cidade de Dom Pedro de Alcântara, 
no Rio Grande do Sul.

Mas, Sr. Presidente, quero também, neste mo-
mento, falar sobre a PEC nº 87-A, que veio da Câmara 
dos Deputados. Lá era a PEC nº 483, e foi votada em 
primeiro e segundo turno. Já havíamos votado aqui, 
no Senado Federal, há mais ou menos quatro, quase 
cinco anos. Aprovamos em primeiro e segundo tur-
no, no Senado; depois, ficou quatro anos parada na 
Câmara. Mas o Presidente Michel Temer foi grande 
quando assumiu o compromisso com a Bancada de 
Rondônia de colocar essa PEC em votação no dia 16 
de setembro.

E lá votamos, em primeiro e segundo turno, com 
vitória esmagadora. A primeira, com 379 votos favo-
ráveis; a segunda, com 390 votos favoráveis, encami-
nhados por todos os Líderes partidários. 

Quero agradecer a todos os partidos, também à 
Liderança do Governo, Henrique Fontana, que encami-
nhou favorável; à Liderança do meu Partido, o PMDB, 
Henrique Alves; ao Presidente Michel Temer, de quem 
já falei, que foi decisivo na votação desta PEC que vem 
corrigir uma injustiça contra o Estado de Rondônia. 

O que é que estamos pedindo? A isonomia com 
os ex-Territórios de Roraima e Amapá, que já tive-
ram esse benefício há mais de dez, e Rondônia, até 
hoje, ainda arcava com esse ônus, com esse prejuízo. 
Agora, a União está corrigindo, com essas votações 
aqui no Congresso, essa injustiça com o Estado de 
Rondônia. 

Coincidentemente, estou relatando essa matéria 
aqui no Senado Federal; devo relatar amanhã na CCJ 
do Senado. E, passando na CCJ, vamos pedir regime 
de urgência para votar no plenário no dia de amanhã. 
A pauta está sendo trancada, até o momento, com 
três medidas provisórias, de uma das quais, a 466, 
sou relator. Devo fechar esse relatório ainda hoje à 
noite e apresentar também aqui, amanhã, junto com 
os dois relatores das outras medidas provisórias. E, 
votando essas três medidas provisórias amanhã, nós 
votaremos também, imediatamente, por um acordo de 
Líderes – já conversamos com o Presidente Sarney, 
que se dispôs a contribuir, colocando essa matéria em 
votação – essa PEC da transposição. Então, após a 

votação das medidas provisórias, votaremos também 
em dois turnos. 

O Senador Arthur Virgílio, como Líder da Banca-
da, a pedido do Senador Expedito, já está com reque-
rimento pronto para pedir a quebra de interstício para 
votar também, em dois turnos, no dia de amanhã. 

Então, eu quero dizer ao povo de Rondônia, ao 
povo do meu Estado, aos servidores que são atingidos 
positivamente por essa matéria, que, se tudo correr de 
acordo com o que eu estou falando aqui, nós votaremos 
amanhã na CCJ – Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania e no plenário do Senado. 

Se não for possível votar amanhã, nós votaremos 
na próxima semana, mas a tendência é que votemos 
essa matéria amanhã. 

O Líder Gim está perguntando qual a matéria. 
Estou falando das três medidas provisórias que nós 
estamos aqui tentando costurar com as Lideranças 
e com o Presidente Sarney, hoje, para votar as três 
MPs, de uma das quais eu sou o Relator, a outra é 
o Papaléo, a outra eu não sei quem está relatando, 
e também a PEC da transposição do servidor. Isso é 
que eu estava relatando aqui da tribuna, Senador Gim. 
Se V. Exª, como Líder do PTB, estiver de acordo... Eu 
sei que os Líderes do PSDB, do Democratas, do meu 
Partido, o PMDB, já conversamos com o Renan, com 
o Presidente Sarney, com Romero Jucá. Estão todos 
de acordo para votar essa matéria. Aliás, nós precisa-
mos produzir. Eu acho que já está na hora também de 
o Senado... Não quer dizer que nós não produzimos 
muito este ano. Nós estamos nos aproximando do final 
do ano e eu vejo que há necessidade, neste final do 
mês de outubro, novembro e dezembro produzir tudo 
aquilo que nós precisamos votar aqui ainda, que são 
matérias importantes para o nosso País.

Concedo um aparte, com muito prazer, ao nobre 
Senador Líder do PTB, Gim Argello. 

O Sr. Gim Argello (PTB – DF) – Muito obrigado, 
Senador Raupp. Quero dizer ao senhor que participei 
também desse acordo. Hoje pela manhã já conversei 
com o Líder Arthur Virgílio sobre isso, conversei com o 
Líder Agripino, conversei com V. Exª, falei com o Líder 
Renan, já havia conversado com o Líder Mercadan-
te, que está viajando, mas que também está a par, e 
com os demais Líderes. Incluindo essas matérias que 
V. Exª colocou, também já falamos com o Presidente 
Sarney. Hoje, ao meio-dia, estivemos aqui com os re-
presentantes da Polícia Militar do Distrito Federal, do 
Corpo de Bombeiros Militares do Distrito Federal. Já 
chegou essa matéria e está sendo protocolada, agora, 
pelo Deputado Tadeu Filipelli, que é o Presidente do 
PMDB, que é o Presidente da CCJ na Câmara. Já há 
ofício, que está sendo protocolado, com a assinatura 
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de todos os Líderes, inclusive do Líder Jucá e da Líder 
Ideli, na Secretaria da Mesa, para que seja urgência 
urgentíssima, também incluindo-o na pauta. Faz parte 
desse acordo, o que é bom que se deixe claro, para 
amanhã, além das três medidas provisórias e da PEC 
da transposição, a matéria que trata dos policiais mi-
litares e bombeiros militares do Distrito Federal. Por 
quê? Porque é uma questão de justiça para com esses 
trabalhadores, que são um exemplo de policial militar e 
bombeiro militar para o País. Todos os policiais militares 
de Brasília estão muito ansiosos com isso, que passou 
muito tempo na Câmara. Não se trata só de aumento 
de salários, mas também dos quadros, porque são 
muitos os policiais que há 18, 19 anos não conseguem 
nenhuma promoção. Então, estivemos hoje com o Pre-
sidente desta Casa, o Presidente Sarney, e trouxemos 
o Governador de Brasília, José Roberto Arruda, que 
é do Partido Democratas, mas fazemos política com 
grandeza, pensando em todos. Então, tivemos hoje 
uma reunião muito importante, em que ficou definido, 
junto com os demais Líderes, que, nos quadros de 
amanhã, essa matéria também entra, porque é uma 
matéria consensual. Seria só isso, ex-Líder do PMDB 
e nosso amigo, Valdir Raupp. Muito obrigado.

O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO) – Obriga-
do. Votaremos também a PEC dos bombeiros e dos 
militares, se Deus quiser.

Sr. Presidente, chegou, agora, às minhas mãos, 
o registro completo da festa da família Raupp. Vou 
gastar esses três minutos que me restam para falar 
sobre esse assunto. 

Não é a primeira vez que tenho a satisfação de 
me manifestar neste plenário acerca da família Raupp. 
Certamente, não será a última. Esta grande família, 
a qual tenho a honra de pertencer e, eventualmente, 
representar, em mais alguns anos, completará seu bi-
centenário no Brasil. 

Na verdade, já se passaram nada menos que 
183 anos desde o distante 1826, quando os primei-
ros Raupp deixaram a Alemanha rumo ao Brasil, para 
serem assentados no então Distrito de Colônia São 
Pedro, Município de Torres, no Estado do Rio Grande 
do Sul. Hoje emancipada, Dom Pedro de Alcântara, a 
cidade gaúcha que abrigou nossos ancestrais, é uma 
aprazível e promissora localidade que regularmente 
comemora a saga de nossa família.

No domingo, 18 de outubro, com muita alegria e 
entusiasmo, realizamos o XXII Encontro Nacional da 
Família Raupp, reunindo dezenas de descendentes 
espalhados por este Brasil. Cada um de nós, a seu 
modo, ao longo desses quase dois séculos, temos 
todos sempre procurado oferecer nossa contribuição 

ao desenvolvimento do País que nossos antepassados 
adotaram e aprenderam a amar e respeitar. 

Com muita emoção e carinho, fomos os Raupp 
efusivamente recepcionados pelo Prefeito Telmo Pedro 
Dimer e seu vice, Celirio Justo Schwanck, bem como 
pelo eminente Presidente da Câmara Municipal de Dom 
Pedro de Alcântara, Vereador João Batista Mongue. 
Essas três autoridades não mediram esforços para o 
sucesso do evento de 2009.

Uma bela e intensa programação teve início às 
11 horas da manhã de domingo, com missa oficiada 
pelo Padre Sergio Raupp, e participação dos Padres 
Adalberto e Roberto Pezzi, na Igreja Nossa Senhora 
de Lourdes. Logo depois, visitação ao Santuário de 
Lourdes e recepção no Salão Paroquial, onde foi re-
alizado um tradicional e farto almoço com quitutes da 
famosa culinária alemã.

No inicio da tarde, foi apresentado um excelente 
vídeo sobre Dom Pedro de Alcântara e a Imigração Ale-
mã, reunindo imagens e informações de excepcional 
relevância histórica e afetiva para a família e o grande 
circulo de amigos participantes. Em seguida, houve per-
formances do Grupo de Dança Alemã, do CTG local, 
e de valores artísticos do Município e arredores.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, além da 
família Raupp, congregam lá também na antiga Co-
lônia de São Pedro, hoje Dom Pedro de Alcântara, a 
Família Schäffer, a Família Webber, Família Lumeds, 
que vieram da Alemanha para formar essa colônia no 
Rio Grande do Sul.

Como não poderia deixar de ser, o Encontro ter-
minou com uma animada festa, que avançou pelo en-
tardecer gaúcho e trouxe à dança diversas gerações 
dos Raupp.

Quatro casais – Luciano e Fernanda, Nelson e 
Fabiana, Guilherme e Carine, todos Raupp, e Adilson 
e Marizete Dimer – estiveram a cargo da Coordenação 
desse 22º Encontro. Todos inspirados pela linda mensa-
gem escolhida para 2009: “Viemos de terras distantes, 
como sementes nas asas do vento, somos frutos de 
um sonho imigrante, na safra do nosso tempo...”.

Era apenas um breve registro, Sr. Presidente, com 
o agradecimento a todos os familiares e amigos que se 
mobilizaram para mais esse momento tão importan-
te para a família Raupp e também para os imigrantes 
que ajudaram a construir este País, como os alemães, 
os italianos, os árabes, os americanos, os europeus, 
os chineses, os japoneses, todos que vieram integrar 
essa grande família brasileira, esses 190 milhões de 
brasileiros e descendentes, além dos portugueses, é 
claro, os primeiros, os holandeses. Não sei qual é a 
origem de V. Exª, mas muitas outras nações imigraram 
para o Brasil.
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Muito obrigado a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 

Esse foi o Senador Raupp, fazendo uma genealogia 
dessa ilustre família.

Convidamos agora os Líderes. Há algum dos dois 
que estão inscritos aqui? Gilvam Borges não está. E 
Arthur Virgílio? Há dois Líderes inscritos. Senador Gil-
vam Borges, liderando o PMDB, entrou com um docu-
mento para usar da palavra, e Senador Arthur Virgílio. 
Estão aí? (Pausa.)

Então, não estando, vamos chamar um orador 
inscrito. O orador inscrito é o Senador Eduardo Su-
plicy, que é do Partido dos Trabalhadores e represen-
ta São Paulo.

Mas, antes, lerei um expediente.
 O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – Em 

votação o Requerimento nº 1.432, de 2009, de autoria 
da Senadora Ideli Salvatti, solicitando licença para se 
ausentar do País, no período de 5 a 13 de dezembro do 
corrente ano, a fim de compor a representação da Co-
missão Mista Permanente sobre Mudanças Climáticas 
da ONU – COP-15, em Copenhagem, Dinamarca. 

As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam quei-
ram permanecer sentados. (Pausa.)

Aprovado.
Fica concedida a licença solicitada pela Sena-

dora Ideli Salvatti.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 

Com a palavra o Senador Eduardo Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. 

Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-
dor.) – Sr. Presidente Mão Santa, Srs. Senadores, eu 
gostaria de aqui relatar a importância da reunião que 
tivemos hoje na Comissão de Relações Exteriores, 
presidida pelo Senador Eduardo Azeredo, quando 
tivemos a oportunidade de ouvir nosso Embaixador 
Régis Arslanian, representante permanente do Brasil 
junto à Associação Latino-Americana de Desenvolvi-
mento e Integração (Aladi), e o Prefeito da cidade de 
Caracas, Venezuela.

O Embaixador Régis Arslanian ressaltou como o 
ingresso da Venezuela no Mercosul contribuirá signifi-
cativamente para a maior integração dos países latino-
americanos e, sobretudo, daqueles que já fazem parte 
do Mercosul, o Brasil, o Uruguai, o Paraguai, a Argen-
tina, mas agora com a adesão da Venezuela.

E o Prefeito Antonio Ledezma nos trouxe um 
depoimento muito significativo, uma vez que se trata 
de um prefeito que foi eleito, ao final do ano passado, 
com aproximadamente 53% dos votos, na capital da 
Venezuela, e um prefeito que se coloca como um dos 
líderes da oposição ao Governo do Presidente Hugo 
Chávez.

O interessante, inclusive a razão pela qual inú-
meros Senadores avaliamos como importante convidar 
o Prefeito Antonio Ledezma, de Caracas, foi que ele 
expressou que será muito melhor para a própria opo-
sição, para aqueles que desejam o aprofundamento 
do processo de democratização da Venezuela, para 
aqueles que desejam que ali vigore o respeito aos di-
reitos humanos, que a Venezuela não se sinta isolada, 
ou melhor ainda, que o Governo do Presidente Hugo 
Chávez, que ele próprio não se sinta isolado e fora do 
Mercosul. Seria essa uma maneira de instar o Governo 
Hugo Chávez a representar as normas democráticas, o 
direito de liberdade de imprensa, o respeito aos direi-
tos humanos, a liberdade de protestos, de vida o mais 
democrática possível. Para que tudo isso ocorra, será 
melhor que a Venezuela faça parte do Mercosul.

O Prefeito Antonio Ledezma relatou-nos situa-
ções em que ele sentiu que houve desrespeito a nor-
mas democráticas como, por exemplo, o fato de que, 
quando ele foi eleito, o Governo do Presidente Hugo 
Chávez limitou em boa parte a possibilidade de ele 
próprio administrar a capital da Venezuela, mais es-
pecificamente, limitando a possibilidade de ele admi-
nistrar os hospitais de Caracas e outras instituições, 
para dar alguns exemplos.

Ele também citou o caso de algumas pessoas, 
líderes empresariais e estudantes, que, por terem feito 
manifestações de protesto contra as ações do Governo 
Hugo Chávez, acabaram sendo detidas.

Ele próprio disse que, certo dia, resolveu caminhar 
da sede do Governo da capital, Caracas, para o Con-
gresso Nacional venezuelano, a fim de prestar um de-
poimento como uma autoridade, dizendo ao Congresso 
Nacional venezuelano das dificuldades que ele estava 
tendo como prefeito e que, nessa ocasião, um oficial 
das Forças Armadas venezuelana – e ele mostrou a 
foto – o impediu de ingressar no recinto do Congresso 
Nacional. Assim, ele deu inúmeros exemplos.

Sr. Presidente, com respeito ao ingresso da Ve-
nezuela no Mercosul – e a votação está prevista para 
esta quinta-feira, dia 29, conforme acordado, inclusive 
por consenso da Comissão –, avalio que vamos ter 
um resultado positivo. E, com respeito à proposição 
de Senadores visitarem a Venezuela, isso poderá se 
dar inclusive nas próximas semanas. Obviamente, 
seria até interessante se pudéssemos, Senadores e 
Parlamentares, tanto do Brasil quanto do Uruguai, do 
Paraguai e da Argentina, conforme propôs o Senador 
Pedro Simon, visitarem a Venezuela, para ali transmi-
tir ao Presidente Hugo Chávez e aos representantes 
de seu Governo e de todos os Partidos no Congresso 
Nacional da Venezuela sobre o sentimento de como 
avaliamos que, em todos os países do Mercosul, há 
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que se respeitar os direitos humanos, há que se res-
peitar as normas da democracia.

Desejamos, sobretudo, colocar que o art. 1º do 
Protocolo de Adesão estabelece que aqueles que in-
gressam no Mercosul aderem ao Tratado de Assunção, 
ao Protocolo de Ouro Preto e ao Protocolo de Olivos 
para a Solução de Controvérsias e instrumentos vin-
culantes dos Estados partes do Mercosul, nos termos 
estipulados no art. 20 do Tratado de Assunção.

Os textos do Tratado de Assunção, do Protocolo 
de Ouro Preto e do Protocolo de Olivos para a Solução 
de Controvérsias figuram como anexos do Ato Inter-
nacional de Adesão da Venezuela.

É importante também examinar que o art. 2º do 
Protocolo de Adesão estipula que o mecanismo de 
solução de controvérsias aplicar-se-á, ao país que 
ingressa, nas disputas relacionadas com as normas 
do Mercosul anteriores à vigência deste Protocolo, à 
medida que aquele país adote tais normas.

É estabelecido um prazo de quatro anos, conta-
dos a partir da entrada em vigor do protocolo de ade-
são, para que a Venezuela adote o acervo normativo 
vigente no Mercosul. O mesmo prazo de quatro anos 
é imposto no texto do art. 4º para que a Venezuela 
adote a nomenclatura comum do Mercosul, a tarifa 
externa comum e outros artigos que avaliam sejam 
muito importantes.

Sr. Presidente, certamente, no seu parecer, no 
seu voto, o Senador Romero Jucá, na próxima quinta-
feira, destacará que quem solicita adesão ao Mercosul 
não é, simplesmente, o Governo venezuelano, mas o 
Estado venezuelano. Portanto, há que se considerar 
que o Governo da Venezuela é transitório, que a Ve-
nezuela continuará, ao longo da história, a ser vizinha 
do Brasil, a ser um país da América Latina, um país 
cuja constituição, tal como a Constituição brasileira, 
tem por objetivo a integração com todos os povos da 
América Latina.

Sr. Presidente, quero transmitir a V. Exª e a todos 
que vejo com muito otimismo a votação que teremos 
na quinta-feira em favor do ingresso da Venezuela no 
Mercosul.

Gostaria de fazer uma solicitação: na medida 
em que o tempo que utilizei na tarde de hoje foi cor-
respondente ao de uma comunicação, que possa ser 
considerada a minha fala como uma comunicação 
inadiável até porque eu era um dos inscritos e assim, 
obedientemente, falarei durante o tempo de uma co-
municação inadiável e V. Exª considera que .... 

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – V. 
Exª está como orador inscrito. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Está bem. 

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI. 
Fora do microfone) – Se eu apenas dei dez é porque 
V. Exª merece ...

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Posso então perguntar quanto tempo V. Exª me deu? 

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI. Fora 
do microfone) – Está previsto ainda quatro minutos. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Ah, eu tenho quatro minutos mais?

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI. Fora 
do microfone).– Está na Bíblia, que é a rainha das 
Constituições. Se V. Exª pedir, eu darei...

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – Sr. 
Presidente, então, já que V. Exª está sendo generoso 
em me conceder esses quatro minutos adicionais, eu 
gostaria de aqui registrar que, amanhã, na Comissão 
de Constituição e Justiça, nós iremos examinar um pa-
recer muito importante do Senador Renato Casagrande 
sobre os Projetos de Lei do Senado nºs 3, de 2007, 
e nº153, de 2007, que dispõem sobre as sociedades 
cooperativas, em tramitação conjunta. 

O Senador Renato Casagrande dá um parecer 
aos projetos do Senador Osmar Dias e de minha au-
toria que justamente dispõem sobre as normas de 
organização das sociedades cooperativas. Ele dá um 
parecer favorável ao projeto do Senador Osmar Dias, 
mas leva em consideração aspectos fundamentais do 
projeto de lei que eu apresentei. Um dos pontos mais 
importantes refere-se à representação do sistema co-
operativista. O PLS nº 3, de 2007, do Senador Osmar 
Dias, incorpora o princípio da honestidade de repre-
sentação e define a Organização das Cooperativas 
Brasileiras (OCB), e as organizações das cooperativas 
estaduais integrantes como únicas representantes do 
cooperativismo nacional. A esse sistema cabe no bojo 
do projeto parte significativa das funções de fiscaliza-
ção e controle das cooperativas. 

Nos termos do PLS nº 3, de 2007, competiria 
aos órgãos da representação do sistema avaliar a 
adequação dos atos constitutivos de nova cooperativa, 
autorizar sua instalação, registrá-la e fiscalizar duas 
atividades, podendo inclusive convocar assembleia 
geral e solicitar a sua liquidação.

Já a redação do projeto de minha autoria nº 153, 
de 2007, determina que é livre a organização de en-
tidades de representação do sistema e, felizmente, 
tendo em conta que este é o ponto de vista defendido 
pela Constituição, que é compatível com a Constituição 
brasileira, eu aqui registro que o Senador Osmar Dias 
considerou este ponto como importante ser respeitado, 
conforme o que está na Constituição. 

O art. 5º, inciso XVIII, da Constituição de 1988 
estabelece que “a criação de associações e, na forma 
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da lei, de cooperativas independem de autorização, 
sendo vedada a interferência estatal em seu funcio-
namento.” 

É um dispositivo que representa um avanço sig-
nificativo desta Constituição na medida em que retirou 
a tutela sobre a criação e funcionamento da organi-
zação cooperativista de agentes econômicos priva-
dos. O Estado não pode mais tutelar o sistema como 
lhe era facultado pela legislação anterior e, em parte 
ainda, pela lei em vigor. Esse dispositivo remete à lei 
complementar o estabelecimento das formas de fun-
cionamento das cooperativas. 

O inciso XX do art. 5º estabelece que “ninguém 
poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer 
associado”, garantindo total e irrestrita liberdade de 
associação, tanto a pessoas físicas e jurídicas, ainda 
mais se combinarmos com os incisos XVIII e XX do 
mesmo art. 5º, fica garantida a liberdade de associa-
ção e a não obrigatoriedade de filiação a um único 
sistema de representação cooperativista. Qualquer lei 
que venha a propor a obrigatoriedade de filiação ou 
associação de uma cooperativa a um único sistema 
de representação seria inconstitucional.

Diz o art. 174 que “a lei apoiará e estimulará o 
cooperativismo e outras formas de associativismo”, no 
contexto do papel do Estado como agente normativo 
e regulador da atividade econômica.

Então, quero dizer que o parecer do Senador 
Renato Casagrande respeita essas observações re-
lativas à liberdade de associação. E eu o cumprimen-
to por isso. 

Por outro lado, tanto eu quanto o Senador Osmar 
Dias queremos, sim, que as novas normas sejam um 
estímulo para o funcionamento e o surgimento das 
sociedades cooperativas.

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

Nossos cumprimentos. Convidamos para usar da pa-
lavra, como Líder, Arthur Virgílio. 

Antes, porém, com muita emoção, acabo de re-
ceber uma notícia do portal do Piauí, Cidade Verde: 
Bicampeã mundial de judô, Sarah Menezes, chega 
hoje em Teresina

Esse é o povo bravo do Piauí representado por 
Sarah Menezes, bicampeã mundial de judô. E quis 
Deus que V. Exª, Arthur Virgílio, que é um atleta de 
judô, estivesse aqui.

Sarah Menezes desembarcou nesta ter-
ça-feira, 27, em Teresina, após se tornar a 
primeira mulher brasileira bicampeã mundial 
de judô, na categoria júnior, em torneio reali-
zado na França.

Sarah Menezes se consolidou como a 
maior esportista do Piauí. Com apenas 19 anos, 
a piauiense é a primeira bicampeã mundial jú-
nior da história e a primeira mulher brasileira 
a conquistar dois títulos mundiais.

O título conseguido na última quinta-feira 
marcou a despedida de Sarah do Campeo-
nato Mundial Júnior. A partir do próximo ano, 
a piauiense só poderá competir na categoria 
sênior, devido a sua idade, com a Seleção 
Brasileira de Judô principal.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Ela vai 
passar a competir entre os adultos, não é isso?

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Eis a encantadora brasileira piauiense. A bandeira do 
Piauí tem uma estrela. E quis Deus o Arthur Virgílio, 
que é um atleta...

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Da-
qui para a frente, ela vai passar a competir entre os 
adultos, não é isso?

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – É 
com adultos.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – É 
isso mesmo.

Na fase mais dura, uma pessoa valorosa como 
ela vai saber vencer os obstáculos. 

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa – PSC – PI) – 
V. Exª, que também foi um grande esportista de judô 
– não sei se chegou a campeão –, é o campeão das 
oposições brasileiras. 

O SR. ARTHUR VÍRGILIO (PSDB – AM) – Obri-
gado, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Isso eu atesto. Sem V. Exª, o PSDB não estaria, como 
está hoje, despontando como vitorioso na Presidência 
da República. 

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

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – V. 
Exª, neste Parlamento, foi um verdadeiro campeão. 

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Como 
Líder) – Muito obrigado, meu prezado Senador Mão 
Santa, Presidente desta sessão. 

Sr. Presidente, antes de mais nada, vou ler um 
pequeno pronunciamento e depois vou falar de Ma-
naus. 

O Hospital Universitário Getúlio Vargas é unidade 
de referência em Manaus. Agora é o estabelecimento 
hospitalar que está sendo sucateado, sem dinheiro até 
para compra de medicamentos. Não é só. A infraes-
trutura do hospital é precária, a maioria dos equipa-
mentos não funciona e, por isso, estão suspensas as 
internações para cirurgia. 
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O Getúlio Vargas pertence à Universidade Federal 
do Amazonas (Ufam), que faz o melhor que pode para 
dar conta do recado, mas a jurisdição é do Ministério 
da Educação, que não tem liberado recursos suficien-
tes para atendimentos mínimos. 

A situação preocupa. Segundo matéria publicada 
pelo jornal A Crítica, o que há, por enquanto, é ape-
nas uma promessa do responsável pela gestão dos 
hospitais do MEC, Celso Araújo, que pretende visitar 
o hospital, no início de novembro, em data ainda não 
marcada. Foi o que ele anunciou à Deputada Federal 
Rebeca Garcia, da Bancada do Amazonas. E pelo re-
lato da reportagem do jornal amazonense, a Deputada, 
que procurou o MEC, esteve, como eu também já esti-
ve, no hospital e ficou impressionada com o abandono 
visível em qualquer dependência daquela importante 
unidade de saúde do meu Estado. Tudo fica mais triste, 
quando sabemos que os médicos são do melhor nível 
e o corpo funcional todo é excelente. Falta é apoio do 
Governo Federal. 

Há informações igualmente de deficiências em 
praticamente toda a rede de hospitais universitários 
em todo o País. O problema, portanto, não se localiza 
apenas no Estado do Amazonas; é geral e exige uma 
definição federal. 

O problema é grave e reclama providências ur-
gentes – eu repito – do Governo Federal. O que não 
pode é deixar que esse estado de abandono chegue 
ao caos total, comprometendo a dignidade e a cida-
dania do povo da minha terra. 

Sr. Presidente, eu ouvi ainda há pouco o belo 
pronunciamento do Senador Jefferson Praia sobre os 
340 anos de Manaus. São 340 anos de civilização. É 
um milagre uma civilização de 340 anos no coração da 
selva amazônica. O aniversário de Manaus é no dia 24 
de outubro, que neste ano caiu em um sábado. 

Eu quero falar um pouco de Manaus. O meu pai 
se elegeu a Deputado Federal, a Capital era no Rio de 
Janeiro, eu fui para lá menino, com os meus irmãos e 
tive o cuidado de não perder a referência. Então, nas 
minhas férias, sempre que podia eu ia um pouco para 
Manaus ou ficava as férias todas lá. É bem verdade 
que eu terminei ficando com um pequeno círculo de 
amigos, freqüentava sempre os mesmos lugares, até 
que um dia, jovem, adulto já, podendo fazer mais coi-
sas pela minha própria vontade, pelo meu próprio ar-
bítrio, fiz uma viagem inesquecível. Eu senti saudade 
do meu Estado. 

Eu saí de ônibus do Rio de Janeiro passei por 
Presidente Prudente, em São Paulo. De lá fui para Mato 
Grosso do Sul, onde fiquei um dia ou dois – não me 
lembro. Depois desci para Mato Grosso, onde fiquei um 
dia ou dois. Depois, fui para Rondônia, numa época de 

garimpo, uma Rondônia perigosa, garimpo de cassite-
rita, onde fiquei mais um dia ou dois. Peguei um barco, 
daqueles a que se chama de recreio, aquele em que se 
ata a rede, e desci o rio Madeira até Humaitá, que me 
acolheu por dois dias. Ninguém me conhecia, fiz ques-
tão de também não dizer de quem era filho. Ali fiquei 
exatamente como eu queria: olhando os costumes que 
eram estranhos aos meus, até pela minha criação fora, 
no Rio de Janeiro, os costumes da minha gente. Era 
um chamamento da terra, uma coisa sem explicação 
racional. Inclusive quando se sabe que fiz diplomacia 
e quem faz diplomacia se prepara para sair do país. 
Naquele momento, eu queria fazer diplomacia, mas eu 
estava sendo puxado por uma força muito estranha do 
destino para dentro da minha terra. E fui.

De Humaitá, desci para Manicoré, noutro barco, 
com rede, a mesma história. De Manicoré, onde, con-
versando com um pastor evangélico, uma conversa 
muito amena, vi um pôr-do-sol imperdível, que não 
esqueci até hoje – e olhem que o pôr-do-sol na minha 
terra é muito bonito. Depois desci no barco da família 
Holanda, onde quem mandava era, visivelmente, a 
Dona Piririma Holanda – estava lá o marido dela, mas 
quem mandava no barco era ela –, que me protegeu 
como se eu fosse filho dela. Eu tinha o cabelo muito 
comprido, usava rabo de cavalo e cheguei a ser um 
pouco hostilizado, enfim, essas tolices que temos de 
enfrentar com personalidade. Ela me acolheu, deu-me 
da melhor comida, tratou-me como filho mesmo. Eu 
desci de Manicoré para Novo Aripuanã e de lá fui até 
a terra dela, Borba. Lá era o destino do barco. 

