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(Inicia-se a sessão às 10 horas e 29 minu-
tos e encerra-se às 12 horas e 40 minutos.)

O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 
GO) – Há número regimental. Declaro aberta a ses-
são.

Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos 
trabalhos.

Declaro aberta a sessão especial do Senado Fe-
deral 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, de iniciativa do Exmº Sr. 
Senador Inácio Arruda e outros Srs. Senadores e Srªs 
Senadoras.

Tenho a honra e a satisfação de convidar para 
compor a Mesa o primeiro signatário do requerimento 
da presente sessão, o Exmo. Sr. Senador Inácio Ar-
ruda. (Palmas.)

Convido para compor a Mesa o Diretor-Geral do 
Departamento de Obras contras as Secas, Dr. Elias 
Fernandes Neto. (Palmas.)

Convido o Superintendente da Agência Nacional 
de Águas, a ANA, o Dr. Francisco Viana. (Palmas.)

Convido todos a, de pé, ouvirmos o Hino Nacio-
nal Brasileiro cantado pelos cantores líricos Auzeneide 
Cândido e Alvarus Moreno. 

Ouviremos agora o Hino Nacional Brasileiro.

(Procede-se à execução do Hino Na-
cional.)

O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 
GO) – Esta Presidência registra com prazer a hon-
rosa visita do Deputado Wellington Valim, do Estado 
de Goiás.

Ouviremos agora a execução do Hino do 
Dnocs.

(Procede-se à execução do Hino do 
Dnocs)

O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 
GO) – Tenho a satisfação de fazer agora a leitura do 
discurso da Presidência do Senado. 

Srs. Senadores, Senador Inácio Arruda, primei-
ro subscritor desta sessão de homenagem, senhores 
integrantes da Mesa, já devidamente citados, minhas 
senhoras e meus senhores, por uma grande e acerta-
da iniciativa do eminente Senador Inácio Arruda, que 
tão bem representa nesta Casa o Estado do Ceará, 
o Senado da República, a Casa de Rui Barbosa, ho-
menageia hoje, em Sessão Especial, um dos órgãos 
mais importantes da história republicana brasileira: 
o Departamento Nacional de Obras contra as Secas 
(DNOCS).

Criado sob o nome de Inspetoria de Obras con-
tra as Secas, por meio do Decreto nº 7.619, de 21 
de outubro de 1909, o Dnocs foi mais um legado do 
visionário Presidente Nilo Peçanha, em cujas reali-
zações se enquadra ainda a criação das Escolas de 
Aprendizes e Artífi ces, embrião do que seriam mais 
tarde os Centros Federais de Educação Científi ca e 
Tecnológica, os Cefets.

Projetado para combater a chaga da seca, prin-
cipal fonte da fome que assolava o Nordeste brasileiro 
e entrave maior para o desenvolvimento econômico e 
social da região, o Dnocs foi, em 1959, a única agên-
cia federal a executar obras de engenharia naquele 
rincão de nosso País.

Construiu usinas hidrelétricas, açudes, estradas, 
hospitais e pontes, entre muitas outras realizações que 
melhoraram defi nitivamente a vida do povo nordestino, 
especialmente aquele povo mais pobre, habitante do 
polígono das secas. Até a criação da Sudene, outro im-
portantíssimo órgão de promoção do desenvolvimento 
do Nordeste, foi a única autarquia do Governo Federal 
a socorrer as populações vitimadas pelas secas.

Nesses 100 anos de história, o Dnocs passou por 
profundas transformações. O caráter assistencialista 
dos primeiros dias foi substituído gradualmente por 
uma abordagem estrutural. Assim também ocorreu com 
suas ações de combate às secas e às calamidades: 
em vez de apenas minorar o sofrimento do nordesti-
no, o órgão passou a trabalhar para que o sofrimento 
não mais ocorresse.

Ata da 190ª Sessão Especial
em 28 de outubro de 2009

3ª Sessão Legislativa Ordinária da 53ª Legislatura

Presidência dos Srs. Marconi Perillo e Inácio Arruda
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Obras perenes como a construção do açude 
de Orós e da rodovia Fortaleza-Brasília dão a exata 
medida dessa transformação e do compromisso do 
Dnocs com o desenvolvimento do Nordeste brasilei-
ro, sempre tendo como foco o bem-estar das pessoas 
que lá habitam.

Ao completar um centenário de profícua atuação, 
o Dnocs é hoje uma entidade renovada. Continua atu-
ando no combate a secas e inundações, mas também 
atua na implantação de projetos de irrigação, na radi-
cação da população atingida pelas secas em áreas de 
irrigantes e, subsidiariamente, em projetos de sanea-
mento básico, assistência a populações atingidas por 
calamidades públicas e cooperação com os diversos 
Municípios nordestinos.

Como podemos constatar, são muitos os órgãos 
do Governo Federal a atuar no Nordeste nos dias de 
hoje, como, por exemplo, a Sudene e a Codevasf. O 
pioneirismo do Dnocs, entretanto, não fez com que a 
instituição fi casse perdida no tempo.

O Dnocs do século XXI é um órgão moderno 
e bem administrado, que atua em parceria com as 
outras instituições na promoção do desenvolvimento 
sustentado do Nordeste brasileiro, região riquíssima 
de recursos humanos e naturais, mas que padece com 
a severidade do clima.

Nos próximos cem anos, com as mudanças cli-
máticas que já começam a se fazer sentir na Terra, a 
importância do Dnocs só fará crescer. 

Parabéns, por fi m, a todos os servidores do ór-
gão pelo seu centenário! E coragem para encarar os 
desafi os que estão por vir!

Muito obrigado a todos. (Palmas.)
Esta Presidência registra, com muito prazer e 

honra, a presença do Exmº Sr. Ministro da Integração 
Nacional, Deputado Gedel Vieira Lima. (Palmas.)

Concedo a palavra ao ilustre Senador Inácio Ar-
ruda, primeiro subscritor do requerimento.

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-
dor.) – Sr. Presidente; Srªs e Srs. Senadores; saúdo o 
Ministro da Integração Nacional, Geddel Vieira Lima, 
Deputado Federal do Estado da Bahia; o meu caro 
Elias Fernandes Neto, Diretor-Geral do Dnocs, poti-
guar, fi gura das mais estimadas do nosso Estado vi-
zinho; o nosso amigo e Superintendente da Agência 
Nacional de Águas (ANA), Sr. Francisco Viana; meus 
caros Deputados José Airton Cirilo e Osmar Júnior, 
respectivamente do Ceará e do Piauí. Falta só chegar 
o Presidente Sarney para juntar Ceará, Piauí e Ma-
ranhão – e havia uma siglazinha que nós temos que 
mudar. Acho que na gestão do Ministro Geddel nós 
estamos alterando essa sigla. Antigamente era “pio-

cerão” e fazia o inverso, fazia-se brincadeira de todo 
jeito. Mas acho que a nossa realidade vai se alterando 
com a presença dessas instituições que temos tido a 
felicidade de acompanhar.

Quero registrar a presença dos servidores do 
Dnocs. Aqui está a Srª Ana Braga, em nome de quem 
cumprimento todos os servidores do Dnocs da nossa 
Região Nordeste do nosso País. (Palmas.)

Mas faço questão de registrar a presença de um 
nonagenário, um homem de 96 anos, que está aqui 
à nossa frente, funcionário do Dnocs, paraibano. Em 
julho, completou 96 anos. É apenas cinco meses mais 
velho do que meu pai, também funcionário do Dnocs 
na época da Ifocs. Então, são fi guras que ajudaram a 
cavar os primeiros poços do Dnocs para atender aos 
chamados fl agelados da seca pelo interior do Nordes-
te brasileiro.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, em 21 de 
outubro de 1909, pelo Decreto nº 7.619, assinado pelo 
então Presidente da República Nilo Peçanha, nasceu 
a Inspetoria de Obras Contra as Secas (Iocs), o pri-
meiro órgão ofi cial criado para combater a estiagem 
prolongada na região do semiárido nordestino. Acho 
que, na visão dos brasileiros, na visão dos nordesti-
nos, a resistência aos longos períodos de estiagem só 
podia ser tratada como um combate, por isso que as 
instituições nasceram com esse teor.

Mais tarde, em 1919, pelo Decreto nº 13.687, a 
Iocs passou a se chamar Inspetoria Federal de Obras 
Contra as Secas (Ifocs). Continuamos contra as se-
cas, em 1919. Combate fi rme, ferrenho. Em verdade, 
o nome Departamento Nacional de Obras contra as 
Secas (Dnocs) surgiu em 1945, com o Decreto-Lei nº 
8.846.

De 1909 até o fi nal de 1959, o Dnocs foi pratica-
mente a única agência governamental federal executora 
de obras no Nordeste. Veja o papel dessa instituição: 
o Dnocs construiu açudes, estradas, pontes, portos, 
ferrovias, hospitais, campos de pouso, implantou redes 
de energia elétrica e telegráfi cas, construiu hidrelétri-
cas e sempre foi, até a criação da Superintendência 
de Desenvolvimento do Nordeste (Sudene), o único 
órgão encarregado de socorrer os fl agelados durante 
as secas cíclicas que assolaram a região.

O Dnocs construiu igualmente grandes açudes, 
como o de Orós, Banabuiú, Araras e Açu, a rodovia 
Fortaleza-Brasília e parte da barragem de Boa Espe-
rança, construída pelo Dnocs. 

O combate às secas no sertão nordestino re-
monta à época do Império. A iniciativa foi assumida 
para impedir uma nova catástrofe, semelhante à pro-
vocada pela enorme seca de 1877 e 1879, que matou 
milhares de sertanejos pobres, provocou o êxodo de 

17907a1.indd   5522317907a1.indd   55223 04/11/2009   14:36:2204/11/2009   14:36:22

OUTUBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL2



55224 Quinta-feira 29 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009

grandes contingentes de fl agelados, dizimou planta-
ções, destruiu colheitas, levou o comércio das vilas e 
vilarejos à falência, esvaziou rios, riachos, cacimbas e 
espalhou a fome, a miséria, as doenças e os saques 
às feiras, armazéns e vendas. Até hoje, esse episódio 
é lembrado como uma das maiores calamidades que 
já se abateu sobre o Nordeste. Em pleno auge dessa 
tragédia, o Imperador Dom Pedro II declarou: “Não res-
tará uma única joia na Coroa, mas nenhum nordestino 
morrerá de fome”. 

Portanto, foi naquela época que surgiu a ideia da 
criação de um órgão que fosse capaz de defi nir metas 
contra as secas e solucionar o problema com obras 
para armazenar água e suprir a população, a agricul-
tura e a pecuária. Foi preciso esperar ainda 30 anos 
para que a ideia de Dom Pedro II fosse colocada em 
prática com o surgimento da Iocs, que se transformou 
depois em Ifocs e mudou de nome para Dnocs, como 
disse há pouco.

Inegavelmente, o Dnocs sempre foi um dos ins-
trumentos mais importantes de combate às secas no 
Nordeste e um órgão estratégicos para a execução 
de políticas públicas relacionadas com recursos hí-
dricos.

A área de semiárido nordestino é uma das mais 
populosas do mundo, impulsionada entre outras coisas 
pela esperança, pela expectativa positiva criada pelo 
surgimento de um órgão federal, digamos que impul-
sionada pela atuação do Dnocs em prol da ocupação 
humana e produtiva numa região antes inóspita.

O trabalho realizado até hoje pelo Dnocs mudou 
completamente a mentalidade do sertanejo e o moti-
vou a resistir contra as intempéries. Porém, ao mesmo 
tempo em que teve essa preocupação de mostrar que 
as mudanças regionais estavam ao alcance da vontade 
de todos, o Dnocs funcionou como centro produtor e 
difusor do conhecimento, dando saltos extraordinários. 
Estruturou as grandes barragens, tendo papel precur-
sor da grande engenharia no Brasil. Não é pouca coi-
sa. Eu digo, friso e repito em tudo quanto é lugar: as 
grandes obras de barragens no Brasil começaram com 
o Dnocs. Eu sempre indago aos nossos engenheiros, 
no Centro-Sul, especialmente no Sudeste e no Sul do 
País, para que me mostrem uma grande obra de en-
genharia na feição das que foram construídas no Nor-
deste, ainda no período dos anos 50 e 60. É daí que 
surgem essas possibilidades; é esse conhecimento da 
engenharia que faz com que o Brasil também ganhe 
dinâmica, a partir desse conhecimento legado pelas 
primeiras grandes obras do Dnocs.