A Cidade de Borba II ou III, uma coisa assim. Hoje 
o Prefeito de Borba... Não adianta dizer o nome porque 
na cidade onde ele é muito querido – é um grande pre-
feito – conhecido como “Careca Holanda”. É Careca 
Holanda, e pronto. O Careca hoje sabe... Nós temos 
uma ligação, até porque não consigo não gostar dele; 
ele gosta muito de mim, até por essa ligação espiritu-
al que houve entre mim e a avó dele – uma senhora 
boa que me acolheu com tanta fraternidade como se 
eu fosse filho dela. De lá tomei outro barco para Nova 
Olinda. Um dia ou dois depois, peguei outro barco para 
Manaus. Fiquei uns dias em Manaus. Revi amigos. 
Aí peguei um barco – uma viagem inesquecível – de 
Manaus para Belém. Cheguei no estreito de Breves, 
onde menininhos de oito anos, nove anos, sete anos, 
em canoas muito pequenas, chegavam ao barco – que 
era um barco grande, um barco em homenagem ao 
tio do Senador Jefferson Péres, o nome do barco era 
Leopoldo Péres; um barco grande, quase um navio – e 
pediam comida. Era um costume, Senador Tuma, eles 
chegavam perto do barco e pediam comida, qualquer 
coisa que se jogasse: biscoito, o que fosse. Era im-
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pressionante a rapidez com que um deles mergulhava 
e pegava tudo. Às vezes não deixava nem a comida 
jogada cair na água; até dinheiro – jogavam algumas 
moedas – ele era capaz de pegar. Era impressionante 
a habilidade dessas pessoas que controlavam, como 
adultos, uma canoa que seria perigosa para qualquer 
um de nós manejar. De lá peguei a Belém–Brasília – 
passei pela transamazônica antes. De ônibus vim até 
Brasília, onde fiquei uns dias – não como filho de Se-
nador, mas como um estranho. Eu queria conhecer as 
cidades satélites e as conheci.

E daqui eu voltei para o Rio de Janeiro, onde eu 
morava. A partir desse dia, mudou a minha visão sobre 
a minha terra, porque eu tinha toda uma vida constru-
ída fora e não pensava, obviamente, em um dia dis-
putar eleição pelo Amazonas, nada. Estava longe de 
mim isso; estava perto de mim a ideia de que eu não 
podia me manter afastado dos costumes, das raízes. 
As raízes e os costumes são fundamentais.

Então, Sr. Presidente, digo isso porque gosto de 
Manaus como ela é. Manaus não é um idílio. Ela é tam-
bém a Manaus da insegurança pública, dos sequestros 
relâmpagos, de muitas mortes, de crime organizado, 
de muita omissão das autoridades de segurança.

Sabemos que, na Colônia Oliveira Machado, há 
boca de droga. Fico espantado como é que se sabe 
disso e não vai lá acabar. Se sabe, vai lá acabar. Se 
sabe quem é, vai lá e acaba com essa história.

A Manaus dos pedintes, a Manaus dos desespera-
dos, a Manaus de prostitutazinhas de 12 anos, 13 anos, 
14 anos, nas ruas das cidades, em bairros nobres do 
Estado, como o Bairro Vieira Alves. Escureceu, aque-
las criaturinhas aparecem à mercê de degenerados e 
vendem seus corpos como forma de alimentar muito 
menos do que o corpo, alimentar uma alma torturada, 
porque praticamente são todas viciadas em drogas, 
enfim. Mas é também a Manaus bonita do pôr-do-sol 
inesquecível, é a Manaus da gente cordial que recebe 
o estrangeiro e o forâneo muito bem. É a Manaus que 
cresceu, a despeito de tudo.

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Peço 
a V. Exª um pouco de tolerância.

É a Manaus que cresceu, apesar de tudo. É a Ma-
naus que hoje é a maior cidade do Norte do Brasil.

É a cidade que hoje apresenta talvez o maior vo-
lume de serviço. E olhem que há uma rivalidade meio 
boba, meio tola, meio infantil entre Manaus e Belém. 
Eu não tenho isso. Adoro Belém. Não perco um Círio. 
Neste ano, perdi. Mas procuro não perder um Círio 
quando não é ano de eleição. É a festa religiosa mais 
extraordinária que pode existir neste País. Não sei se 

dá para comparar no mundo alguma coisa com ela. É 
algo que emociona, porque há a trasladação na véspe-
ra, o Círio no dia e, depois do Círio, tem-se de ir à casa 
de algum amigo. Costumo fazer isso na casa do Flexa 
Ribeiro. Reúno-me com minha família e a família dele. 
É como se fosse um Natal, porque o Natal do paraense 
é o Círio, uma festa emocionante. Há uma rivalidade 
boba a que não dou importância. Essa rivalidade só 
teria se sentido se fosse no futebol. De outro jeito, é 
absolutamente tolice tocarmos para frente algo que só 
nos separa quando deveria unir as duas civilizações 
em busca de dias melhores para o povo.

Há a Manaus que tem viadutos modernos, ho-
téis de luxo, o povo trabalhador, aquela mão de obra 
significativa e muito competente do distrito industrial. 
É a Manaus que, quando chegamos a uma LG e per-
guntamos, em cada mil, qual é a perda de televisores 
na linha de montagem, dá de goleada na mão de obra 
coreana, que é treinada, preparada, competente e ca-
paz – aquela do distrito industrial. Então, é a Manaus 
dos contrastes. É a Manaus que tem a mansão e a casa 
miserável. É a Manaus que tem pouco saneamento.

Como Prefeito, fiz mais saneamento do que qual-
quer Prefeito ou, quem sabe, muitos deles somados. 
Na verdade, não se fazia saneamento antes da mi-
nha gestão como Prefeito de Manaus. Diziam que 
eu enterrava obra e que estaria enterrando voto. Mas 
minha carreira política está indo muito bem, obrigado. 
Até, pejorativamente, apelidaram-me de Prefeito Tatu, 
porque fiz mais de 500 quilômetros de drenagem na 
cidade. Digo que não é nenhum insulto, pois é um bi-
chinho limpo. Pior se fosse rato. Manaus tem que se 
livrar é dos ratos, e não dos tatus. Se ser tatu é cons-
truir saúde embaixo da terra e não estar olhando voto 
nem obra que aparece, nada desnecessário, nada de 
fachada, enfim...

Então, quando eu olho Manaus, eu olho Manaus 
com os meus lugares, as minhas pessoas, o meu povo. 
Uma cidade extremamente volúvel, quando se trata 
dessa questão do voto. Ela costuma surpreender, ela 
costuma fazer exatamente o que ela quer e dar um 
susto naqueles que se julgam donos dela, como numa 
época eu me julgava dono dela. Hoje, não; hoje, eu sei 
que não. Hoje eu sei que Manaus é uma mulher muito 
caprichosa, muito sedutora e que, de vez em quando, 
surpreende os seus amantes. Eu mesmo já fui surpre-
endido, como já fui muito acarinhado por ela.

Então, todo aquele que imagina que Manaus é um 
curral eleitoral está enganado; todo aquele que imagina 
que Manaus vai com ele está enganado; todo aquele 
que imagina que Manaus define as coisas antes está 
enganado. Manaus tem que ser seduzida. Ela é que 
seduz, em primeiro lugar. As pessoas dizem que quem 
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bebe água do rio Negro – e esse foi o caso do Senador 
Romeu Tuma – não deixa de ir lá mais. E muita gente 
bebe e fica lá. Nós temos hoje uma miscigenação muito 
interessante. O elemento nordestino, que veio trazer 
a sua bravura e a sua capacidade de desbravar, para 
se juntar ao elemento indígena, que é o que compõe 
basicamente os nossos antepassados.

E agora, com a Zona Franca de Manaus, nós 
temos a beleza do elemento que vem do centro-sul 
do País para formar já uma outra cidade, já uma ou-
tra fisionomia. Vejo uma juventude muito bonita, muito 
saudável: aquela que pode se alimentar, aquela que 
pode estudar bem, aquela que pode praticar esportes. 
Vejo uma juventude muito brava: aquela que resiste 
às drogas, que resiste ao desemprego, que luta pelo 
emprego.

Em outras palavras, Senador Jefferson Praia, ouvi 
o discurso de V. Exª, um discurso bonito, um discur-
so se referindo a uma matéria muito bonita que saiu 
no jornal Em Tempo, um encarte, algo que devemos 
guardar, que eu vou guardar em meus arquivos, mas 
sobretudo a minha Manaus, Presidente Mão Santa, 
é a dos poetas. É a Manaus de poetas, de artistas 
plásticos, é a Manaus que tem uns bairros que só en-
tende sendo manauara. Por exemplo, um bairro que 
criei como Prefeito, o Jorge Teixeira, em homenagem 
a um grande Prefeito que Manaus teve, embora meu 
adversário político. Mas há bairros que não são mais 
bairros. A Praça 14 de Janeiro fica no centro da cida-
de, é o reduto de São Benedito, o reduto dos negros 
de Manaus. Lá é que se faz uma procissão bonita de 
São Benedito, puxada pelas lideranças negras do Es-
tado. Manaus é uma cidade que...

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Peço 
um pouco mais de tempo de V. Exª porque estou con-
cluindo.

Manaus é uma cidade que tem um bairro cha-
mado Praça 14, que, olhando bem, vê-se que não é 
bairro porque está no centro. Mas o orgulho do bair-
ro Praça 14, que tem lá sua escola de samba, que 
é belíssima, que já homenageou o meu pai, e eu já 
desfilei nela, escola de samba Vitória Régia, faz com 
que eles não aceitem que se diga que a Praça 14 é 
centro; é bairro.

Há o bairro Presidente Vargas. Nós forçamos a 
barra, e o carteiro fica numa luta danada com o povo, 
O grande homem que é Getúlio Vargas foi homenage-
ado; alguém disse assim “vai ser agora o bairro Getúlio 
Vargas”. Pronto! Mas as pessoas que tem mais de 40 
anos, todas, chamam-no de bairro da Matinha.

Trocaram o nome de Boulevard Amazonas para 
Boulevard Álvaro Maia. É outra via muito importante 
da cidade, e o povo insiste em chamar de Boulevard 
Amazonas. Os mais novos estão acostumados a cha-
mar de Boulevard Álvaro Maia. Os mais velhos chamam 
de Boulevard Amazonas, porque é a tradição.

E assim temos os recantos que povoam muitos 
sonhos meus, povoam as minhas delícias. É a cidade 
onde eu moraria se eu tivesse que parar com a ativida-
de pública. Porque lá, repito, estão muitas das minhas 
pessoas. Eu não deixaria nunca de ir ao Rio de Janeiro, 
que é a minha segunda cidade, onde tenho também 
tantos amigos, tantas lembranças queridas, enfim.

E quero dizer mais, Senador Jefferson Praia. 
Existe a pequena Aparecida, que é mais do que cen-
tro – aquilo é centro –, mas o morador de Aparecida 
se sente do bairro da Aparecida. Não adianta. É des-
se tamanhinho, e Manaus é uma coisa imensa, mas 
é bairro de Aparecida. Não diga que é centro, porque 
não é bem recebido. É bairro de Aparecida.

Getúlio Vargas o povo chama de Matinha. É o 
costume popular. A melhor tacacazeira, para uns, está 
na 24 de Maio com a Eduardo Ribeiro; para outros, é a 
tacacazeira não sei de onde. Há uns peixes maravilho-
sos que são servidos em lugares quanto mais pareci-
dos com boteco melhor, para que se possa conhecer 
e entrar na alma do povo de Manaus.

Em outras palavras, quando penso na homena-
gem à minha cidade, quero pensar em seus defeitos 
e nas suas qualidades, nas suas vicissitudes.

Acabei de falar na deficiência do sistema de saúde 
do Estado; na educação, que não tem se classificado 
bem no Enem; no desemprego, que é alto; nos pro-
blemas que vão surgindo e que vão se avolumando: o 
transporte coletivo é um problema gravíssimo, o trânsito 
em Manaus chega às raias do insuportável. É neces-
sária uma intervenção viária, e disse-me que essa é 
a sua intenção, a de fazê-la, o Prefeito de Manaus, Dr. 
Amazonino Mendes. Mas é preciso intervenção pesada 
no trânsito da cidade, com novas vias ou com novas 
modalidades de transporte para que Manaus possa 
deixar fluir as pessoas de um lado para outro. Quase 
que Manaus fica inconstitucional, com as pessoas não 
podendo exercer livremente o direito de ir e vir. Você 
marca uma reunião do outro lado da cidade... Eu moro 
na Ponta Negra. Se eu tiver que ir à Suframa para tratar 
de qualquer assunto, é mais ou menos isto: eu tenho 
que sair muito cedo para chegar lá, dependendo da 
hora de partida da minha casa.

Mas, com tudo isso, é a minha cidade, é o meu 
lugar; ou seja, é uma cidade cujos defeitos eu conheço 
todos, porque eu a dirigi e eu tenho mania de correr pe-
las ruas, andar de bicicleta pelas ruas, e vejo os defei-
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tos da cidade: falta de drenagem, falta de saneamento, 
falta de investimento, e que o transporte não está bem. 
Agora, por outro lado, alguma coisa muito irresistível 
me leva para lá, e eu aprendi a conviver com ela.

Em algum momento, eu, vaidosamente, me achei 
dono dela. Ela me disse que eu não era, mas hoje eu 
percebo que sou um filho muito querido dela, pelas 
manifestações que recebo nas ruas e pela forma como 
Manaus me trata. Então, hoje, humildemente, eu me 
coloco assim: “Poxa vida, jamais vou dizer para essa 
mulher, nem em pensamento, que sou dono dela, por-
que essa é voluntariosa, essa não tem dono, realmen-
te não tem dono. É uma mulher bonita, sedutora, com 
suas mazelas, mas com uma enorme e inesgotável 
capacidade de emocionar”.

Muito obrigado.

SEGUE NA ÍNTEGRA DISCURSO DO 
SENADOR ARTHUR VIRGÍLIO

O SR. ARTHUR VIRGILIO (PSDB – AM. Sem 
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs. e 
Srs. Senadores, o Hospital Universitário “Getúlio Var-
gas” era unidade de referência em Manaus. Era. Agora 
é um estabelecimento hospitalar sucateado, sem di-
nheiro até para a compra de medicamentos. 

Não é só. A infra-estrutura do hospital é precária, 
a maioria dos equipamentos não funciona e, por isso, 
estão suspensas as internações para cirurgia.

O “Getúlio Vargas” pertence à UFAM, portanto 
sob a jurisdição do Ministério da Educação, que não 
tem liberado recursos suficientes para atendimentoS 
mínimoS.

A situação preocupa e, segundo matéria publi-
cada pelo jornal A Crítica, o que há, por enquanto, é 
apenas uma promessa do responsável pela gestão 
dos hospitais do MEC, Celso Araújo, que pretende 
visitar o hospital “no início” novembro, em data ainda 
não marcada. Foi o que ele anunciou à Deputada Re-
beca Garcia, da bancada do Amazonas na Câmara 
dos Deputados. 

Pelo relato da reportagem do jornal amazonen-
se, a Deputada, que procurou o MEC, esteve também 
no Hospital e ficou impressionada com o abandono, 
visível em qualquer dependência daquela importante 
unidade de saúde do meu Estado.

Há informações também de deficiências iguais 
em praticamente toda a rede de hospitais universitá-
rios do País. 

O problema é grave e reclama providências ur-
gentes do Governo Federal. O que não pode é deixar 
que esse estado de abandono chegue ao caos total.

Era o que tinha a dizer.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Senador Arthur Virgílio, quis Deus eu estar aqui pre-
sente. Atentamente ouvi o pronunciamento de V. Exª, 
que foi o maior Prefeito de Manaus. Eu fui prefeitinho 
e fui Governador de Estado. V. Exª deu um projeto de 
saneamento lá. Orgulho-me de ter feito, na capital do 
Piauí, quatrocentos quilômetros de esgoto. V. Exª afir-
mou ter feito quinhentos. 

Padre Antônio Vieira disse-nos que um bem nunca 
vem só, que é sempre acompanhado por outro bem. Fiz 
esse projeto, como médico, para diminuir a mortalida-
de infantil, mas havia essas discussões. Lembro-me, 
Senador Jefferson Praia, que, no Natal, fui convidado 
por uma empresa, a Moana, para a inauguração do 
maior prédio particular. Era um condomínio. Não me 
senti motivado a ir porque tinha minhas obrigações de 
Governador, que mereciam prioridade. Mas o enge-
nheiro me telefonou e disse-me que não iria entregar 
o edifício, o maior, sem a minha presença. Aí eu fui. 
Deixei algumas obrigações e fui. Era um condomínio 
particular, privado. Eu aprendi o que ele ensinou-me 
e quero passar a V. Exª. Ele disse: “Olha, sei que aqui 
é privado, que é particular, para os moradores, mas 
convidei o Governador porque sem ele não existiria 
essa obra. Engenheiro nenhum iria fazer oitenta fossas 
no fundo do quintal”.

Então, Teresina se verticalizou depois do Projeto 
Sanear. Então, todos aqueles prédios, arranha-céus – 
e a etiologia é a origem – vieram do projeto de V. Exª. 
Os engenheiros só se atreveram a fazer os arranha-
céus porque havia esgotamento sanitário. Eles não 
iriam fazer oitenta fossas no fundo do quintal. Cada 
vez que V. Exª circular e vir todos aqueles edifícios 
que surgiram, tenha certeza de que surgiram pela sua 
determinação.

Então, é como Padre Antônio Viera disse: um 
bem é sempre acompanhado por outro bem. V. Exª fez 
visando à saúde, à diminuição da mortalidade, mas 
verticalizou, e Manaus é uma encantadora capital. Os 
nossos parabéns. 

Quantos anos tem Manaus?
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Tem 

340 anos.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 

Manaus tem 340 anos – nossa Teresina tem 158 – e 
hoje é uma beleza de arquitetura pelos prédios que 
aparecem por causa da verticalização e do progresso 
de Manaus. É uma namorada rebelde. O Prof. Wall Fer-
raz, do Partido de V. Exª, que consolidou a liderança do 
PSDB na capital, dizia: Teresina, cidade irredenta, não 
se rende. Então, nós nos parecemos nessa luta. 
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Convidamos para usar da palavra o próximo ora-
dor inscrito, Senador Romeu Tuma, que é do PTB e 
representa o grandioso Estado de São Paulo. 

O SR. ROMEU TUMA (PTB – SP. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Senador 
Arthur Virgílio, eu quero aproveitar ainda a presença 
de V. Exª e do Senador Jefferson Praia – disseram que 
o Senador João Pedro está presente, mas S. Exª não 
se encontra em plenário – para cumprimentá-los pelo 
aniversário da cidade de Manaus. 

Subi a esta tribuna não para falar sobre Manaus, 
honestamente, mas a descrição poética que V. Exª fez 
da cidade que nós amamos, que todos os brasileiros 
amam, não permitiu que eu ficasse em silêncio diante 
da descrição que V. Exª fez.

No último domingo, comemorou-se, na cidade de 
Guaratinguetá, em São Paulo, o segundo aniversário 
de santificação do primeiro santo brasileiro, Frei Gal-
vão. Engraçado que lá tinha gente do Brasil inteiro e o 
padre que celebrou a missa foi perguntando. Quando 
chegou a uma senhora, ela disse “eu sou moradora 
ribeirinha do rio Negro” – o rio Negro que V. Exª tão 
bem descreveu. 

O padre passou a palavra à minha pessoa. A 
primeira coisa que eu pedi foi que levantasse a mão 
quem era ribeirinho do rio Negro. Eu contei uma histó-
ria pessoal que eu gosto de contar pela felicidade que 
sinto. Normalmente, no dia 31 e no dia 1º, todo mundo 
vai ao mar para saudar Iemanjá, para pedir que limpe 
o corpo, porque o mar leva toda aquela tristeza pela 
qual às vezes você é tomado durante o seu trabalho 
anualmente. Eu disse: “Eu vou ao rio Negro porque, 
tomando banho no rio Negro, eu me sinto feliz e ali-
viado, porque o rio Negro leva embora tudo aquilo de 
mal que a gente sente, e o mar traz de volta”. Então, 
V. Exª descreveu a pujança do rio Negro. É uma delí-
cia tomar um banho naquele rio e, sob orações pedir 
ajuda a Deus.

V. Exª falou de Belém, do Círio de Nazaré, que 
é uma das maiores festas religiosas do mundo, onde 
o comparecimento é maciço de quase todos os bra-
sileiros. 

E aqui eu vi a Flávia, há quinze dias, apresentar, 
na abertura da feira internacional, parte da Festa de 
Parintins, que V. Exª tanto descreve com alegria. Eu 
vi as cores dos dois grupos que lá se formam, em um 
debate entre dois irmãos gêmeos, mostrando a pujança 
daquela cidade na comemoração daquela festa.

Essa e outras coisas que V. Exª descreveu aqui 
não podem permitir que outros brasileiros não amem 
a sua Manaus, que é nossa também.

Quero cumprimentar V. Exª e pedir que leve a mi-
nha mensagem a essa brilhante amante que o Brasil 
tem, que é a cidade de Manaus.

É difícil, Senador Jefferson Praia, falar o que eu 
gostaria de falar. Vou esperar para outro dia para ser 
mais descritivo sobre o que está acontecendo no Rio 
de Janeiro. Mas uma cena chocou profundamente o 
velho policial que aqui está perante V. Exª. Refiro-me 
à cena da morte do coordenador do AfroReggae, um 
jovem que prestava serviço social a várias famílias, 
com o seu coração determinado. Nossas homenagens 
a Evandro João da Silva.

E o coordenador fez uma descrição triste na 
televisão, o José Júnior, sobre o acontecimento. Ele 
chegou ao companheiro, ao colega, cujo coração ain-
da batia. O soldado, então, disse a ele que era assim 
mesmo, que a morte era certa e que o coração ficava 
por mais tempo batendo. Ninguém pensou em socor-
rer o jovem.

Na cena seguinte, uma viatura passa perto do 
local onde o fato ocorreu. Os policiais verificam que 
estava acontecendo um assalto, tomam dos marginais 
o produto do roubo, um tênis e uma jaqueta, e deixam 
o outro ferido, agonizando sobre a calçada. Eles re-
colhem o fruto do roubo, colocam-no na viatura e vão 
embora, deixando um cidadão de bem à morte.

Não posso condenar a polícia do Rio de Janeiro, 
mas esses dois, se fosse em tempo de guerra, Sena-
dor, sem dúvida nenhuma, seriam condenados ao fu-
zilamento, porque teriam desrespeitado a coisa mais 
sagrada que nós temos: a vida. Eu digo isto porque fui 
policial durante cinquenta anos. Houve desrespeito ao 
cidadão, àquele que realmente tem o direito de viver. 
A segurança é para protegê-lo e não para transformá-
lo em vítima.

Outra cena foi descrita por um cidadão que per-
deu a esposa por uma bala perdida, com a filha de 
onze meses no colo, que está à morte, no hospital. Não 
existe bala perdida, Senador, mas falta de treinamento. 
Atira-se a esmo, na direção do local de onde vem o tiro, 
porque acha que é lá que tem um bandido. Então, não 
há uma segurança de que ele realmente está em um 
combate contra o marginal. Então, o cidadão sai morto, 
ferido, inocentemente, sem saber por que.

Vou falar outra hora, com mais tempo, com muito 
mais tranquilidade, porque agora a gente está profunda-
mente emocionado, não só por Manaus, mas também 
pela posição chocante que esses maus policiais deram 
como mau exemplo à sociedade brasileira.

Durante o discurso do Sr. Romeu Tuma, 
o Sr. Mão Santa, 3º Secretário, deixa a ca-
deira da presidência, que é ocupada pelo Sr. 
Jefferson Praia.
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O SR. PRESIDENTE (Jefferson Praia. PDT – AM) 
– Concedo a palavra ao nobre Senador Mão Santa.

O SR. MÃO SANTA (PSC – PI. Pronuncia o se-
guinte discurso. Sem revisão do orador.) – Senador Je-
fferson Praia, que preside esta reunião de terça-feira, 
27 de outubro, Parlamentares presentes, brasileiras e 
brasileiros que nos assistem aqui no plenário, ou pelo 
Sistema de Comunicação do Senado, serei breve. A 
minha presença aqui é para prestar contas da missão 
que me foi designada no dia 14 de outubro: 

Sr. Senador Mão Santa,
Designo V. Exª para representar-me no 

evento promovido pela Fundação Mário Soares 
e Ordem dos Advogados do Brasil, a realizar-se 
em Lisboa, no dia 22 de outubro próximo. 

Atenciosamente,
Senador José Sarney
Presidente do Senado Federal 

Evidentemente, foi uma oportunidade ímpar. O 
Senado tem 81 Senadores, e a Câmara, 513 Deputa-
dos. Qualquer um se sentiria orgulhoso em represen-
tar o Congresso e representar a pessoa do Presidente 
José Sarney. E eu o representei orgulhosamente. Foi 
um evento da OAB na Fundação Mário Soares.

Mário Soares foi um grande líder do país portu-
guês; foi Primeiro-Ministro vários anos, foi Presidente 
vários anos e tem uma liderança partidária muito for-
te. Mas o mais importante é a amizade que ele tem 
ao Brasil. 

A Fundação Mário Soares e a Ordem 
dos Advogados do Brasil têm a honra de con-
vidar V. Exª para o lançamento da 10ª Edição 
do livro História Constitucional do Brasil, de 
autoria do ex-Embaixador do Brasil em Por-
tugal, Prof. Dr. Paes de Andrade e do Jurista 
Prof. Paulo Bonavides.

Esse jurista é uma sumidade. Ele é respeitado 
tanto no País quanto fora dele. Paulo Bonavides é 
Professor Emérito da Universidade Federal do Cea-
rá, Doutor Honoris Causa da Universidade de Lisboa, 
Professor Distinguido da Universidade de San Marcos, 
Decana da América, do Peru. 

Então, os dois fizeram esse livro que tem dez 
anos e tem grande aceitação tanto no Brasil, como em 
Portugal e nos países da Língua Portuguesa – Ango-
la, Guiné-Bissau, Moçambique, Ilha da Madeira. É de 
grande importância. 

A sessão foi em 22 de outubro, às 18h30, no au-
ditório da Fundação Mário Soares. A apresentação do 
livro era para ser feita pelo Presidente da República, 
e eu a fiz. Estava presente o Dr. Mário Soares; o Pre-
sidente da Câmara dos Deputados representado pelo 

Deputado Eunício; o Ministro José Múcio também; e o 
Presidente da OAB se fez representar.

O importante é que usaram da palavra o ex-Presi-
dente e ex-Primeiro-Ministro Mário Soares; o ex-Depu-
tado Federal Paes de Andrade – que foi Presidente do 
PMDB e presidiu esta República por 13 vezes, quando 
Trancredo Neves foi chamado aos Céus, o Presidente 
José Sarney assumiu e ele era Presidente da Câmara. 
Assim, o Deputado Paes de Andrade assumiu por 13 
vezes a Presidência do Brasil.

Ele, emocionado – porque foi também Embaixa-
dor do Brasil em Portugal – disse no discurso: “Evo-
co Demócrito com saudade”. E os versos do poeta: 
“Saudade, asa da dor do pensamento”. Então, são as 
letras dele.

Falou também o jurista Paulo Bonavides; e eu 
apresentei o livro, saudando o compromisso que o 
Presidente José Sarney tinha. Quero dizer que eu me 
esforcei em representá-lo bem, e quero dar o testemu-
nho da grandeza e do respeito que o nome do Presi-
dente Sarney tem na pátria-mãe, Portugal. 

Se há brasileiro ilustre, é Juscelino Kubitschek, 
que tem uma ligação muito intensa com Portugal. No 
seu exílio, ele passou algum tempo em Portugal. Existe 
um livro que traz todas as homenagens que Juscelino 
recebeu em Portugal, mesmo depois de cassado aqui. 
O povo o adorava. Ele casou sua filha lá, impedido de 
vir aqui. Eu fui a Óbidos e a um barzinho que Jusceli-
no frequentava. E ninguém melhor que ele simboliza 
o nosso relacionamento com Portugal. Olha, Jefferson 
Praia, Juscelino, em um dos seus livros, diz assim: “O 
português é o último bom povo do mundo”. Eles têm 
essa bondade e nos tratam como filhos mesmo. 

Portugal passa por uma fase de muito progresso, 
graças ao Parlamento Europeu, que se instalou lá e 
é uma fonte de inspiração para o Parlamento do Mer-
cosul. Isso é o que nós estamos querendo implantar 
na América Latina.

Para não decepcionar aqueles que esperavam 
o Presidente Sarney, eu dizia, João Vicente, que são 
desígnios de Deus; que a maior representatividade 
na história política do País é Rui Barbosa, sem dúvi-
da nenhuma a inteligência mais privilegiada. Dentre 
os documentos de Rui Barbosa, que são inúmeros, 
o que ficou no coração da nossa mocidade e que ele 
fez com mais amor foi escrito quando, convidado que 
fora para ser Paraninfo da Faculdade de Direito em que 
estudara, ele não pode comparecer porque já estava 
com a enfermidade.

Em 1920, Rui Barbosa, como paraninfo dos for-
mandos da Faculdade de Direito do Largo de São 
Francisco, já com saúde debilitada, não pôde compa-
recer. Quer dizer, da mesma maneira que eu estava 
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ali; o Presidente Sarney, com os compromissos de 
dirigir com competência, com estoicismo e com sa-
bedoria o Congresso Nacional, sacrificou o prazer de 
estar lá sendo homenageado e reconhecido pela sua 
contribuição à redemocratização do Brasil, sendo um 
exemplo de democrata hoje no mundo. Eu o represen-
tei e comparei a vida dele com a de Rui Barbosa. Se 
naquele instante eu estava lendo o pronunciamento 
do Presidente Sarney, o documento mais importante 
da história política também foi lido por outro e foi feito 
por Rui Barbosa, a Oração aos Moços. Neste instante, 
revivo alguns tópicos para mostrar a sua grandeza.

Rui Barbosa dizia:

Deus nos dá sempre mais do que me-
recemos. [...] Tenho o consolo de haver dado 
a meu País tudo o que me estava ao alcance: 
a desambição, a pureza, a sinceridade, os 
excessos de atividade incansável, com que, 
desde os bancos acadêmicos, o servi, e o 
tenho servido até hoje. [...] Porque o ódio ao 
mal é amor do bem, e a ira contra o mal, en-
tusiasmo divino.

Então, Rui Barbosa retrata e orienta a nossa mo-
cidade nesse documento.

É a hora das responsabilidades, a hora 
da conta e do castigo, a hora das apóstrofes, 
imprecações e anátemas, quando a voz do ho-
mem reboa como o canhão, a arena dos com-
bates da eloquência estremece como campo 
de batalha, e as siderações da verdade, que 
estala sobre as cabeças dos culpados, revol-
vem o chão, coberto de vítimas e destroços 
incruentos, com abalos de terremoto. Ei-la aí 
a cólera santa! Eis a ira divina!

Deus me é testemunha de que tudo tenho 
perdoado. [...] Amigos e inimigos estão, ami-
úde, em posições trocadas. Uns nos querem 
mal, e fazem-nos bem. Outros nos almejam o 
bem, e nos trazem o mal.

Então, foram fatos como esse que revi, em que 
Rui Barbosa ensinava à nossa mocidade Deus, Pátria 
e trabalho: “Mais pode que os seus azares a constân-
cia, a coragem e a virtude”. 

Da mesma maneira, o documento que li deu à de-
mocracia e a esses dois países uma consolidação pela 
vida do Presidente Sarney. Acho que ninguém melhor 
do que eu o poderia representar, porque nasci ali ao 
lado. Sou do Piauí. Meu pai é de São Luís. Então, vi o 
Presidente Sarney. Vi que era justa aquela homena-
gem com que o mundo político queria presenteá-lo. E 
eu a presidi justamente como aquele que, sem dúvida 

nenhuma, é o maior poeta maranhense, Gonçalves 
Dias, de “I Juca Pirama”. Ele diz assim:

“Meninos, eu vi!
Não chores, meu filho;
Não chores, que a vida
É luta renhida:
Viver é lutar.
A vida é combate,
Que os fracos abate,
Que os fortes, os bravos
Só pode exaltar.”

Isso tem sido a vida do Presidente Sarney. Daí 
ele gozar esse respeito e essa admiração em Portu-
gal, nossa Pátria mãe, libertária, da qual Juscelino, no 
final de vida, diz, João Vicente: “É o último dos bons 
povos do mundo.” 

É esse. Nós temos de nos orgulhar da nossa ci-
vilização portuguesa, cristã, dessa unidade da Pátria, 
desse país grandioso falando uma só língua.

Olhai, atentai bem, refleti sobre o mundo espa-
nhol. Como foi beligerante, como se dividiu, como está 
confuso, liderado ainda por Fidel, por Chávez, por Cor-
rea, por Morales, pelo padre reprodutor do Paraguai. E 
nós, não. Há unidade. Nós somos hoje este esteio da 
democracia daquele povo português, e bravo, e des-
bravador, e grandioso.

Olhai o mundo. Como eles desbravaram o mundo 
pela navegação e pelas descobertas. Então, essa é, 
cada vez mais, a interrelação entre esses dois povos, 
cujas Constituições garantem aquilo que a sociedade 
mais viva construiu: a democracia.

Então, foi uma noite feliz, em que, entre as de-
zenas e centenas de brasileiros que lá residem, de 
brasileiros que lá estudam e nos aclamavam, eu tive 
o prazer, o privilégio de conhecer pessoalmente, Ar-
thur Virgílio, a neta da Princesa Isabel. Uma figura 
encantadora, oitenta anos. Lembra Maria do Carmo 
Rodrigues, esposa de Chagas Rodrigues, aquela fi-
gura morena, formal.

E eu, informalmente, depois, conversava: “Prince-
sa, eu não gosto mais do Deodoro, porque o Deodoro 
nos tirou a oportunidade. Se fôssemos monarquia, V. 
Exª seria hoje a rainha do Brasil”. Que beleza de mu-
lher, um encanto e doçura. Ela estava lá irradiando 
amor e muito feliz quando eu contava o que aprendi, 
o que vi aqui. Rui Barbosa – nós, que estávamos re-
presentando o Senado da República – fez aquela Lei 
Áurea, e ela assinou, aqui jogaram flores. E recordei 
para ela que o pai da Princesa Isabel, Pedro II, só por 
duas vezes saiu da pátria, só por duas vezes, em 49 
anos, e lá ele escreveu uma carta: “Isabel, minha filha, 
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lembre-se de que o maior presente que se pode dar a 
um povo é uma estrada”.

E, depois, este País é o que é por essa carta de 
Pedro II à Princesa Isabel. Eu estava falando com a neta 
da Princesa. Daí, veio Washington Luiz: “Governar é fazer 
estradas”. Veio Juscelino Kubitscheck, este admirado, 
endeusado, idolatrado e amado por Portugal. Ele, em seu 
exílio, eu fui e você, João Vicente, quando for a Óbidos, 
há um barzinho em que ele tomava uns scotches. Lá, 
eu li as cartas de Juscelino para o dono do bar.

Então, isso tudo fizeram, cada vez mais, para ali-
mentar essa identidade que deve haver entre o povo 
português e o povo brasileiro. E estou aqui, vamos 
dizer, com a satisfação de ter representando o País e 
o Presidente Sarney nessa solenidade de integração 
e de consolidação da democracia no Brasil, em Por-
tugal e no mundo.

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Praia. PDT – 
AM) – Sobre a mesa, projeto recebido da Câmara dos 
Deputados que passo a ler.

É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Jefferson Praia. PDT – 
AM) – A matéria vai às Comissões de Constituição, 
Justiça e Cidadania e de Relações Exteriores e De-
fesa Nacional.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – V. Exª 
me permite, Sr. Presidente?

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Praia. PDT – AM) 
– V. Exª tem a palavra.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Sem 
revisão do orador.) – Recebi, nos últimos dias, alguns 
telefonemas do Governador do Distrito Federal, muito 
atento como sempre aos negócios do Distrito Federal, 
o Governador José Roberto Arruda. E ele certamente 
deve ter falado com Lideranças do seu partido, e sei 
que, com certeza, falou – comigo falou. Devo dizer que 
esse projeto, cujo contornos eu já domino, é da maior 
relevância para o Distrito Federal.

Portanto, já vou levar os termos do projeto à Ban-
cada do PSDB. Vamos discutir isso com os demais Lí-
deres partidários, por entender que não podemos negar 
ao Distrito Federal, não podemos negar a Brasília, terra 
que nos acolhe, que é nossa hospedeira, que é nossa 
hostess, que nos acolhe com tanto carinho, algo que 
só vem para melhorar as condições de atendimento 
ao povo, seja na segurança, seja nesse trabalho ab-
surdamente brilhante, que é o do Corpo de Bombeiros. 
Considero os bombeiros um trabalho social tão efetivo 
que, se dependesse de mim, eu tiraria os bombeiros 
de qualquer ligação com Polícia Militar e os colocaria 
à disposição da Secretaria de Saúde – se dependes-
se de mim. Não depende se mim. O que depende de 
mim é ajudar a aprovar esse projeto meritório que V. 
Exª acabou de ler e enviar às Comissões competentes. 
Lá estaremos atentos, porque é nosso dever sermos 
também representantes do Distrito Federal.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jefferson Praia. PDT – AM) 

– Como último orador inscrito, concedo a palavra ao 
nobre Senador João Claudino.

O SR. JOÃO VICENTE CLAUDINO (PTB – PI. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Presidente Jefferson Praia, trago hoje a esta tribuna 
um assunto que trata do projeto de lei de autoria do 
nobre Senador Marconi Perillo, na Comissão de As-
suntos Econômicos.

Esse projeto altera a Lei nº 8.212, de 24 de julho 
de 1991, que dispõe sobre a organização da Seguri-
dade Social e institui o Plano de Custeio e dá outras 
providências, para instituir rateio dos recursos oriundos 
do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados 
por veículos automotores de vias terrestres e destina-
dos ao custeio de assistência médico-hospitalar dos 
vitimados.

Como de costume, procurei dar a maior celeridade 
possível na análise do projeto e na confecção do relató-
rio para a Comissão. Dada a relevância do projeto, em 
menos de dois meses, já tinha encaminhado o relatório, 
com parecer favorável à matéria, para a Comissão. E 
assim o projeto permaneceu até o presente momento, 
aguardando inclusão em pauta para votação. Vencidos 
esses primeiros meses de tramitação do projeto, Sr. 
Presidente, solicitei-o para reanálise.

Há cerca de vinte dias, fui procurado por repre-
sentantes da Confederação Nacional dos Municípios, 
a fim de discutir a matéria e apresentar alguns dados 
complementares.

Pelo projeto proposto, os 50% do prêmio recolhido 
pelas companhias seguradoras, hoje destinados apenas 
ao Fundo Nacional de Saúde, passam a ser divididos 
entre o Fundo Nacional de Saúde, Fundos Estaduais 
de Saúde e Fundos Municipais de Saúde, na proporção 
de 35% para o Fundo Nacional e 15% compartilhados 
entre os Fundos Estaduais e Municipais.

São evidentes os benefícios do projeto, uma vez 
que aperfeiçoam a norma existente sobre a destinação 
dos recursos oriundos do DPVAT, tornando-se mais 
justa e eficaz a sua aplicação.

Não podemos questionar a necessidade de desti-
nar mais recursos aos Fundos Estaduais e Municipais 
de Saúde, que antes não eram contemplados com ne-
nhuma parcela desses recursos oriundos do seguro 
obrigatório, em virtude da assistência médico-hospitalar 
aos vitimados em acidentes de trânsito que ocorrem em 
estabelecimentos assistenciais das redes estaduais e 
municipais. Temos de lembrar que a quase totalidade 
desses atendimentos é prestada pelos Municípios, o 
que acarreta um grande ônus sem o respectivo bônus 
para esses entes já tão sacrificados.

Percebo agora, contudo, que podemos aproveitar 
a grande iniciativa do Senador Marconi Perillo e aper-
feiçoar ainda mais o projeto.

Sr. Presidente, de acordo com o Cadastro Na-
cional de Estabelecimentos de Assistência de Saúde 
existem, no Brasil, 7.135 estabelecimentos de urgência 
atendendo a população. Destes, 3.895 estão na esfera 
municipal, o que representa mais de 54% do total de 
estabelecimentos de urgência no País; 2.556 são pri-
vados, e 621 desses estabelecimentos são estaduais, 
o que representa 8,7%; e apenas 63 estão na esfera 
federal, para quem ficava a totalidade dos recursos. 
Ou seja, somente 0,9% dos estabelecimentos de ur-
gência são federais.

Do Cadastro Nacional de Estabelecimento de 
Assistência de Saúde, podemos extrair outra informa-
ção relevante. Das 210 centrais Samu cadastradas, 
198 estão na esfera municipal, o que equivale a mais 
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de 90% do total. Ressalta-se que os serviços do Samu 
são os responsáveis pelos primeiros atendimentos aos 
vitimados de acidentes de trânsito.

Quando analisados dados relativos às internações 
decorrentes de atendimento de urgência, observamos 
que mais de 56% do total de internações registradas 
são de natureza estadual e municipal. Isso comprova 
mais uma vez que a assistência em urgência ocorre 
principalmente nas esferas municipais e estaduais de 
gestão do SUS.

De fato, os Estados e Municípios que contam 
com unidades para serviços emergenciais de saúde 
são sobrecarregados com o atendimento a vítimas de 
acidente de trânsito, embora não sejam contemplados 
com os recursos do DPVAT, criados especificamente 
para esse fim. Observe-se que para os Estados e Mu-
nicípios esses recursos representariam contribuição 
importante para o provimento dos serviços enquanto 
que, na esfera da União, embora valiosos, constituiriam 
apenas pequena parcela do custeio da atividade.

Ademais, sob o controle da União, os repasses 
referentes ao DPVAT são juntados a recursos prove-
nientes de fontes diversas e aplicados de forma ge-
nérica na atividade, atendimento ambulatorial, emer-
gencial e hospitalar prestado pela rede cadastrada 
do SUS. Não são direcionados especificamente ao 
atendimento das vítimas de acidente de trânsito, al-
cançando indistintamente diversas ações e serviços 
médico-hospitalares.

Desta forma, elaborei um novo parecer para con-
templar a gestão que desenvolve as atividades de as-
sistência médico-hospitalar aos vitimados em acidente 
de trânsito de forma a que os recursos financeiros que 
são destinados a esse fim sejam realmente transferi-
dos aos fundos e ao serviço de saúde.

Também ficou estabelecido um novo rateio en-
tre os Fundos Nacional, Estaduais e Municipais de 
Saúde, de forma mais justa e equânime, levando-se 
em consideração a gestão dos serviços de urgência, 
conforme os dados oficiais do Ministério da Saúde, 
de maneira a contemplar a atenção integral à saúde 
com qualidade.

No meu entender, a partilha dos recursos oriundos 
dos prêmios de seguro obrigatório de danos pessoas 
causados por veículos automotores de vias terrestres e 
destinados ao custeio de assistência médico-hospitalar 
dos vitimados deve seguir a orientação dos sistemas 
oficiais de informação de saúde. Minha emenda propõe 
que as companhias seguradoras que mantêm o seguro 
obrigatório de danos pessoais causados por veículos 
automotores de vias terrestres de que trata a Lei nº 
6.194, de 19 de dezembro de 1974, deverão repassar 
à Seguridade Social, relativamente ao valor do prêmio 

recolhido 15% (quinze por cento) – e não 50%, como 
era o total – ao Fundo Nacional de Saúde; 15% (quinze 
por cento) aos Fundos Estaduais, os quais recebiam 
0; e 20% (vinte por cento) aos Fundos Municipais de 
Saúde, que é aonde realmente se acarreta a primeira 
assistência nesses acidentes, exclusivamente para 
custeio da assistência médica hospitalar dos segura-
dos vitimados em acidentes de trânsito.

Concluindo, Sr. Presidente, devo dizer que seria 
muito bem-vindo um gesto de boa vontade desta Casa, 
no sentido de que sejam buscados e alcançados os 
denominadores capazes de permitir a rápida análise e 
aprovação deste projeto, com sucesso e sem traumas, 
que em muito contribuirá para uma melhor assistên-
cia médico-hospitalar aos vitimados de acidentes de 
trânsito no Brasil nos Estados e, principalmente, nos 
Municípios.

Eu gostaria de aproveitar a oportunidade, Sr. Pre-
sidente, para encaminhar um voto de aplauso a uma 
atleta, que é exemplo no Piauí, Sarah Menezes, que é 
bicampeã mundial de Judô. No ano passado, mesmo 
ainda sendo da categoria júnior, representou o Brasil 
nas Olimpíadas da China. É a única atleta brasileira 
que conseguiu o feito de sagrar-se bicampeã mundial 
de Judô aos dezenove anos. Ela foi onze vezes cam-
peã brasileira, foi tetracampeã sul-americana, campeã 
pan-americana, 3ª colocada na Copa do Mundo de 
Judô sênior, em Budapeste. É uma atleta que orgulha 
o Piauí. E estendo este voto de aplauso ao seu treina-
dor, Expedito Falcão.

O Judô é uma referência no Estado do Piauí pelo 
trabalho competente de uma equipe técnica compe-
tente, começando pela família Queiroz, que dinamizou 
o Judô no Estado do Piauí.

Há um esporte que cresce muito no Estado do 
Piauí, o Badminton, a nossa famosa peteca com raque-
te, mas importado. Hoje, o Piauí já é o terceiro nesse 
esporte no Brasil.

E nós temos, no Piauí, um elenco muito grande 
de atletas que garantem, neste presente, muitas vitó-
rias e um futuro de muitas conquistas. A Sarah é uma 
jóia rara nesse elenco de atletas do judô piauiense. 
E nós queremos aqui requerer este voto de aplauso 
à conquista dessa grande atleta brasileira, especial-
mente piauiense.

E queria registrar duas visitas nossas a eventos 
no interior do Piauí. A semana cultural de Oeiras, que 
teve o nome de José Expedito Rego. Ele deu o nome à 
semana cultural deste ano, que também ressaltou não 
só o fortalecimento da cultura de Oeiras, Presidente 
Jefferson Praia, que foi a primeira capital do Estado 
do Piauí – antes de ser Teresina, Oeiras foi a primeira 
capital –, como o fortalecimento da sua cultura, o es-
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tímulo ao empreendedorismo. É um evento que con-
tou com o apoio do Governo Federal, do Ministério do 
Turismo, do Governo Estadual, do Governo Wellington 
Dias. Parabenizo também o Prefeito Beca, o apoio do 
Sebrae, das instituições financeiras que estimulam o 
empreendedorismo naquela região, as empresas pri-
vadas que estimulam também as vocações naturais, 
a difusão do turismo, enfim.

Lá estivemos desfrutando a companhia do De-
putado Mauro Tapety, grande amigo e liderança; do 
Deputado Hélio Isaias; do ex-Prefeito Tapety Neto; de 
Aleksandra, sua esposa; da grande amiga e ex-Vice-
Prefeita Fatinha e de muitos amigos que fazem aquela 
cidade histórica do Piauí, que agora vai também entrar 
no PAC das cidades históricas de preservação do seu 
patrimônio histórico – e merece, pelo acervo histórico 
que tem, a nossa primeira capital.

Estive também, no domingo à noite, na cidade de 
Beneditinos, nos festejos de São Benedito para, como 
fazemos, reencontrar, nesse momento de confrater-
nização, de fortalecimento de fé, rever amigos, como 
o Prefeito Aarão; o ex-Prefeito Manin; os Vereadores 
Zezinho da Nazinha e Justino; lideranças nossas do 
PTB; Lucas Moura; Dr. Eliziário Júnior; Clidenor. Esti-
vemos com o Deputado Federal Elizeu Aguiar, nosso 
amigo Creolina e tantos outros amigos. E de Altos, o 
jornalista sempre intrépido, o Dutra; Tony Rodrigues, 
o Pedrão; o nosso Líder do PTB em Altos, Expedito 
Pacífico; também o Prefeito de Alto Longá, Flávio do 
Teté, e o Vice-Prefeito Antonio Gabriel.

Era o registro que eu acho importante ressaltar na 
cultura, nas festas do nosso Piauí. Quero agradecer.

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Praia. PDT – AM) 
– Concedo a palavra ao nobre Senador João Pedro. 

O SR. JOÃO PEDRO (Bloco/PT – AM. Pronun-
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, já foi anunciada, 
hoje, na sessão especial, a presença do ex-Prefeito 
Anderson, que está aqui na tribuna de honra, quando 
foi prestada uma homenagem póstuma do Senado ao 
ex-Governador e ex-Senador Gilberto Mestrinho. 

Quero registrar, Sr. Presidente, Senador Jeffer-
son Praia, a presença entre nós do Prefeito Antonio 
Peixoto, que está aqui. Também passou pela manhã, 
juntamente com o seu vice-Prefeito Augusto Queiroz, 
na sessão especial em homenagem póstuma ao ex-
Senador e ex-Governador Gilberto Mestrinho. 

Quero me referir ao meu companheiro de Parti-
do, o Antônio Peixoto, como o verdadeiro Prefeito de 
Itacoatiara. O Prefeito Antônio Peixoto, como outros 
oitocentos e tantos prefeitos que foram eleitos, perdeu 
o mandato na Justiça. Ganhou na decisão soberana 
do povo e perde na Justiça, e ele só pode voltar pelo 

caminho da Justiça. E eu espero e confio que o Antô-
nio Peixoto e o Augusto Queiroz voltem pela Justiça, 
para onde o povo de Itacoatiara decidiu, para ser Pre-
feito por quatro anos. Ele passou dez meses e está 
fora da Prefeitura. 

Pacientemente e confiando na Justiça, Senador 
Jefferson Praia, eu espero que o Peixoto volte para essa 
missão que o povo de Itacoatiara lhe deu na eleição 
de outubro passado. 

O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – Permite?
O SR. JOÃO PEDRO (Bloco/PT – AM) – Pois 

não, Senador Arthur Virgílio.
O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – Eu não sei 

até que ponto não é uma omissão nossa, do Congresso. 
Era sempre bom se fazer um exercício autocrítico.

O SR. JOÃO PEDRO (Bloco/PT – AM) – O Se-
nado até que propôs eleição no caso...

O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – Pois é. Aí 
seria o caso de uma PEC, que vai começar a tramitar 
com aquela lerdeza das PECs. Agora, veja: eu não 
sei se é uma omissão nossa, não digo dos Senado-
res desta leva, muito menos de V. Exª ou de Senador 
Praia, que chegaram já com a legislatura andando – 
e V. Exª já mais para o fim dessa legislatura. Eu não 
sei se é omissão nossa – porque não acho que seja 
omissão do próprio Tribunal, na medida em que ele 
interpreta o que a Constituição lhe sugere – estarmos 
permitindo uma excessiva judicialização das eleições, 
porque, do jeito que as coisas vão, eu não sei se é 
mais importante caminhar na rua para pedir votos ou 
se é melhor contratar um bom advogado logo e lutar 
para ser o segundo. 

O SR. JOÃO PEDRO (Bloco/PT – AM) – Veja 
aonde nós chegamos. 

O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – Pois é. 
Contrata-se um advogado bom e vai esperar os erros 
dos outros. Hoje em dia, as pessoas me dizem que 
vão fazer uma eleição, pensando assim: contrata dois 
advogados, um para fiscalizar o outro e outro para 
defendê-lo. Se olhar bem, fica mais caro talvez que a 
televisão da campanha, fica mais caro que qualquer 
outro item de campanha. Eu fiz a minha carreira políti-
ca toda, primeiro... Eu já sofri também meus esbulhos, 
enfim. Na primeira eleição, em que V. Exª me deu a 
honra de ser um dos principais apoiadores com que 
contei, com a sua juventude, eu não tinha fiscal. Meu 
principal concorrente era do Partido e eu não tinha fis-
cal. Como é que eu ia fiscalizar os meus votos, se era 
voto de mapismo? Depois, vivemos outros momentos 
traumáticos também. Não tenho dúvidas de que perdi 
a eleição de 1986, mas acredito que, com tudo certi-
nho, certinho, certinho, teria sido uma diferença muito 
menor que a que foi.

OUTUBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL572



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 28 54961 

O SR. JOÃO PEDRO (Bloco/PT – AM) – Com 
certeza.

O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – Mas eu 
não tinha como relevante isso. Eu sempre achei que 
se tinha de ser atento a prazo, a tudo, mas isso é uma 
coisa muito complicada, muito complicada mesmo. E 
vejo que o Congresso tem de se purgar dessa culpa. 
Não sei nem se temos tempo para isso, e não é para 
esta eleição que vem, porque já esgotou o prazo. Mas, 
quem sabe, não seria um bom encerramento de legis-
latura nós fazermos um esforço, ainda entre este ano e 
o começo do outro ano, para oferecermos um princípio 
de reforma política que fosse, que delimitasse regras 
muito claras? Por exemplo, aqui todo mundo se decla-
rou a favor de eleição direta nesses episódios. Alguns, 
talvez, insinceramente, porque quem diz que quer elei-
ção direta em cima de um projeto de lei ordinária, aí 
está com brincadeira comigo porque a gente sabe que 
é matéria de PEC. Então, vamos fazer a PEC. Agora, a 
PEC também pode ser uma grande desculpa para não 
mandar. Então, o que eu tinha que fazer? Combinar 
para dizer: essa PEC tem que sair daqui a toque de 
caixa; vamos trabalhar isso, vamos botar para quebrar, 
vamos fazer acontecer. Não anda. Então, essa PEC 
vai ser julgada no outro mandato para nós, outros Se-
nadores que estejam aqui no nosso lugar. Essa que é 
a grande verdade. E se for – e, às vezes, passa aqui, 
empaca na Câmara em função de qualquer interesse 
de algum grupo que se sinta contrariado com a figura 
da eleição direta. Mas eu entendo que o justo mesmo 
é isto: é você chegar à eleição direta. Sempre. Não sou 
a favor de suplente perder eleição. Você ganha eleição, 
eu sou seu suplente. V. Exª ganha, eu sou seu suplen-
te, nós derrotamos o Senador Jefferson Praia, que tem 
como suplente o Senador Eduardo Azeredo. Em qual-
quer impedimento seu, eu sendo o seu suplente, sou 
contra o outro assumir, porque retira o caráter majori-
tário da eleição de Senador, vira eleição de Deputado. 
Porque a nossa tese majoritária ganhou. V. Exª disse: 
eu sou a favor disso. Eu digo: eu contra isso. Nós nos 
batemos. Eu ganho. Então, a sua eleição está perdida 
porque foi uma eleição majoritária. A eleição tem que 
ser proporcional para Deputado e majoritária para Go-
vernador e Prefeito. Então, entendo que precisamos 
olhar isso com muita seriedade e evitar ideias assim 
exóticas. Devemos olhar essa questão do suplente, 
sim. Como a vejo? V. Exª , eu ou qualquer outro as-
sume como suplente no lugar do fulano. Fulano está 
impedido, foi cassado, suicidou-se, matou, morreu, 
o que for. V. Exª, como Senador, disputará a próxima 
eleição. Haverá uma eleição daí a dois anos para Pre-
feito. Junto, haveria uma cédula para V. Exª competir, 
como Senador, com quem quisesse competir com V. 

Exª. Seria talvez essa a solução, e não inventar moda 
de colocar como Senador o que perdeu, o que não foi 
majoritário, só porque foi o segundo.

O SR. JOÃO PEDRO (Bloco/PT – AM) – O se-
gundo.

O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – Porque se-
gundo é o segundo.

O SR. JOÃO PEDRO (Bloco/PT – AM) – Segun-
do é o segundo.

O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – Nós somos 
uma equipe. Eu e os meus suplentes somos uma equi-
pe. O povo, quando votou, sabia quem era Bi Garcia na 
terra dele, o Baixo Amazonas sabia. E setores da luta 
estudantil antiga e setores do professorado e da advo-
cacia sabiam quem era Gina Gama, sua companheira 
tão querida e minha companheira também. Dessa vez, 
sou a favor de que a gente estampe os nomes para 
não haver engano. E mais: sou a favor de que a gente 
dê um tempo de televisão para o suplente. Não preci-
sa estar escrito na lei. É uma questão de respeito pelo 
povo. Se eu tiver que disputar a eleição, meu suplente 
é João e Maria. Pronto! O João tem que falar também; 
a Maria tem que falar, porque pode acontecer alguma 
coisa comigo. Não dá para haver uma surpresa. De re-
pente é o João; de repente é a Maria, entendeu? Tem 
que haver uma coisa, mas não pegar a equipe vitoriosa 
e não dar para alguém da equipe vitoriosa o direito de 
assumir no impedimento do cabeça da chapa, porque 
a outra equipe foi derrotada.

O SR. JOÃO PEDRO (Bloco/PT – AM) – Con-
cordo com V. Exª.

O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – É a gente 
definir se quer o Senado funcionando ou se a gente 
quer juntar tudo numa grande Câmara dos Deputados. 
Por quê? Porque lá funciona o voto proporcional, lá 
funciona essa lógica, que, aliás, é um projeto do Se-
nador Suplicy – não sei se ele já desistiu, clarividente 
como o é –, mas já tive esse debate com ele. Havia 
outro, do Senador Jefferson Péres e meu, que era na 
direção do que eu estou falando.

Há muitas fórmulas, mas vice e suplente, a meu 
ver, devem ter o direito de disputar a próxima eleição no 
cargo. Se o povo quiser, os mantém. Se não quiser, não 
os mantém, porque tem tempo para fazer um trabalho. 
Mas entendo que só nos lamentarmos ou jogarmos a 
culpa para o Tribunal Superior Eleitoral não deixa de 
ser uma omissão, porque, na vacância da nossa ati-
tude, o Tribunal pega a Constituição, reúne e faz sua 
interpretação. E nós aqui sempre deixamos os inte-
resses eleitorais de um e de outro; e muita gente não 
quer mudar nada, porque se elegeu sob esse sistema. 
Muita gente morre de medo de enfrentar o desconhe-
cido. Só sabe ir até a esquina, porque, se atravessar a 
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outra esquina, tem medo de ser atropelado. Isso infeliz-
mente acontece muito na nossa vida pública. Mas nós 
tínhamos de ter, portanto, mais coragem e presença 
para evitarmos essa excessiva judicialização da polí-
tica, que atinge Governadores, Prefeitos, que atinge 
tantas pessoas que de qualquer maneira ganharam a 
eleição. Confesso-lhe que, tendo mesmo de disputar 
a eleição, não vou cuidar de fiscalizar ninguém. Vou 
deixar isso para o Tribunal Regional Eleitoral. Mas vou 
cuidar de ter um bom escritório de advocacia para me 
defender e um bom contador, que tem de ser milimé-
trico – cada tostãozinho. Na minha carreata, vou ter 
de saber quantas pessoas havia. O que acontece na 
carreata é o seguinte: faço uma carreata para mil car-
ros. De repente, aparecem 300 que espontaneamente 
entraram lá. Então, eles contam aqueles 300. Não fui 
eu que dei a gasolina dos carros, mas não declarei 
aquela gasolina, porque simplesmente não chamei 
aquele pessoal para ir à carreata. E, como candida-
to, também não vou barrar: “Olhem, vocês estão fora 
da carreata, porque só chamei mil.” Ao contrário, se 
entrarem mais dez mil, melhor para mim. É prova de 
que vou ganhar a eleição. Então, tudo isso está sendo 
apanhado como pretexto, como razão, diante de co-
branças de contas muito duras, muito graves. E, então, 
temos que nos preparar para isso. Ou mudar as regras 
do jogo. Era essa contribuição que eu queria dar ao 
discurso de V. Exª.

O SR. JOÃO PEDRO (Bloco/PT – AM) – Obri-
gado.

Gostaria de refletir sobre dois aspectos que V. 
Exª abordou. Primeiro, V. Exª desenvolveu, evidente-
mente, o cenário da disputa, a dinâmica da disputa 
majoritária. Ou seja, por conta de estar tudo judiciali-
zado, o segundo está assumindo. Quem perdeu está 
assumindo. É isso, Senador Arthur Virgílio, V. Exª que 
é do meu Estado.

Nós precisamos fazer esse debate – o Congres-
so. Nós perdemos mais um ano em que poderíamos 
trabalhar a reforma. Parêntese: Anderson não terminou 
o mandato. Não terminou o mandato. Então, de outubro 
de 2008 para cá são oitocentos e vinte e tantos prefeitos 
que perderam, por uma ou outra razão, mas por conta 
da brecha na legislação eleitoral, na lei eleitoral.

O Congresso tem que fazer a reforma. Nós temos 
que fazer o debate, Senador Jefferson Praia. O Pre-
feito de Itacoatiara, Senador Paim, o Antônio Peixoto, 
que está aqui, prefeito eleito, contas aprovadas lá na 
Justiça Eleitoral da sua cidade e no TRE...o cidadão 
levou várias bandeira do PT, Senador Paim, e disse: 
“Mas isso aqui não aparece na prestação de contas.” 
E mostrou, no telão, a passeata do dia da vitória: es-
tava vermelho, e o advogado do Antônio Peixoto disse: 

“Não, mas a bandeira...Todo mundo, todo militante do 
PT tem bandeira, rapaz. Cada um vai levando, leva a 
sua e compra”. Nós perdemos uma Prefeitura impor-
tante, mas o povo que votou na mudança, no Peixoto, 
fica ali a se perguntar: “Meu Deus, como é que eu vo-
tei para o homem ser Prefeito e agora ele perde, dez 
meses depois?” 

Eu espero que nós possamos resolver isso no âm-
bito da Justiça, mas o aparte do Senador Arthur Virgilio 
aponta a necessidade de o Congresso Nacional fazer 
a reforma política em profundidade, para garantirmos 
o voto soberano da democracia nas eleições. 

Eu gostaria, Sr. Presidente – então o Antônio Pei-
xoto, o verdadeiro Prefeito, está aqui conosco nesta 
noite –, de refletir. Está aqui o Presidente da Comissão 
de Relações Exteriores, Senador Azeredo. Fizemos 
mais uma audiência pública para tratar da adesão da 
Venezuela ao Mercosul; ganhou o debate, ganhou o 
interesse da Casa, salvo engano, mais de vinte Sena-
dores passaram pela Comissão hoje discutindo, com 
várias opiniões.