Iniciou, na nossa região, o processo de períme-
tros irrigados. É esse processo, iniciado lá atrás, que dá 
também espaço para a criação de outras instituições, 

que vão se agregar a um conjunto de iniciativas para 
o Nordeste. Entre elas, nós podemos citar o Banco do 
Nordeste, criado em 1952, no governo de Getúlio. Isso 
tudo em meio a grandes polêmicas, que já grassam 
num certo sentimento de uma parte do País, de que 
colocar dinheiro no Nordeste era perder dinheiro. É 
assim que se cria o Banco do Nordeste. Inicialmente 
vem o Dnocs, depois vem o Banco do Nordeste, vem 
a Suvale, que depois transforma-se em Codevasf. São 
três grandes instituições para o Nordeste.

Percebeu-se, então, a necessidade de que a água 
fosse armazenada e suprisse não só a população e os 
animais, mas que pudesse sair das barragens para o 
processo de irrigação, para que se produzissem frutas 
e grãos para sustentar a população e para serem vendi-
dos para o Brasil e, hoje, para o mundo. O Nordeste é o 
maior exportador de frutas do Brasil e um dos maiores 
supridores de frutas frescas para o mundo. Isso é uma 
conquista desse conhecimento de homens e mulheres 
do povo que passaram a trabalhar e a fazer sua vida 
ligada intensamente ao Dnocs.

Não é à toa que aqui comparece esse jovem lú-
cido, de 96 anos, que ali está, nas beiradas de pegar o 
Dnocs no seu centenário. E vai chegar com facilidade, 
pelo que posso perceber ao vê-lo. 

Então, companheiros, o Dnocs também é uma 
escola, uma grande escola de formação da engenharia, 
depois da engenharia hidráulica. E da construção das 
barragens, da engenharia hidráulica do aproveitamento 
para a irrigação, o Nordeste brasileiro salta, no nosso 
caso especial, como um precursor, porque estamos 
ligados intensamente ao mar, da engenharia de pes-
ca para as águas interiores, para o aproveitamento de 
águas interiores e para transformação de açudes em 
supridores de farto alimento para o povo.

É ali no Nordeste brasileiro, dentro das barragens 
do Dnocs, meu caro Ministro Geddel Vieira, que trans-
formamos a tilápia num produto também do Brasil e, 
hoje, do mundo. Já se exporta tilápia mundo afora. É 
fruto desse esforço de homens e mulheres do povo, de-
dicados, meu caro Deputado Chico Lopes, a fazer com 
que a água seja também ligada diretamente à produção, 
deixando um legado extraordinário no enfrentamento 
das difi culdades causadas pelas longas estiagens. É 
exatamente essa, meu caro Senador Agripino Maia, a 
referência que está guardada nos corações da maioria 
do povo nordestino sobre a atuação do Dnocs nesses 
últimos cem anos. 

Sr. Presidente, não tenho dúvida de que o semiá-
rido precisa de um Dnocs revitalizado, sujeito ativo da 
execução de projetos de grande alcance social, como 
o Programa de Combate à Desertifi cação, Gestão de 
Recursos Hídricos, Programa de Aceleração do Cres-
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cimento e o Projeto de Interligação de Bacias, ligando 
o rio São Francisco... E a voz fi rme e forte de Luiz Gon-
zaga, depois seguida por vários homens e mulheres 
do povo, cantava que as águas do rio São Francisco 
iam parar no meio do mar. E vão parar no meio do mar, 
mas antes vão passar por Pernambuco, pela Paraíba, 
pelo Rio Grande do Norte e vão atravessar o Ceará, 
até alcançar o mar.

Então, essa ciência precisa de um Dnocs revita-
lizado, forte; precisa convencer o próprio Governo, o 
Estado brasileiro, convencer o Ministério do Planeja-
mento. O nosso Ministro é um homem político, nosso 
amigo Paulo Bernardo, que tem a responsabilidade de 
restringir, mas tem também a sensibilidade de compre-
ender o papel de uma instituição secular.

Não é fácil uma instituição pública no Brasil che-
gar a 100 anos, porque há muito modismo, há muita 
onda, aquela coisa passageira. Uma instituição dura 
10 anos, dura 15 anos. No mundo, as grandes institui-
ções são seculares, e acho que nós devemos dar um 
outro salto. O Dnocs tem tudo para isso. Sabemos que 
não é fácil para uma organização, em um País como o 
nosso, alcançar esse tempo de existência. Por diversas 
vezes, a existência do Dnocs chegou a ser questiona-
da. Aliás, não chegou apenas a ser questionada, não. 
Uma medida provisória do então Presidente Fernando 
Henrique acabou com o Dnocs, por poucas horas, é 
verdade, porque tivemos a capacidade de nos levantar 
contra essa tentativa, que está ligada a uma incom-
preensão: sempre que parece que o órgão cumpriu 
uma determinada etapa das suas responsabilidades, 
a gente não encontra o seu novo papel, a gente não 
consegue renová-la. Ora, nós somos seres humanos, 
nós temos a capacidade, sim, de nos renovar, de dar 
esse salto. E o Dnocs, pela sua experiência, pelo que 
acumulou de conhecimento, de capacidade, de liga-
ção com o povo nordestino, tem capacidade de dar 
esse salto, e dará.

Veja, Sr. Presidente, meu caro Ministro Geddel, 
que o Dnocs é uma entre as instituições brasileiras na 
famosa Conferência Mundial de Copenhague. Eu es-
tou para ir para essa conferência porque eu quero ver 
o que vai acontecer nesse negócio. O Dnocs é uma 
das instituições brasileiras que lá estará representa-
da. Um dos programas do Brasil, de êxito, de sucesso, 
que vai a Copenhague, chama-se Dnocs. (Palmas.) 
Ora, mas como a gente não consegue fazer com que 
essa instituição que vai a Copenhague dê um salto 
grandioso?

Eu acho que nós temos condições, sim, de sen-
sibilizar o nosso Ministro Paulo Bernardo, com a força 
do nosso Ministro Geddel, dos Senadores, dos Depu-
tados, porque a gente precisa revitalizar o Dnocs.

Funcionários e técnicos do Dnocs se orgulham 
do seu passado e do seu presente e lutam em defesa 
do órgão para que ele exerça sua missão institucional 
em relação aos novos desafi os que lhe são apresenta-
dos. Seu Plano de Reestruturação, formulado pelo seu 
corpo funcional e amplamente debatido com setores 
importantes da sociedade, tem o apoio de inúmeros 
Senadores e Deputados Federais.

Documento intitulado Contribuição para a Es-
truturação e Fortalecimento Institucional do Departa-
mento Nacional de Obras contra as Secas, elaborado 
pela Confederação dos Trabalhadores no Serviço Pú-
blico Federal, Condsef, Associação dos Servidores do 
Dnocs (Assecas) e a Sociedade dos Amigos do Dnocs 
(Soad), afi rma que a crise do neoliberalismo abriu a 
discussão de um projeto nacional para o Brasil, que, 
necessariamente, terá que conter um projeto para o 
Nordeste, o que é impensável sem uma vigorosa in-
tervenção na região semiárida.

O documento prossegue afi rmando que o aqueci-
mento global e o acelerado processo de desertifi cação 
atingirão com mais violência as regiões semiáridas e, 
dentro delas, as maiores vítimas serão os pobres, o 
que exigirá uma forte intervenção do Estado no en-
frentamento dessas questões.

Nesse contexto, o Dnocs é a Instituição que mais 
se identifi ca com a problemática do semiárido, pela sua 
capilaridade, seu acervo técnico e seus bens patrimo-
niais, tornando imprescindível sua reestruturação.

A refundação de um ente público deve levar em 
conta seu passado, em que pesem seus erros e acer-
tos. O maior legado do Dnocs, por meio de suas obras, 
seus estudos técnicos e científi cos, foi possibilitar a 
permanência de um grande contingente de famílias 
espalhadas em pequenos e médios municípios, o que 
tornou o semiárido brasileiro o mais densamente po-
voado do mundo.

No entanto, a construção de um novo Dnocs não 
pode ser pautada apenas por uma perspectiva saudo-
sista de um remoto passado de glória, como assegura 
o pesquisador e consultor Otomar de Carvalho.

Tais argumentos não têm a força social neces-
sária ao soerguimento da Instituição. As instituições 
são sustentadas por relações sociais, que aparecem 
sob diversas formas e denominações: luta, interesses 
e confl itos de classes. A construção de um futuro para 
o Dnocs é matéria que não depende apenas de um ato 
de vontade política por parte do governo central. Sua 
consecução tem desdobramentos e exigências polí-
ticas e técnicas, mediadas pela consideração efetiva 
de condicionamentos sociais e ambientais [conclui o 
nosso querido pesquisador, que ontem esteve em um 
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debate, discutindo exatamente o papel do Dnocs no 
seu centenário].

Um Dnocs reestruturado deve levar em conta a 
capacidade de articular-se com outros órgãos e enti-
dades do Governo Federal: Ministérios, Sudene, ANA, 
Codevasf, Chesf, BNB, Embrapa, Ibama e tantas outras 
instituições com as quais, por sorte, conta o Governo 
Federal. Deve articular-se com os governos estaduais 
e municipais, com o setor privado e com as organiza-
ções da sociedade civil. O DNOCS deve priorizar em 
suas ações a diversidade e a transversalidade, inte-
grando uma rede de políticas públicas voltada para o 
desenvolvimento sustentável do semiárido.

O Dnocs, reestruturado, poderá cuidar de ativida-
des como o gerenciamento dos recursos hídricos no 
semiárido nordestino. Repito: o Dnocs, reestruturado, 
poderá cuidar de atividades como o gerenciamento dos 
recursos hídricos no semiárido nordestino, realizado 
de forma descentralizada e participativa; a execução 
de ações de regeneração de ecossistemas hídricos e 
de áreas degradadas; a garantia de água de qualidade 
para abastecimento das populações; enfi m, a recupe-
ração e a conservação de tudo o que ele produziu, ao 
longo de seus 100 anos, do ponto de vista cientifi co 
sobre o semiárido, como bem afi rmou Eudoro Santa-
na, ex-diretor do Dnocs. (Palmas.)

Sr. Presidente, o grande desafi o é preparar o 
Dnocs, meu caro Elias, para atuar em um novo con-
texto de desenvolvimento socialmente justo, economi-
camente viável e ambientalmente sustentável, moder-
nizando e ampliando sua capacidade de atendimento 
às demandas da região, no tocante à segurança am-
biental, à produção de alimentos e à redução das de-
sigualdades regionais, mitigando os efeitos das secas 
e combatendo a desertifi cação.

A reestruturação do Dnocs deve ser acompanha-
da do respectivo Plano de Carreira, Concurso Público 
e um Programa Continuado de Formação e Capacita-
ção, para que seu quadro de servidores esteja pronto, 
em quantidade e qualidade, para enfrentar as com-
plexas tarefas impostas pela missão que se propõe 
a executar. Os servidores devem ter representação 
nas tomadas de decisões, integrando o Conselho de 
Administração.

O quadro de servidores do Dnocs necessita de 
renovação, disse-nos Ana Braga. Ela é uma jovem que 
está aqui, no nosso plenário; e nosso companheiro 
Beto Almeida, outro jovem. Os cabelos estão brancos, 
a barba bem branca, a careca acentuada, como a mi-
nha, mas são todos jovens, com muita energia, com 
muita garra e, sobretudo, com conhecimento, sabedoria 
para dizer: “Precisamos renovar o Dnocs”. Precisamos 
da juventude, precisamos de jovens engenheiros, com 

23 anos, 24 anos de idade, que deem continuidade e 
deem o salto de que necessita o Dnocs. 

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, sem dúvida 
alguma, o semiárido brasileiro precisa estar incluído em 
um projeto nacional de desenvolvimento para o Brasil, 
com os olhos voltados para o futuro, com convicção.

Tive a felicidade de ter um pai que trabalhou exa-
tamente no Dnocs. Ouvia suas histórias e pude saber 
dele – e depois de tantos outros – que, em determina-
dos momentos, o único órgão, a única instituição que 
garantiu aquele chamado copo d’água – como diria o 
Lula, “a cuia d’água” – para socorrer uma população 
sedenta de tomar um pouquinho de água, chamava-
se Dnocs. (Palmas.) Foi esse órgão que socorreu mi-
lhões de nordestinos durante esse largo período. E 
houve muitas tentativas para se acabar com o projeto: 
“Vamos acabar, vamos liquidar, isso é dinheiro jogado 
fora; para que construir mais uma barragem, para que 
mais dinheiro para barragem?”

Precisamos ainda fazer algumas barragens, pre-
cisamos construir algumas barragens, precisamos 
incluí-las no PAC, em todos os nossos Estados, mas 
precisamos, sobretudo, dar um salto no gerenciamento 
dessa água que acumulamos.

Hoje, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, con-
vidados, Deputados, parte signifi cativa dos nossos Es-
tados, na região Nordeste são abastecidos por água 
que vem das barragens do Dnocs. Muitas entregues 
para gerenciamento dos Estados, num trabalho correto 
de articulação do Governo Federal e dos Estados, mas 
essa água, companheiros, amigos, trabalhadores, Srs. 
Parlamentares, não fosse nosso conhecimento, nossa 
determinação... Algumas barragens foram construídas 
à base de emendas, a conta-gotas por este Congres-
so Nacional, que, a cada ano, colocava uma pontinha 
de emenda para construir uma barragem, como a do 
Castanhão, lá no Estado do Ceará. Talvez a maior 
obra de engenharia do Dnocs foi construída à base 
de emendas que fi zemos aqui.

Por isso, Sr. Presidente, não poderíamos deixar 
de fazer essa comemoração. O Dnocs abastece, hoje, 
a maioria dos Estados nordestinos com água potável 
para a população beber, para os animais e para pro-
duzir frutas, alimentos para os Estados do Nordeste, 
para o Brasil e para o mundo.

Portanto, digo, Sr. Presidente, com os olhos vol-
tados para o futuro dessa brilhante organização, que 
conseguiremos desenvolver um projeto nacional vol-
tado para efetiva distribuição de renda e integração 
nacional.

Sr. Presidente, precisamos abraçar esse povo 
e dar-lhes os parabéns. É um século de vida; um sé-
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culo de vida ajudando milhões de vidas no Nordeste 
brasileiro.

Era o que tinha a dizer. 
Muito obrigado.
(Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 

GO) – Tenho a honra de conceder a palavra ao Se-
nador Garibaldi Alves, que falará pela liderança do 
PMDB e da Maioria. 

Convido para assumir esta Presidência o ilustre 
Senador Inácio Arruda, primeiro subscritor do reque-
rimento.

O SR. GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB – RN) 
– Quero cumprimentar o 1º Vice-Presidente...

O Sr. Marconi Perillo, 1º Vice-Presidente, 
deixa a cadeira da presidência, que é ocupada 
pelo Sr. Inácio Arruda.

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – Meu caro ex-Presidente, antes de V. Exª ini-
ciar sua fala, gostaríamos de nos despedir do Ministro 
Geddel. S. Exª disse que Lula gosta de uma caravana; 
fez uma caravana ao São Francisco e, agora, como 
diz o Ministro, vai fazer uma outra ao Vale do Jequi-
tinhonha. 

Mas, senhoras e senhores, o Ministro está com-
prometido com nosso projeto de recuperação do Dnocs 
– é o que nos disse aqui, no ouvido; e, como não sou 
baú, já espalhei logo para todos!

O SR. GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB – RN. 
Pela Liderança do PMDB. Sem revisão do orador.) – 
Quero cumprimentar o 1º Vice-Presidente da Mesa do 
Senado Federal, o Sr. Senador Marconi Perillo, que 
acaba de ceder a Presidência ao Senador Inácio Ar-
ruda; cumprimentar o Diretor-Geral do Departamento 
Nacional de Obras contras as Secas (DNOCS), meu 
conterrâneo Dr. Elias Fernandes; cumprimento o Supe-
rintendente da Agência Nacional de Águas (ANA), o Sr. 
Francisco Viana; cumprimento o Diretor do Banco do 
Nordeste, Dr. José Sydrião de Alencar; cumprimentar 
o Sr. Gabriel Florêncio Soares, funcionário mais antigo 
do Dnocs. Eu acho que ele não vai se incomodar se 
eu disser a idade dele: 96 anos! (Palmas). 

Quero cumprimentar todos os diretores e ser-
vidores que compõem o quadro do Dnocs e cumpri-
mentar os cantores líricos, que não tive oportunidade 
de ouvir, o que lamento: Srª Auzeneide Cândido e Sr. 
Alvarus Moreno.

Todos nós ouvimos o discurso do Senador Inácio 
Arruda, discurso de um entusiasmo, discurso tocado 
por uma emoção que me deixa até numa situação di-
fícil, porque vai me faltar, certamente, o talento para 
imprimir ao meu discurso tudo aquilo que ele conseguiu 

imprimir ao dele. Ele parecia até lembrar os primeiros 
anos do Dnocs, e eu vou terminar lembrando os anos 
mais recentes do Dnocs, os últimos anos, os anos de 
maior experiência, mas não de tanta vibração como 
foi o discurso de Inácio Arruda.

Compreendo que estejamos todos, aqui, altamen-
te sensibilizados; compreendo que estejamos, aqui, to-
mados por aquele sentimento de vitória, de conquista, 
afi nal de contas, foi dito também por Inácio Arruda que, 
no Brasil, as reformas administrativas se sucedem ao 
talante dos Governos e criam-se órgãos e se extinguem 
órgãos como num passe de mágica, mas nós vemos que 
o Dnocs conseguiu se erguer, ao longo de cem anos, 
sem, claro, deixar de enfrentar difi culdades e obstáculos, 
difi culdades da própria Região Nordeste, onde nunca 
se teve um planejamento ideal, porque o problema não 
foi do Dnocs, o problema não foi da Sudene, o proble-
ma não foi de órgãos voltados para o desenvolvimento 
daquela Região. O problema foi o esquecimento a que 
nós fomos relegados ao longo dos anos, sem receber 
o tratamento que nós merecíamos. 

Aqui, não estou eu verberando contra nenhum 
Governo e estou verberando contra todos eles, a não 
ser um Juscelino Kubitscheck e a não ser um Nilo 
Peçanha, que foram, afi nal de contas, os criadores: o 
primeiro, da Sudene; o segundo, do Dnocs. 

Mas, meus senhores, perguntem ao Diretor do 
Dnocs....

Não é porque seja meu conterrâneo, não, que 
eu estou com essa confi ança toda. Muitos poderiam 
dizer: “Está desafi ando o diretor do Dnocs porque é 
conterrâneo dele e vai confi rmar”, mas perguntem ao 
Diretor do Dnocs sobre as difi culdades que ele en-
frenta para tocar as obras do Dnocs. Foi até bom que 
o Ministro, por força de algum compromisso, tivesse 
saído, porque aí me deixou mais à vontade. Como re-
presentante do PMDB, eu poderia ainda fi car inibido 
diante do fato de que, falando pelo PMDB, eu tenha 
de falar pró-Governo. Eu, aqui, não sou pró-Governo. 
Estou falando, aqui, pró-Nordeste. (Palmas.)

Falando pró-Nordeste, estou falando pró-Dnocs, 
estou falando pró-Sudene, que foi assassinada. Pouco 
valeu o que se criou de novo da Sudene. A Sudene, 
não a reconhecemos mais. A Sudene está desfi gura-
da. Quem conheceu a Sudene há de perguntar ou há 
de dizer: “Quem te viu e quem te vê”. 

Os corredores vazios, os funcionários desalen-
tados: a Sudene não existe mais. Ela teima em existir, 
mas ela não é mais aquela Sudene. E o Dnocs, meus 
senhores, me permitam a franqueza, o Dnocs só é 
o Dnocs porque, de fato, os senhores conseguiram 
pressionar Parlamentares, conseguiram pressionar o 
Governo, e não foram adiante. 
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Aqui, se falou de uma tentativa, mas eu acho que 
não foi só uma, não. Houve tentativas de se fazer com o 
Dnocs o que fi zeram com a Sudene. Mas não pensem 
que a luta terminou. Não pensem que, porque o Dnocs 
tem cem anos, ainda vão lhe passar a mão na cabeça, 
como o velhinho, como aquele que resistiu, que sobre-
viveu. Se puderem, matam por inanição, porque, meus 
senhores, eu tenho de dizer que o Dnocs, como disse 
muito bem Inácio Arruda, o Dnocs pode viver, hoje, do 
passado, mas para que ele continue a existir, ele não 
pode viver só do passado; ele tem de viver do futuro. 
Modernizar-se e preparar-se para enfrentar os desafi os 
futuros é o que eu, na minha modesta contribuição, – 
e peço aos senhores que me compreendam –, hoje, 
faço desta tribuna, porque tenho um grande apreço por 
essa instituição. Inclusive preparei um discurso, mas o 
discurso de Inácio Arruda me entusiasmou tanto que 
não me deixou fi car preso ao papel

Eu tenho, aqui, uma história do Dnocs. Tenho, 
aqui, o que realmente faz com que todos nós nos or-
gulhemos dessa instituição. Vejam bem: eu estou en-
sinando o Padre-Nosso ao vigário, mas vamos ver. 

O Dnocs, com o espírito arrojado do Dr. Arrojado 
Lisboa, que foi o seu primeiro Diretor, graças a esse 
homem de visão excepcional, foi uma instituição que 
terminou fazendo tudo, fazendo tudo. Houve uma época 
em que o Dnocs construiu – era uma época em que 
havia dinheiro para isso – açudes, estradas, pontes, 
portos, ferrovias, hospitais e campos de pouso. Perfurou 
poços, o que sempre fez, implantou redes de energia 
elétrica e telegráfi ca, usinas hidrelétricas, incentivou a 
construção de açudes particulares, concedendo-lhes 
subsídios de até 50% do orçamento, e foi, até a criação 
da Sudene – essa é a grande verdade –, o responsá-
vel único pelo socorro às populações fl ageladas pelas 
cíclicas secas que assolam a região. 

No meu Estado, no Vale do Açu, construiu a bar-
ragem Armando Ribeiro Gonçalves, de 2,4 bilhões de 
metros cúbicos de água. Com águas perenizadas pela 
barragem, o perímetro irrigado do Baixo-Açu está pro-
jetado para irrigar seis mil hectares dos quais dois mil 
já estão implantados. Aí V. Sªs poderiam até me per-
guntar: mas o que é que este Senador quer mais? O 
problema é que, para quem não conhece, a barragem 
está lá, prestando um grande serviço em termos de 
abastecimento d’água. E ninguém melhor do que eu 
– permitam-me a falta de modéstia – pode depor so-
bre isso, porque, afi nal de contas, foi no meu Governo 
no Rio Grande do Norte que se instalou a maior rede 
de adutoras do Estado. Até agora foram construídos 
no Estado mais mil quilômetros de cano. Era como de 
V.Sªs saíssem de Natal e fossem até Salvador vendo 
canos. E benefi ciamos uma população de 600 mil ha-

bitantes. Desculpem-me o comercial do meu Governo, 
mas é uma verdade histórica.

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE.) – Comercial bom está permitido.

O SR. GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB – RN) 
– Bom está permitido; enganoso não. Propaganda en-
ganosa não, principalmente em ano pré-eleitoral.

O responsável por isso ou um dos responsáveis 
por isso está ali atrás, o ainda jovem, hoje Diretor da 
ANA, e, naquele tempo, Secretário de Recursos Hídri-
cos do meu Governo, Paulo Varella. (Palmas.)

Mas, por que tanto pessimismo, meu Deus? Este 
Senador fala de uma barragem de R$2,4 bilhões num 
tom pessimista. Mas meus senhores, olhem aqui: quan-
tos anos faz que essa barragem foi construída? Faz 
mais de 20 anos. Quantos mil hectares teriam de ser 
irrigados? No início, falava-se em seis mil hectares, e 
só irrigaram dois. Então, se o Nordeste era uma prio-
ridade – como diziam muitos daqueles que passaram 
pelos Governos sucessivamente –, prioridade não se 
faz assim. 

Mas eu digo que novos tempos chegaram a partir 
da Constituição de 1988. A gestão dos recursos hídri-
cos no País sofreu um grande impulso, principalmente 
com a edição da Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1977, 
conhecida como a Lei das Águas. 

E, aqui, as ações do Dnocs relativas à gestão das 
águas fi cam sujeitas à orientação normativa do Sistema 
Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos.

Meus senhores e minhas senhoras, temos aqui 
um elenco de atribuições do Dnocs que foram preser-
vadas ao longo desses anos. Como eu disse, alguma 
coisa foi feita, mas muita coisa poderia ter sido feita, 
muito mais – desculpem –, mas muito mais mesmo. 
Muito mais!

Há um estratégico açude do Rio Grande do Nor-
te para ser construído, que ajudará no controle de 
cheias do rio Piranhas-Açu, que é o açude, o reser-
vatório, a barragem de Oiticica, que, até agora, não 
foi construída.

Então, Elias, não precisa fi car preocupado por-
que o conterrâneo dele veio à tribuna para fazer co-
brança... 

Mas, meus amigos e minhas amigas, permitam-
me o tom amistoso – acho que todos aqui são nordes-
tinos –, mas quem faz, como o Dnocs, 100 anos tem 
o direito de cobrar. 