Quero dizer, Senador Jefferson Praia, que sou 
favorável à adesão da Venezuela ao Mercosul, por-
que estou falando da Venezuela Estado. É muito forte 
a questão ideológica nesse debate – Hugo Chávez 
pensa assim; Hugo Chávez faz isso. E é evidente que 
temos que reconhecer a postura ideológica do Presi-
dente Hugo Chávez, mas analisar não só o Governo 
do Presidente Hugo Chávez, que diminuiu a pobreza 
nesse país rico. A Venezuela tem uma reserva petrolífe-
ra que coloca o país entre os cinco maiores produtores 
de petróleo. Mas, mesmo com esses últimos anos de 
Governo Hugo Chávez, que diminuiu a pobreza, é um 
país que apresenta diferenças grandes, um país rico. 
Senador Jefferson Praia, 15% do petróleo dos Estados 
Unidos é oriundo da Venezuela. E apesar do grande 
conflito político-ideológico entre os Estados Unidos e 
o Governo do Presidente Hugo Chávez, os Estados 
Unidos compram 15% do seu petróleo – eles são os 
maiores compradores.

Mas o mundo econômico, hoje, tem uma dinâmi-
ca grande, e nós não podemos prescindir do fortaleci-
mento do Mercosul, é estratégico. 

Nós não podemos esquecer que os Estados Uni-
dos até hoje não engoliram esse bloco; tentaram impor 
a Alca para se sobrepor a essa articulação regional. 
O mundo vive-se articulando em blocos, e, com ade-
são da Venezuela ao bloco, nós vamos ter um bloco 
com mais de 250 milhões de pessoas. Será um bloco 
consistente. 

Um outro aspecto que levantei na audiência de 
hoje, sobre o qual quero refletir aqui. Nós fizemos uma 
audiência com o líder da oposição, nada mais, nada 
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menos do que o Prefeito de Caracas. O Sr. Antonio Le-
dezma esteve aqui, no Senado. Ele é líder da oposição, 
Prefeito de Caracas, a maior cidade da Venezuela, uma 
referência, com cinco milhões de habitantes. O Prefeito 
esteve aqui, no Senado, e disse que o Estado da Vene-
zuela deve aderir, deve fazer parte, mas aí condiciona, 
por conta da postura ideológica do Governo.

Presidente Jefferson Praia, a Argentina já tomou 
a decisão, o Congresso da Argentina. O Uruguai, a 
mesma coisa. Dois países ainda não cumpriram esses 
procedimentos de Congresso: o Paraguai e o Brasil. 
Está errado o Senado prolongar a discussão? Não está. 
Acho que está correto o Senado fazer o debate, fazer 
audiências, discutir com profundidade. Quero exter-
nar minha preocupação como membro deste Senado. 
Na minha opinião, será um erro desta Instituição não 
aprovar a adesão do Estado da Venezuela ao bloco 
do Mercosul. 

Claro que faço um esforço no sentido de estimu-
lar este debate para que nós possamos superar as 
diferenças, as posições, que são normais. Mas digo 
que a Venezuela trará qualidade ao Mercosul, não 
tenho nenhuma dúvida, por conta da história do seu 
povo, por conta da sua economia, por conta do seu 
petróleo, por conta de ser um país vizinho, fronteiriço 
com o Brasil. 

Quero fazer outra reflexão sobre as dificuldades 
do Estado brasileiro, da nossa sociedade, de ter uma 
relação com os países do norte da América latina. Estou 
falando da Colômbia, estou falando do Peru, do Equa-
dor, do Suriname, da Venezuela. Como é difícil para o 
Brasil ter uma relação profunda, rica, histórica, estra-
tégica com os países do norte da América do Sul. 

Por outro lado, nós desenvolvemos uma cultura 
em que muito rapidamente o Brasil fala com a Argen-
tina, se entende com a Argentina. Está errado? Não. 
Mas nós precisamos estabelecer essa relação com 
os países ao norte do Brasil. Com o Uruguai, rapida-
mente; com o Chile, temos uma relação rápida com o 
Chile; com o Paraguai. Mas por que essa dificuldade 
da cultura, da sociedade brasileira, dos governos, do 
Estado brasileiro com os países do norte? E isso vai 
criando, historicamente, um fosso entre os países que 
compõem a pan-amazônia. O Brasil e a Europa, rapi-
damente; o Brasil e o México, rapidamente; o Brasil e 
os Estados Unidos. Mas o Brasil e os países ao norte 
do Brasil, que compõem ali a faixa ao norte do Brasil, 
como é difícil! Com a África, também.

O nosso Governo, o Governo do Presidente Lula 
estabeleceu uma relação com os países africanos, 
estamos construindo essa relação e temos que apro-
fundá-la. Este Brasil surgiu com o sangue, com o suor, 

com a alma do povo africano. Mas é difícil estabelecer 
uma relação com profundidade.

Da mesma forma aqui com o Peru, Senador Paim, 
meu companheiro, que sabe dessa experiência da re-
lação do Estado de V. Exª, do Brasil, com os países do 
sul, do cone sul. Mas, com a Venezuela – e eu coloco 
essa questão – é difícil por conta dessa ausência de 
uma relação social, econômica, cultural verdadeiramen-
te profunda com os países ao norte do Brasil.

Então, o debate sobre o Mercosul primeiro tem 
que ser olhado como um bloco estratégico para a Amé-
rica Latina. Esse é o primeiro ponto. O segundo, de fa-
zermos não só com a Venezuela, não só ampliarmos 
o bloco com a Venezuela. Por que não ampliar com o 
Peru? Por que não ampliar o bloco do Mercosul com 
a Colômbia? É outra economia significativa, com to-
dos os problemas internos da Colômbia, mas o Brasil 
precisa usar isso.

Nós estamos caminhando, desde meados de 
1980, na construção do Mercosul, e a pressão inter-
nacional – nós não podemos desconhecer – contra o 
bloco é grande, de forma sutil. Mas o Brasil não pode 
ser líder de um bloco na América Latina. Essa que é 
a questão de fundo. Então, nós haveremos de superar 
esse debate no sentido de o Senado, de esta Casa 
assumir a responsabilidade de aprovar a adesão da 
Venezuela ao bloco.

Concedo o aparte ao Senador Azeredo, Presi-
dente da nossa Comissão.

O Sr. Eduardo Azeredo (PSDB – MG) – Sena-
dor João Pedro, eu tenho procurado, como Presidente 
da Comissão, levar esse debate de maneira imparcial. 
Mas, evidentemente, tenho também as minhas opini-
ões pessoais.

O SR. JOÃO PEDRO (Bloco/PT – AM) – Claro.
O Sr. Eduardo Azeredo (PSDB – MG) – E são 

críticas em relação ao Presidente Chávez. Estamos de 
pleno acordo quando falamos de fortalecer o Mercosul. 
Eu sou do Parlamento do Mercosul, como suplente. 
Tenho participado algumas vezes. Neste ano, fui duas 
vezes à reunião, e não foi possível ir mais. E eu sinto 
que é o que V. Exª coloca aqui: o Mercosul é mais dos 
Parlamentares do sul. São poucos os Parlamentares 
de outras regiões que dele participam – o Senador 
Geraldo Mesquita é um dos que participam –, e essa 
questão do Mercosul ficou um pouco como se fosse 
o Sul do Brasil. É evidente que a participação de ou-
tros países também vai fortalecer o bloco, assim como 
aconteceu no mercado europeu. Se, além dos quatro 
países, tivermos no futuro o Peru, a Bolívia, a própria 
Venezuela, isso tudo é importante. A Venezuela é um 
grande parceiro comercial, está avançando bem. Temos 
um acordo que vai até 2018, de algumas preferências 
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tarifárias que facilitam as vendas. O Embaixador Régis 
Arslanian relembrou isso hoje. Mas é evidente que, na 
medida em que entrar no Mercosul, essa questão fica 
mais clara, fica garantida e até antecipa. Até aí, esta-
mos todos de acordo. A dificuldade toda é que é difícil 
neste momento, dá-nos muita insegurança a questão 
referente ao Presidente Chávez. O Presidente Chávez 
é um homem no mínimo controverso, e acho que V. Exª 
concorda comigo. Ele é no mínimo controverso.

O SR. JOÃO PEDRO (Bloco/PT – AM) – Polê-
mico.

O Sr. Eduardo Azeredo (PSDB – MG) – O Pre-
feito de Caracas, além de ter realmente defendido que 
a Venezuela seja admitida, colocou acusações graves 
de presos políticos na Venezuela, de enfrentamento 
com a liberdade de imprensa, questões ligadas a atitu-
des como esta, recente, de ele ir a um hotel e, se não 
gosta do atendimento, mandar o Ministro desapropriar, 
e o hotel vira um hotel público. São questões que dei-
xam um risco de que, ao entrar no Mercosul, em vez 
de ele ser integrador, ele acabe sendo desagregador. 
Por quê? Porque não tem muito jeito de separar, nes-
te momento, o país Venezuela, a nação Venezuela do 
seu Presidente. Porque o Presidente é assim: ele é um 
Presidente que tomou para si o país; ele virou o dono 
do país. E veja bem que o prefeito falou outro detalhe 
interessante: ele falou que o Presidente Chávez não é 
de esquerda de jeito nenhum, pois tem dia que o he-
rói dele é Fidel Castro, tem dia que é Pinochet. Então, 
ele é, na verdade, um populista, personalista. É isso 
que eu queria trazer ao debate, concordando que é 
importante a Venezuela, que é importante fortalecer 
o Mercosul, mas o que traz insegurança, o que traz 
esse receio de que a entrada dele mais atrapalhe do 
que contribua é realmente a personalidade do Presi-
dente Chávez.

O SR. JOÃO PEDRO (Bloco/PT – AM) – Eu agra-
deço o aparte de V. Exª e respeito a sua opinião. Con-
sidero que, se a Venezuela for membro do Mercosul, 
a convivência pode, nesse sentido, inclusive melhorar. 
Seria indelicado, seria não respeitar a soberania da 
Venezuela dizer aqui: “Vamos enquadrar.” Não. Com 
a Venezuela como membro do Mercosul, a conversa, 
a discussão, a pauta do Mercosul poderia dar contri-
buições a pontos levantados por V. Exª.

Então, eu espero que a presença da Venezuela, 
não só do ponto de vista econômico, mas também do 
ponto de vista político, venha a consolidar a democra-
cia na América Latina, a integração na América Latina. 
No meu entendimento, o caminho é melhor estando a 
Venezuela presente no Mercosul do que estando ela 
fora do Mercosul.

Nesse sentido, Presidente Jefferson Praia, eu 
concluo, dizendo da minha expectativa de votarmos, 
na Comissão de Relações Exteriores, no dia 29, na 
próxima quinta-feira, o parecer. No caso, nós sabemos 
que o Senador Romero Jucá vai apresentar um voto 
em separado. Existe o voto do Senador Tasso Jereissati 
em contrário. Eu espero que a Comissão de Relações 
Exteriores possa fazer um bom debate e que nós apro-
vemos o voto em separado do Senador Jucá, no sentido 
de aprovarmos – esse parecer tem que ser submetido 
ao Plenário – a adesão da Venezuela ao Mercosul, no 
âmbito da Comissão de Relações Exteriores.

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Jefferson Praia. PDT – AM) 

– Pela ordem, concedo a palavra ao nobre Senador 
Paulo Paim.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Senador Jefferson Praia, 
pedi a palavra pela ordem só para anunciar à Casa e 
ao Brasil – porque a TV Senado transmite a sessão, 
neste momento, para todo o País – que, lá no Salão 
Verde da Câmara, encontram-se cerca de 300 idosos, 
aposentados e pensionistas, exigindo que a Câmara 
dos Deputados coloque em votação os projetos que 
esta Casa já aprovou, entre eles o PL nº 1, que vai 
garantir aos aposentados e pensionistas o mesmo 
percentual de reajuste concedido ao mínimo, assim 
como os que tratam do fator previdenciário e da recu-
peração das perdas.

A vontade dos aposentados, Senador Jefferson 
Praia, é não sair de lá enquanto a Casa não votar a 
matéria. Pediram que eu fosse conversar com o Pre-
sidente Michel Temer, Senador Flávio Arns.

Fui conversar com o Presidente da Casa. S. Exª 
me disse que amanhã não existe nenhuma condição 
de a matéria ser votada, mas que eles podem passar a 
noite lá – inclusive recebi o lanche deles, que é suco e 
pão com manteiga e presunto. E vou ficar com eles.

A intenção deles é passar lá esta noite e, se não 
for firmado compromisso estabelecendo dia e hora para 
a votação dessas matérias, não sair do Salão Verde 
da Câmara dos Deputados. Lá estão homens com 80 
anos ou mais e até uma senhora com 92 anos. É cla-
ro que eu me preocupo, pois alguns têm pressão alta, 
diabetes, outros têm problema de ácido úrico, enfim, 
aquelas doenças que a idade infelizmente nos traz.

Conversei com o Presidente Michel Temer, que 
me garantiu o seguinte: na próxima quarta-feira, dia 4, 
ele coloca a matéria em votação, com acordo ou sem 
acordo. Ele garantiu que vai liberar as galerias para que 
eles possam ocupar todas elas na próxima quarta-feira. 
Ele disse que comunicaria aos Líderes do Governo 
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como também aos da Oposição que, se for possível 
construir um entendimento, que haja essa construção; 
se não, ele vai colocar essa matéria em votação.

Eu só espero, Sr. Presidente, que não seja mais 
uma promessa. Lembro-me de que, aqui, anunciei, no 
mês de maio, algo semelhante; no mês de junho, algo 
semelhante; no mês de agosto, algo semelhante; no 
mês de setembro, algo semelhante. Agora, estamos 
no fim de outubro, anunciando que a votação poderá 
acontecer no próximo dia 4.

Sr. Presidente, tenho participado de conversa jun-
to com V. Exªs, Senador Jefferson Praia, junto com o 
Senador Flávio Arns, que está aqui, e outros Senado-
res, porque queremos que haja uma solução. Se houver 
acordo, melhor; se não houver acordo, que se vote a 
matéria e cada um assuma a sua responsabilidade.

Anunciei aos aposentados que faria este anún-
cio ao País, aqui, por intermédio do microfone, junto 
com a Presidência de V. Exª, via TV Senado para todo 
o País, isto é, se na próxima quarta-feira, com acordo 
ou sem acordo, não houver a votação, eles vão ficar 
lá. Hoje, eles talvez saiam, não sei se à meia-noite, a 
uma hora, se de madrugada ou amanhã de manhã. 
Mas se não houver a votação, repito, com acordo ou 
sem acordo...

O Senador Delcídio sabe que eu persigo sempre 
o que chamo de um bom acordo. É melhor um bom 
acordo do que uma votação, porque eu posso perder, 
posso ganhar, pode haver veto, pode não haver veto. 
Mas se não for um bom acordo, vamos arriscar: tudo 
ou nada. Vamos continuar trabalhando para que se 
construa o entendimento. Estou convencido porque 
percebi a força desses 300, 400 idosos que estão lá, 
de que, se na próxima quarta-feira os projetos não fo-
rem votados, eles vão ficar lá – eles dizem: não têm 
nada a perder – pelo tempo que for necessário, dentro 
do plenário da Câmara dos Deputados, mais preci-
samente, para ser fiel ao acordo que fiz com o Presi-
dente Michel Temer, nas galerias que dão acesso ao 
plenário. Eles vão ficar lá enquanto a matéria não for 
votada; seja na terça, seja na quarta, seja na quinta 
da semana que vem. A perspectiva é que se , vote na 
próxima quarta-feira, dia 4.

Agradeço a V. Exª, que já tinha falado sobre o 
tema. Mas quero dizer que são simbólicos esse pão 
com manteiga e esse suco, que é o alimento deles. 
Esse foi o alimento deles ao meio dia e está sendo o 
alimento deles agora, neste momento, para eles pas-
sarem a noite lá se não houver acordo. Acredito eu 
que vai haver o acordo de procedimento. Eles pensam 
em fazer uma assembléia à meia-noite. Eu estarei lá 
com eles. Espero que ali se decida numa linha de bom 

senso e que se aponte a garantia da votação, o mais 
tardar, no dia 4.

Era isso, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Jefferson Praia. PDT – AM) 

– Senador Flávio Arns, V. Exª é o próximo inscrito. V. 
Exª quer usar da tribuna?

O SR. FLÁVIO ARNS (PSDB – PR. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Não. Faço 
a minha fala da bancada mesmo.

Sr. Presidente, agradeço inclusive a deferência 
de V. Exª.

Estou aqui ao lado do Senador Paulo Paim. Todos 
nós devemos reconhecer no Brasil o grande trabalho 
que o Senador Paulo Paim faz na área social. É o autor 
do Estatuto da Pessoa com Deficiência e também do 
Estatuto da Igualdade Racial. Tem uma luta de muitos 
anos a favor de aposentados e pensionistas, uma luta 
reconhecida no Brasil.

Amanhã um retrato do Senador Paulo Paim vai 
ser colocado na Comissão de Direitos Humanos e Le-
gislação Participativa, às 10 horas da manhã, como ex-
Presidente da Comissão de Direitos Humanos. Quero 
destacar que, no período em que ele foi Presidente, 
de fato, aconteceram naquela Comissão muitas dis-
cussões importantes para um conjunto de áreas e de 
pessoas marginalizadas no Brasil.

Agora, quero lembrar particularmente essa área 
dos aposentados e pensionistas e dizer que, além do 
Senador Paulo Paim, todos os Senadores e as Sena-
doras aprovaram os três projetos de lei mencionados 
por unanimidade ou praticamente por unanimidade. 
Não me lembro do resultado final, mas pode-se afirmar 
que foi por unanimidade, conforme o Senador Paulo 
Paim está me relatando.

Quais são os projetos? O fim do fator previden-
ciário. O outro projeto é uma política de reajuste dos 
aposentados e pensionistas que não signifique perda 
para essa parcela da população. E o terceiro aspecto 
aprovado no Senado foi no sentido de recuperação de 
perdas ocorridas no decorrer do tempo. Então, esses 
três projetos foram aprovados, enviados à Câmara dos 
Deputados e têm de ser votados, porque pode eventu-
almente o Governo perder ou ganhar. Não estão sendo 
votados por uma pressão muito grande do Executivo. 

Quando pensamos nas razões disso, todos lem-
bramos permanentemente o porquê de esses projetos 
também terem sido aprovados. Se uma pessoa, durante 
a vida, recebe R$5 mil, por exemplo, ela contribui sobre 
o teto: R$3,200. Mas, na hora em que ela se aposenta, 
já perde 30%, 40%, quase 50% da sua aposentadoria. 
É uma tremenda injustiça a pessoa contribuir sobre 
um valor a vida inteira e, no momento da aposenta-
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doria, quando pensa que pode ter uma vida tranquila 
e assegurar-se daquilo que foi garantido pelo fruto do 
seu trabalho, há subitamente um corte de 30%, 40%, 
50% sem justificativa alguma. Qual é a justificativa? 
A pessoa contribuiu sobre esse valor no decorrer da 
vida. Mas, pior ainda, porque o empregador não con-
tribuiu sobre os R$3.200. O empregador contribuiu a 
vida toda sobre o total, sobre os R$5 mil. 

Então, o empregador, Senador Osvaldo Sobrinho, 
que também está aqui – é um prazer vê-lo também –, 
contribuiu sobre R$5 mil sobre o total da folha de paga-
mento, e diminui. Então, aí há uma perda, vamos dizer, 
de 70, de 80%. E a pessoa contribuiu sobre o teto da 
previdência e tem um corte de 30, 40, 50%.

Então, todos nós, como sociedade, estamos para 
entender por que isso está acontecendo. Se, por um 
lado, existe a contribuição – não poderia haver o bene-
fício se não houvesse a contribuição –, ela é cortada, 
é podada na hora da aposentadoria.

Isso, naturalmente, causa no aposentado e no 
pensionista uma tristeza, uma desesperança, uma fal-
ta de compreensão, como é a falta de compreensão 
de todos nós.

E os mal intencionados alegam que talvez a des-
pesa, agora, seja menor. A despesa é maior. Basta di-
zer que os remédios estão aumentando, e a população 
que está na idade da aposentadoria, ou da pensão, 
em muitas situações já necessita de mais remédio. 
Os planos de saúde. Porque, infelizmente, também 
todos colaboram com imposto para pagar a saúde, 
mas uma parcela significativa da população também 
tem de pagar pelo plano de saúde. A inflação do plano 
de saúde é o dobro normalmente da inflação normal, 
porque é uma inflação diferente. A inflação da saúde 
não é uma inflação com a do restante dos itens da 
vida da população.

Então, não há razões para que todos nós não 
nos debrucemos sobre esse assunto. Seria difícil dizer: 
“não, a pessoa não contribuiu”. Bom, se não contribuiu, 
temos que pensar, e há situações em que a gente tem 
que ver isso, porque, lá na Comissão de Educação, 
Cultura e Esportes, estamos discutindo a questão da 
aposentadoria dos artistas. Muitos deles contribuíram 
com a área da cultura de maneira significativa para o 
Brasil e chegam aos seus 70, 80 anos sem terem tido 
esse cuidado no decorrer da vida.

Daí temos que pensar, mas de uma maneira di-
ferente. Nisto que estamos discutindo agora, a pessoa 
contribuiu. O empregador contribuiu com o total, além 
dos R$3.200. Aquele que pretende se aposentar con-
tribuiu com os R$3.200 e não recebe o recurso. Quer 
dizer, isso tem que ser explicado. O Senador Mário 

Couto propôs, e muitos de nós assinamos. Eu próprio 
assinei uma CPI para ver isso. 

Agora, ao mesmo tempo, os Deputados, diante 
dos aposentados e pensionistas do Brasil, naturalmen-
te têm que votar. Impossível não votar e, se por acaso, 
houver o veto, que haja o compromisso nosso com a 
sociedade, porque o veto seria por votação secreta. 
Assim, que nós tivéssemos esse compromisso de ser-
mos consistentes, fiéis a uma discussão e a uma causa 
que vem sendo assim abordada no Brasil.

Então, quero dizer nesse sentido, Sr. Presidente 
– o Senador Delcídio Amaral está aqui também, o Se-
nador Osvaldo Sobrinho, o Senador Paulo Paim, mas 
este é um discurso recorrente aqui no Senado Fede-
ral: contem com a nossa solidariedade. Quero alertar 
a sociedade para mostrar que é incompreensível o 
que está acontecendo, que está dentro das regras da 
Previdência. Quer dizer, ele contribuiu, o empregador 
contribui, contribui com mais, e, de repente, não se 
atende a essa pessoa que contribuiu, que participou, 
que ajudou o Brasil no decorrer de toda a sua vida. No 
final de tudo, há essa desesperança, essa falta de um 
sentido maior de valorização desse ser humano quando 
ele caminha para sua aposentadoria, ou quando re-
cebe sua pensão também. Porque, quando a pessoa 
está trabalhando, ela pensa: “Tenho que me prevenir, 
tenho que construir o futuro, meu, da minha esposa, 
dos meus filhos eventualmente, para que a gente tenha 
segurança e tranquilidade na hora da aposentadoria”. 
Isso não está acontecendo. É uma vergonha isso. E 
temos que enfrentar essa situação.

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. OSVALDO SOBRINHO (PTB – MT) – Sr. 

Presidente, eu queria só dizer algo, dentro dessa mes-
ma temática.

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Praia. PDT – AM) 
– V. Exª tem a palavra.

O SR. OSVALDO SOBRINHO (PTB – MT) – 
Obrigado. Na verdade, aqui acredito que tem que se 
fazer uma revisão geral nisso tudo, Senador, porque 
muitas injustiças estão sendo cometidas pelo Brasil 
afora. Pessoas que até contribuíram com muito mais 
de dez salários e, de repente, hoje estão aposentados 
recebendo dois salários mínimos. É um negócio que 
não consigo entender. Com meu pai se deu a mes-
ma coisa. Meu pai, a vida toda contribuiu sobre dez 
salários – e lá na minha terra, Fátima do Sul –, está 
com 92 anos e agora, quando ele mais precisa, está 
recebendo sobre um salário e meio, dois salários. É 
um negócio complicado. E essa coisa nós temos que 
ver aqui, no Senado mesmo. E, quando V. Exª come-
çou a falar, eu fiquei aqui meditando sobre as coi-
sas. Eu acredito que precisa um compromisso nosso 
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mesmo, de Senadores do Brasil, a respeito desse 
assunto, independente se é Oposição ou se é Gover-
no, independente da posição que ocupamos aqui ou 
do partido em que estejamos. E nisso aqui vai – eu 
sou suspeito para falar – um elogio ao Senador Paim, 
que, quando oposição, tinha esse comportamento; e 
como Governo tem o mesmo comportamento. Eu não 
vi o Senador Paim mudar um minuto sequer durante 
a sua vida pública toda com relação ao que ele pensa 
e em relação àquilo em que ele acredita. Ele sempre 
defendeu os trabalhadores, tem projetos aqui de vá-
rias montas; dentro do campo social, em quase todo 
o leque, ele tem projetos e sempre levou a sério. Ele 
é Governo hoje, é da base governista, é do PT, mas a 
tese dele ele não muda, porque ele sempre sabe – e 
tem aqui defendido – que o trabalhador está acima de 
tudo, os direitos dos trabalhadores são imutáveis, não 
se pode transigir sobre eles. E eu quero parabenizá-lo. 
E a fotografia que o senhor vai amanhã inaugurar na 
galeria da Comissão é justa, passou da hora, porque, 
se alguém merece isso é o Paim. E falo descompro-
metidamente porque nós sempre fomos oposição um 
ao outro, mas não nas ideias; nas coisas boas. Na 
Constituinte, trabalhamos juntos. Na LDB, apresen-
tei um projeto de LDB, e Paim, naqueles pontos mais 
importantes, esteve junto em tudo. Portanto, acredito, 
Senador Paim, que o senhor está no caminho certo, a 
História vai registrar isso, e vai agradecer, e vai valori-
zar o trabalho de V. Exª. E do que o Senador Arns falou 
aqui nós precisamos pensar. O velho, o aposentado, 
precisa da gente agora, precisa, e nós seremos, daqui 
a pouco, um pouquinho mais velhos também, se já não 
o somos. Portanto, é necessário pensarmos também 
não em causa própria, mas precisamos pensar que é 
neste momento, Senador Delcídio, que o cidadão, que 
o ser humano mais precisa da assistência do Governo. 
O Governo precisa estar perto, precisa parar de fazer 
coisas periféricas, coisas que não são dele. Quando o 
Estado nasceu, foi para quê? Para fazer o social: edu-
cação, saúde, segurança. Para isso recolhe impostos. 
Quando o homem renunciou aos seus direitos, quando 
passou do jus naturalismo para o jus positivismo, fa-
lou: “Olha, vou entregar o governo. Que façam a parte 
que eu não posso fazer. Vou trabalhar e vou pagar o 
governo para fazer, pagar com imposto. O governo me 
dará segurança, saúde, escola.” No entanto, o cidadão 
continua contribuindo, pagando seus impostos, mas 
o Estado, lastimavelmente – não o Estado brasileiro, 
mas o Estado como um todo –, não tem respondido 
ao que o cidadão paga. Hoje, quando se paga escola 
particular para um filho, é sinal de falência do Estado. 
Quando se paga segurança particular, é a falência do 
Estado. Quando se paga plano de saúde particular, é 

a falência do Estado. Então, precisamos começar a 
rever esses conceitos. O Brasil enriqueceu, cresceu, 
se desenvolveu e hoje tem uma reserva muito boa. 
Ele deve, portanto, começar a gastar um pouquinho 
disso aí – gastar não, investir – em seu povo, em sua 
gente, nas suas inteligências, nos seus velhos, que 
produziram para que o Brasil chegasse a esse ponto. 
Portanto, quero aqui parabenizá-lo, de coração aber-
to mesmo, porque V. Exª realmente merece. Não faço 
elogios gratuitos porque não vale a pena, mas o tra-
balho que V. Exª tem feito no campo social merece o 
nosso respeito, o nosso carinho e merece ser seguido 
por todos nós, independentemente de sigla partidária, 
de ideologia, de qualquer coisa. V. Exª, na verdade, faz 
por merecer porque, ao longo de sua vida política – e 
desde 86 que o conheço aqui nesta Casa, na Câmara 
e depois aqui –, V. Exª tem respondido. Ninguém pode 
colocar um milímetro sequer de distorção entre o seu 
pensamento de ontem e o seu pensamento de hoje. 
Parabéns a V. Exª!

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Eu quero 
somente agradecer ao Senador Osvaldo e dizer que o 
período em que nós estivemos juntos na Câmara dos 
Deputados foi exatamente nessa linha: da responsabili-
dade com o social. É o mesmo caso do Senador Flávio 
Arns. Fui Deputado junto com o Senador Arthur Virgílio, 
que está aqui. Embora não tenha sido Deputado junto 
com o Senador Delcídio, acompanho sua trajetória. Nós 
todos aqui temos o mesmo compromisso. 

Eu queria, por uma questão de justiça, lembrar o 
nome da Cobap, que é a Confederação Brasileira de 
Aposentados e Pensionistas, e do Warley, que é o seu 
Presidente. Pois eles já vieram diversas vezes a Bra-
sília – acho que mais de dez vezes – na expectativa 
da votação. Eles estão lá neste momento. Ele me ligou 
agora dizendo que vão fazer uma assembléia à meia-
noite, no Salão Verde, para decidir. Então, meus cum-
primentos à Cobap e ao Warley pela mobilização. 

Agradeço aqui a todos os Senadores.
Senador Osvaldo, eu faço questão da sua pre-

sença, se V. Exª puder, amanhã, às dez horas, na Co-
missão de Direitos Humanos. O Senador Arthur Virgí-
lio já confirmou que vai estar lá, o Senador Delcídio já 
me confirmou que vai estar lá também, assim como o 
Senador Flávio Arns. Vai ser um momento de refletir-
mos sobre o campo das políticas sociais. Nós todos 
falaremos sobre esse tema. 

Muito obrigado, Senador Jefferson Praia. V. Exª, 
já estava assegurado, vai estar lá amanhã.

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Praia. PDT – AM) 
– V. Exª pode contar com a minha presença também.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Um abra-
ço. 
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O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Pela 
ordem, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Praia. PDT – AM) 
– V. Exª tem a palavra, Senador Arthur. 

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Eu me dirigia ao 
gabinete para despachar meus papéis. Como che-
guei de fora, depois de uma viagem longa, cansativa, 
pois dormi muito mal, pretendia me recolher muito 
cedo hoje. Mas acabo de receber duas notícias muito 
tristes, para mim, para V. Exª e para o Senador João 
Pedro, obviamente.

O Município de Envira, que é muito bem dirigi-
do pelo Prefeito Rômulo Mattos, está absolutamente 
isolado do mundo e do Amazonas, portanto, porque o 
rio baixou e os barcos não estão trafegando. O aces-
so é apenas por avião, um aeroporto não homologa-
do e, portanto, com a condição precária que a gente 
conhece. E a cidade está sem telefone, está sem co-
municação.

O Prefeito Rômulo pensou que eu estava naque-
la região do Alto Rio Madeira, fazendo base em Porto 
Velho, e fretou um avião para me encontrar. Eu não 
estava lá, porque estava fora do País.

Eu queria aqui reclamar medidas – queria que 
a Mesa, inclusive, tomasse essa providência, porque 
amanhã vou eu próprio ligar para o Ministro Edison 
Lobão –, queria reclamar medidas urgentes no sentido 
de se acabar com esse caos e cobrar do Governador 
do Estado que não cruze os braços e que não aceite 
uma situação como essa, pois as condições de vida 
no Município de Envira, no Alto Rio Juruá, que V. Exª 
conhece bem, já são duras o suficiente se tudo andar 
direito. Então, se tudo anda errado, vira um inferno, e 
aquele povo não merece isso e o Prefeito decente que 
governa Envira tampouco merece algo parecido. 

Recebo notícias também, através do meu com-
panheiro Tião Cavalcanti, que foi candidato a Prefeito, 
muito bem votado, porém não eleito em Eirunepé, de 
que a situação do Prefeito vitorioso e reeleito, também 
meu amigo, Dissica Tomaz, de que a situação de Eiru-
nepé é parecida. Não há luz em Eirunepé, falta com-
bustível, uma situação dramática.

Eu, portanto, reitero a V. Exª o pedido de que a 
Mesa encaminhe ao Ministro de Minas e Energia, com 
a maior urgência, essa reclamação que faço. 

Eu vou procurar o Ministro amanhã, mas daqui 
também, obviamente, me dirijo ao Governador do Es-
tado, porque é preciso muita responsabilidade, muita 
capacidade de atuação rápida e firme para que não 
se instale o caos.

Volto a dizer que cidades como as nossas são 
muito pobres. As pessoas nossas irmãs são muito 

humildes, são muito sofridas e nunca está tudo bem 
para elas, porque a infraestrutura das cidades a que 
me refiro são precariíssimas, mais do que precárias. E 
nós não podemos aceitar que essa normalidade, que 
já não é normal, da vida que as pessoas levam com 
tanta dureza, seja quebrada por uma anormalidade 
ainda mais anormal do que a pobreza em que vivem 
as pessoas habitantes de Municípios como esses. 

Eu não sei se são só os dois. Dois reclamaram 
diretamente para mim, para o meu gabinete. Outros 
podem estar vivendo a mesma situação, porque não 
há um Município do interior do Amazonas bem servido 
por energia elétrica. Esse programa Luz para Todos é 
um embuste! É “luz para alguns”, é um embuste! Ele 
não funciona pura e simplesmente. É propaganda pura, 
é puro marketing, é pura brincadeira com a sorte de 
pessoas humildes, que não merecem ser humilhadas 
desse jeito, e nós não vamos tolerar que elas sejam 
humilhadas desse jeito!

Então, obviamente, estarei ligando amanhã para 
o meu colega e Senador, neste momento Ministro, 
Édison Lobão pedindo medidas enérgicas no sentido 
de estabelecer a normalidade nesses dois Municípios. 
Quem sabe, se Deus quiser, são apenas esses dois, 
mas é de se advertir também ao Ministro de que ne-
nhum Município do Amazonas, incluindo Manaus, tem 
um fornecimento completamente regular.

V. Exª também conhece essa realidade. Nem 
Manaus tem um fornecimento de energia confiável. 
Todas as cidades do interior têm momentos de blecau-
te, têm momentos de falta de luz, de falta de energia, 
com prejuízo para o que vende o seu guaraná, a sua 
cerveja, porque queima o seu freezer, porque queima 
o aparelho de ar-condicionado daquele que acabou de 
comprar, às vezes de segunda mão, o seu aparelho de 
ar-condicionado. A incerteza, a escuridão é irmã dos 
assaltos, é irmã dos estupros, é irmã da violência.

Estamos quase virando a primeira década do Sé-
culo XXI e ainda estamos falando de problemas que 
assaltavam e assolavam a minha infância. Eu tenho 
um problema na vista esquerda porque minha mãe, 
muito dura, me obrigava a fazer o tal exame de ad-
missão que a gente tinha de fazer para passar para o 
Instituto de Educação do Amazonas. Escola pública, 
muito boa, mas para poucos; a maioria não tinha di-
reito de estudar nada. A minha mãe me obrigava – e 
ela fez muito bem – a estudar com luz de lamparina. 
Eu tinha de passar. Ela queria, inclusive, que eu pas-
sasse em primeiro lugar; mas passei em segundo, no 
meio daquela estudantada toda. O primeiro não deu. 
Essas coisas não são como a gente quer, é como o 
destino determina. Tinha alguém que foi mais com-
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petente, foi mais inteligente, foi mais preparado. Isso 
bem lá para trás.

Eu sou um homem maduro, mas estar discutindo 
isto agora, no ano de 2009, isso me dá um desânimo, 
um desalento, me dá uma falta de crença no País, me 
causa uma revolta, me causa uma sensação de mal-
estar; me dá um certo nojo dessa política que a gente 
vive, um certo asco de nós sabermos que esses pro-
blemas são todos relegados enquanto as negociatas 
se multiplicam em um país onde a coisa mais fácil é 
malandro federal enriquecer. Chico Buarque tinha toda 
a razão. E os trabalhadores municipais pagando o pre-
ço. Para eles a falta de luz, para eles a escuridão, os 
assaltos, os estupros, a insegurança de suas famílias, a 
insegurança de seus negócios, a insegurança de seus 
eletrodomésticos; para eles tudo de ruim. 

Portanto, eu queria aqui me solidarizar com o Pre-
feito Dissica Tomaz, de Eirunepé, e o Prefeito Rômulo 
Mattos, de Envira, dizendo que eu não os deixarei sós, 
como sei que V. Exª, Sr. Presidente, também não os 
deixará sós. V. Exª tomará as providências neste mo-
mento, presidindo a Mesa, e tomará as providências 
de Senador diligente do Amazonas que é. 

O fato é que é revoltante termos de lidar com isso. 
Eu confesso que dá um desalento. A vida vai passando. 
Muito mais da metade da minha vida já passou, e eu 
ainda discuto luz, discuto propagandinha de luz para 
não sei quem, Luz para Todos, sempre com aquele de-
senhinho, aquele bando de bolinha, Brasil para Todos, 
enfim, e o povo de Envira está vivendo um quadro de 
desespero, de caos. 

Eu queria chamar as pessoas responsáveis por 
isso à vergonha. Que elas tenham vergonha e cumpram 
com o dever delas. Minimamente, cumpram com o de-
ver delas. E é dever de qualquer governo garantir luz 
para as pessoas nas cidades do País, garantir água, 
garantir o funcionamento de telefone. Ou é uma cidade 
sitiada, é uma Tróia sitiada pelos gregos: ninguém pode 
entrar, ninguém pode sair? É o que está acontecendo, 
neste momento, no Município de Envira. 

Então, eu faço daqui um apelo muito veemente 
para que as autoridades acordem e cumpram com o 
seu dever. Neste País, está ficando difícil as pessoas 
cumprirem com o seu dever. Está ficando muito fácil 
não cumprirem com o seu dever. Está ficando difícil 
cumprir com o dever. Parece que é um santo milagro-
so aquele que cumpre com o dever mínimo, quando 
cumprir com o dever mínimo é apenas o mínimo. De-
veriam se esforçar para cumprir com o dever máximo, 
e não deixarem sobre as nossas costas uma agenda 
não sei de que década do Século XX, que não poderia 
ter perdurado no início do Século XXI. 

Fica, aqui, o meu protesto e a certeza de que 
voltarei a esta tribuna um milhão e quinhentos mil ve-
zes, cada vez dando nomes a mais bois, mas eu quero 
ver esta situação restabelecida com rapidez a bem do 
povo mais sofrido que tem neste País.

Sabe V. Exª que é difícil, e nem eu queria ga-
nhar esse concurso, mas é difícil achar alguém que 
vive em situação mais precária, mais difícil do que, 
por exemplo, os habitantes de Eirunepé e de Envira. 
É um campeonato que eu não queria ganhar. Eu gos-
taria de ganhar um campeonato da autossuficiência e 
não o campeonato da precariedade. Mas, infelizmente, 
nós somos campeões de precariedade em Municípios 
como Lábrea, onde nós temos hepatites que são qua-
se um alfabeto inteiro: Hepatite A, Hepatite B, Hepatite 
C, Hepatite D, parece que já há Hepatite E, outra que 
não é A nem B, uma que chamam de “febre negra”; é 
quase um alfabeto inteiro de hepatites.

Então, a criança de Brasília tem direito a não 
morrer; a criança de Lábrea não sabe se vai “vingar”, 
porque é muito hepatite em torno dela.

Faço com muita revolta este pronunciamento e 
cobro à Mesa que seja igualmente dura ao se comu-
nicar com as autoridades do Ministério das Minas e 
Energia, Sr. Presidente.

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Jefferson Praia. PDT – 

AM) – Senador Arthur Virgílio, a solicitação de V. Exª 
será atendida na forma do Regimento. E conte comigo 
nessa luta em prol do nosso povo.

Concedo a palavra ao nobre Senador Delcídio 
Amaral.

O SR. DELCÍDIO AMARAL (Bloco/PT – MS. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-
dor.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, chego 
neste horário ao plenário do Senado Federal, depois 
de intensas atividades no meu Estado, Mato Grosso 
do Sul, onde recebemos a visita de autoridades do 
Ministério da Justiça.

Antes de entrar nesta questão, Sr. Presidente, 
eu gostaria primeiro de me solidarizar com o povo do 
Amazonas, Estado que V. Exª e o Senador Arthur Vir-
gílio aqui representam com muita honra e com muita 
dignidade.

Quero também fazer coro ao Senador Paim. Eu 
acompanho, já há muito tempo, o trabalho do Sena-
dor Paim com os aposentados. No ano passado, fui o 
Relator do Orçamento-Geral da União, e esse debate 
foi bastante intenso em função dos três projetos apre-
sentados pelo Senador Paim, que aqui foram citados: o 
primeiro se relaciona ao fator previdenciário; o segundo, 
à correção dos aposentados; e o terceiro, às perdas. 
Acompanhei muito de perto o Senador Paim desde o 

    581ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2009



54970 Quarta-feira 28 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009

princípio, vendo a tranquilidade e a serenidade com 
que ele se conduziu. Nós começamos essa discussão 
no ano passado. Depois, aprovamos o Orçamento com 
o compromisso de negociar, ao longo deste ano, se 
não essa proposta na íntegra, mas uma proposta in-
termediária. O Senador Paim é um homem experiente, 
vivido, de militância sindical e, portanto, tem absoluta 
habilidade para negociar, principalmente no sentido de 
beneficiar os nossos aposentados. Um país que não 
respeita os mais velhos e os jovens não tem cidada-
nia. E, não tendo cidadania, não tendo presente, não 
respeitando o passado, ele não tem futuro. Portanto, a 
minha solidariedade a todos os aposentados do Brasil. 
Não tenho dúvida nenhuma de que caminharemos ce-
leremente. Todos nós, Senadores e Senadoras, esta-
mos absolutamente determinados no sentido de fazer 
cumprir aquilo que discutimos no ano passado, quando 
da aprovação do Orçamento de 2009.

Sr. Presidente, quero aqui registrar – e por isso 
cheguei agora – que nós recebemos, ontem, uma visita 
de trabalho do Secretário Nacional de Segurança Pú-
blica, Ricardo Balestreri, que levou toda a sua equipe 
de técnicos, profissionais competentes, uma equipe 
jovem. Quero registrar aqui também que o Dr. Ricardo 
é um homem jovem, competente, dinâmico, conhece-
dor do assunto; foi uma feliz escolha do Ministro da 
Justiça, Tarso Genro. E, ontem, a missão era que nós 
fizéssemos uma visita à Fazenda Itamarati.

A Fazenda Itamarati, meu caro Presidente, fica 
próxima a Ponta Porã, divisa com o Paraguai. A Fa-
zenda Itamarati, atualmente, é uma fazenda onde se 
implantou, talvez, um dos projetos mais importantes 
de reforma agrária no Brasil. Um trabalho competente 
do Ministério da Reforma Agrária, do Presidente Lula, 
que lá esteve, inclusive, na implantação, especialmen-
te, desse assentamento ou desses assentamentos de 
famílias lá na ex-Fazenda Itamarati.

É importante registrar, Sr. Presidente, que nós re-
cebemos a visita do Secretário, Dr. Ricardo Balestreri, 
exatamente em função de uma reunião de um pleito 
que nós apresentamos ao Ministro Tarso Genro, no 
sentido de, em Ponta Porã, mais especificamente na 
Itamarati, o Governo Federal instalar um grupamento 
da Força Nacional.

Essa questão nós trabalhamos, Srs. Senadores 
e Srªs Senadoras, ao longo dos últimos meses, por-
que a Fazenda Itamarati tem instalações que podem 
abrigar um destacamento, um grupamento da Força 
Nacional. É importante registrar isso.

E nós andamos – eu e o Secretário Ricardo – por 
todas essas instalações: instalações para escritórios; 
para hangares, para atender a aeronaves, inclusive, 
que vão fazer o monitoramento da região de frontei-

ra; instalações para atender, principalmente, às refei-
ções que serão servidas lá para esse grupamento da 
Força Nacional; estruturas como quadras esportivas, 
piscinas; e estruturas, edificações que, sem dúvida 
alguma – o Secretário Ricardo Balestreri disse isso 
–, serão utilizadas para treinar reforços da Força Na-
cional, treinar aqueles integrantes da Força Nacional, 
principalmente no que se refere ao monitoramento das 
nossas fronteiras.

Não tenho dúvida nenhuma de que, pela estru-
tura que vai ser reformada, vamos ter, inclusive, con-
dições de treinar policiais federais, por exemplo. Não 
tenho dúvida de que o Dr. Luiz Fernando também está 
atento – competente como é – a esses movimentos 
para treinar policiais federais, especialmente na região 
de fronteira.

Sr. Presidente, por que vim aqui registrar isso?
Porque esse é um tema de extrema relevância 

para nosso País. Hoje, as televisões e os jornais falam 
intensamente: segurança pública, o Rio de Janeiro, os 
problemas que temos enfrentado, essa novela dantes-
ca que, lamentavelmente, acompanhamos diariamente 
nos telejornais, nos jornais e nas revistas.

É interessante registrar, Sr. Presidente, que, há 
muitos anos, se dizia que no morro não há plantação 
de folha de coca nem indústria de armamentos. Por-
tanto, de onde vem tudo isso? A resposta é fácil, Sr. 
Presidente. Tudo isso está vindo das fronteiras com o 
Paraguai, com a Bolívia e de outros países com que 
o Brasil faz limites.

Este é o grande acerto da política do Secretário 
Ricardo Balestreri: definitivamente, estabeleceu uma 
política de segurança nas regiões de fronteira. E es-
sas instalações que visitamos ontem junto com toda 
a equipe do Secretário Balestreri servirão como base 
desse grupamento aéreo que vai supervisionar, mo-
nitorar e controlar a região de fronteira.

É muito importante. Esse é um passo de extre-
ma relevância, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, 
porque é a primeira vez, em 30 anos, se não for até 
muito mais, que se estabelece, definitivamente, uma 
política de segurança de fronteiras.

Já vai agora um pequeno destacamento: 30 pes-
soas. Ontem vimos as instalações todas para que esse 
destacamento já comece a ocupar esses 35 hectares 
disponibilizados pelo Incra lá no assentamento Itama-
rati. Sem criar nenhum tipo de impasse ou dificuldade 
ou problema com as famílias que estão lá assentadas 
produzindo, comercializando seus produtos, com in-
fraestrutura viária, com eletrificação.

Imagine, Sr. Presidente, o papel da Força Nacio-
nal, controlando e monitorando, com esse grupamen-
to aéreo, o que isso vai representar para as nossas 
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fronteiras: um ataque direto ao narcotráfico, ao con-
trabando.

As armas que foram apreendidas no Rio de Ja-
neiro entraram pelo Paraguai. Eu falo isso com abso-
luta tranquilidade, porque eu sou fronteiriço. O meu 
Estado faz fronteira com o Paraguai, com a Bolívia, e 
eu sou nascido na minha querida cidade de Corumbá, 
que faz fronteira com a Bolívia.

Portanto, nós convivemos muito intensamente 
com os vícios e com os desvios. Infelizmente, convi-
vemos com eles no nosso dia a dia, especialmente 
pelo fato de o Mato Grosso do Sul fazer fronteira com 
estes dois países: Bolívia e Paraguai.

Conhecemos profundamente, em função desses 
desvios, do descaminho, do contrabando, do narcotráfi-
co, o que isso representa não só para o nosso Estado, 
para a região Centro-Oeste, mas, especialmente, para 
os grandes centros brasileiros.

Hoje, a insegurança dos grandes centros brasi-
leiros nasce nas fronteiras brasileiras, especialmente 
na fronteira do Brasil com o Paraguai e do Brasil com 
a Bolívia.

Sr. Presidente, falo isso porque sou um estudioso 
dessa questão de fronteiras e insisto, há muitos e muitos 
anos, na implantação de uma política de fronteiras no 
Brasil, não só no que se refere à segurança. E, agora, 
espero essa iniciativa feliz do Ministério da Justiça, do 
Secretário Ricardo Balestreri; espero que tenhamos 
outros desdobramos, porque não é só uma política 
de segurança, mas uma política de desenvolvimento 
econômico e social, uma política que olhe educação, 
saúde, reconhecimento de cursos, por exemplo, livre 
trânsito das pessoas nas regiões de fronteira, projetos 
para que nós tenhamos condição de gerar empregos, 
gerar vagas no mercado de trabalho, para que essas 
pessoas que vivem nas regiões de fronteira não venham 
a ser capturadas pela marginalidade, pela ilegalidade, 
pelo contrabando e pelo narcotráfico. Então, eu não 
poderia, Sr. Presidente, deixar de registrar essa ação 
muito bem-vinda de se instalar um grupamento da força 
nacional, que tem prestado serviços relevantes não só 
com relação à questão da violência urbana, mas inclu-
sive na questão do desmatamento da Amazônia. 

O próprio Secretário Ricardo me disse, nessa 
visita muito proveitosa, que honrou o nosso Estado, 
Mato Grosso do Sul, que agora começa a trabalhar 
também com uma estrutura no Pará, mas aí olhando 
outras questões, como, por exemplo, o desmatamento. 
E sei, Sr. Presidente, que esse modelo em Mato Grosso 
do Sul vai dar certo, porque ele já começou um projeto 
no Rio Grande do Sul – contra roubo de gado –, que é 
quase histórico naquela região, com reflexos extraor-
dinários. Segundo números do Ministério da Justiça, 

com redução de quase 25%, e ainda traz no seu bojo 
outras consequências. 

Quando alguém estabelece um controle como 
esse – vamos dar o exemplo de Mato Grosso do Sul, 
lá na região de Ponta Porã, Coronel Sapucaia, aquela 
região toda de fronteira –, a partir do momento em que 
a Força Nacional se faça presente naquela região, não 
vamos apenas atacar narcotráfico, contrabando, mas 
também a entrada ilegal de gado, que nos trouxe um 
dos maiores pesadelos econômicos nos últimos anos, 
que foi a febre aftosa. Até a sanidade animal vai ser 
beneficiada com medidas como essa. Aliás, medidas 
que, às vezes, miram a mitigação de determinados 
desvios, mas trazem outros desdobramentos, muitos 
deles absolutamente favoráveis.

Portanto, eu não poderia deixar de destacar isso, 
Sr. Presidente. Esse trabalho do Ministério da Justiça, 
especialmente do Secretário Nacional de Segurança 
Pública, colocou o dedo na ferida. O problema dos 
grandes centros são as fronteiras. Se não tivermos 
política de fronteira, não vamos resolver esse proble-
ma dos grandes centros. Não há a mínima condição. 
Esse é que é o foco.

E nós precisamos fazer esse debate aqui, no 
Senado. Não adianta só a ação direta nas grandes 
capitais, no Rio de Janeiro, em São Paulo. Nós temos 
de atacar a origem, nós temos de dificultar aquilo que 
leva essa insegurança aos grandes centros. Esse é o 
nosso desafio. Por isso, eu não poderia deixar de des-
tacar, de registrar isso.

E também discutimos a questão do Orçamento. 
O Secretário, com a sua equipe, definiu alguma coi-
sa próxima a R$110 milhões, incluindo essas ações, 
incluindo o Pronasci. Agora, é importante também 
destacar a preocupação do Secretário e do Ministro 
Tarso Genro com o descontigenciamento que o Mi-
nistro Paulo Bernardo já promove, exatamente para 
atender ao Orçamento, que nós discutimos, inclusi-
ve quando fui Relator do Orçamento de 2009, para 
o Ministério da Justiça. Então, são investimentos em 
segurança e investimentos, no caso de Mato Grosso 
do Sul, especificamente, em políticas de fronteira na 
área de segurança.

Então, quero mais do que nunca registrar o quan-
to foi bem-vinda essa visita, essa jornada de trabalho 
do Secretário Ricardo Balestreri, no dia de ontem e no 
dia de hoje, em Mato Grosso do Sul.

E importante também destacar, mesmo com as 
dificuldades, o trabalho valoroso da Polícia Militar de 
Mato Grosso do Sul. E lá, Sr. Presidente, nós temos 
o Departamento de Operações de Fronteira. Essa 
equipe do Departamento de Operações de Fronteira 
é uma das mais competentes no sentido de atacar o 
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crime organizado na região de fronteira, mesmo com 
as limitações de armamento, de veículo, de uniforme, 
enfim de tudo o que V. Exª pode imaginar e os demais 
Senadores e Senadoras podem imaginar. 

E importante: o discernimento. Aqui eu quero 
registrar o papel do Governador, da classe política de 
Mato Grosso do Sul, dos Prefeitos da região de fronteira. 
Esse trabalho da Força Nacional é um trabalho integra-
do. Ninguém está tomando o espaço de ninguém.

É importante destacar, Sr. Presidente, esse pro-
grama que o Ministério da Justiça está implementan-
do. Chama-se Pefron – Policiamento Especializado na 
Fronteira. Junto com o nosso Departamento de Ope-
ração de Fronteiras, com a nossa Polícia Militar, com 
o Governo do Estado, com seus secretários, com os 
prefeitos, vai promover uma integração absoluta das 
polícias nas áreas de fronteiras.

Portanto, Sr. Presidente, fico feliz porque estamos 
começando a implantação do Pefron no meu Estado, o 
Mato Grosso do Sul, na região da fronteira do Paraguai 
e da Bolívia. São ações fundamentais para, mais do 
que nunca, garantir a segurança dos grandes centros 
brasileiros e, especialmente, das grandes capitais da 
Região Sudeste.

Sr. Presidente, também não posso deixar de 
destacar a reunião que tivemos ontem depois que vi-
sitamos as instalações do assentamento Itamarati, em 
Ponta Porã. A reunião foi com o Secretário de Segu-
rança Pública do Governo do Estado do Mato Grosso 
do Sul, Wantuir Jacini. É um homem de carreira da 
Polícia Federal, um homem que está antenado, co-
nectado com as principais políticas do Governo Lula, 
especialmente nessa área de segurança. Também es-
tava presente o Coronel Davi, Comandante da Polícia 
Militar. Foi uma reunião muito proveitosa, no próprio 
aeroporto, quando chegamos. Nessa ocasião, discu-
timos não só todas as ações que vão ser, a partir de 
agora, implementadas, como também a real condi-
ção que teremos de montar uma boa estrutura para 
o nosso Departamento de Operações de Fronteira. É 
um Departamento competente e que precisa de boas 
condições para o trabalho dos nossos policiais de Mato 
Grosso do Sul. E é preciso aproveitar essa iniciativa do 
Ministério da Justiça, o Pefron, esse programa sobre o 
qual o Brasil inteiro vai ouvir durante muitos e muitos 
meses. Precisamos agora criar as condições para que o 
DOF, Departamento de Operações de Fronteira, tenha 
também instalações dignas para atender ao trabalho 
de alta responsabilidade que esse grupamento militar 
tem com o monitoramento de fronteiras.

Sr. Presidente, muitas vezes as pessoas estão 
olhando para o dia o dia, estão olhando a consequên-
cia, ou, ao mesmo tempo, há uma administração dessa 

questão da segurança da forma mais fácil, que é pelo 
medo, quando, na verdade, temos que ter serenidade, 
equilíbrio como a equipe do Secretário Ricardo Bales-
treri está fazendo, de buscar a gestão adequada para 
atacar a origem dos problemas. Portanto, eu não posso 
deixar de registrar, Sr. Presidente, a minha alegria de 
ter participado dessa iniciativa do Ministério da Justiça, 
do Secretário Ricardo Balestreri, e dizer que nós todos 
da Bancada de Mato Grosso do Sul estaremos a pos-
tos para que essas instalações comecem a funcionar o 
mais rapidamente possível, fazendo o monitoramento 
e o controle aéreo de toda a região. Inclusive, Sr. Pre-
sidente, já há uma previsão de se fazer um acompa-
nhamento com aeronaves não tripuladas, para verificar 
toda a movimentação na região de fronteira.

Então, Exª, veja a profundidade dessas ações, 
e eu não poderia deixar de destacar isso, até porque 
o meu Estado precisa, e o Brasil precisa mais do que 
nunca. Eu sou uma pessoa apaixonada pela discus-
são dessas questões das políticas de fronteira, e, 
finalmente, nós começamos a atacar essa questão, 
principalmente naquilo que tem afligido todos os bra-
sileiros, que é a questão da segurança nos grandes 
centros do nosso País.

Assim, eu queria fazer esse registro, pedir para 
que isso venha a ser destacado nos Anais do Sena-
do, porque essa iniciativa é de extrema relevância. 
Nós vamos trabalhar duramente – bancada federal, 
bancada estadual e o Governo do Estado -, para que, 
definitivamente, essa experiência dê certo, tenha su-
cesso, porque, acima de tudo, o Brasil precisa desse 
tipo de iniciativa.

Quero parabenizar o Ministro Tarso Genro e, mais 
uma vez, o Secretário Ricardo Balestreri e toda sua 
equipe, porque, realmente, nós começamos agora a 
desenhar uma política de segurança pública atacando 
a origem de tudo: as fronteiras.

Muito obrigado, Sr. Presidente, pela oportunidade 
e pela tolerância de V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Praia. PDT – AM) 
– Sobre a mesa, requerimentos que passo a ler. 

São lidos os seguintes:

REQUERIMENTO Nº 1.435, DE 2009

Requeiro, nos termos do artigo 222 do Regimento 
Interno do Senado Federal, Voto de Aplauso à Pastoral 
da Juventude, da Arquidiocese de Florianópolis, pela 
realização do Dia da Juventude, ocorrido no último dia 
25. O evento teve como tema a luta da juventude contra 
a violência e, como resultado, gerou a elaboração da 
Carta Aberta da Juventude da Arquidiocese de Floria-
nópolis, em anexo. O documento será encaminhado às 
autoridades municipais, estaduais e federais.
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Sala das Sessões, 27 de outubro de 2009. – Se-
nadora Ideli Salvatti.

Carta Aberta da Juventude da  
Arquidiocese de Florianópolis

Nós, jovens participantes de diversos grupos na 
Arquidiocese de Florianópolis, reunidos no Dia Nacio-
nal da Juventude, manifestamos por meio dessa carta 
nossa opção pela paz e pela vida.

Apontamos a desestruturação das famílias, a falta 
de oportunidades para o trabalho e o estudo, os valo-
res individualistas e a omissão de muitos governantes 
como as maiores ameaças a nossa integridade. Ape-
sar da insegurança que a violência dessa sociedade 
nos causa, mantemo-nos firmes na convicção de que 
todos merecem “viver em plenitude”, por isso nos co-
locamos em marcha pela paz.

Por mais que nos digam que o “sol deixou de 
brilhar”, que nada mais pode ser feito, não nos cala-
mos. Afirmamos antes que “paz sem voz é medo”, e 
proclamamos que, como nossos profetas, para além 
do combate a violência, construiremos “um novo céu e 
uma nova terra”: a civilização do amor. Para isso, não 
fazemos questão de cargos ou honrarias, queremos 
sim é companhia: uma nova juventude, bem como 
uma nova sociedade, é tarefa de todos. A esperança 
inerente ao jovem que traz o novo será a lâmpada que 
iluminará nossos passos. Nossa fé em Jesus Cristo 
será a razão para lutarmos por tudo isso.

Florianópolis, Colégio Catarinense, 25 de outu-
bro de 2009.

REQUERIMENTO Nº 1.436, DE 2009

Requeiro, nos termos do artigo 222 do Regi-
mento Interno do Senado Federal, Voto de Aplauso a 
todos os agraciados, e em especial para a professo-
ra Andreia Betina Legatzke Klitzke, de Joinville, pelo 
Prêmio Nacional de Professor Nota 10, patrocinado 
pela Fundação Victor Civita. O concurso nacional é 
uma realização da revista Nova Escola, especializa-
da em educação.

Andreia concorreu com o trabalho “Construindo 
o conceito de ângulo”, que lhe rendeu a classificação 
entre os dez melhores estudos de todo o País. Ela é 
professora de 4º e 5º anos da Escola Municipal Profes-
sora Karin Barkemeyer, de Joinville, Santa Catarina.

Sala das Sessões, 27 de outubro de 2009. – Se-
nadora Ideli Salvatti.
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REQUERIMENTO Nº 1.437, DE 2009

Exmo Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos regimentais, seja apresen-

tado voto de pesar pelo falecimento do Senhor Francis-
co de Paulo Evangelista de Carvalho, encaminhando 
condolências à família

Justificação

Francisco de Paulo Evangelista de Carvalho, apo-
sentado da Rede Ferroviária Federal, foi vereador de 
Parnaíba (PI), Presidente da Câmara Municipal de Ve-
readores de Parnaíba, Delegado de Polícia, Presidente 
da Associação dos Policiais Civis de Paraíba. Em todos 
os cargos que exerceu no Poder Público, bem como, 
em mandatos eletivos sempre pautou pelo caminho 
da ética, da moral e do bem servir a sua comunidade 
e a sua gente. Era viúvo do seu primeiro matrimônio 
com a falecida Raimundo Araújo de Carvalho, vindo a 
contrair núpcias novamente com a Senhora Maria da 
Conceição, deixando-a viúva.

Diante da expressiva carreira política e serviços 
prestados a cidade de Parnaíba e ao Piauí, apresen-
to ao Senado o presente requerimento por perda tão 
significativa, solicitando o encaminhamento de voto de 
profundo pesar e tristeza aos familiares.

Sala das Sessões, 28 de outubro de 2009. –  Se-
nador Francisco de Assis de Moraes Souza (Mão 
Santa).

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Praia. PDT – AM) 
– A Presidência encaminhará os votos solicitados.

Os requerimentos lidos vão ao Arquivo.
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 1.438, DE 2009

Requer, nos termos do art. 154, inciso 
III, combinado com o art. 199, caput, do Re-
gimento Interno do Senado Federal, a reali-
zação de Sessão Especial em homenagem 
ao Municipalismo Brasileiro, para o dia 18 
de novembro de 2009 às 10 horas.

Requeiro, nos termos do art. 154, inciso III, com-
binado com o art. 199, caput, do Regimento Interno 
do Senado Federal, a realização de Sessão Especial 
em homenagem ao “Municipalismo Brasileiro”, para o 
dia 18 de novembro de 2009 às 10 horas.

Justificação

A realização de Sessão Especial em homena-
gem ao “Municipalismo Brasileiro” decorre da cele-
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bração dia 23 de outubro, do Dia Nacional em Defesa 
dos Municípios.