O Dnocs, como uma instituição maior do Nor-
deste, como retrato desse semiárido que não se dei-
xou abater, tem o direito de cobrar. Não sou eu que 
estou cobrando. São os senhores. É o Sr. Francisco 
Soares – está aqui, 96 anos – que tem todo o direito 
de erguer as mãos para o céu e dizer: “Fizemos tudo 
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isso, mas precisamos fazer muito mais; precisamos 
de mais apoio”.

O Nordeste precisa de mais apoio. O Nordes-
te é outro. É outro Nordeste. O Nordeste não é mais 
aquele que nós conhecíamos antes. Desenvolveu-
se efetivamente, mas nós precisamos crescer muito 
mais. E só vamos crescer muito mais se nos deixar-
mos contagiar por esse espírito de cobrança e de fé 
no nosso destino.

Eu quero neste instante dizer aos senhores e às 
senhoras, numa homenagem ao Dnocs, que me sinto 
muito feliz, mas muito feliz mesmo, não apenas por ter 
um diretor meu conterrâneo, que eu soube que chegou 
lá ao Dnocs pisando ovos, porque se tratava, depois 
de alguns anos – Inácio Arruda, feche os ouvidos –, 
de um diretor do Rio Grande do Norte, como poderia 
ser da Paraíba, como poderia ser de Pernambuco, mas 
um diretor que assumia sem ser um cearense.

Não tenho nada contra o Ceará, pelo contrário, 
somos vizinhos, e eu acho que o povo do Ceará me-
rece...

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – As fronteiras estão sendo muito bem cuida-
das.

O SR. GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB – RN) 
– As fronteiras estão sendo muito bem cuidadas por 
nós, porque vocês é que são os invasores. (Risos.)

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – É que Mossoró sempre esteve muito próximo 
ali de Icapuí, Aracati, etc. Nós ainda entregamos Gros-
sos para o Rio Grande do Norte.

O SR. GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB – RN) 
– Eu não estou dizendo isso para falar sobre a guer-
ra de fronteira, estou dizendo isso para exaltar o meu 
conterrâneo que, segundo eu soube, terminou rece-
bendo o título de Cidadão Cearense.

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – O Ceará é muito acolhedor. (Palmas.)

O SR. GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB – 
RN) – O Ceará é muito acolhedor, mas sabe acolher 
e sabe escolher.

Então, se ele recebeu esse título é porque mere-
ceu. Eu estou certo de que a história do Dnocs é uma 
história de luta, de resistência, de difi culdades – difi -
culdades que todo nordestino já conhece de perto. Os 
Prefeitos, quando a gente pensa que aposentaram o 
pires, lá vêm eles de pires na mão, porque a receita 
realmente baixou.

Mas, meus amigos, eu queria parabenizar to-
dos os que estão aqui e dizer que nós realmente até 
merecemos uma festa maior do que esta. O Dnocs 
poderia hoje estar fazendo uma festa maior do que 
esta. Merece fazer uma festa maior do que esta. Mas 

o importante é o que estamos fazendo. Cem anos faz 
o Dnocs de cabeça erguida. 

Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 

– CE) – Sem querer retomar Grossos nem Tibau, por-
que acho que estão muito bem entregues nas mãos 
dos potiguares, quero agradecer as palavras do nos-
so Senador Garibaldi em homenagem ao centenário 
do Dnocs.

Em tempo, quero também aqui ressaltar a pre-
sença dos nossos intérpretes da música popular e 
dos nossos hinos, Auzeneide Cândido e Alvarus Mo-
reno, que mostram também o vigor da arte do povo 
brasileiro.

Podemos levantar a ideia de que o Dnocs, quando 
construiu suas obras, também o fez com arte. Vejam 
a construção de muitas e muitas obras e a precursora 
do Dnocs, podemos assim chamar, que foi o açude 
do Cedro, uma verdadeira obra de arte do Município 
de Quixadá.

Quero registrar a presença do nosso coordena-
dor da bancada do Estado do Ceará, a bancada de 
parlamentares cearenses no Congresso Nacional, que 
é o Deputado José Nobre Guimarães. Ele está aqui 
também para prestigiar e homenagear o centenário 
do Dnocs. (Palmas.)

Embora a sessão seja do Senado e regimental-
mente a palavra fi que restrita aos Senadores, quero, 
por liberalidade, estando na condução dos trabalhos, 
conceder a palavra brevemente ao Deputado José 
Airton Cirilo, que solicitou a palavra para fazer uma 
breve homenagem pelo transcurso do centenário do 
Dnocs.

O SR. JOSÉ AIRTON CIRILO (PT – CE. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Bom dia a todos!

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. PCdoB – 
CE) – Peço permissão a V. Exª para registrar também 
a presença do Líder do PMDB na Câmara dos Depu-
tados, Deputado Henrique Eduardo Alves.

O SR. JOSÉ AIRTON CIRILO (PT – CE) – Nossa 
grande liderança do PMDB, do Rio Grande do Norte 
também. O Rio Grande do Norte está dominando...

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. PCdoB – CE) 
– Convido-o para integrar a Mesa conosco. (Palmas)

Depois de ouvir Garibaldi Alves, vamos ter Hen-
rique Alves compondo a Mesa.

O SR. JOSÉ AIRTON CIRILO (PT – CE) – Quero 
saudar todos os senadores aqui presentes. A bancada 
do Ceará está muito bem representada, inclusive, por-
que nós temos, além do nosso ilustre Senador Inácio 
Arruda, o Senador Flávio Torres, que também esteve 
presente. Quero aqui também abraçar todos os parla-
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mentares da bancada federal do Ceará, em nome dos 
nossos companheiros Deputados Guimarães e Chico 
Lopes, que estiveram aqui presentes. Quero saudar o 
nosso Diretor-Geral do Dnocs, Dr. Elias Fernandes, e 
o nosso Professor Antonio Viena, hoje Diretor da ANA. 
Tive a felicidade de ser um dos seus alunos na Univer-
sidade, na época da Engenharia. Quero saudar também 
o Ramon, do Ministério da Integração, que acaba de 
me dar uma boa notícia, pois estamos numa luta his-
tórica, também, para viabilizar um projeto importante 
lá na região de Icapuí, o Projeto Eixo Jaguaribe/Icapuí. 
É uma obra de 10km de adutora e 40km de canal, que 
vai trazer uma grande transformação para aquela re-
gião de Aracati, Jaguaruana e Icapuí. É uma obra que 
estamos viabilizando na Casa Civil para que entre no 
PAC. Estivemos já com a Ministra Dilma Rousseff.

Queria ser breve aqui, até porque o Dnocs já 
foi muito contemplado nesta justa homenagem de 
comemoração do centenário de criação desse órgão 
extraordinário e valioso do povo brasileiro e, particu-
larmente, do povo nordestino.Aliás, quase fomos um 
dos seus diretores, mas tivemos deferência ao nosso 
grande ex-Diretor Eudoro Santana, que fez um grande 
trabalho de reestruturação, de valorização; enfi m, foi 
uma grande contribuição o trabalho que Eudoro fez, 
depois do vendaval que sofreu o órgão, um processo 
de quase extinção.

Então, queria, na verdade, felicitar todo o corpo 
de trabalhadores e de trabalhadoras dessa instituição, 
em nome do Sr. José Florêncio, que é o mais antigo 
servidor, juntamente com o nosso grande e combativo 
Professor Cássio Borges, que também é uma história 
viva da instituição.

Saúdo aqui a representante da associação dos 
servidores do Dnocs, do Ceará, Srª Ana Braga e, em 
nome dela, todos os servidores dessa instituição. 

Quero dizer que nós, brasileiros, nordestinos, 
cearenses em particular, sabemos do inestimável e 
extraordinário valor para o nosso povo do trabalho, 
da atuação desse órgão em investimentos diversos 
que temos aqui. O Inácio citou uma gama de atuação 
do Dnocs, que vai desde a construção de açudes... 
Muita gente pensa que o Dnocs só constrói açudes, 
mas se esquece de que ele teve uma relação de gran-
des investimentos, de prioridades, como estradas e o 
processo de fortalecimento da agricultura irrigada no 
nosso País, particularmente no Nordeste. Enfi m, um 
trabalho de grande impacto econômico e social repre-
sentam as ações desse órgão, que completa 100 anos 
de existência, em que pese toda a luta para que ele 
fosse desconstituído.

Mas, graças a esse trabalho de resistência, de 
combatividade dos servidores, dos apoiadores e da-

queles que têm dimensão da importância do papel do 
Estado brasileiro – e registro a compreensão do nosso 
Presidente, Luiz Inácio Lula Silva, em relação ao papel 
não só do Dnocs, mas também de outras instituições 
públicas no Brasil. E nós temos também o Banco do 
Nordeste representado aqui pelo nosso companheiro, 
Diretor Sydrião Alencar, outra instituição que também 
sofreu profundamente com a política da ideologia ne-
oliberal implantada no Brasil. Mas hoje vemos, compa-
rando essas duas instituições, que são os dois órgãos 
mais importantes na Região Nordeste – o Dnocs e o 
Banco do Nordeste –, que elas dão essa demonstração 
de vitalidade e de importância estratégica para o de-
senvolvimento da nossa Região e, sobretudo, do nosso 
País, porque o trabalho de combate aos infortúnios da 
natureza, no que se refere à seca, à desertifi cação, o 
trabalho de revitalização de políticas voltadas não só 
para os recursos hídricos – como disse o nosso Se-
nador Inácio, um trabalho extraordinário –, incluindo a 
escola de formação, de preparação. 

Nós temos, inclusive, um grande centro de pes-
quisa do Dnocs, na cidade de Pentecostes, no Ceará, 
que é a terra da minha sogra, hoje vice-prefeita naquela 
cidade. E esse tem sido um trabalho muito importante, 
que tem dado uma contribuição para que possamos 
ser uma referência na área de aquicultura e piscicultu-
ra no País. Nós, que, inclusive, relatamos a criação do 
Ministério da Pesca, sabemos da importância desse 
trabalho no desenvolvimento do País.

Portanto, Senador Inácio Arruda, como Deputa-
do Federal, tendo participado junto dos servidores, no 
último dia 31 de agosto, daquele café da manhã para 
discutir a reestruturação do órgão, queríamos aqui res-
saltar, mais uma vez, o papel importante e extraordinário 
que esse órgão vem dando à nossa região.

Assim, queria aqui, saudando todas as entida-
des, seja a Confederação Nacional dos Servidores 
Públicos Federais, seja o Sindicato dos Servidores 
Públicos Federais, bem como as associações, tanto 
as do Ceará, como a dos servidores do Dnocs ou, de 
forma mais ampla, a Sociedade dos Amigos do Dnocs, 
que também tem sido uma instituição extremamente 
importante no sentido de fortalecer o Dnocs, de dizer 
do nosso compromisso de lutar para que ele possa 
ainda mais ser revitalizado, reestruturada, para cum-
prir, como órgão estratégico de desenvolvimento do 
Nordeste, essa ação extraordinária de combate aos 
infortúnios da natureza, sendo, como ressaltei aqui, 
uma escola, um acervo extraordinário, importantíssi-
mo, para o semiárido nordestino.

Eu queria aqui deixar o nosso apoio ao nosso 
Governo, ao Ministério da Integração, no sentido de 
que possamos resgatar a dívida que temos ainda com 
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o Nordeste brasileiro. E o nosso Governo, de forma 
decisiva, vem contribuindo para que o Brasil possa 
ser uma Nação não só desenvolvida, mas também e 
sobretudo justa, em que os benefícios do desenvolvi-
mento estejam em todas as regiões do País. 

O Dnocs tem cumprido esse papel fundamen-
tal, extraordinário, e dado a sua contribuição nesses 
100 anos de existência. E, cada dia mais, não tenho 
dúvida, ele fi cará registrado como um dos órgãos que 
tem contribuído, de forma decisiva, para melhorar as 
condições de vida do povo nordestino.

Então, fi ca aqui o nosso abraço, o nosso reco-
nhecimento...

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PC do 
B – CE) – Um aparte do nosso colega Guimarães.

O SR. JOSÉ AIRTON CIRILO (PT – CE) – Vou 
dar um aparte ao nosso Líder da Bancada, Deputado 
Guimarães.

O Sr. José Guimarães (PT – CE) – Senador Iná-
cio Arruda, é claro que V. Exª abre uma exceção para 
o Deputado José Airton falar, em função de que esta 
é uma sessão especial do Senado Federal. E, para 
apartear o nobre Deputado José Airton, cearense – 
V. Exª preside esta sessão –, quero dizer apenas – e 
cumprimento o nosso Diretor-Geral, Dr. Elias Fernan-
des – que, neste momento de comemoração dos 100 
anos de uma instituição como o Dnocs, por tudo que 
ele fez nesses 100 anos, por toda a responsabilidade 
que teve na construção das principais obras hídricas 
deste País, esse mesmo Dnocs, meu caro Elias Fer-
nandes, que construiu isso tudo, ele precisa exercer a 
gestão desse enorme potencial hídrico construído pelo 
próprio Dnocs. E isso é muito importante, inclusive o 
Projeto de Interligação de Bacias – quero fazer este 
registro. Em segundo lugar, quero dizer da urgência, 
Senador Inácio Arruda, de nós discutirmos com o Mi-
nistro da Integração Nacional para que o Governo Fe-
deral, o nosso Governo, envie ao Congresso Nacional 
o Projeto de Reestruturação do Dnocs. (Palmas.) Isso 
tem que ser uma prioridade, porque é nessas horas, 
em que todos homenageiam um órgão como o Dnocs, 
pelo seu papel na história do Brasil, na República, 
por tudo o que ele fez, que precisamos repensar, até 
para modernizá-lo e para que ele possa cumprir com 
a sua missão histórica nesse novo momento. Porque 
o Dnocs tem que cuidar da obra física como cuida do 
Castanhão; ele tem que fazer a gestão também, mas 
nós temos que repensar do ponto de vista da rees-
truturação de uma organização, de uma instituição 
centenária, que precisa de concurso público, que pre-
cisa investir em ciência e tecnologia, que precisa de-
senvolver programas de convivência com o semiárido 
nordestino. Portanto, eu queria apenas, José Airton, 

fazer este registro em função da palavra de V. Exª, do 
nosso compromisso, da Bancada nordestina – posso 
falar pelo Zezéu Ribeiro – particularmente pela do 
Ceará, de pressionarmos o Governo e o Ministério da 
Integração Nacional. Aliás, Senador Garibaldi Alves 
Filho e Deputado Henrique Alves, a melhor contribui-
ção que nós, nordestinos, poderíamos dar ao Nordeste 
seria se discutíssemos com o Governo o envio desse 
Projeto de Reestruturação desse órgão, porque essa 
reestruturação é fundamental até para que ele possa 
cumprir a sua missão histórica no Nordeste brasileiro. 
É disso que o nosso Dnocs está precisando, meu caro 
Elias. Você, como aliado nessa luta, como diretor do 
Dnocs... Nós temos de conversar com o Ministro Ge-
ddel para que esse projeto... Aliás, é uma das poucas 
instituições do Governo Federal que não foram ainda 
reestruturadas. O projeto está dormitando nas gavetas. 
Precisamos resgatá-lo, emendarmos naquilo que for 
necessário para que o Dnocs, com todas as homena-
gens justas que estão sendo feitas, não fi que apenas 
nas homenagens. Resgatá-lo é fazer aquilo que a insti-
tuição precisa neste momento, de um efetivo plano de 
reestruturação. Obrigado, meu caro José Airton.

O SR. JOSÉ AIRTON CIRILO (PT – CE) – Agra-
deço o aparte.

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – Deputado Airton Cirilo, vejo ali já inquieto o 
Deputado Eudes Xavier, que também pede um aparte 
a V. Exª. Se V. Exª conceder...

O SR. JOSÉ AIRTON CIRILO (PT – CE) – Um 
aparte ao Deputado Eudes Xavier.

O Sr. Eudes Xavier (PT – CE) – Obrigado, Sr. 
Presidente, Senador Inácio Arruda, ao nosso colega 
José Airton e aos funcionários, técnicos e a toda di-
reção do Dnocs. Acho que este é o momento em que 
poderemos também presentear o Dnocs; estamos em 
plena discussão da peça orçamentária de 2010. Acho 
que deveremos, nesse tempo, os Senadores e os De-
putados, ajudar o Dnocs na sua reestruturação, mas já 
começando, discutindo na peça orçamentária de 2010 
o investimento, porque muitas vezes você tem obras, 
mas não tem o custeio que é necessário para manter 
as atividades do Dnocs. Essa é uma observação que 
todos, os funcionários e a direção, na pessoa do Dr. 
Elias, têm demandado de nós essa contribuição. Por-
tanto, quero ser breve e dizer que o Nordeste é Brasil. 
Não haverá um desenvolvimento equilibrado do Bra-
sil como nação se não tivermos o Dnocs no Nordes-
te, num recorte ideal para ajudar o desenvolvimento 
das comunidades que vivem e precisam do Dnocs. 
O Dnocs é uma necessidade real para o século XXI, 
para o Brasil e para o Nordeste. Muito obrigado, Sr. 
Presidente. (Palmas.)
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O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – Eu que agradeço a V. Exª.

O SR. JOSÉ AIRTON CIRILO (PT – CE) – Obri-
gado, Deputado Eudes Xavier. Só para complementar, 
quero dizer que nos associamos às palavras do nosso 
Deputado Guimarães nessa nossa ação focada na re-
estruturação do Dnocs, no sentido de que o Governo 
possa assumir de fato essa ação efetiva de valorização 
para que o órgão possa avançar e dar a sua contribui-
ção estratégica. Porque precisamos discutir, estamos 
discutindo o Plano de Desenvolvimento do Nordeste, 
que foi um grande debate promovido pelo ex-Ministro 
Mangabeira Unger – essa discussão está um pouco 
morna. O Dnocs, na medida em que ele se fortalece 
com a sua reestruturação com um novo papel, pode 
ser uma ferramenta fundamental nesse debate de 
fortalecimento de políticas para o desenvolvimento 
da nossa Região.

Acho que este momento que estamos viven-
do pode contribuir, Senador Inácio Arruda, para que 
possamos, junto aos Ministros do Governo, ao nosso 
Presidente Lula, sensibilizá-los ainda mais, para que 
possamos não só fortalecer o Dnocs, mas debater 
uma política estratégica de desenvolvimento da nos-
sa região.

Muito obrigado, Presidente Inácio Arruda.
(Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 

– CE) – Agradeço as palavras de V. Exª.
Antes de conceder a palavra ao Senador Tasso 

Jereissati, quero registrar a presença do Prefeito de 
Crateús, Carlos Felipe, e já comunico que estávamos 
aqui dialogando sobre uma barragem importante no rio 
Poti, a Barragem Lago de Fronteiras. Hoje, no fi nal da 
tarde, ainda faremos gestões junto ao Ministro Geddel 
Vieira Lima para materializar essa obra dentro do Pro-
grama de Aceleração do Crescimento, compromisso já 
assumido pelo Ministro e também pela Ministra Dilma. 
É uma obra também importantíssima para o Estado 
do Ceará e que vai estar nas mãos do Dnocs. Vamos, 
ainda, estar junto com o Ministro, dialogando sobre o 
projeto de reestruturação do Dnocs, que considero de 
grande signifi cado.

Quero também registrar que nos acompanha, des-
de o início, o nosso Senador Flávio Torres. É um homem 
da política e da ciência ao mesmo tempo, exatamente 
por isso está ali colado no Beto Almeida, também um 
homem de ciência para todos nós. (Palmas.)

Quero registrar a presença do Deputado Federal 
Fernando Nascimento, do Partido dos Trabalhadores 
do Estado de Pernambuco, que nos honra com a sua 
presença. (Palmas.) 

Concedo a palavra ao Senador Tasso Jereissati 
neste ato comemorativo do centenário do Dnocs.

O SR. TASSO JEREISSATI (PSDB – CE. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, senhores componentes da Mesa, 
senhores funcionários do Dnocs, demais presentes, 
minhas senhoras, meus senhores, eu queria fazer 
uma rápida saudação a todos aqueles que fazem e 
fi zeram a história do Dnocs, uma história tão rica de 
acontecimentos e tão determinante na história do nos-
so Estado, o Estado do Ceará, e da Região Nordeste 
de uma maneira geral.

Eu queria pedir desculpas, porque estava gravan-
do um programa de televisão e nós aqui temos também 
a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, na 
qual sou Relator de uma matéria.

Por essa razão, cheguei atrasado. Mas não po-
deria deixar de passar aqui para fazer esta saudação, 
dizer do orgulho que nós temos de tudo aquilo que o 
Dnocs fez pela nossa Região basicamente na história 
da gestão de recursos hídricos.

O que seria da nossa Região e do meu Estado 
do Ceará se não fossem as obras, o planejamento e 
o conhecimento que o Dnocs trouxe sobre questão 
hídrica para toda a região?

Grandes cabeças, grandes pensamentos, gran-
des fundamentos fi zeram toda a gestão de recursos 
hídricos da nossa Região. O planejamento de novas 
barragens, arquitetura, engenharia, cálculo de barra-
gens não só fi zeram acontecer as obras do Dnocs, 
mas contribuíram decisivamente para a formação do 
banco de conhecimentos que nós temos hoje sobre 
essa questão.

O momento é mais do que oportuno. Existe a 
necessidade, mais do que nunca, de uma integração 
entre a gestão dos recursos hídricos dentro de todo 
o Nordeste brasileiro. A transposição do rio São Fran-
cisco torna essa integração fundamental.

O Dnocs, a meu ver, tem um papel fundamental a 
desempenhar nessa questão e, portanto, no futuro da 
gestão dos recursos hídricos em todo o Nordeste, que 
não pode mais fi car isolada em Estado a Estado.

Nós temos já há algum tempo no nosso Estado, 
o Ceará, o nosso próprio modelo de gestão, mas, a 
partir do São Francisco e de outras prováveis, possí-
veis e eventuais transposições que venham a ser feitas, 
há necessidade de termos a visão global do Nordeste 
como um todo, de uma gestão só, que possa integrar 
e complementar todo esse conhecimento que o Dnocs 
acumulou ao longo desses anos.

Por isso, queria deixar aqui os nossos parabéns, 
as nossas congratulações a todos aqueles que fi ze-
ram a história desse tão importante órgão e também 
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dizer a todos os senhores que nós, como cearenses, 
somos orgulhosos dessa instituição que agora com-
pleta 100 anos.

Muito obrigado.
Parabéns ao Dnocs. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 

– CE) – Somos nós quem agradecemos a V. Exª, que 
sabe, talvez mais do que muitos parlamentares neste 
Congresso Nacional, a importância e o papel do Dnocs, 
haja vista que, durante a gestão de V. Exª como Gover-
nador, foi construída uma das maiores barragens do 
Nordeste brasileiro, a Barragem do Castanhão.

Obrigado a V. Exª. (Palmas.)
Convido a fazer uso da palavra o nosso Senador 

Flávio Torres, que está ali muito circunspecto, lendo um 
material de Física. Temos que trabalhar também com a 
física das nuvens no Nordeste brasileiro. Isso porque 
existe um laboratório, e ele vai me dizer aqui se ele 
também era do Laboratório de Física das Nuvens da 
Universidade Federal do Ceará.

O SR. FLÁVIO TORRES (PDT – CE. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, Senador Inácio Arruda, demais membros da 
mesa, meu caro amigo Viana, com quem compartilha-
mos de muitos eventos, científi cos e de outras nature-
zas, eu não ia falar, porque, como sou da academia, 
acho que, para falar, tinha de ter trazido aqui um pro-
nunciamento sobre o Dnocs, estudado, com dados. 
Mas eu soube desta reunião hoje de manhã, Senador 
Inácio, quando acordei e vi a programação do Senado 
de hoje. Mas eu fui chamado e eu vou dizer o que fala 
o coração; não vou dizer o que fala a cabeça, porque 
não tive tempo de fazê-lo.

Eu acho que o Dnocs é a instituição que mais se 
identifi ca com o Nordeste e com o Ceará. Na minha 
memória de cearense, não é de pesquisador, realmen-
te o Dnocs está presente em todas as etapas da vida 
cearense. Quando o Dnocs completa 100 anos, tenho 
a sensação de que não é uma hora de festa. É festa 
porque durou 100 anos, e quem completa 100 anos 
tem que ter uma festa, mas eu sinto – e peço descul-
pas se eu tiver errado – que a importância do Dnocs 
no Nordeste tem diminuído, porque a instituição não 
está sendo dotada do que precisaria, não tem a dota-
ção orçamentária de que precisaria e não tem a reno-
vação de que precisaria. Então, quero aproveitar essa 
comemoração de 100 anos para fazer um balanço e 
para concordar com o que outras pessoas certamente 
já disseram, ou seja, que o momento é de festa, mas 
o momento é de concentração, de reafi rmação da im-
portância que o Dnocs tem na nossa terra. O que seria 
de nós, o que seria do Ceará sem o Dnocs?

Entre os esportes que eu pratico – e está aqui o 
comandante Ariston – um deles é voar de aviãozinho 
pequeno, essas avionetas, ultraleve. A gente voa no 
fi nal de tarde e, no Ceará inteiro, olha aqueles refl exos: 
é quase um espelho d’água. Isso tem muito a ver com 
o Dnocs, porque essa política de açudagem do Ceará, 
para mim, é uma redenção. A gente não sobrevive sem 
água. E isso se deu graças à política de açudagem, 
que deve vir acompanhada de uma política de demo-
cratização do uso da terra, de fazer com que o Estado 
possa aproveitar os recursos hídricos e o pouco solo 
que tem para produzir para a nossa população.