A Confederação Nacional dos Municípios apresen-
tou levantamentos mostrando que prefeitos, prefeitas 
e gestores municipais de mais de 3.800 municípios, 
orientados pela entidade promoveram reuniões com 
a comunidade local. E, com base em estudos produ-
zidos mostraram a verdade sobre a situação dos co-
fres municipais.

Segundo o presidente da Confederação Nacio-
nal dos Municípios, este Dia Nacional em Defesa dos 
Municípios marcou o início de uma nova etapa do mu-
nicipalismo brasileiro

Assim, o propósito da Sessão Especial é registrar 
a importância do município como ente da Federação 
Brasileira.

Sala das Sessões, 27 de outubro de 2009. – 

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Praia. PDT – 
AM) – O requerimento lido será publicado e apreciado 
oportunamente.

Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 1.439, DE 2009

Requeiro, nos termos do art. 222, do Regimento 
Interno, e ouvido o Plenário, que seja consignado, nos 
Anais do Senado, Voto de Aplauso à judoca piauiense 
Sarah Menezes.

Justificação

A Sarah Menezes, com apenas 19 anos, já possui 
um relevante e vitorioso currículo na história do judô, 
seja piauiense ou mesmo no judô brasileiro:

É a única bicampeã mundial de judô do Brasil, 
confirmando o seu favoritismo no último dia 22, no 
Campeonato Mundial da Categoria, realizado em Paris 
(França). Além disso, foi 11 vezes campeã brasileira; 
tetracampeã sul-americana; campeã pan-americana; 
campeã do Mundialito Júnior de Judô em Berlim; 3a 
colocada na Copa do Mundo de Judô em Budapeste; 
foi atleta reserva da Seleção Brasileira de Judô que 
representou o Brasil nos Jogos Pan-Americanos do 
Rio de Janeiro.

Sara Menezes certamente participará da próxima 
Olimpíada em Londres onde, com absoluta certeza, 
trará muitas alegrias para o povo brasileiro.

Por estas razões, a judoca Sarah Menezes é me-
recedora desta homenagem por esta Casa. 

Sala das Sessões, 27 de outubro de 2009. – Se-
nador João Vicente Claudino, PTB/PI.  

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Praia. PDT - 
AM) – A Presidência encaminhará o voto de aplauso 
solicitado.

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

São lidos os seguintes:
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PARECER Nº 1.838, DE 2009

Da Comissão de Constituição, Jus-
tiça e Cidadania, sobre o Projeto de Lei 
do Senado n° 220, de 2006, de autoria da 
Senadora Maria do Carmo Alves, que al-
tera o art. 508 da Lei n° 5.869, de II de ja-
neiro de 1973 (Código de Processo Civil), 
para reduzir o prazo para interposição de 
recursos.

Relator: Senador Raimundo Colombo
Relator “Ad Hoc”: Senador  Wellington 

Salgado de Oliveira

I – Relatório

Submete-se a exame desta Comissão, em deci-
são terminativa, o Projeto de Lei do Senado (PLS) n° 
220, de 2006, de autoria da ilustre Senadora Maria do 
Carmo Alves, que visa a alterar o art. 508 do Código de 
Processo Civil, para reduzir o prazo para interposição 
de recursos de quinze para dez dias.

Diz a justificação que acompanha o PLS em tela 
que os recursos previstos no Código :do Processo 
Civil submetem-se a prazos variados e excessivos. 
Assim é que o prazo para interposição do recurso de 
Apelação é de quinze dias e mais quinze para que o 
apelado apresente suas contra razões, estando no 
mesmo rol os embargos infringentes, os recursos 
ordinário, especial e extraordinário e os embargos 
de divergência.

Aventa ainda que o agravo de instrumento, pre-
visto para impugnar decisões interlocutórias, possui 
prazo de apenas dez dias, não existindo motivos que 
justifiquem a manutenção do prazo de quinze dias para 
as demais hipóteses.

Finalmente, a proposição em exame tem por es-
copo reduzir, de quinze para dez dias, o prazo para a 
interposição dos recursos de que trata o art. 508 do 
Código de Processo Civil, de modo a uniformizá-lo e 
torná-lo consentâneo com a expectativa dos jurisdi-
cionados.

II – Análise

O PLS n° 220, de 2006, não apresenta vício de 
regimentalidade.

Com efeito, nos termos do art. 101, incisos I e II, 
alínea d, do Regimento Interno do Senado Federal, à 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania com-
pete opinar sobre a constitucionalidade, juridicidade 
e regimentalidade dos assuntos que lhe são subme-
tidos por despacho da Presidência ou por consulta 
de qualquer das Comissões, bem como, no mérito, 
emitir parecer sobre as matérias no âmbito do Direito 
Processual Civil.

A proposição legislativa em apreço é constitu-
cional, jurídica e lavrada em boa técnica legislativa, 
segundo os ditames previstos na Lei Complemen-
tar n° 95, de 26 de fevereiro de 1998, e, no mérito, 
merece ser aprovada, pois permite agilizar os pro-
cessos judiciais ao reduzir os prazos para interpo-
sição dos recursos previstos no art. 508 do Código 
de Processo Civil.

III – Voto

Em face do exposto, votamos pela aprovação do 
Projeto de Lei do Senado n° 220, de 2006.

Sala da Comissão, 14 de outubro de 2009. – Se-
nador Demóstenes Torres, Presidente, Relator.
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PARECER Nº 1.843 DE 2009

Da COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CUL-
TURA E ESPORTE, sobre o Projeto de Lei 
do Senado n° 245, de autoria da Senadora 
Rosalba Ciarlini, que institui o Dia Nacional 
do Demolay.

Relator: Senador Mozarildo Cavalcanti
Relator AD HOC: Senador Romeu 

Tuma

I – Relatório

O Projeto de Lei do Senado (PLS) n° 245, de 
2009, de autoria da Senadora Rosalba Ciarlini, institui 
o “Dia Nacional do Demolay”, a ser celebrado, anual-
mente, em 18 de março.

Em sua justificação, a autora lembra que o dia 18 
de março, do ano de 1314, corresponde à data de mor-
te de Jacques de Molay, último Grão Mestre da Ordem 
dos Templários, e inspirador da Ordem Demolay.

O PLS n° 245, de 2009, será apreciado pela 
Comissão de Educação, Cultura e Esporte (CE) em 
sede de decisão terminativa. Não foram apresentadas 
emendas à proposição.

II – Análise

Nos termos do art. 102, II, do Regimento Inter-
no do Senado Federal (RISF), compete à CE opinar 
sobre datas comemorativas, objeto do projeto de lei 
em análise.

Sem dúvida não se pode negar o importante tra-
balho que a Ordem Demolay realiza em todo o mun-
do. Fundada nos Estados Unidos, no início do século 
passado, a Ordem Demolay é uma instituição de ca-
ráter educacional e filosófico, com o objetivo de formar 
jovens, do sexo masculino, de modo que, ao atingir a 
maioridade, possam contribuir com o desenvolvimento 
da comunidade onde estejam inseridos. Atualmente a 

instituição está presente em vários países, e se constitui 
na maior organização fraternal juvenil do mundo.

No Brasil, a Ordem Demolay foi instituída no ano 
de 1980, no Rio de Janeiro. Com seu trabalho em prol 
do fortalecimento e melhoria da qualidade do ensino 
público a instituição vem cumprindo importante papel no 
desenvolvimento social e educativo de nosso País.

Como enfatiza a autora da proposição, a im-
portância da atuação da Ordem Demolay no Brasil 
já foi reconhecida pelas Assembléias Legislativas de 
diversos Estados da Federação. Dessa forma, é per-
tinente, justa e meritória a iniciativa de instituir o “Dia 
Nacional do Demolay”, no sentido de reconhecer e 
valorizar o trabalho dessa organização em favor de 
nossos jovens.

Quanto aos aspectos de constitucionalidade, juri-
dicidade e técnica legislativa, esta Comissão, como con-
tribuição subsidiária, também não encontrou qualquer 
óbice que maculasse o prosseguimento da matéria.

III – Voto

Diante do exposto, o voto é pela aprovação do 
Projeto de Lei do Senado n° 245, de 2009.

Sala da Comissão, 13 de outubro de 2009. –  Se-
nador Flavio Arns, Presidente Eventual; – Senador 
Mozarildo Cavalcanti, Relator; – Senador Romeu 
Tuma, Relator AD HOC.

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,  
CULTURA E ESPORTE

DECISÃO DA COMISSÃO

A Comissão, reunida no dia de hoje, aprova por 
14 (quatorze) votos favoráveis o presente projeto, tendo 
como relator, ad hoc, o Senador Romeu Tuma.

Sala da Comissão, 13 de outubro de 2009. – Se-
nador Flávio Arns, Presidente Eventual da Comissão 
de Educação, Cultura e Esporte.
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PARECER N° 1.850, DE 2009

Da Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania, sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 
53, de 2006 (nº 2.704/03, na Casa de origem, do 
Deputado Corauci Sobrinho) que acrescenta 
dispositivo ao art. 485 da Lei nº 5.869, de 11 
de janeiro de 1973 – Código de Processo Civil 
(permite que a ação rescisória prospere mes-
mo que seja procedente em relação a apenas 
um dos fundamentos da decisão).

Relator: Senador Raimundo Colombo
Relator ad hoc: Senador Antonio Car-

los Júnior

I – Relatório

Submete-se, nesta oportunidade, a exame desta 
Comissão, o Projeto de Lei da Câmara (PLC) nº 53, 
de 2006, que visa acrescentar o § 3º ao art. 485 da 
Lei n° 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código de 
Processo Civil.

Composto de três artigos, o projeto foi apresen-
tado, em 9 de dezembro de 2003, pelo Deputado Co-
rauci Sobrinho. Na Casa de origem, era identificado 
como Projeto de Lei (PL) nº 2.704.

Com as alterações que propõe ao texto do Có-
digo de Processo Civil (CPC), o PLC nº 53, de 2006, 
consoante os termos da sua própria justificação, tem 
por objetivo acrescentar o § 3º ao art. 485 do Codex, 
que trata das hipóteses de cabimento da ação resci-
sória, para estabelecer que a sentença ou acórdão ba-
seado em 2 (dois) ou mais fundamentos poderão ser 
rescindidos ainda que atacado somente 1 (um) deles 
suficiente para afetar a totalidade da decisão.

Percebe-se que a alteração legislativa alvitrada 
pelo projeto em análise coaduna-se com o teor da sua 
justificação. Sustenta o proponente que o escopo desta 
proposição é proporcionar aos juízes instrumento legal 
que lhes possibilite analisar com a devida acuidade o 
pedido formulado em uma ação rescisória, em nome 
da segurança que deve presidir o seu julgamento.

Na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania 
da Câmara dos Deputados, foi aprovado, por unanimi-
dade, o PL n° 2.704, de 2003, na forma do substitutivo 
do Relator Deputado Carlos Biscaia. Ponderou o emi-
nente Relator que é preciso “(...) conceder aos tribunais 
margem suficiente para analisarem as particularidades 
de cada caso, pois haverá ocasiões em que a ruína de 
um só fundamento será suficiente para decretar a res-
cisão da sentença. E, em outras situações, os demais 
fundamentos ensejarão a manutenção da decisão e, 
assim, a improcedência do pedido rescisório”.

O projeto permaneceu, desse modo, composto 
de três artigos, sendo que o seu art. 1º indica o objeto 
da alteração legislativa alvitrada; o art. 2° acrescenta o 
§ 3º ao art. 485 do Código de Processo Civil, de modo 

a estabelecer que a sentença ou acórdão baseado em 
2 (dois) ou mais fundamentos poderão ser rescindidos 
ainda que atacado somente 1 (um) deles suficiente 
para afetar a totalidade da decisão; e o art. 3º carreia a 
cláusula de vigência, para estipular que a Lei oriunda do 
projeto entrará em vigor na data de sua publicação.

Em 1º de junho de 2006, o projeto veio ao Se-
nado Federal, onde passou a ser identificado como 
PLC n° 53, de 2006, havendo sido distribuído a esta 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, para 
discussão e votação.

No prazo regimental, não foram oferecidas emen-
das.

II – Análise

O PLC nº 53, de 2006, não apresenta vício de regi-
mentalidade. Com efeito, nos termos do art. 101, inciso 
I, alínea d, do Regimento Interno desta Casa (RISF), 
cabe à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania 
opinar a respeito dos temas que lhe são submetidos 
por despacho da Presidência ou consulta de qualquer 
comissão, bem como, no mérito, emitir parecer sobre 
matéria afeita ao Direito Processual.

Os requisitos formais e materiais de constitucio-
nalidade, por sua vez, são, in generis, atendidos pelo 
projeto, tendo em vista que compete privativamente à 
União legislar sobre Direito Civil, a teor do disposto no 
art. 22, inciso I, da Constituição Federal, bem como por 
não ter sido deslustrada cláusula pétrea alguma. Ade-
mais, a matéria se insere no âmbito das atribuições do 
Congresso Nacional, de conformidade com o caput do 
art. 48 da Carta Magna, não havendo reserva temática 
a respeito (art. 61, § 1°, da CF).

No mérito, impende mencionar, desde logo, que as 
hipóteses de rescindibilidade das sentenças e acórdãos, 
previstos no art. 485 do Código de Processo Civil, são 
objetivas, portanto não contemplam a hipótese de ataque 
aos fundamentos jurídicos utilizados pelo juiz para alcan-
çar a decisão com base nos fatos alegados e provados 
nos autos, tal como pretendido pelo proponente.

Na verdade, o autor da ação rescisória, que não 
conseguiu preencher nenhuma das hipóteses previstas 
nos incisos do art. 485 do Código de Processo Civil 
que pudesse ensejar interesse de agir para a deman-
da, quer rediscutir o raciocínio lógico empregado pelo 
juiz para alcançar a decisão, à luz dos fatos alegados 
e provados no curso do processo. Permitir tal coisa 
implicaria abrir possibilidade à eternização dos feitos 
judiciais, pois, a todo momento, bastaria ao vencido 
alegar ausência de fundamentação para permitir a 
propositura de ação rescisória.

De fato, ao contrário do sustentado pelo propo-
nente na sua justificação (é preciso dar aos tribunais 
margem suficiente para analisarem as particulari-
dades de cada caso, pois haverá ocasiões em que 
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a ruína de um fundamento, apenas, será suficiente 
para decretar a rescisão de toda a decisão), se um 
dos fundamentos do acórdão ou da sentença recor-
rida não se mostra suficiente ou correto na opinião 
do autor da ação rescisória, isso não quer dizer que 
a decisão transitada em julgado não seja válida. Não 
se pode – e nem se deve – confundir fundamentação 
contrária aos interesses da parte com as hipóteses 
de rescindibilidade.

Deixamos de abordar os aspectos referentes à 
técnica legislativa e à juridicidade, eis que, no mérito, 
o PLC n° 53, de 2006, não merece ser aprovado.

III – Voto

Diante de todo o exposto, opinamos pela rejeição 
do Projeto de Lei da Câmara n° 53, de 2006.

Sala da Comissão, 14 de outubro de 2009. – Se-
nador Demóstenes Torres, Presidente, Relator.
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PARECER Nº 1.853, DE 2009

Da Comissão de Ciência, Tecnologia, 
Inovação, Comunicação e Informática, sobre 
o Aviso nº 53, de 2008 (nº 1.237/2008, na ori-
gem), do Tribunal de Contas da União, enca-
minhando cópia ao Acórdão nº 1.900/2008, 
proferido nos autos do Processo nº TC 
027.077/2006-4, que trata de representa-
ção acerca de irregularidades identificadas 
em atos emanados pelo Ministério das Co-
municações, no âmbito da Concorrência nº 
13/1998, que teve por objeto a outorga de 
permissões para exploração de serviço de 
radiodifusão sonora em frequência modu-
lada para diversas localidades no Estado 
de Minas Gerais.

Relator: Senador Eduardo Azeredo

Por meio do Aviso nº 53, de 2008 (nº 1.237, de 
2008, na origem), o Presidente do Tribunal de Contas 
da União encaminha ao Congresso Nacional, para 
conhecimento, cópia do Acórdão proferido nos autos 
do Processo nº TC 027.077/2006-4, pelo Plenário da-
quela Corte na sessão extraordinária de 3 de setem-
bro de 2008.

É do interesse desta Comissão de Ciência, Tec-
nologia, Inovação, Comunicação e Informática tomar 
conhecimento de que o Acórdão em pauta fixa o prazo 
de quinze dias (em 3 de setembro de 2008) para que o 
Ministro de Estado das Comunicações promova:

1. a anulação da Portaria nº 159, de 4 de junho 
de 2003, publicada no Diário Oficial da União de 6 de 
junho de 2003, que outorgou à empresa Rádio Novo 
Horizonte FM Ltda. permissão para explorar o serviço 
de radiodifusão sonora em frequência modulada, na 
cidade de Unaí – MG, independentemente de deci-
são judicial;

2. a anulação do ato que inabilitou a empresa Rá-
dio e TV Sucesso Ltda., bem como de todas as fases 
posteriores do procedimento licitatório constante da 
Concorrência nº 13/1998-SSR1MC, para a cidade de 
Unaí – MG, devendo, se entender pertinente, repeti-los 
considerando-se a participação da referida empresa, 
ou promova nova licitação.

É mister ressaltar que o Decreto Legislativo nº 
340, de 2006, publicado no Diário do Senado Fede-
ral (DSF) de 19 de julho de 2006 (pág. 024584) e no 
Diário Oficial da União (DOU) de 19 de julho de 2006 
(págs. 00002 a 00003) coroou a tramitação do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 316, de 2006, que aprovou o 
ato de outorga de permissão do Poder Executivo.

Uma vez promulgado o referido decreto legisla-
tivo, seu projeto perdeu vitalidade e foi arquivado, ten-
do como derradeiros passos processuais a remessa 
de autógrafos à Câmara dos Deputados, por meio do 
Oficio nº 1.421 (SF), de 19 de julho de 2006, e seu 
arquivamento.

Nos termos do art. 49, XII, combinado com o art. 
223, § 3º, ambos da Constituição Federal, a compe-
tência do Congresso Nacional restringe-se a apreciar 
os atos do Poder Executivo, a quem incumbe a prerro-
gativa de outorgar e renovar as concessões de canais 
de rádio e televisão. Cabe ao poder concedente, por-
tanto, tomar as providências requeridas pelo Tribunal 
de Contas da União.

O desarquivamento do Projeto de Decreto Legis-
lativo nº 316, de 2006, serve, entretanto, para acolher 
a documentação recebida e para dar conhecimento 
dos fatos em tela a esta Comissão.

Diante do exposto, recomendamos aos nobres 
colegas o conhecimento da matéria e seu subsequen-
te arquivamento, uma vez dada ciência do assunto à 
Câmara dos Deputados.

Sala da Comissão, 14 de outubro de 2009.

IV – Decisão da Comissão

A Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, 
Comunicação e Informática, em reunião extraordiná-
ria, realizada nesta data, aprova o Parecer pelo co-
nhecimento e arquivamento, uma vez dada ciência 
do assunto à Câmara dos Deputados, ao Aviso nº 53, 
de 2008.

Sala da Comissões, 14 de outubro de 2009. – 
Senador Flexa Ribeiro, Presidente da Comissão de 
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Infor-
mática.
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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 347/09-Presidência/CCJ

Brasília, 21 de outubro de 2009

A Sua Excelência o Senhor
Senador José Sarney
Presidente do Senado Federal
Assunto: decisão terminativa

Senhor Presidente, 
Em cumprimento ao disposto no artigo 91, § 2º, 

do Regimento Interno desta Casa, comunico a Vossa 
Excelência que, em Reunião Ordinária realizada nesta 
data, esta Comissão deliberou, em caráter terminativo, 
pela aprovação do Projeto de Lei da Câmara nº 44, de 
2009, que “Dá nova redação aos arts. 40, 57 e 110 da 
Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973, que dispõe 
sobre os registros públicos e dá outras providências, 
(autoriza o oficial de registro a realizar, de ofício, a 
retificação de erros evidentes de qualquer natureza, 
incluindo o assentamento de registro civil)”, de autoria 
do Deputado Cláudio Magrão.

Aproveito a oportunidade para renovar protestos 
de estima e consideração.

Cordialmente, – Senador Wellington Salgado de 
Oliveira, Vice-Presidente da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, no exercício da Presidência.

Ofício nº 343/09-Presidência/CCJ

Brasília, 14 de outubro de 2009

Excelentíssimo Senhor
Senador José Sarney
Presidente do Senado Federal
Assunto: decisão terminativa

Senhor Presidente, 
Em cumprimento ao disposto no artigo 91, § 2º, 

do Regimento Interno desta Casa, comunico a Vossa 
Excelência que, em Reunião Ordinária realizada nesta 
data, esta Comissão deliberou, em caráter terminativo, 
pela aprovação do Projeto de Lei do Senado nº 220, 
de 2006, que “Altera o art. 508 da Lei nº 5.869, de 11 
de janeiro de 1983 (Código de Processo Civil), para 
reduzir o prazo para a interposição de recursos”, de 
autoria da Senadora Maria do Carmo Alves.

Aproveito a oportunidade para renovar protestos 
de estima e consideração.

Cordialmente, – Senador Demóstenes Torres, 
Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania. 

Ofício nº 349/09-Presidência/CCJ

Brasília, 21 de outubro 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 tur-
no suplementar, adotou definitivamente o substitutivo 
do Senador Marco Maciel ao Projeto de Lei do Senado 
nº 545, de 2007, que “Altera os arts. 2º, 4º, 11, 32, 35, 
37 e 64 da Lei nº 8.934, de 18 de novembro de 1994, 
para adequar sua redação à terminologia empregada 
na Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 – Código 
Civil.”, de autoria do Senador Papaléo Paes.

Aproveito a oportunidade para renovar protestos 
de estima e consideração.

Cordialmente, – Senador Wellington Salgado de 
Oliveira, Vice-Presidente no exercício da Presidência 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.

Ofício nº 348/09-Presidência/CCJ

Brasília, 21 de outubro de 2009

A Sua Excelência o Senhor
Senador José Sarney
Presidente do Senado Federal
Assunto: Decisão terminativa

Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no artigo 91, § 2º, 

do Regimento Interno desta Casa, comunico a Vossa 
Excelência que, em Reunião Ordinária realizada nesta 
data, esta Comissão deliberou, em caráter terminativo, 
pela aprovação do Projeto de Lei do Senado nº 363, 
de 2008, que “Altera a Lei nº 8.429 de 2 de junho de 
1992, para prever a possibilidade de decretação da 
indisponibilidade de bens quando o investigado ou 
acusado estiver foragido”, de autoria do Senador Ex-
pedito Júnior.

Aproveito a oportunidade para renovar protestos 
de estima e consideração.

Cordialmente,  –  Senador Wellington Salga-
do de Oliveira, Vice-Presidente da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania, no exercício da 
presidência.
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Of. Nº 239/2009/CE

Brasília, 13 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 do § 2º, do art. 91. do Regimento In-

terno 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 do Senado nº 12, de 2005, de autoria 
de Sua Excelência a Senhora Senadora Serys Slhes-
sarenko, que “Determina o emprego obrigatório da 
flexão de gênero para nomear profissão ou grau em 
diplomas” , com a emenda oferecida.

Atenciosamente, – Senador Flávio Arns, Presi-
dente Eventual  da Comissão de Educação, Cultura 
e Esporte.

Of. nº 237/2009/CE

Brasília, 13 de outubro de 2009

A Sua Excelência o Senhor
Senador José Sarney
Presidente do Senado Federal
Nesta
Assunto: Aprovação de Matéria

Senhor Presidente,
Nós termos do § 2º do art. 91 do Regimento Inter-

no 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 do Senado nº 171, de 2008, de autoria 
de Sua Excelência o Senhor Senador Cristovam Bu-
arque, que “Institui o Dia Nacional das Mudanças Cli-
máticas”, com as emendas oferecidas.

Atenciosamente, – Senador Flávio Arns, Pre-
sidente Eventual da Comissão de Educação, Cultura 
e Esporte. 

Of. nº 232/2009/CE

Brasília, 13 de outubro de 2009

A Sua Excelência o Senhor
Senador José Sarney
Presidente do Senador Federal
Nesta
Assunto: Aprovação de matéria

Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º, do art. 91, do Regimento In-

terno 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 do Senado nº 394, de 2008, de autoria de Sua 
Excelência o Senhor Senador Gilberto Goellner, que 
“Institui o Dia Nacional do Criador de Cavalos.”

Atenciosamente, – Senador Flávio Arns, Pre-
sidente Eventual da Comissão de Educação, Cultura 
e Esporte.

Of. nº 233/2009/CE

Brasília, 13 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 do § 2º, do art. 91, do Regimento In-

terno 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 do Senado nº 245, de 2009, de autoria 
de Sua Excelência a Senhora Senadora Rosalba Ciar-
lini, que “Institui o Dia Nacional do Demolay”.

Atenciosamente, – Senador Flávio Arns, Pre-
sidente Eventual da Comissão de Educação, Cultura 
e Esporte.

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Praia. PDT - AM) – 
Os ofícios que acabam de ser lidos vão à publicação.

Com referência a expedientes lidos, fica aberto 
o prazo de cinco dias úteis para interposição de recur-
so, nos termos do art. 91, §§ 3º a 5º, do Regimento 
Interno, por um décimo da composição da Casa, para 
que o Projeto de Lei da Câmara nº 44, de 2009, e os 
Projetos de Lei do Senado nºs 12, de 2005; 220, de 
2006; 545, de 2007; 171, 363 e 394, de 2008; e 245, 
de 2009, sejam apreciados pelo Plenário.

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Praia. PDT - AM) – 
Com referência a expedientes lidos, fica aberto o prazo 
de cinco dias úteis para interposição de recurso, nos 
termos do art. 91, §§ 3º a 5º, do Regimento Interno, 
por um décimo da composição da Casa, para que os 
Projetos de Lei do Senado nºs 317, 2005; e 469, de 
2007, sejam apreciados pelo Plenário.

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Praia. PDT - AM) 
– Foram lidos anteriormente os Pareceres nºs 1.850 a 
1.852, de 2009, da Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania, concluindo contrariamente às seguintes 
matérias:

– Projeto de Lei da Câmara nº 53, de 2006 (nº 
2.704/2003, na Casa de origem, do Deputado 
Corauci Sobrinho), que acrescenta dispositivo 
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ao art. 485 da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 
1973 – Código de Processo Civil (permite que a 
ação rescisória prospere mesmo que seja proce-
dente em relação a apenas um dos fundamen-
tos da decisão);

– Projeto de Lei da Câmara nº 109, de 2007 (nº 
672/2007, na Casa de origem, do Deputado 
Fernando de Fabinho), que altera o art. 982 da 
Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973, que ins-
titui o Código de Processo Civil (prevê expres-
samente a desistência de procedimento judicial 
de inventário e partilha, facultando a utilização 
da via extrajudicial); e

– Projeto de Lei da Câmara nº 174, de 2008 (nº 
1.845/2007, na Casa de origem, do Deputado 
Carlos Bezerra), que revoga o art. 191 e o § 3º 
do art. 738, e altera o art. 298 da Lei nº 5.869, 
de 11 de janeiro de 1973 – Código de Processo 
Civil, para extinguir o benefício da contagem de 
prazo em dobro aos litisconsortes representados 
por diferentes procuradores.

De acordo com o disposto no parágrafo único do 
art. 254 do Regimento Interno, fica aberto o prazo de 
dois dias úteis para interposição de recurso, por um 
décimo dos membros do Senado, para que as maté-
rias continuem suas tramitações.

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Praia. PDT - AM) 
– Foi lido anteriormente o Parecer nº 1.853, de 2009, 
da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comu-
nicação e Informática, concluindo pelo arquivamento do 
Aviso nº 53, de 2008. A Presidência, em cumprimento 
às suas conclusões, dará ciência à Câmara dos Depu-
tados e encaminhará a matéria ao Arquivo. 

Será feita a devida comunicação ao Tribunal de 
Contas da União.

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Praia. PDT - AM) 
– Com referência a expediente lido anteriormente, fica 
aberto o prazo de cinco dias úteis para interposição 
de recurso, nos termos do art. 91, §§ 3º a 5º, do Re-
gimento Interno, por um décimo da composição da 
Casa, para que o Projeto de Lei da Câmara nº 158, 
de 2009, seja apreciado pelo Plenário.

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Praia. PDT - AM) 
– Foi lido anteriormente o Parecer nº 1.855, de 2009, 
da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Par-
ticipativa, concluindo pelo arquivamento do Ofício nº 
S/57, de 2009. 

A Presidência, em cumprimento às suas conclu-
sões, encaminha a matéria ao Arquivo. 

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Praia. PDT - AM) 
– Com referência ao expediente lido anteriormente, 
fica aberto o prazo de cinco dias úteis para interposi-
ção de recurso, nos termos do art. 91, §§ 3º a 5º, do 

Regimento Interno, por um décimo da composição da 
Casa, para que o Projeto de Lei da Câmara nº 135, 
de 2009, seja apreciado pelo Plenário.

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Praia. PDT - 
AM) – Com relação ao Parecer nº 1.857, de 2009, da 
Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor 
e Fiscalização e Controle, sobre o Ofício nº S/23, de 
2008, a Presidência tomará as providências necessá-
rias a fim de atender às recomendações contidas em 
sua conclusão. 

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Praia. PDT - AM) 
– Sobre a mesa, Aviso que passo a ler.

É lido o seguinte:

AVISO – Tribunal de Contas da União

Aviso nº 1.452 – Seses – TCU – Plenário, de 
2009, Do Presidente do Tribunal de Contas da União, 
que encaminha ao Congresso Nacional cópia do Acór-
dão nº 2.468, de 2009 – TCU – Plenário, bem como 
do Relatório e do Voto que o fundamentam, relativos 
ao levantamento de auditoria realizada sobre o Zone-
amento Ecológico-Econômico – ZEE Federal e dos 
estados pertencentes à Amazônia Legal.

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Praia. PDT – 
AM) – O aviso lido vai à Comissão Mista de Planos, 
Orçamentos Públicos e Fiscalização.

Será feita comunicação à Câmara dos Deputa-
dos.

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Praia. PDT – 
AM) – As Srªs e os Srs. Senadores Gerson Cama-
ta, Alvaro Dias e Flexa Ribeiro enviaram discursos à 
Mesa, que serão publicados na forma do disposto no 
art. 203, combinado com o art. 210, inciso I e § 2º do 
Regimento Interno.

S. Exªs serão atendidos.
O SR. GERSON CAMATA (PMDB – ES. Sem 

apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, a queda das receitas e o consequen-
te desequilíbrio no financiamento das políticas públi-
cas estão sacrificando de maneira desproporcional 
os municípios brasileiros. Com o objetivo de chamar a 
atenção da sociedade e do Executivo e Legislativo, os 
mais de 1.300 prefeitos e prefeitas que compareceram 
à mobilização organizada pela CNM, Confederação 
Nacional de Municípios, em 23 de setembro, no audi-
tório Petrônio Portella do Senado Federal, instituíram 
o dia 23 de outubro como o Dia Nacional em Defesa 
dos Municípios.