Então, Senador Inácio, agradeço a oportunida-
de de vir aqui abraçar as pessoas que no Dnocs per-
manecem, às vezes até heroicamente, com baixos 
salários, com poucas perspectivas, vendo as coisas 
acontecerem. E não há recursos para se fazerem a 
manutenção dos açudes.

Inclusive o Dr. Hipérides Macedo... Eu estou pas-
sando um tempo aqui no Senado, mas vou deixar uma 
sugestão do Hipérides, que vem insistindo nisso há 
muito tempo e inclusive publicou no jornal, recente-
mente, um artigo; ou seja, a gente vota todos os anos 
o Orçamento, e não se tem dinheiro para a manuten-
ção das obras realizadas. (Palmas.).

É impossível você fazer funcionar, você gerir um 
sistema em que se podem fazer novos açudes, mas 
não se pode dar manutenção àquilo que a gente sabe 
que precisa, porque tem erosão, tem mil problemas 
naquilo que o Dnocs trabalha. Então, eu vou tentar 
deixar essa contribuição, de incluir uma porcentagem 
do Orçamento necessariamente voltada para a manu-
tenção daquilo que o Dnocs já fez.

Meus amigos, parabéns, apesar de todas as 
questões, pelos 100 anos do Dnocs. E, muito por cau-
sa dos funcionários que estão lá, ainda não se acabou 
com ele; a Sudene, por exemplo, já se acabou com ela. 
Então, é graças a vocês que o Dnocs conseguiu fazer 
esses 100 anos.

Meus parabéns!
Muito obrigado.
(Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 

– CE) – Nós agradecemos as palavras do nosso co-
lega Parlamentar. Isso que ele disse é muito positivo, 
e sei que ele falou com a cabeça, mas a cabeça jun-
to com o coração, sem o papel na mão, para colocar 
essa questão central.

Estou vendo aqui a Drª Ana Tereza, que é uma 
especialista em barragens, uma profi ssional muito 
querida e respeitada no Dnocs, e parece que a turma 
das Anas faz um barulho danado – tem a Ana Braga, 
Ana Tereza. Mas a Ana estava falando ontem, depois 
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do seminário, no problema da recuperação das barra-
gens, esse processo de que falou aqui o Flávio Torres 
– recuperação, tem processo de erosão. Às vezes, um 
formigueiro que começa pequenininho, daqui a pou-
co, pode estragar uma barragem. Então, você tem de 
fazer esse trabalho de recuperação, e isso entra no 
custeio.

Falando em custeio, quero registrar a presença 
do Washington Luis, da Federação dos Irrigantes, cuja 
presença aqui é muito importante. (Palmas.) 

Às vezes, são necessárias umas caneladas para 
botar a coisa para funcionar, e o Washington – digamos 
assim – nos ajuda neste sentido, de colocar algumas 
questões que às vezes fi cam emperradas, não funcio-
nam, engancham.

O nosso centenário é momento para fazermos 
um rebuliço. São 100 anos, e está aqui o Sr. Gabriel 
Florêncio Alves. Ele está aqui para isso, para dizer 
que 100 anos é para fazer rebuliço mesmo, sacudir a 
poeira, criar novas expectativas...

Então, gostaria de fazer menção à presença do 
Washington, porque, quando tratamos do custeio, que 
levantou o Flávio em relação à recuperação das barra-
gens, é o custeio lá para os perímetros, porque quere-
mos emancipar todos os perímetros. (Palmas.)

Lembro-me, Elias, quando o Estado brasileiro, na-
quela euforia neoliberal de desmonte de tudo, passou 
a vender as empresas brasileiras, as boas empresas. 
Mas as boas empresas também tinham aqueles pe-
daços que eles chamavam de “pedaços podres”, que 
era a parte endividada, a parte em difi culdades. Então, 
eles trataram de fazer um programa chamado de sane-
amento, de sanear as empresas: sanear as empresas 
de telecomunicações, sanear as empresas elétricas, 
sanear tudo que fosse para privatizar.

Quando nós tratamos de emancipar para os pe-
quenos irrigantes, nós queremos emancipar, mas que-
remos mandar o prejuízo todo para lá também. Eu acho 
que nós não podemos fazer. Acho que nós temos de 
fazer um plano de custeio para recuperar todos os pe-
rímetros irrigados na mão do Dnocs, que é uma fábula. 
Isso é uma riqueza, isso são pérolas do semiárido que 
nós temos em nossas mãos, e devemos aproveitar a 
oportunidade do seu centenário para fazer um plano 
de custeio. Isso não signifi ca que nós vamos parar ne-
nhuma obra, nem deixar de fazer nenhuma obra, não. 
Tudo o que tem novo para fazer nós devemos fazer.

O Lula é exemplo disso. Quando perguntaram a 
ele se devia fazer o ProUni e o ReUni antes de recupe-
rar as universidades federais, ele respondeu: “Vamos 
fazer as duas coisas, vamos recuperar as universida-
des federais, fazer mais universidades federais, fazer o 
ProUni, vamos fazer o ReUni e vamos fazer as novas 

escolas técnicas. Nós não temos que parar uma coisa 
para fazer a outra. O Brasil não pode fazer isso. Temos 
que fazer as duas de uma vez só”.

Por isso, Washington, você também receba os 
nossos cumprimentos pelo trabalho que você desen-
volve junto aos irrigantes e temos que ter todos os ir-
rigantes presentes aqui entre nós.

Quero registrar também a presença do Prefeito 
de Potengi, Dr. Samuel. É uma cidade também bene-
fi ciada pelo Dnocs. Ele também aqui nos ajuda com a 
sua presença. (Palmas.) 

E quero, também, ressaltar a presença dos nos-
sos colegas Deputados: o nosso Deputado pernam-
bucano Fernando Nascimento; os Deputados Osmar 
Júnior, Chico Lopes, Aníbal Gomes, José Airton Cirilo, 
Eudes Xavier, todos os que compareceram à nossa 
sessão. Alguns falaram, mesmo não havendo essa 
abertura regimental, porque examinamos isso como 
Congresso Nacional, somos uma Casa que atua de 
forma conjugada.

Quero oferecer a palavra ao Diretor-Geral do 
Dnocs para falar em nome dos dirigentes do Dnocs, 
de todos os que estão aqui vindos de outros Estados, 
os que vieram do Ceará, os funcionários e servidores 
presentes, todas as associações que aqui estão. 

Registro também a presença aqui do Sr. Henrique 
Villa, que está na platéia, Secretário de Políticas de 
Desenvolvimento Regional do Ministério da Integração 
Nacional, responsável pelo Plano Nordeste. Agradeço 
a sua presença. (Palmas.)

Quero, então, dar a palavra ao Diretor-Geral do 
Dnocs, nosso colega de trabalho, ex-colega parlamen-
tar, mas atual colega de trabalho, Elias Fernandes Neto, 
para que ele possa falar em nome dessa instituição 
centenária que é o Departamento Nacional de Obras 
contra as Secas, que ensinou ao Brasil como conviver 
com as decas.

Elias, você tem a palavra. (Palmas.)
O SR. ELIAS FERNANDES NETO – Saúdo o 

Exmº Sr. Senador Inácio Arruda, que preside esta 
sessão especial em homenagem aos cem anos do 
Dnocs, Srs. Senadores Tasso Jereissati, Garibaldi Al-
ves, Sr. Ministro da Integração, que teve de se retirar, 
Senador José Agripino, Deputado José Guimarães, 
que coordena a bancada do Ceará, Deputado Chico 
Lopes, Deputado Eudes Xavier, Deputado Airton Cirilo, 
Deputado Aníbal Gomes – alguns estiveram presen-
tes, mas precisaram se retirar –, meu amigo Ramon, 
que aqui representa o Ministério da Integração Nacio-
nal depois da saída do Ministro, o Superintendente da 
ANA – Agência Nacional de Águas, Sr. Francisco Via-
na, o Sr. Diretor da ANA Paulo Varela, meu amigo e 
companheiro de equipe de governo, os servidores do 
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Dnocs aqui presentes, os representantes das diversas 
categorias funcionais, o Sr. Presidente da Fapid, Wa-
shington, os cantores Auzeneide Cândido e Alvarus 
Moreno. Quero saudar também o Diretor Administra-
tivo e Financeiro do Dnocs, Albert Gradvohl, e o Dire-
tor do BNB, Alencar – e o BNB tem sido um parceiro 
que tem dado uma ajuda inestimável ao Dnocs nesses 
cem anos; em todas ações do Dnocs, realmente é um 
parceiro cujo trabalho temos de destacar. Ressalto, a 
propósito, que esse trabalho conjunto é mostrado no 
programa Conhecer, da TV Diário, que há 74 sema-
nas, todos os sábados, é transmitido por essa TV no 
Ceará, tornando o Dnocs conhecido em todo o Brasil, 
já que é uma televisão que tem penetração nacional. 
Quero saudar ainda o Senador Flávio Torres; o Pre-
feito Azevedo, de São Paulo do Potengi; o Prefeito de 
Crateús, Carlos Felipe; o Prefeito de Potengi, Samuel; 
o Deputado Fernando Nascimento, de Pernambuco. 
Quero saudar o senhor que aqui representa a garra e 
a determinação dos servidores aposentados do Dnocs, 
com 96 anos está presente nesta sessão.

Minhas senhoras e meus senhores, falar do De-
partamento Nacional de Obras contra as Secas é fa-
lar sobre o semiárido brasileiro, ou melhor, sobre as 
transformações no semiárido brasileiro.

A região, historicamente associada à seca, à fome 
e à pobreza, é hoje o mais habitado semiárido do Pla-
neta. E essa conquista se deve, em grande parte, ao 
trabalho do Dnocs ao longo dos últimos cem anos.

O órgão, que nasceu para reescrever a história 
do Nordeste, fez mais do que isso: ensinou aos pró-
prios nordestinos como cultivar a esperança de dias 
prósperos, com a terra molhada, safras fartas e comi-
da na mesa.

O esturricado Nordeste não mudou de clima, 
mas tem novo mapa. O Dnocs construiu o que ne-
nhum outro órgão conseguiu na região. Foram mais 
de trezentos grandes açudes, com capacidade para 
armazenar 27 bilhões de metros cúbicos de água; 38 
perímetros irrigados, totalizando área de 120 mil hec-
tares; perfuração de 21 mil poços, além de operar hoje 
onze estações de piscicultura no Nordeste e milhares 
de quilômetros de adutoras.

Essas ações, iniciadas em 1909, quando o Dnocs, 
então Iocs, nasceu, fazem parte do semiárido brasileiro, 
forte como sua gente. E aqui cabe a célebre frase de 
Euclides da Cunha: “O sertanejo é, antes de tudo, um 
forte”. E ouso adicionar ao texto do mestre das Letras 
a seguinte frase: “O Dnocs tornou o Nordeste forte”.

A região, que enviou milhões de fi lhos para o Sul 
e Sudeste do País, hoje os recebe de volta, porque há 
trabalho no campo, há água para produzir. E além dos 
que estão fazendo o caminho de volta, existem aque-

les que estão escolhendo o Nordeste como seu novo 
lar: eles vêm para a região em busca de oportunida-
des de trabalho e qualidade de vida. De acordo com a 
última Pesquisa Nacional por Amostras Domiciliares 
(Pnad), um milhão de pessoas passaram a morar no 
Nordeste, sendo seiscentos mil só do Estado de São 
Paulo – é o caminho de volta.

Hoje se olha para o Nordeste brasileiro com a 
visão de terra irrigada. Não falta água para beber, te-
mos pasto para o gado, alimento para a família e, para 
nosso orgulho, o Nordeste está em pleno processo de 
evolução.

A cada dia, novas indústrias procuram essa região 
para se instalar. Cito como exemplos as siderúrgicas e 
refi narias, projetos que mudarão o PIB dos Estados de 
Pernambuco, Ceará, Rio Grande do Norte e Maranhão. 
Sem a garantia da água, jamais essas indústrias sai-
riam das pranchetas e dos sonhos dos técnicos.

Tudo começou com o Imperador Pedro II, ao auto-
rizar a construção do açude Cedro. E, em 21 de outubro 
de 1909, há pouco mais de cem anos, o Governo de Nilo 
Peçanha criou a Inspetoria de Obras contra as Secas, hoje 
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas.

Um século! E o DNOCS continua vivo, ativo, 
desbravador. Resistiu não só ao desafi o de erguer o 
maior patrimônio do Planeta em barragens, poços, pe-
rímetros irrigados, adutoras, estações de piscicultura, 
mas também venceu a fúria de maus brasileiros que 
tentaram promover o esvaziamento de pessoal, corte 
de recursos e, inclusive, a sua extinção.

Vale aqui agradecer e ressaltar o papel da classe 
política nordestina, que resistiu junto com o Dnocs, fa-
zendo todos os esforços para manter ativo o único ór-
gão do Governo Federal a responder, ao longo de cem 
anos, com ideias e realizações, sua função de Estado.

É preciso agradecer também ao quadro de ser-
vidores ativos, altamente qualifi cado, e aos inativos, 
que se afastaram ofi cialmente, mas não deixaram de 
defender o órgão que ajudaram a construir. Eles re-
abastecem, dia após dia, o combustível humano que 
move o Departamento.

Não podemos deixar de destacar, também, o 
Presidente Lula, a Ministra Dilma Rousseff e o Ministro 
Geddel, que, através do PAC, deram vida nova, fôlego 
e esperança para um Dnocs ainda mais vigoroso. Esse 
vigor já pode ser constatado com o início da reestru-
turação do órgão.

As obras do PAC somam um investimento, até o 
próximo ano, de R$2 bilhões. Isso para não falar em 
outras ações, como a aquisição de equipamentos: 
quatro perfuratrizes novas foram compradas; mais 
de setecentos novos computadores foram adquiridos 
para a modernização dos seus equipamentos; 106 

17907a1.indd   5523517907a1.indd   55235 04/11/2009   14:36:2304/11/2009   14:36:23

OUTUBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL14



55236 Quinta-feira 29 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009

novos veículos; abertura de concurso público – são 
apenas 82 vagas, quando a nossa necessidade é de 
seiscentas vagas. Nós também ampliamos o quadro 
de estagiários e, hoje, são quase quatrocentos esta-
giários – gente nova, mente nova aprendendo com os 
mais antigos. Também concluímos a reforma da sede 
do órgão, e já tramita, no Ministério do Planejamento, 
o projeto de lei que reestrutura o órgão e que poderá 
ser enviado ao Congresso Nacional. 

Estou, a propósito, distribuindo – e já o entreguei 
ao Coordenador da Bancada Nordestina, Deputado José 
Guimarães, ao Senador Inácio Arruda e a diversos Par-
lamentares – o protocolo desse projeto que, desde o dia 
6 de agosto, encontra-se no Ministério do Planejamento, 
mas até hoje não foi mandado para a Casa Civil para, 
dali, vir para esta Casa, o Congresso Nacional, a fi m de 
ser discutido e aprovado pelos Srs. Parlamentares.

O Dnocs está de cara nova! É mais modernidade 
e mais conforto para nossos servidores, que dedicaram 
e continuam dedicando a vida ao Departamento. 

Talvez a maior força do Dnocs esteja nos laços do 
órgão com o semiárido. O lamento sertanejo sempre 
esteve ligado à água, ou melhor, à falta d’água, lamento 
que ecoou pelo País através da arte de nordestinos de 
alma e de sangue, como Luiz Gonzaga, Lula, Humberto 
Teixeira, Câmara Cascudo, Raquel de Queiroz, Patativa 
do Assaré, Ariano Suassuna e tantos outros nomes que 
enchem nossa história de poesia, ações e conquistas.

No cenário político, também temos de destacar 
nomes memoráveis, como o de Juscelino Kubitschek de 
Oliveira, que ergueu em seu governo o primeiro gran-
de açude para múltiplos usos do País, o açude Orós; 
o Presidente Lula, por garantir a maior obra do século 
que está nascendo, a integração do rio São Francisco 
às bacias do Nordeste setentrional.

Teremos, em pouco tempo, o maior processo de 
democratização do uso da água do Brasil, e o Dnocs, que 
já atua no projeto São Francisco fazendo as desapropria-
ções e a inclusão social, prepara-se com vistas a ser uma 
alternativa para assumir a gestão desse projeto juntamente 
com a ANA, a Agência Nacional das Águas. 

Será mais uma vitória na gloriosa história do 
Dnocs, construída com muito trabalho e com o braço 
forte dos parceiros, o apoio dos Governadores dos 
nove Estados nordestinos e parte de Minas Gerais, 
que também é incluído no semiárido.

É preciso agradecer também ao Banco do Nordes-
te, que dá visibilidade aos projetos que o Dnocs executa, 
fi nanciando o desenvolvimento agrícola para que a água 
dos açudes se transforme em alimento e renda.

Deus ilumine a mente de futuras gerações para 
que, no próximo século, nos próximos cem anos, es-

sas gerações celebrem mais avanços na convivência 
do homem com a seca.

Talvez aqui, neste plenário, muitos não conheçam 
as barragens Orós, no Ceará; Açu, no Rio Grande do 
Norte; Curemas Mãe D’água, na Paraíba; e tantas ou-
tras espalhadas pelo sertão nordestino, que também 
abriga o maior açude de uso múltiplo do País, o açude 
Castanhão. A gigantesca barragem cearense é o ápi-
ce da união entre a engenharia e a natureza. São 6,7 
bilhões de metros cúbicos de água. É o mar sertanejo, 
a redenção hídrica nordestina. E mesmo aqueles que 
não conhecem a água do semiárido usufruem dos seus 
benefícios. As frutas, verduras e hortaliças cultivadas 
nos nossos perímetros abastecem o mercado nacional 
e podem estar nas mesas de muitos dos senhores e 
das senhoras, assim como em mesas com sotaques 
estrangeiros, mas com paladares que sabem apreciar 
a qualidade do agronegócio brasileiro.

Gente sofi sticada desfi la com bolsas, cintos e ca-
sacos com couro de tilápia, que também está nos car-
dápios gastronômicos internacionais. A tilápia é o peixe 
que o Dnocs transformou em símbolo da piscicultura 
nordestina e também da piscicultura brasileira. Isso sem 
falar na produção de camarão e pirarucu, estimulada 
pelo Centro de Pesquisas de Pentecostes.

Quando falamos em Dnocs, nós, que amamos o 
Nordeste, somos passionais, radicais. É que acredita-
mos na sua viabilidade a partir do armazenamento da 
água, da interligação de bacias e do aproveitamento 
dos mananciais. Somado a isso, cremos no braço forte 
dos nossos sertanejos e na capacidade dos nossos 
técnicos que trabalham, todos os dias, por um semiá-
rido ainda mais promissor.

A região, que durante anos só tinha destaque na 
imprensa nacional com manchetes de seca, fome e mi-
séria, hoje é exemplo de superação e desenvolvimento. 
O outro lado do Nordeste está na mídia.

Estar aqui hoje, falando sobre os cem anos do 
Dnocs, é uma missão que muito me enche de orgulho. 
Agradeço a Deus o privilégio de estar à frente deste 
Departamento nesta celebração. Eu represento não só o 
Dnocs de hoje, mas também o Dnocs do passado, com 
seus ex-diretores, ex-funcionários e ex-colaboradores, 
que ajudaram a construir essa trajetória fantástica. Re-
presento também aqueles que apostam no futuro, na 
esperança de continuidade, na perpetuação.

Cem anos se foram e outros cem anos virão.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
(Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 

– CE) – Senhoras e senhores, depois da brilhante locu-
ção do nosso Diretor-Geral do Dnocs – meus parabéns, 
Elias –, quero registrar entre nós a presença da Drª 
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Socorro Ribeiro, que é Diretora da Confederação dos 
Trabalhadores no Serviço Público Federal e veio nos 
prestigiar, prestigiar aqui o centenário do Dnocs. 

Quero ressaltar aqui a presença do Dr. José 
Sydrão Alencar, que representa o Presidente do Banco 
do Nordeste, Dr. Roberto Smith, e do nosso Diretor do 
Cetrede, o companheiro Francisco de Assis Melo Lima, 
que tem trabalhado e articulado com várias instituições 
públicas. O Cetrede é ligado à Universidade Federal 
do Ceará, que é como uma irmã mais nova do Dnocs, 
que já é centenário – a Universidade Federal agora é 
que está chegando ao seu sexagenário. (Palmas.)

Cumprimento todos esses nossos companheiros 
e digo que nós podemos reafi rmar que, diante de tantas 
tentativas, essas fi guras extraordinárias do povo, gente 
simples que dedicou a vida à história do Dnocs, como 
o nosso companheiro Gabriel Florêncio Soares, estão 
na expectativa do próximo centenário do Dnocs. Refi ro-
me também ao meu velho pai, com seus quase 96 anos 
de idade também – faltam apenas quatro meses e dias 
para o seu aniversário, que será no dia 13 de dezembro. 
Todos estão na expectativa do próximo centenário do 
Dnocs, é evidente! Era bom que eles estivessem conos-
co. A ciência está tratando disso, assim como a ciência 
tratou de garantir a vida do Dnocs no seu centenário. 
Não fosse a ciência, não fossem os pesquisadores e não 
fossem os braços dos homens e das mulheres bravas, 
nós não teríamos o centenário.

E é com essa turma de homens e mulheres bravas 
do povo que nós reivindicamos ao Presidente Lula e 
aos seus Ministros, especialmente o do Planejamento, 
que recepcionem...

Sempre fi ca aquela ideia de fazer um bolo de tudo: 
“Olha, está faltando recuperar ainda os órgãos tais, 
tais e quais, por isso vamos esperar”. E nós podemos 
dizer o seguinte: este tem cem anos, amigo; este não 
pode esperar. A este o nosso Ministro do Planejamento, 
Paulo Bernardo, tem que dar uma atenção especialís-
sima, colocar os olhos sobre o Dnocs.

Eu falei que somos espalhados pelo Nordeste, 
pelo Brasil, uma espécie de pérolas, de diamantes do 
povo, que temos que, com esmero, tratar toda hora. 
São riquezas que produzimos. E temos de fazer uma 
interligação de bacias, como estamos fazendo agora. 
Temos que matutar, unir as nossas bancadas.

Paraíba. O Francisco falou aqui do Américo de 
Almeida. E eu disse: não vou nem fazer homenagem, 
porque o Humberto Teixeira fez uma música para ele 
e ele perdeu a eleição. É uma das músicas mais boni-
tas do cancioneiro popular da Paraíba, cantada com 
aquele vozeirão de Luiz Gonzaga que fi cou famosa 
no mundo inteiro.

Nossas homenagens à Paraíba. Temos que unir 
Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia, que 
tem a maior parte, o maior percentual de semiárido 
no Brasil, o norte de Minas e até uma ponta do Espí-
rito Santo, porque, na hora do polígono da seca, es-
tica para tudo quanto é lado. Também o Piauí, nosso 
irmão fronteiriço do Ceará, o Rio Grande do Norte e 
o Maranhão, que tem muita água, e acho que temos 
que integrar para servir ao Nordeste,

Unindo estas organizações, Codevasf, Dnocs, 
ANA, Sudene, para dar ao Dnocs não só a reestru-
tutação, não só o concurso público para renovar seu 
quadro de pessoal, mas, sobretudo, o salto político 
necessário nas atribuições dessa organização secular. 
É isso que nós estamos cobrando no seu centenário. 
Centenário é isto mesmo, é festa, é alegria, é come-
moração e é cobrança, para que a gente assuma uma 
missão ainda mais nobre. 

Nós começamos cavando poço, construímos as 
barragens, fi zemos a irrigação, colocamos a piscicultura, 
produzimos alimento, é quase uma espécie de Jesus de 
Nazaré – se Mão Santa estivesse aqui iria dizer isso – dis-
tribuindo peixe pelo Nordeste inteiro e vendendo também, 
para gerar renda para esse povo nordestino, multiplicando 
peixe e também pão. Também há pão porque tem muita 
farinha de mandioca espalhada por aí, fruto da presença 
da água desta riqueza que é o Dnocs. 

Então, estamos na hora desse salto. Vai fazer a 
interligação de bacias? Está fazendo a integração do 
São Francisco com os demais Estados nordestinos? 
Pois há um órgão que ganhou, pela sua história cen-
tenária, as condições para conduzir esse projeto, que 
se chama Dnocs. (Palmas.)

Agradeço a presença de todos nesse aniversário 
peculiar dessa instituição secular. 

Gostaria de encerrar os trabalhos, ouvindo a nos-
sa arte, a nossa música popular. 

Voltarei para encerrar os nossos trabalhos, a 
nossa sessão solene. 

Ouviremos agora a Srª Auzeneide Cândido Cunha 
e o Sr. Alvarus Moreno, para, com a música, a gente 
homenagear o centenário do Dnocs. 

(Execução da música Asa Branca)

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – Isso é Humberto Teixeira e Luiz Gonzaga.