A crise econômica que afetou o mundo inteiro 
produziu seus efeitos também no Brasil, e um deles 
foi a redução das receitas dos Municípios devido à 
retração na produção e no consumo, que felizmente 
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começa a ser superada. As prefeituras, entretanto, 
precisaram enfrentar uma redução adicional, devido a 
alterações na política tributária promovidas nas áreas 
estaduais e federal.

Nos Estados, as desonerações do ICMS têm 
reflexo direto sobre o caixa municipal, já que as Pre-
feituras ficam com 25% do imposto arrecadado. No 
setor federal, incentivos tributários, concentrados no 
Imposto de Renda e no Imposto sobre Produtos In-
dustrializados, afetam o FPM, Fundo de Participação 
dos Municípios, uma vez que a ele estão vinculados 
23,5% da arrecadação desses tributos.

Como resultado dessas desonerações, os Muni-
cípios perderam, só nos 3 primeiros meses deste ano, 
quase R$1,300 bilhão do FPM, mais R$800 milhões do 
ICMS. Como só podem tributar a propriedade de imóveis 
urbanos, a transmissão de imóveis e os serviços, estão 
sendo asfixiados, ao mesmo tempo em que cresce a 
demanda por serviços de saúde e educação.

Na área educacional, os Municípios brasileiros 
são contemplados com apenas um quarto da fatia do 
bolo tributário. Mesmo assim, investem mais de R$71 
bilhões por ano no Fundeb, o Fundo de Manutenção 
e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização 
dos Professores. 

É um percentual superior ao aplicado pela União, 
como ressalta o Presidente da CNM, Paulo Ziulkoski. 
Este ano, os recursos do Fundeb remetidos aos Muni-
cípios sofreram uma queda de R$4,6 bilhões. Isto não 
desobriga os prefeitos de atender a deveres como o 
pagamento do piso salarial do magistério e dos cus-
tos com transporte, merenda escolar e aquisição de 
material didático.

Não há como subestimar a gravidade da situação. 
No Espírito Santo, segundo dados da Amunes, entidade 
que congrega os Municípios do Estado, o impacto da 
crise econômica faz com que 7 Municípios corram o 
risco de não fechar as suas contas no azul no final do 
ano, situação que coloca em xeque o cumprimento da 
LRF, a Lei de Responsabilidade Fiscal, que estabelece 
normas de responsabilidade na gestão fiscal.

Dados enviados ao Tribunal de Contas do Esta-
do pela Amunes apontam situações críticas em João 
Neiva, Cachoeiro de Itapemirim, Barra de São Fran-
cisco, Cariacica, Santa Leopoldina, Ibiraçu e Concei-
ção do Castelo.

Como muitas outras entidades, a Amunes rei-
vindica, entre outras medidas, uma flexibilização tem-
porária da LRF, para evitar o agravamento da crise, 
que resultaria em atraso de pagamentos, demissão 
de servidores e cancelamento de investimentos em 
áreas prioritárias. Essa flexibilização está prevista no 
Projeto de Lei nº 450/2009, apresentado pelo Senador 

César Borges, que adapta a lei para as circunstâncias 
excepcionais vividas este ano, estabelecendo a obri-
gatoriedade de os municípios comprovarem a perda 
em suas receitas para que possam reajustar as metas 
a serem perseguidas.

Outro aspecto do problema refere-se às obras 
do PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, 
que estão sendo afetadas em muitas localidades, jus-
tamente devido à queda nas transferências do Fundo 
de Participação dos Municípios. A maioria desses em-
preendimentos baseia-se em convênios entre Governo 
federal e prefeituras, mas os Governos municipais, em 
centenas de cidades, não estão conseguindo recursos 
suficientes para honrar sua contrapartida, geralmente 
de 20% do valor das obras. 

É bom lembrar que a meta do plano habitacional 
Minha Casa, Minha Vida, de construir 1 milhão de mo-
radias, também poderá ser prejudicada, uma vez que 
ele está baseado em parcerias com os Municípios.

Diante de tal conjuntura desfavorável, prefeituras 
em todo o País estão apelando para medidas como 
redução nos horários de funcionamento de seus servi-
ços, ou mesmo paralisando as atividades por 24 horas, 
numa tentativa de pressionar por soluções urgentes. 
Neste dia 23, por meio de ações integradas, os prefei-
tos brasileiros estão levando ao conhecimento da po-
pulação as dificuldades que enfrentam em sua tarefa 
de prover serviços essenciais.

Entre suas reivindicações, merecedoras de apoio, 
está a regulamentação da Emenda Constitucional nº 
29, que define o percentual mínimo de investimentos 
que União, Estados e municípios são obrigados a in-
vestir em Saúde. Para os Estados, a emenda estabe-
leceu valor de 12% da receita corrente bruta; para os 
Municípios, de 15%. O percentual referente à União 
ficou para ser definido até 2004, mas nunca foi fixado. 
Sem regulamentação, o Governo ficou desobrigado 
a investir um percentual fixo na área. A Emenda está 
na Câmara desde 2007, e não foi votada porque foi 
incluído na proposta artigo que cria a CSS, Contribui-
ção Social da Saúde, que representa, na prática, uma 
nova CPMF.

Os prefeitos reivindicam ainda o parcelamento das 
contribuições dos Municípios para a Previdência Social, 
inclusive de autarquias e fundações municipais, para 
a Previdência Social, de acordo com a Lei nº 11.960, 
de 2009; a aprovação da Proposta de Emenda Cons-
titucional nº 351/2009, que dispõe sobre o pagamento 
de precatórios; a aprovação do Projeto de Lei da Câ-
mara nº 32/2007, que altera as normas para licitações 
e contratos da administração pública, ampliando o uso 
de ferramentas eletrônicas em licitações; e, finalmente, 
uma reforma tributária que inclua um novo pacto capaz 
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de garantir harmonia na distribuição dos percentuais 
destinados a cada entidade federativa.

A mobilização nacional dos prefeitos é mais do 
que um clamor por medidas efetivas que impeçam o 
colapso dos Municípios. É um atestado de união em 
defesa da pauta municipalista. As prefeituras são res-
ponsáveis por serviços básicos e essenciais, que vão 
da iluminação à limpeza pública, mas incluem também 
obras que geram empregos, a criação e manutenção 
de escolas e a garantia de assistência à saúde da po-
pulação. Como poderão cumprir tais obrigações sem 
os recursos necessários? Cabe ao Congresso Nacio-
nal um papel importante na solução desta crise, que 
compromete o bem-estar de todos os brasileiros.

Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Sem apa-

nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, ocupo a tribuna neste momento para fa-
zer o registro da matéria intitulada, “Desembargador 
cobra CNJ no caso do ‘Estado’”, publicada pelo jornal 

O Estado de S. Paulo, em sua edição de 05 de setem-
bro de 2009.

A matéria destaca que para o Desembargador 
Walter do Amaral, do Tribunal Regional Federal da 3ª 
Região, os autos processuais relativos ao decreto de 
censura ao jornal O Estado de S. Paulo devem ser 
objeto de decisão rápida. “Questões de ordem pú-
blica como a liberdade de imprensa não podem ser 
postergadas pelo Judiciário. Chega uma hora que o 
juiz precisa dizer.”

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.

Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado.

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. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA. Sem apa-
nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, ocupo a tribuna neste momento para fazer 
o registro da matéria intitulada “IBP critica Petrobrás 
como única operadora”, publicada pelo jornal O Estado 
de S. Paulo, de 1º de setembro de 2009.

A matéria destaca que geralmente cauteloso nos 
comentários sobre as mudanças regulatórias no setor 
de petróleo brasileiro, o presidente do Instituto Brasi-
leiro do Petróleo (IBP), João Carlos De Luca, criticou 
a transformação da Petrobrás em única operadora 
das áreas exploradoras do pré-sal. “Isso desestimula 

empresas. Não só as investidoras, como também as 
fornecedoras.”

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.

Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado.

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. PRESIDENTE (Jefferson Praia. PDT – 
AM) – Antes de encerrar, quero agradecer a todos os 
funcionários e funcionárias da Casa que nos apoiaram 
até o momento.

Como não há oradores inscritos, encerro esta 
sessão, lembrando às Srªs e os Srs. Senadores que 
constará da próxima sessão deliberativa ordinária, a 
realizar-se amanhã, às 14 horas, a seguinte:

ORDEM DO DIA

1 
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO  

Nº 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 
16.09.2009)

Relator revisor: Senador João Pedro
(Sobrestando a pauta a partir de: 

30.08.2009)
Prazo final prorrogado: 12.11.2009

2 
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 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 
05.10.2009)

Relator revisor: Senador Papaléo Paes
(Sobrestando a pauta a partir de: 

17.09.2009)

Prazo final prorrogado: 30.11.2009

3 
ROJETO DE LEI DE CONVERSÃO Nº 16, DE 2009 
(Proveniente da Medida Provisória nº 466, de 2009)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei de Conversão nº 16, de 2009, que dispõe 
sobre os serviços de energia elétrica nos Sis-
temas Isolados; altera as Leis nºs 9.991, de 24 
de julho de 2000, 9.074, de 7 de julho de 1995, 
9.427, de 26 de dezembro de 1996, e 10.848, 
de 15 de março de 2004; revoga dispositivos 
das Leis nºs 8.631, de 4 de março de 1993, 
9.648, de 27 de maio de 1998, e 10.833, de 
29 de dezembro de 2003; e dá outras provi-
dências (proveniente da Medida Provisória nº 
466, de 2009).

(Lido no Senado Federal no dia 
13.10.2009)

Relator revisor: Senador Valdir Raupp
(Sobrestando a pauta a partir de: 

17.09.2009)
Prazo final prorrogado: 30.11.2009

4 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 29, DE 2003

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

Parecer sob nº 187, de 2009, da 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.
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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, 
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 96A, DE 2003

Primeira sessão de discussão, em primei-
ro turno, da Proposta de Emenda à Constituição 
nº 96A, de 2003 (nº 277/2008, Substitutivo da 
Câmara), que acrescenta § 3º ao art. 76 do Ato 
das Disposições Constitucionais Transitórias, 
para reduzir, anualmente, a partir do exercício 
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de 2009, o percentual da Desvinculação de 
Receitas da União incidente sobre os recursos 
destinados à manutenção e desenvolvimento 
do ensino de que trata o art. 212 da Consti-
tuição Federal; dá nova redação aos incisos 
I e VII do art. 208, de forma a prever a obri-
gatoriedade do ensino de quatro a dezessete 
anos e ampliar a abrangência dos programas 
suplementares para todas as etapas da edu-
cação básica; e dá nova redação ao § 4º do 
art. 211, ao § 3º do art. 212 e ao caput do art. 
214, acrescentando-lhe inciso VI.(DRU).

Parecer favorável, sob nº 1.756, de 2009, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, Relatora: Senadora Lúcia Vânia.

13 
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.

14 
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.

15 
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.

16 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 34, DE 2001

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 34, de 2001 (nº 3.388/97, na 
Casa de origem, do Deputado Jaques Wag-
ner), que dispõe sobre a construção de muro 
de proteção contínuo nas pontes, viadutos e 
curvas perigosas em rodovias federais.

Pareceres sob nºs 162 e 1.146, de 2003; 
e 694, de 2009, das Comissões

– de Serviços de Infra-Estrutura, Rela-
tora: Senadora Heloisa Helena, favorável, nos 
termos da Emenda nº 1-CI, que apresenta, 
com voto contrário vencido do Senador Leo-
mar Quintanilha; e

– de Assuntos Econômicos (em audiên-
cia, nos termos do Requerimento nº 269, de 
2003), 1º pronunciamento: Relatora: Senadora 
Serys Slhessarenko, solicitando informações 
ao Ministério dos Transportes para instruir a 
matéria; 2º pronunciamento: Relator: Senador 
Osmar Dias, favorável, nos termos das Emen-
das nºs 2 e 3-CAE, que apresenta.

17 
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.

18 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 22, DE 2002

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 22, de 2002 (nº 1.670/99, na 
Casa de origem, do Deputado Carlito Merss), 
que proíbe a utilização do jateamento de areia 
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a seco, determina prazo para mudança tecno-
lógica nas empresas que utilizam este proce-
dimento e dá outras providências.

Pareceres sob nºs 244, de 2003; e 1.672, 
de 2009, das Comissões

– de Assuntos Sociais, Relator: Sena-
dor Juvêncio da Fonseca, favorável, nos ter-
mos da Emenda nº 1-CAS (Substitutivo), que 
oferece; e

– de Constituição, Justiça e Cidadania 
(em audiência, nos termos do art. 101, II, d, do 
Regimento Interno), Relator ad hoc: Senador 
Valter Pereira, favorável, nos termos do Subs-
titutivo apresentado pela Comissão de Assun-
tos Sociais e que passa a ser denominado de 
Emenda nº 1-CAS/CCJ (Substitutivo).

19 
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 
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.

20 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 85, DE 2004

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 85, de 2004 (no 1.282/2003, 
na Casa de origem, do Deputado Inaldo Lei-
tão), que acrescenta parágrafo ao art. 1.050 
da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – 
Código de Processo Civil (dispensa a citação 
pessoal do embargado para responder à pe-
tição inicial, exceto quando não houver cons-
tituído advogado).

Parecer sob no 1.570, de 2009, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator ad hoc: Senador Antonio Carlos Júnior, 
favorável, com a Emenda no 1-CCJ, de reda-
ção, que apresenta.

21 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 19, DE 2005

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara no 19, de 2005 (no 1.683/2003, 
na Casa de origem, do Deputado Fernando 
Gabeira), que dispõe sobre a criação do Mo-
numento Natural do Arquipélago das Ilhas 
Cagarras.

Pareceres sob nºs 1.571 e 1.572, de 
2009, das Comissões

– de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relatora: Senadora Patrícia Saboya, favorável, 
nos termos da Emenda nº 1-CCJ (Substituti-
vo), que oferece; e

– de Meio Ambiente, Defesa do Consu-
midor e Fiscalização e Controle, Relatora ad 
hoc: Senadora Marisa Serrano, favorável ao 
Projeto, nos termos da Emenda da CCJ, que 
passa a ser denominada Emenda nº 1-CCJ/
CMA (Substitutivo).

22 
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.

23 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 72, DE 2006

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 72, de 2006 (no 4.127/2004, 
na Casa de origem, do Deputado Antonio Car-
los Mendes Thame), que altera o art. 275 da 
Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Códi-
go de Processo Civil, incluindo como sujeitas 
ao procedimento sumário as causas relativas 
à revogação de doação.

Parecer favorável, sob no 1.573, de 2009, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, Relator ad hoc: Senador Antonio Car-
los Júnior.
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24 
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.

25 
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.

26 
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.

27 
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.

28 
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.

29 
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.

30 
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). 
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Parecer favorável, sob nº 526, de 2008, 
da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, 
Relator: Senador Sérgio Zambiasi.

31 
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.

32 
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.

33 
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.

34 
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 Co-
missão de Serviços de Infraestrutura, Rela-
tor: Senador Cícero Lucena, favorável nos 
termos da Emenda nº 1-CI (Substitutivo), 
que oferece.

35 
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.

36 
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.
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37 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA  

Nº 136, DE 2008 – COMPLEMENTAR

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei da Câmara nº 136, de 2008 – Com-
plementar (nº 375/2006-Complementar, na 
Casa de origem), de iniciativa do Presidente 
da República, que dispõe sobre a composição 
do Conselho de Administração da Superinten-
dência da Zona Franca de Manaus; revoga a 
Lei Complementar nº 68, 13 de junho de 1991; 
e dá outras providências.

Pareceres favoráveis, sob nºs 953 e 954, 
das Comissões

– de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relatora ad hoc: Senadora Serys Shessa-
renko; e

– de Desenvolvimento Regional e Turis-
mo, Relator: Senador Jefferson Praia.

38 
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.

39 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 152, DE 2008

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

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

40 
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.

41 
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 
Participativa, 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).

42 
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.

43 
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 1990 (dispõe sobre o direito de 
arrependimento do consumidor).
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Parecer favorável, sob nº 706, de 2009, 
da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do 
Consumidor e Fiscalização e Controle, Rela-
tor: Senador Leomar Quintanilha.

44 
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.

45 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 196, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 196, de 2008 (nº 34/2007, 
na Casa de origem, do Deputado Cassio Ta-
niguchi), que altera os arts. 32 e 33 da Lei nº 
10.257, de 10 de julho de 2001, que dispõe 
sobre o Estatuto da Cidade (incentivos para 
construções ecologicamente sustentáveis).

Parecer sob nº 1.304, de 2009, da Comis-
são de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor 
e Fiscalização e Controle, Relatora: Senado-
ra Marina Silva, favorável, com a Emenda nº 
1-CMA, que apresenta.

46 
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.

47 
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.

48 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 13, DE 2009

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 13, de 2009 (nº 6.244/2005, 
na Casa de origem, da Deputada Sandra Ro-
sado), que fixa critério para instituição de da-
tas comemorativas. 

Parecer favorável, sob nº 1.057, de 2009, 
da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, 
Relator: Senador Cristovam Buarque.

49 
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, 
da Comissão de Constituição e Justiça (em 
audiência, nos termos do Requerimento nº 29, 
de 2007), Relator: Senador Alvaro Dias.

50 
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.
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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.

51 
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.

52 
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.

53 
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.

54 
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.

55 
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-
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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.

56 
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.

57 
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.

58 
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.

59 
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.

60 
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.

61 
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.

62 
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.
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Parecer favorável, sob nº 1.485, de 2009, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, Relator: Senador Demóstenes Torres.

63 
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).

64 
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).

65 
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)

66 
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).

67 
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). 

68 
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). 

69 
REQUERIMENTO Nº 1.158, DE 2009

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 1.158, de 2009, do Senador Jefferson 
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. (propaganda de bebidas al-
coólicas, alimentos, produtos fumígeros, me-
dicamentos, terapias e defensivos).

70 
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).

71 
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 
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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).

72 
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). 

73 
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).

74 
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.

75 
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.

76 
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. 

77 
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).

78 
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).

79 
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.
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80 
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).

81 
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).

82 
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 Comissão 
constante do despacho inicial de distribuição, 
seja ouvida, também, a de Direitos Humanos e 
Legislação Participativa (castração química).

83 
REQUERIMENTO Nº 1.333, DE 2009

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 1.333, de 2009, do Senador Rome-
ro Jucá, solicitando a tramitação conjunta do 
Projeto de Lei do Senado nº 330, de 2005, 
com os Projetos de Lei do Senado nºs 46 e 

361, de 2003, que já se encontram apensa-
dos, por regularem a mesma matéria (tabela 
do imposto de renda).

84 
REQUERIMENTO Nº 1.364, DE 2009

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 1.364, de 2009, do Senador João Tenório, 
solicitando a tramitação conjunta dos Projetos 
de Lei do Senado nºs 44 e 364, de 2009, por 
regularem a mesma matéria (estímulo à pro-
dução e ao consumo de energia limpa).

85 
REQUERIMENTO Nº 1.365, DE 2009

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 1.365, de 2009, do Senador Romero Jucá, 
solicitando a tramitação conjunta dos Projetos 
de Lei do Senado nºs 158, de 2002; 201, de 
2003; e 475, de 2007, por regularem a mesma 
matéria (alteração do Código Florestal).

86 
REQUERIMENTO Nº 1.370, DE 2009

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 1.370, de 2009, do Senador Antonio 
Carlos Júnior, solicitando que, sobre o Projeto 
de Lei do Senado nº 176, de 2007, além das 
Comissões constantes do despacho inicial de 
distribuição, seja ouvida, também, a de Cons-
tituição, Justiça e Cidadania (cria o Fundo 
Nacional de proteção aos trabalhadores da 
Fumicultura – FNF).

87 
REQUERIMENTO Nº 1.371, DE 2009

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 1.371, de 2009, do Senador Aloizio 
Mercadante, solicitando que, sobre o Projeto 
de Lei do Senado nº 131, de 2001, além das 
Comissões constantes do despacho inicial de 
distribuição, seja ouvida, também, a de As-
suntos Econômicos (cria o Serviço Social da 
Saúde – Sess e o Serviço Nacional de Apren-
dizagem da Saúde – Senass).
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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 Inácio Arruda   (PC DO B-CE) (27)

 

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.
27. Senador Inácio Arruda passou à Relatoria em 14.10.2009, conforme notas taquigráficas da 29ª reunião da CPI, realizada na mesma data.

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.
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4) COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO - AMAZÔNIA

Finalidade: Comissão Parlamentar de Inquérito, criada nos termos do Requerimento nº 572, de 2009,
de autoria do Senador Mozarildo Cavalcanti e outros Senhores Senadores, composta por onze titulares
e sete suplentes, para investigar, no prazo de cento e oitenta dias, os seguintes fatos a respeito da
Amazônia: 1) conflito referente à demarcação da reserva indígena Raposa Serra do Sol e outras; 2)
recentes denúncias de falta de assistência à saúde indígena; 3) áreas indígenas nos Estados de Roraima,
Amazonas, Pará e Mato Grosso, cujos territórios chegam a 57%, 21%, 20% e 30%, respectivamente, das
áreas territoriais desses Estados; 4) problemas envolvendo a soberania nacional nas áreas de fronteira:
tráfico internacional, terrorismo, guerrilhas, vigilância das fronteiras etc; 5) falta de condições de
sustentabilidade das comunidades indígenas já integradas às comunidades não indígenas; 6) alegado
aumento do desmatamento da floresta; 7) recrudescimento da aquisição de terras por parte de estrangeiros;
8) questões fundiárias e ambientais. 

(Requerimento nº 572, de 2009, lido em 15.5.2009)

Número de membros: 11 titulares  e 7  suplentes

PRESIDENTE:
VICE-PRESIDENTE:

RELATOR:
 

Leitura: 15/05/2009

TITULARES SUPLENTES

Bloco Parlamentar da Minoria ( 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)

PDT
Cristovam Buarque   (DF) (2)  
Notas:
1. Indicações das Lideranças.
2. Em 03.06.2009, o Senador Cristovam Buarque é designado membro titular do PDT na Comissão, em substituição ao Senador Osmar Dias (Of. nº
51/09-LPDT).
3. Em 10.06.2009, o Senador Geraldo Mesquita é designado membro titular do Bloco da Maioria na Comissão, em substituição ao Senador Francisco
Dornelles (OF. GLPMDB nº 015-A/2009).
4. O Senador Jayme Campos licenciou-se nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 130 dias, a partir de 26.08.09 (Requerimento nº
1.041/2009, aprovado na sessão de 25.08.09).
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  (DEM-PE) (1)

VICE-PRESIDENTE:  Senador Antonio Carlos Valadares  (PSB-SE) (2)

RELATOR:  Senador Gerson Camata  (PMDB-ES)
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  (DEM-MT)
VICE-PRESIDENTE:  Senador João Pedro  (PT-AM)

RELATOR:  Senador Flexa Ribeiro  (PSDB-PA)
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  (PSDB-PB)
VICE-PRESIDENTE:  VAGO (2)

RELATOR:  Senadora Rosalba Ciarlini  (DEM-RN)
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) (3,4) 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. Vago, em virtude de o PTB ter cedido a vaga de titular do Senador Gim Argello ao Bloco de Apoio ao Governo (OF. Nº 092/2009-GLPTB).
3. Em 12.03.2009, o PTB cede a vaga de titular do Senador Gim Argello ao Bloco de Apoio ao Governo (OF. Nº 092/2009-GLPTB/SF).
4. 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  (PSDB-MS) (4)

VICE-PRESIDENTE:  Senador Augusto Botelho  (PT-RR) (4)

RELATOR:  Senadora Kátia Abreu  (DEM-TO) (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. Senador Flávio Arns   (PSDB) (5)

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).
5. Em 21.10.2009, o Senador Flávio Arns é designado membro do PSDB na Comissão (Of. 184/09-GLPSDB).

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  (DEM-DF) (3)

VICE-PRESIDENTE:  Senador Eduardo Azeredo  (PSDB-MG) (3)

RELATOR:  Senador Geraldo Mesquita Júnior  (PMDB-AC) (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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 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  (PP-RJ)
Instalação: 03/03/2009

MEMBROS

Senador Pedro Simon   (PMDB)

Senador Francisco Dornelles   (PP)

Senador Marco Maciel   (DEM)

Senador Tasso Jereissati   (PSDB)

Senador Aloizio Mercadante   (PT)

 

Secretário(a): Dirceu Vieira Machado Filho
Telefone(s): 3303.4638

E-mail: dirceuv@senado.gov.br
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 REFORMA DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - PLS 156/2009 (ART. 374-RISF)
Finalidade: Examinar o Projeto de Lei do Senado nº 156, de 2009, que reforma o Código de Processo
Penal. Número de membros: 11

PRESIDENTE:  Senador Demóstenes Torres  (DEM-GO)
VICE-PRESIDENTE:  Senadora Serys Slhessarenko  (PT-MT)
RELATOR-GERAL:  Senador Renato Casagrande  (PSB-ES)

RELATOR-PARCIAL - PROCEDIMENTOS:  Senador Tião Viana  (PT-AC)
RELATOR-PARCIAL - INQUÉRITO POLICIAL:  Senador Romeu Tuma  (PTB-SP)

RELATOR-PARCIAL - MEDIDAS CAUTELARES:  Senador Marconi Perillo  (PSDB-GO)
RELATOR-PARCIAL - PROVAS:  Senador Valter Pereira  (PMDB-MS)

RELATOR-PARCIAL - RECURSOS:  Senadora Serys Slhessarenko  (PT-MT)
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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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)

VAGO (3,18,34,71,81)

Augusto Botelho   (PT) (36)

Paulo Paim   (PT) (26)

Marcelo Crivella   (PRB) (33)

Fátima Cleide   (PT) (27,76,77,78)

Roberto Cavalcanti   (PRB) (32,60,62)

Renato Casagrande   (PSB) (32,58,65)

 1.  VAGO (30,78)

 2.  César Borges   (PR) (35)

 3.  Eduardo Suplicy   (PT) (28)

 4.  Inácio Arruda   (PC DO B) (1,2,13)

 5.  Ideli Salvatti   (PT) (29,31)

 6.  VAGO (32)

 7.  José Nery   (PSOL) (32,63,64)

Maioria ( PMDB, PP )
Geraldo Mesquita Júnior   (PMDB) (48,68,72)

Gilvam Borges   (PMDB) (9,51)

Paulo Duque   (PMDB) (6,55)

VAGO (57,80)

Mão Santa   (PSC) (50,75,79)

 1.  Lobão Filho   (PMDB) (54)

 2.  Romero Jucá   (PMDB) (56)

 3.  Valdir Raupp   (PMDB) (52)

 4.  Garibaldi Alves Filho   (PMDB) (53,74,80)

 5.  Wellington Salgado de Oliveira   (PMDB) (49)

Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
Adelmir Santana   (DEM) (42)

Rosalba Ciarlini   (DEM) (40)

Efraim Morais   (DEM) (12,15,46)

Raimundo Colombo   (DEM) (39)

Flávio Arns   (PSDB) (21,43,84)

Eduardo Azeredo   (PSDB) (20,66)

Papaléo Paes   (PSDB) (25)

 1.  Heráclito Fortes   (DEM) (41)

 2.  Osvaldo Sobrinho   (PTB) (44,70,73)

 3.  Maria do Carmo Alves   (DEM) (10,38)

 4.  José Agripino   (DEM) (4,37)

 5.  Sérgio Guerra   (PSDB) (22,67,85)

 6.  Expedito Júnior   (PSDB) (23,82)

 7.  Lúcia Vânia   (PSDB) (24,45,83)

PTB  (8)

Mozarildo Cavalcanti (7,11,59)  1.  Gim Argello (14,16,61)

PDT
João Durval (19,47)  1.  Cristovam Buarque (17,69)

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, o Senador João Durval é designado membro suplente do PDT na Comissão (Of. nº 03/2009-GLPDT), em substituição ao Senador
Cristovam Buarque.
18. Vago em virtude de a Senadora Patrícia Saboya ter sido indicada na Comissão pelo PDT, em 11.02.2009, como membro titular.
19. Em 11.02.2009, a Senadora Patrícia Saboya é designada membro titular do PDT na Comissão (Of. nº 03/2009-GLPDT), em substituição ao Senador
João Durval.
20. Em 12.02.2009, a Senadora Marisa Serrano é designada membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 022/09-GLPSDB), em substituição à Senadora
Lúcia Vânia.
21. 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.
22. 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.
23. 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.
24. 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.
25. 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).
26. 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.
27. 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.
28. 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.
29. 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).
30. 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).
31. 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.
32. Vago em virtude do remanejamento de vagas indicado pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/2009 - GLDBAG).
33. 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.
34. 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.
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 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.
37. 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.
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, a Senadora Rosalba Ciarlini é designada membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Jayme Campos.
41. 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.
42. 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.
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43. 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.
44. 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.
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 Efraim Morais é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição à Senadora
Kátia Abreu.
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 Geraldo Mesquita é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Romero Jucá (OF.
GLPMDB nº 34/2009).
49. Em 02.03.2009, o Senador Wellington Salgado é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 34/2009).
50. 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).
51. Em 02.03.2009, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão(OF. GLPMDB nº 34/2009).
52. Em 02.03.2009, o Senador Valdir Raupp é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Pedro Simon (OF.
GLPMDB nº 34/2009).
53. 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).
54. 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).
55. Em 02.03.2009, o Senador Paulo Duque é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 34/2009).
56. Em 02.03.2009, o Senador Romero Jucá é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valter Pereira (OF.
GLPMDB nº 34/2009).
57. Em 02.03.2009, o Senador 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, a Senadora Marina Silva é designada membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 029/2009-GLDBAG).
59. Em 04.03.2009, o Senador Mozarildo Cavalcanti teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PTB (Of. nº
068/2009-GLPTB).
60. Em 04.03.2009, o Senador Tião Viana é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 029/2009-GLDBAG).
61. Em 05/03/2009, o Senador Gim Argello é designado Suplente do PTB na Comissão (Of. 85/2009 - GLPTB).
62. Em 05/03/2009, o Senador Roberto Cavalcanti é designado Titular do PTB na Comissão, em substituição ao Senador Tião Viana (Of. 40/2009 -
GLDBAG).
63. Em 10.03.2009, o Senador José Nery é designado membro suplente em vaga cedida ao PSOL pelo Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of.
GSNJ nº 135/2009).
64. Em 10.03.2009, o Bloco de Apoio ao Governo cede a vaga de suplente ao Partido Socialismo e Liberdade - PSOL (Of. nº 047/2009-GLDBAG).
65. Em 04.03.2009, o Senador Renato Casagrande é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição à Senadora
Marina Silva (Of. nº 051/2009-GLDBAG).
66. Em 24.03.2009, o Senador Eduardo Azeredo é designado membro titular do PSDB na Comissão, em substituição à Senadora Marisa Serrano (Of. nº
062/09-GLPSDB).
67. Em 24.03.2009, a Senadora Marisa Serrano é designada membro suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Eduardo Azeredo (Of.
nº 062/09-GLPSDB).
68. Em 25.03.2009, vago em virtude da solicitação contida no OF. GLPMDB nº 083/2009.
69. Em 21.05.2009, o Senador Cristovam Buarque é designado membro suplente do PDT na Comissão (Of. 48/09 - LPDT).
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. Em 14.09.2009, o Senador Geraldo Mesquita é designado membro titular do PMDB na Comissão. (OF. GLPMDB nº 155/2009).
73. 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.
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 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).
82. 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.
83. Em 09.10.2009, a Senadora Lúcia Vânia é designada membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 164/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Sérgio Guerra.
84. Em 09.10.2009, o Senador Flávio Arns assume a vaga de titular do Bloco Parlamentar da Minoria, em substituição à Senadora Lúcia Vânia (Of. nº
164/09-GLPSDB).
85. Em 15.10.2009, o Senador Sérgio Guerra é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição à Senadora Marisa Serrano (Of.
170/09-GLPSDB).

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).
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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) (32,74,81,83,84)

Aloizio Mercadante   (PT) (10,35)

Eduardo Suplicy   (PT) (32)

Antonio Carlos Valadares   (PSB) (33)

Ideli Salvatti   (PT) (32)

João Pedro   (PT) (30,44,87,88,89)

 1.  Renato Casagrande   (PSB) (17,38)

 2.  Augusto Botelho   (PT) (1,15,17,31)

 3.  Marcelo Crivella   (PRB) (34)

 4.  Inácio Arruda   (PC DO B) (16,17,36,71)

 5.  César Borges   (PR) (37,44)

 6.  Marina Silva   (PV) (19,39,77,84)

Maioria ( PMDB, PP )
Pedro Simon   (PMDB) (54,65)

Almeida Lima   (PMDB) (60,65)

Gilvam Borges   (PMDB) (56,65)

Francisco Dornelles   (PP) (58,65)

Valter Pereira   (PMDB) (2,65)

Wellington Salgado de Oliveira   (PMDB) (9,18,59,67)

 1.  Romero Jucá   (PMDB) (62,64)

 2.  Leomar Quintanilha   (PMDB) (57,68,86)

 3.  Geraldo Mesquita Júnior   (PMDB) (55,63,78)

 4.  Lobão Filho   (PMDB) (5,69,76)

 5.  Valdir Raupp   (PMDB) (40,61,66)

 6.  Neuto De Conto   (PMDB) (3,65)

Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
Kátia Abreu   (DEM) (51)

Demóstenes Torres   (DEM) (45)

Osvaldo Sobrinho   (PTB) (52,82,85)

Marco Maciel   (DEM) (14,20)

Antonio Carlos Júnior   (DEM) (42)

Alvaro Dias   (PSDB) (24,72)

Jarbas Vasconcelos   (PMDB) (29,75,91)

Lúcia Vânia   (PSDB) (24)

Tasso Jereissati   (PSDB) (24)

 1.  Efraim Morais   (DEM) (50)

 2.  Adelmir Santana   (DEM) (48)

 3.  Raimundo Colombo   (DEM) (46)

 4.  José Agripino   (DEM) (4,43)

 5.  Eliseu Resende   (DEM) (8,21,41)

 6.  Eduardo Azeredo   (PSDB) (28)

 7.  Marconi Perillo   (PSDB) (25)

 8.  Arthur Virgílio   (PSDB) (27,73)

 9.  Flexa Ribeiro   (PSDB) (26,70,90,92)

PTB  (7)

Romeu Tuma (47)  1.  Gim Argello (49)

PDT
Osmar Dias (12,13,22)  1.  Flávio Torres (11,23,53,79,80)

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).



170 sexta-feira 30 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

6. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
7. Nos termos da decisão do Presidente do Senado, publicada no DSF de 14.02.2008.
8. Em 01/04/2008, o Senador Virgínio de Carvalho é designado Suplente em vaga antes ocupada pela Senadora Maria do Carmo Alves, que se encontra
licenciada, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 20.03.2008 a 3.02.2009 (Of. 30/08-GLDEM e Req. nº 1.135/2009).
9. Em 17/04/2008, o Senador Geovani Borges é designado titular em vaga antes ocupada pelo Senador Gilvam Borges, que se encontra licenciado, nos
termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 17.04.2008 a 24.08.2008 (Of. 112/08-GLPMDB).
10. Em 03/06/2008, a Senadora Marina Silva é designada Titular do Bloco de Apoio ao Governo, na Comissão (Of. 59/2008 - GLDBAG).
11. Em 04.06.2008, o Senador Cristovam Buarque é designado suplente do PDT na Comissão (Of. nº 05/08-LPDT), em substituição ao Senador Osmar
Dias.
12. Em 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 Osmar Dias é designado titular do PDT na Comissão (Of. nº 05/08-LPDT).
14. Em 4/7/2008, o Senador Marco Antônio Costa é designado titular em vaga antes ocupada pela Senadora Kátia Abreu, que se licenciou, nos termos do
art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 30.6.2008 a 28.10.2008. (Of. nº 62/08-GLDEM)
15. Em 06.08.2008, o Senador Francisco Dornelles é designado suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador
Marcelo Crivella (Ofício nº 081/2008-GLDBAR).
16. Em 13.08.2008, o Senador Expedito Júnior é designado suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador João
Ribeiro (Ofício nº 083/2008-GLDBAG).
17. Em 13.08.2008, a Liderança do Bloco de Apoio ao Governo solicitou alteração na ordem de seus membros na suplência da Comissão (Ofício nº
083/2008-GLDBAG).
18. Em 26.08.2008, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 354/2008).
19. Em 28.10.2008, o Senador Marcelo Crivella é designado suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador José Nery
(Ofício nº 096/2008-GLDBAG).
20. Em 29.10.2008, a Senadora Kátia Abreu é designada membro titular do Partido Democratas na Comissão, em substituição ao Senador Marco Antônio
Costa (Of. nº 103/2008-GLDEM).
21. Vago em virtude do fim do exercício do Senador Virgínio de Carvalho, devido ao retorno da Titular.
22. Em 11.02.2009, o Senador Osmar Dias teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PDT (Of. nº 04/09-GLPDT).
23. 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.
24. 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).
25. Em 12.02.2009, o Senador Marconi Perillo é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 024/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador João Tenório.
26. Em 12.02.2009, o Senador Sérgio Guerra é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 024/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Mário Couto.
27. Em 12.02.2009, o Senador Mário Couto é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 024/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Marconi Perillo.
28. Em 12.02.2009, o Senador Eduardo Azeredo é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 024/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador Flexa Ribeiro.
29. Em 12.02.2009, o Senador Flexa Ribeiro é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 024/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Eduardo Azeredo.
30. Em 16.02.2009, o Senador César Borges é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Antonio Carlos Valadares.
31. Em 16.02.2009, o Senador 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.
32. Em 16.02.2009, os Senadores Eduardo Suplicy, Serys Slhessarenko e Ideli Salvatti tiveram as suas indicações como titulares da Comissão ratificadas
pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/09-GLDBAG).
33. Em 16.02.2009, o Senador 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, 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.
35. 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.
36. 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.
37. 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.
38. 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.
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39. 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.
40. Vago, em virtude de o Senador José Maranhão ter tomado posse no cargo de Governador de Estado, renunciando ao mandato de Senador.
41. Em 17.02.2009, o Senador Eliseu Resende é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM).
42. 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).
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
Alvaro Dias.
44. 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.
45. 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.
46. 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.
47. 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.
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 Gim Argello é designado membro Suplente do PTB na Comissão (Of. nº 27/09-GLPTB), em substituição ao Senador
Mozarildo Cavalcanti.
50. Em 17.02.2009, o Senador Efraim Morais é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Eliseu Resende.
51. Em 17.02.2009, 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 Jayme Campos é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Demóstenes Torres.
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 Geraldo Mesquita Júnior é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Leomar
Quintanilha (Of. 23/2009-GLPMDB).
56. 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).
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 Francisco Dornelles é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Almeida Lima (Of.
23/2009-GLPMDB).
59. Em 02/03/2009, o Senador Romero Jucá é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (Of.
23/2009-GLPMDB).
60. 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).
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 Renan Calheiros é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Geraldo Mesquita
Júnior (Of. nº 48/2009-GLPMDB).
64. Em 04.03.2009, o Senador Romero Jucá é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Leomar Quintanilha (Of.
nº 48/2009-GLPMDB).
65. Em 04.03.2009, 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 Valdir Raupp é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Wellington Salgado (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 Leomar Quintanilha é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Renan Calheiros
(Of. nº 48/2009-GLPMDB).
69. Em 04.03.2009, o Senador Geraldo Mesquita Júnior é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valdir Raupp
(Of. nº 48/2009-GLPMDB).
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70. 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).
71. Em 10.03.2009, o Senador Inácio Arruda é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição à Senadora
Marina Silva (Of. nº 053/2009-GLDBAG).
72. Em 10/03/2009, o Senador Alvaro Dias é designado Titular do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Arthur Virgílio (Of. 52/09-GLPSDB).
73. 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).
74. Em 10.03.2009, a Senadora Marina Silva é designada membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição à Senadora Serys
Slhessarenko (Of. nº 052/2009-GLDBAG).
75. Em 10/03/2009, o Senador Sérgio Guerra é designado Titular do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Flexa Ribeiro, que passa à suplência
(Of. 51/09-GLPSDB).
76. Em 04.03.2009, o Senador Lobão Filho é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Geraldo Mesquita Júnior
(Of. nº 68/2009-GLPMDB).
77. Em 16.03.2009, a Senadora Serys Slhessarenko é designada membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao
Senador Paulo Paim (Of. nº 056/2009-GLDBAG).
78. Em 19/03/2009, o Senador Geraldo Mesquita Júnior é designado Suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Renan Calheiros (Of.
GLPMDB 075/2009).
79. A Senadora Patrícia Saboya encontra-se licenciada, nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, conforme o Requerimento nº 878, de 2009,
aprovado no dia 15/07/2009, na Sessão Deliberativa Extraordinária iniciada em 14/07/2009.
80. Em 04.08.2009, o Senador Flávio Torres é designado membro suplente do PDT na Comissão, em substituição à Senadora Patrícia Saboya (Of. nº
60/09-LPDT).
81. A Senadora Marina Silva desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme comunicação lida na sessão de 19.08.2009.
82. O Senador Jayme Campos licenciou-se nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 130 dias, a partir de 26.08.09 (Requerimento nº
1.041/2009, aprovado na sessão de 25.08.09).
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).
92. Em 28.10.2009, o Senador Flexa Ribeiro é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 187/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Expedito Júnior.

Secretário(a): Gildete Leite de Melo
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4) COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE  - CE
Número de membros: 27 titulares  e 27 suplentes

PRESIDENTE:  VAGO (91)

VICE-PRESIDENTE:  Senadora Marisa Serrano  (PSDB-MS) (73,79)

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B )  (3)

Roberto Cavalcanti   (PRB) (34,81,90,92,94)

Augusto Botelho   (PT) (34)

Fátima Cleide   (PT) (34)

Paulo Paim   (PT) (34,45,66)

Inácio Arruda   (PC DO B) (31)

Ideli Salvatti   (PT) (37,76,78,80,95)

Sadi Cassol   (PT) (35,85,86,87)

 1.  João Pedro   (PT) (1,30)

 2.  VAGO (36,95)

 3.  Eduardo Suplicy   (PT) (12,32)

 4.  José Nery   (PSOL) (38)

 5.  Antonio Carlos Valadares   (PSB) (33,67,94,96)

 6.  João Ribeiro   (PR) (33,71)

 7.  Marina Silva   (PV) (33,80)

Maioria ( PMDB, PP )
Valter Pereira   (PMDB) (64)

Mauro Fecury   (PMDB) (8,16,63,70,72)

Gilvam Borges   (PMDB) (58)

Wellington Salgado de Oliveira   (PMDB) (56)

Gerson Camata   (PMDB) (55)

VAGO (5,9,53,88)

VAGO (57,65)

 1.  Romero Jucá   (PMDB) (59)

 2.  Francisco Dornelles   (PP) (59,83,88)

 3.  Pedro Simon   (PMDB) (59)

 4.  Neuto De Conto   (PMDB) (62)

 5.  Valdir Raupp   (PMDB) (60)

 6.  Garibaldi Alves Filho   (PMDB) (15,17,54)

 7.  Lobão Filho   (PMDB) (61)

Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
Raimundo Colombo   (DEM) (4,47)

Marco Maciel   (DEM) (40)

Rosalba Ciarlini   (DEM) (6,19,41)

Heráclito Fortes   (DEM) (42)

José Agripino   (DEM) (13,44)

Adelmir Santana   (DEM) (48)

Alvaro Dias   (PSDB) (23)

Flávio Arns   (PSDB) (24,93)

Eduardo Azeredo   (PSDB) (26,68,74,75)

Marisa Serrano   (PSDB) (22)

 1.  Gilberto Goellner   (DEM) (50)

 2.  Kátia Abreu   (DEM) (11,46)

 3.  Osvaldo Sobrinho   (PTB) (52,77,82)

 4.  Efraim Morais   (DEM) (43)

 5.  Eliseu Resende   (DEM) (14,18,49)

 6.  Maria do Carmo Alves   (DEM) (2,51)

 7.  Expedito Júnior   (PSDB) (29,69,75,84,89)

 8.  Marconi Perillo   (PSDB) (28)

 9.  Papaléo Paes   (PSDB) (27)

 10.  Sérgio Guerra   (PSDB) (25)

PTB
Sérgio Zambiasi (7,39)

Romeu Tuma (39)

 1.  João Vicente Claudino (39)

 2.  Mozarildo Cavalcanti (39)

PDT
Cristovam Buarque (20)  1.  Jefferson Praia (10,21)

Notas:
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1. Senadora Patrícia Saboya comunicou filiação partidária em 02.10.2007 (DSF 3.10.2007).
2. Senador Romeu Tuma comunicou, em 11.10.2007, filiação ao PTB (DSF 12.10.2007).
3. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
4. O Senador Edison Lobão encontra-se afastado do exercício do mandato desde 21/01/2008, para exercer o cargo de Ministro de Minas e Energia.
5. O Senador Geraldo Mesquita Júnior solicitou seu desligamento (Of. nº 008/08 GSGMJ e Of. GLPMDB nº 19/2008 - DSF 22.02.2008).
6. Em 01/04/2008, o Senador Virgínio de Carvalho é designado Titular em vaga antes ocupada pela Senadora Maria do Carmo Alves, que se encontra
licenciada, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 20.03.2008 a 3.02.2009 (Of. 30/08-GLDEM e Req. nº 1.135/2009).
7. Em 07/04/2008, a Presidência designa o Senador Sérgio Zambiasi como membro titular da Comissão (Of. nº 18, de 2008, da Liderança do PTB).
8. Em 17/04/2008, o Senador Geovani Borges é designado Titular em vaga antes ocupada pelo Senador Gilvam Borges, que se encontra licenciado, nos
termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 17.04.2008 a 24.08.2008 (Of. 110/08-GLPMDB).
9. Em 07/05/2008, o Senador Lobão Filho é designado Titular do PMDB na Comissão (Of. 143/2008 - GLPMDB).
10. Em virtude do falecimento do Senador Jefferson Peres, ocorrido em 23.05.2008.
11. Em virtude do desligamento do Senador Demóstenes Torres, em 04.06.2008 (OF. Nº 053/08-GLDEM).
12. Em 10/06/2008, a Senadora Marina Silva é designada Suplente do Bloco de Apoio ao Governo, na Comissão (Of. 64/2008-GLDBAG).
13. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se, nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 26.6.2008 a 24.10.2008.
14. Em 4/7/2008, o Senador Marco Antônio Costa é designado suplente em vaga antes ocupada pela Senadora Kátia Abreu, que se encontra licenciada,
nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 30.6.2008 a 28.10.2008. (Of. nº 62/08-GLDEM)
15. Em 09.07.2008, o Senador Casildo Maldaner é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 220/2008).
16. Em 26.08.2008, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 363/2008).
17. Vago em virtude do retorno do Senador Raimundo Colombo ao exercício do mandato, em 27.10.2008.
18. Em 29.10.2008, a Senadora Kátia Abreu é designada membro titular do Partido Democratas na Comissão, em substituição ao Senador Marco Antônio
Costa (Of. nº 103/2008-GLDEM).
19. Vago em virtude do fim do exercício do Senador Virgínio de Carvalho, devido ao retorno da Titular.
20. Em 11.02.2009, o Senador Cristovam Buarque teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PDT (Of. nº
05/09-GLPDT).
21. Em 11.02.2009, o Senador Jefferson Praia é designado membro suplente do PDT na Comissão (Of. nº 05/2009-GLPDT).
22. Em 12.02.2009, a Senadora Marisa Serrano é designada membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 025/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Flexa Ribeiro.
23. 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.
24. 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.
25. 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.
26. 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.
27. Em 12.02.2009, o Senador Papaléo Paes é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 025/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Sérgio Guerra.
28. Em 12.02.2009, o Senador Marconi Perillo é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 025/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador Eduardo Azeredo.
29. 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.
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, 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.
32. 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.
33. Vago em virtude do remanejamento de vagas indicado pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/2009 - GLDBAG).
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. Em 16.02.2009, o Senador Expedito Júnior é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Renato Casagrande.
36. Em 16.02.2009, 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.
37. 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.
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, 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).
40. Em 17.02.2009, o Senador Marco Maciel é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Heráclito Fortes.
41. Em 17.02.2009, a Senadora Rosalba Ciarlini é designada membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM).
42. 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.
43. 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.
44. 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.
45. 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).
46. Em 17.02.2009, a Senadora Kátia Abreu é designada membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM).
47. Em 17.02.2009, o Senador Raimundo Colombo é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM).
48. Em 17.02.2009, o Senador Adelmir Santana é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição à Senadora
Rosalba Ciarlini.
49. 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.
50. 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.
51. 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.
52. Em 17.02.2009, o Senador Jayme Campos é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Gilberto Goellner.
53. Em 02.03.2009, o Senador Francisco Dornelles é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Lobão Filho (OF.
GLPMDB nº 28/2009).
54. Em 02.03.2009, o Senador Garibaldi Alves é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 28/2009).
55. 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).
56. 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).
57. 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).
58. Em 02/03/2009, o Senador Gilvam Borges é designado Titular do PMDB na Comissão (Of. GLPMDB nº 28/2009).
59. 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).
60. 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).
61. 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).
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 Geraldo Mesquita é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (OF.
GLPMDB nº 28/2009).
64. 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).
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).
91. Em 09.10.2009, vago em virtude de o Senador Flávio Arns deixar de compor a Comissão como membro titular do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº
145/2009-GLDBAG), c/c o art. 81, § 2º, do RISF.
92. Em 09.10.2009, o Senador Flávio Arns deixa de compor a Comissão como membro titular do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº
145/2009-GLDBAG).
93. Em 09.10.2009, o Senador Flávio Arns é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 161/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Cícero Lucena.
94. Em 14.10.2009, o Senador Roberto Cavalcanti é remanejado da suplência para a titularidade do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
149/2009-GLDBAG).
95. Em 14.10.2009, a Senadora Ideli Salvatti é remanejada da suplência para a titularidade do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
149/2009-GLDBAG).
96. Em 14.10.2009, o Senador Antonio Carlos Valadares é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
150/2009-GLDBAG).

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
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5) COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE, DEFESA DO
CONSUMIDOR E FISCALIZAÇÃO E CONTROLE  - CMA

Número de membros: 17 titulares  e 17 suplentes
PRESIDENTE:  Senador Renato Casagrande  (PSB-ES)

VICE-PRESIDENTE:  Senador Cícero Lucena  (PSDB-PB)

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B )  (2)

Renato Casagrande   (PSB) (26)

Marina Silva   (PV) (7,26,43,45)

João Pedro   (PT) (20)

João Ribeiro   (PR) (23)

 1.  Fátima Cleide   (PT) (22)

 2.  César Borges   (PR) (24)

 3.  Inácio Arruda   (PC DO B) (25)

 4.  Delcídio Amaral   (PT) (21)

Maioria ( PMDB, PP )
Leomar Quintanilha   (PMDB) (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.

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.
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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.



190 sexta-feira 30 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

5.4) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE ACOMPANHAMENTO DA COPA DO MUNDO DE
2014 E DAS OLIMPÍADAS DE 2016

Finalidade: Acompanhamento, fiscalização e controle das obras financiadas com dinheiro público para a
Copa de 2014 e as Olimpíadas de 2016. 

Número de membros: 9 titulares  e 9 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

Atualização:  16/10/2009

 

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B )

Renato Casagrande   (PSB)
César Borges   (PR) (3)

 1.  Marina Silva   (PV) (4)

 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 )
Gilberto Goellner   (DEM)
Adelmir Santana   (DEM)

Cícero Lucena   (PSDB)

 1.  Heráclito Fortes   (DEM)

 2.  Flexa Ribeiro   (PSDB)
 3.  Marisa Serrano   (PSDB)

PTB
Gim Argello  1.  Sérgio Zambiasi 

PDT
Jefferson Praia  1.  Cristovam Buarque 

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).
4. Em 16.10.2009, a Senadora Marina Silva é designada membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Subcomissão, em substituição ao Senador
João Ribeiro (Of. nº 78/2009-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.
**. Em 16.10.2009, lido o Ofício nº 78/2009-CMA, que altera a denominação da Subcomissão e o quantitativo de membros e informa mudanças na
composição, nos termos de aditamento ao RMA nº 48/2009-CMA.
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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)

VAGO (20,53,60,61)

Fátima Cleide   (PT) (20)

Paulo Paim   (PT) (20)

VAGO (3,23,48,49,57)

José Nery   (PSOL) (24)

 1.  João Pedro   (PT) (22)

 2.  Serys Slhessarenko   (PT) (21)

 3.  Marcelo Crivella   (PRB) (11,19,28)

 4.  Marina Silva   (PV) (19,45,50,52)

 5.  Magno Malta   (PR) (19,48)

Maioria ( PMDB, PP )
VAGO (40,44)

Gerson Camata   (PMDB) (39)

VAGO (36,43)

Gilvam Borges   (PMDB) (33)

Paulo Duque   (PMDB) (10,12,37)

 1.  Wellington Salgado de Oliveira   (PMDB) (34)

 2.  Romero Jucá   (PMDB) (41)

 3.  Valter Pereira   (PMDB) (35)

 4.  Mão Santa   (PSC) (38,56,58)

 5.  Leomar Quintanilha   (PMDB) (42,55)

Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
José Agripino   (DEM) (2,27)

Rosalba Ciarlini   (DEM) (31)

Eliseu Resende   (DEM) (4,26)

VAGO (8,46)

Arthur Virgílio   (PSDB) (16)

Cícero Lucena   (PSDB) (16)

Flávio Arns   (PSDB) (1,5,61)

 1.  Heráclito Fortes   (DEM) (25)

 2.  Osvaldo Sobrinho   (PTB) (30,51,54)

 3.  Maria do Carmo Alves   (DEM) (29)

 4.  Adelmir Santana   (DEM) (9,13,32)

 5.  Expedito Júnior   (PSDB) (18,47,59)

 6.  Mário Couto   (PSDB) (17)

 7.  Papaléo Paes   (PSDB) (16)

PTB  (7)

 1.  Sérgio Zambiasi 

PDT
Cristovam Buarque (15)  1.  Jefferson Praia (14)

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 Jefferson Praia é designado membro suplente do PDT na Comissão (Of. nº 07/2009-GLPDT).
15. 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).
16. Em 12.02.2009, os Senadores Arthur Virgílio e Cícero Lucena tiveram as suas indicações, como titulares, e o Senador Papaléo Paes, como suplente na
Comissão, ratificadas pela Liderança do PSDB (Of. nº 027/09-GLPSDB).
17. Em 12.02.2009, o Senador Mário Couto é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 027/09-GLPSDB), em substituição à Senadora
Lúcia Vânia.
18. Em 12.02.2009, a Senadora Lúcia Vânia é designada membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 027/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Mário Couto.
19. Vago em virtude do remanejamento de vagas indicado pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/2009 - GLDBAG).
20. Em 16.02.2009, 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).
21. Em 16.02.2009, a Senadora Serys Slhessarenko é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
016/09-GLDBAG), em substituição ao Senador Eduardo Suplicy.
22. Em 16.02.2009, o Senador João Pedro é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição à Senadora Serys Slhessarenko.
23. Em 16.02.2009, o Senador Magno Malta é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição à Senadora Patrícia Saboya.
24. Em 16.02.2009, o Senador José Nery é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Inácio Arruda.
25. Em 17.02.2009, o Senador Heráclito Fortes é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
26. 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.
27. 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.
28. 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).
29. 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.
30. 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.
31. 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.
32. Em 17.02.2009, o Senador Adelmir Santana é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
33. 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).
34. Em 02.03.2009, o Senador Wellington Salgado é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Mão Santa (OF.
GLPMDB nº 29/2009).
35. Em 02.03.2009, o Senador Valter Pereira é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição à Senadora Roseana Sarney (OF.
GLPMDB nº 29/2009).
36. 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).
37. Em 02.03.2009, o Senador Paulo Duque é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (OF.
GLPMDB nº 29/2009).
38. Em 02.03.2009, o Senador Mão Santa é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valter Pereira (OF.
GLPMDB nº 29/2009).
39. 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).
40. 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).
41. 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).
42. 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).
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).
61. Em 09.10.2009, o Senador Flávio Arns é designada membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 1682/09-GLPSDB).

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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6.4) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE COMBATE AO TRABALHO ESCRAVO E
ACOMP. DA REGUL. FUNDIÁRIA DA AMAZÔNIA LEGAL

Número de membros: 5 titulares  e 5 suplentes

 

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B )

José Nery   (PSOL)
 1.  Flávio Arns   (PSDB) (1,2)

 2.  VAGO 

Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )

Lúcia Vânia   (PSDB)

 1.  VAGO 

 2.  Geraldo Mesquita Júnior   (PMDB)

Maioria ( PMDB, PP )
 1.  VAGO 

Notas:
1. O Senador Flávio Arns desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme ofício lido na sessão de 10.09.2009 (OF/GSFA/0801/2009).
2. 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).
*. Em 27.04.2009 foi à publicação o OF. Nº 029/09 - CDH, que comunica a aprovação do Requerimento nº 09, de 2009 - CDH, cujo teor trata da
transformação da Subcomissão Temporária de Combate ao Trabalho Escravo em Subcomissão Permanente de Combate ao Trabalho Escravo.
**. Em 03.08.2009 foi à publicação o OF. Nº 086/09-CDH, que comunica a aprovação do Requerimento nº 26, de 2009-CDH, cujo teor renomeia o
colegiado para Subcomissão Permanente de Combate ao Trabalho Escravo e Acompanhamento da Regularização Fundiária na Amazônia Legal.

Secretário(a): Altair Gonçalves Soares
Telefone(s): 3311-4251/2005

Fax: 3311-4646
E-mail: scomcdh@senado.gov.br
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7) COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E DEFESA NACIONAL  - CRE
Número de membros: 19 titulares  e 19 suplentes

PRESIDENTE:  Senador Eduardo Azeredo  (PSDB-MG)
VICE-PRESIDENTE:  Senador Geraldo Mesquita Júnior  (PMDB-AC)

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B )  (9)

Eduardo Suplicy   (PT) (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.  Aloizio Mercadante   (PT) (44,68,85,88,89)

 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)



outubro de 2009 ORDEM DO DIA sexta-feira 30 201

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/sf/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3311-3325/3572/7279

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).
89. Em 13.10.2009, o Senador Aloizio Mercadante é designado suplente do Bloco de Apoio ao Governo, na Comissão (Of. 148/2009-GLDBAG).

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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7.3) SUBCOMISSÃO PERMANENTE PARA MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO
DAS FORÇAS ARMADAS

Número de membros: 5 titulares  e 5 suplentes
PRESIDENTE:  VAGO

VICE-PRESIDENTE:  VAGO
 

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B )  (2)

VAGO (1,4)  1.  VAGO (5)

Maioria ( PMDB, PP )
Paulo Duque   (PMDB)  1.  Pedro Simon   (PMDB)

Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
VAGO (5)

Eduardo Azeredo   (PSDB)

 1.  Marco Maciel   (DEM)

 2.  Flexa Ribeiro   (PSDB)

PDT
VAGO (3)  1.

Notas:
1. Vago, em virtude de o Senador Fernando Collor encontrar-se licenciado, nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, no período de
30.08.2007 a 27.12.2007, e ter sido substituído pelo Senador Euclydes Mello, na Comissão de Relações Exteriores (Of. nº 146/2007-GLDBAG).
2. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
3. Em virtude do falecimento do Senador Jefferson Peres, ocorrido em 23.05.2008.
4. O Senador Fernando Collor retornou ao mandato em 11.01.2009. Aguardando indicação.
5. Vago em 17.02.09 em virtude de os Senadores não pertencerem mais à Comissão.

Secretário(a): José Alexandre Girão M. da Silva
Telefone(s): 3311-3496

Fax: 3311-3546
E-mail: scomcre@senado.gov.br
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7.4) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DA AMAZÔNIA E DA FAIXA DE FRONTEIRA
Número de membros: 7 titulares  e 7 suplentes

PRESIDENTE:  Senador Mozarildo Cavalcanti  (PTB-RR)
VICE-PRESIDENTE:  Senador Geraldo Mesquita Júnior  (PMDB-AC)

 

TITULARES SUPLENTES
Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )

José Agripino   (DEM)
Romeu Tuma   (PTB) (2)

Flexa Ribeiro   (PSDB)

 1.  Rosalba Ciarlini   (DEM)

 2.  Arthur Virgílio   (PSDB)
 3.  Tasso Jereissati   (PSDB)

PMDB PP
Geraldo Mesquita Júnior   (PMDB)
Valdir Raupp   (PMDB) (1,3)

 1.  Pedro Simon   (PMDB)
 2.  Romero Jucá   (PMDB)

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B )
Augusto Botelho   (PT)  1.  VAGO (4)

PTB
Mozarildo Cavalcanti  1.  Fernando Collor 

Notas:
1. Vago em 28.04.09 em virtude de o Senador Leomar Quintanilha não pertencer mais à CRE (OF. Nº 054/2009 - CRE).
2. Em 17/06/2009, o Senador Romeu Tuma é designado Titular do Bloco Parlamentar da Minoria, em substituição à Senadora Kátia Abreu (Of.
077/2009-CRE).
3. Em 17/06/2009, o Senador Valdir Raupp é designado titular do Bloco da Maioria (Of. 077/2009-CRE).
4. Vago em 15.09.2009 em virtude de o Senador Tião Viana não pertencer mais à CRE (Of. 125/09-GLDBAG).

Secretário(a): José Alexandre Girão M. da Silva
Telefone(s): 3311-3496

Fax: 3311-3546
E-mail: scomcre@senado.gov.br



208 sexta-feira 30 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

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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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
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10) COMISSÃO DE AGRICULTURA E REFORMA AGRÁRIA  - CRA
Número de membros: 17 titulares  e 17 suplentes

PRESIDENTE:  Senador Valter Pereira  (PMDB-MS)
VICE-PRESIDENTE:  Senador Gilberto Goellner  (DEM-MT)

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B )  (1)

Delcídio Amaral   (PT) (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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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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