Portal das Águas. 
E agora o Portal da Águas. 

(Execução da música Portal das 
Águas)

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – Parabéns!

O Sr. Alvarus Moreno – Muito obrigado.
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O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. PCdoB – 
CE) – Parabéns ao centenário do Dnocs, na voz de 
Auzeneide Cândido.e Alvarus Moreno.

O Sr. Alvarus Moreno – Muito agradecido. Um 
abraço a todos.

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. PCdoB – 
CE) – Nós é que agradecemos. 

Como Senador, quero fazer uma reivindicação direta 
à TV Senado, que está transmitindo ao vivo, que inclua na 
sua programação, de preferência no dia de hoje – mas, se 
não for possível, pode ser amanhã –, um documentário 
curto sobre a história deste órgão centenário que é o De-
partamento Nacional de Obras contra as Secas, que eu 
digo que é quem nos ensinou a conviver com a seca.

Cumprida a fi nalidade de forma excepcional desta 
sessão, agradeço a todas as personalidades presentes 
que nos honraram. Peço ao Ramon que leve os nossos 
cumprimentos ao Ministro, que esteve aqui presente. O 
Ramon, digamos assim, vai ser o nosso porta-voz junto 
ao Ministro, pois anotou tudo aqui direitinho. Peço que 
passe as nossas reivindicações, justas considerações 
do povo nordestino para um nordestino que comanda 
o Ministério da Integração Nacional.

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. PCdoB – 
CE) – O Sr. Senador Flexa Ribeiro enviou discurso à 
Mesa, para ser publicado na forma do disposto no art. 
203 do Regimento Interno.

S. Exª será atendido.
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA. Sem apa-

nhamento taquigráfi co.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, entre as inúmeras comemorações especiais 
que o Senado da República realiza cotidianamente, esta 
Sessão de hoje se reveste de um caráter todo espe-
cial. Por uma proposição do brilhante Senador Inácio 
Arruda, representante do lindíssimo Estado do Ceará 
nesta Casa, celebramos o centenário do Departamento 
Nacional de Obras Contra as Secas, o Dnocs.

Entre os órgãos regionais da administração pública 
federal, o Dnocs é a mais antiga entidade a atuar no Nor-
deste brasileiro. Criado em 21 de outubro de 1909, por 
intermédio do Decreto nº 7.619, editado pelo Presiden-
te Nilo Peçanha, a então Inspetoria de Obras Contra as 
Secas – Iocs foi o primeiro órgão de nossa República a 
debruçar-se sobre os dramas do semiárido nordestino.

Dez anos mais tarde, passou a chamar-se Ins-
petoria Federal de Obras Contra as Secas – Ifocs, e 
só assumiria o nome atual de Dnocs em 1945. Por 
cinquenta anos, entre 1909 e 1959, foi praticamente 
a única entidade federal a executar obras no Nordes-
te, entre as quais açudes, pontes, estradas, ferrovias 
e hospitais, bem como redes telegráfi cas e de energia 
elétrica e campos de pouso.

Após meio século de profícuo trabalho e de atu-
ação praticamente solitária, o Dnocs teve sua com-
petência reconhecida por meio da transformação em 
autarquia federal, ocorrida em 1963.

De lá para cá, o órgão se modernizou e enfrentou 
com altivez o preconceito que contra ele havia de ser 
um órgão eminentemente assistencialista e um foco 
de desvio de recursos públicos.

É claro que, como toda instituição pública deste 
País, houve erros e omissões, mas os acertos e as reali-
zações foram muito maiores. Só o nordestino do sertão, 
aquele habitante no polígono das secas, é quem sabe 
da verdadeira importância do Dnocs, entidade à qual 
deve a própria sobrevivência. Só ele sabe o que é viver 
sem água e sem qualquer infraestrutura; só ele sabe o 
signifi cado das obras promovidas pelo Dnocs!

Hoje, o Dnocs é uma entidade moderna, que atua 
na prevenção de secas e inundações e na implantação 
de projetos de irrigação. Em outras palavras, muito além 
de garantir a sobrevivência das famílias do semiárido 
nordestino, assegura-lhes perspectivas de futuro, ao 
garantir a possibilidade de desempenharem uma ati-
vidade econômica sustentável.

O necessário assistencialismo de outrora se trans-
formou em alternativas de prosperidade, em promessas 
de desenvolvimento de uma região riquíssima em re-
cursos humanos e naturais, exceto o líquido vital para 
a sobrevivência, que é a água!

Nesta ocasião em que comemoramos os 100 anos 
do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas, 
muito mais do que falar do passado, é preciso pensar no 
futuro. E tenho certeza de que o futuro do Nordeste bra-
sileiro é promissor, tendo em vista a atuação consistente 
do Dnocs para o desenvolvimento da região.

Parabéns ao colega Inácio Arruda pela proposi-
tura desta Sessão. Meus sinceros e efusivos cumpri-
mentos a todos os servidores do Dnocs pelo brilhante 
trabalho que têm realizado em prol dos homens e das 
mulheres do sertão nordestino.

O desafi o continua, e o objetivo é o mesmo: assegu-
rar prosperidade e bem-estar aos milhões de brasileiros 
que ainda padecem com as difi culdades da seca!

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. PCdoB – CE) 

– Mais uma vez, cumprimentando a todos e honrados 
com suas presenças, encerramos os trabalhos desta 
sessão em homenagem ao centenário do Dnocs.

Um abraço a todos e muito obrigado.
(Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. PCdoB – 

CE) – Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 12 horas e 40 
minutos.)
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(Inicia-se a sessão às 14 horas e encerra-
se às 19 horas e 21 minuto.)

É o seguinte o registro de compareci-
mento:

Ata da 191ª Sessão, Deliberativa Ordinária
 em 28 de outubro de 2009

3ª Sessão Legislativa Ordinária da 53ª Legislatura

Presidência dos Srs. José Sarney e Marconi Perillo, da Srª Serys Slhessarenko
e do Sr. Eduardo Azeredo
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O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – GO) 
– Há número regimental. Declaro aberta a sessão.

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

O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 
GO) – Esgotou-se, no dia 22 do corrente, o prazo pre-
visto no art. 91, § 3º, do Regimento Interno, sem que 
tenha sido interposto recurso, no sentido da aprecia-
ção, pelo Plenário, das seguintes matérias:

– Projeto de Lei do Senado nº 171, de 2007, de au-
toria do Senador Demóstenes Torres, que altera 
o art. 4º da Lei nº 4.898, de 9 de dezembro de 
1965, que regula o Direito de Representação e 
o processo de Responsabilidade Administrativa 
Civil e Penal, nos casos de abuso de autoridade, 
para incluir as alíneas j, l e m;

– Projeto de Lei do Senado nº 638, de 2007, de 
autoria do Senador Cristovam Buarque, que 
insere o art. 59-A na Lei nº 8.069, de 13 de ju-
lho de 1990, para dispor sobre a capacitação 
de profi ssionais da educação básica na identi-
fi cação de efeitos decorrentes de maus-tratos 
e de abuso sexual praticados contra crianças 
e adolescentes;

– Projeto de Lei do Senado nº 69, de 2009, de autoria 
do Senador Gilvam Borges, que determina que as 
instituições bancárias instalem bloqueadores de 
sinais de radiocomunicações em todas as agên-
cias do País, e dá outras providências; e

– Projeto de Lei do Senado nº 231, de 2009, de auto-
ria do Senador José Agripino, que inclui o ensino 
obrigatório de Geriatria, nos cursos de Medicina, 
com carga horária não inferior a 120 horas.

Tendo sido apreciados terminativamente pelas 
Comissões competentes, o Projeto de Lei do Senado 
nº 69, de 2009, rejeitado, vai ao Arquivo; as demais 
matérias, aprovadas, vão à Câmara dos Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 
GO) – A Presidência recebeu o Aviso nº 1.221/09 – 
GP/TCU, de 21 de outubro de 2009, do Presidente do 
Tribunal de Contas da União, Ministro Ubiratan Aguiar, 
que, juntado ao processado do Requerimento nº 245, 
de 2009 (“CPI dos Bingos”), vai à publicação.

É o seguinte o expediente:

Aviso nº 1.223-GP/TCU

Brasília, 21 de outubro de 2009 

Senhor Presidente,
Em cumprimento ao item 9.3.2 do Acórdão nº 

298/2007 (cópia anexa), proferindo pelo Plenário des-
ta Casa, na Sessão de 28-2-2007, que determinou o 

acompanhamento do andamento dos processos e 
procedimentos adotados por este tribunal relaciona-
dos ao Relatório Final nº 3, de 2006-SF, da Comis-
são Parlamentar Mista de Inquérito, sobre o contrato 
fi rmado entre a Gtech do Brasil e a Caixa Econômica 
Federal, informo a Vossa Excelência que a fase atual 
dos processos é a seguinte:

a) TC-004.507/2002-3, TC-018
.630/2004-5 e TC-012.678/2002-5: os proces-
sos encontram-se encerrados, e arquivados ao 
TCU, conforme já comunicado por meio dos 
Avisos GP/TCU nºs 740, de 16-7-2008, e 172, 
de 18-2-2009;

b) TC-018.125/1996-4: processo julgado 
no mérito, conforme Acórdão TCU-Plenário nº 
542/2008, que aplicou multa a dois responsá-
veis e determinou que os autos fossem junta-
dos às contas de 1996 da Caixa Econômica 
Federal (TC-018.119/1997-0), para exame em 
conjunto. Houve um recurso de reconsideração, 
cujo relator é o Ministro Augusto Nardes que 
enviou o processo, em 16-6-2009, para pare-
cer do Procurador Geral do Ministério Público 
junto ao TCU);

c) TC-002.365/2004-3: por meio do Acór-
dão nº 1.088/2007-TCU-Plenário, publicado 
em 11/6/2007, foi determinado a conversão 
do feito em Tomada de Contas Especial, a 
citação dos responsáveis e outras providên-
cias. Cumprindo-se essa Deliberação foram 
realizadas as citações e os demais atos ne-
cessários. O Ministério Público junto ao TCU 
teve vistas do processo e o encaminhou, em 
26 de junho de 2009, ao gabinete do Ministro 
Relator Augusto Nardes para julgamento das 
alegações de defesa;

d) TC-006.000/2007-5: foram realizadas 
audiências de vários gestores da Caixa e da 
ONG IBDS e, após vários pedidos de prorro-
gação de prazo, a última audiência foi respon-
dida em 13 de março de 2009. Atualmente, 
o processo encontra-se na 2ª Secretaria de 
Controle Especial Externo deste Tribunal para 
análise das respostas às audiências.

Atenciosamente, Ubiratan Aguiar – Presiden-
te.

O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 
GO) – Sobre a mesa, mensagem do Presidente da 
República que passo a ler.

É lida a seguinte:
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MENSAGEM Nº 222, DE 2009
(Nº 871, de 2009, na origem)

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

rei do País nos dias 29 e 30 de outubro, para realizar 
viagem ofi cial à Venezuela.

Brasília 27 de outubro de 2009. – José Inácio 
Lula da Silva.

Aviso nº 841 – C. Civil

Em 27 de outubro de 2009

A Sua Excelência o Senhor
Senador Heráclito Fortes
Primeiro Secretário do Senado Federal

Assunto: Viagem presidencial

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem na qual 

o Excelentíssimo Senhor Presidente da República co-
munica que se ausentará do País nos dias 29 e 30 de 
outubro, para realizar viagem ofi cial à Venezuela.

Atenciosamente, – Dilma Rousseff, Ministra de 
Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da Repú-
blica.

O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 
GO) – A mensagem que acaba de ser lida será ane-
xada ao processado da Mensagem nº 1, de 2009, e 
vai à publicação.

Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 1.440, DE 2009

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 258 do Regimento Inter-

no do Senado Federal, o desapensamento do PRS 35, de 
2007, por não versar sobre a mesma matéria que as demais 
proposituras que tramitam em conjunto com este.

Justifi cação

O Projeto de Resolução do Senado n.º 35, de 2007, 
não obstante tratar de assunto relacionado ao conselho 
de ética desta Casa, assim como as outras duas maté-
rias que com ele tramitam, trata especifi camente de sua 
composição. As apensadas: uma trata da extinção do 
conselho e a outra sobre o momento em que se instala 
o processo de cassação de parlamentar.

Desta forma, entendendo ser a composição do 
conselho previsto pela Resolução 20, de 1993, um 

assunto não tangente aos demais, requeiro sua tra-
mitação autônoma.

Sala das Sessões, em, – Senador Mozarildo 
Cavalcanti.

(À Mesa para decisão.)

O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 
GO) – O requerimento que acaba de ser lido será pu-
blicado e encaminhado à Mesa, para decisão.

Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 1.441, DE 2009

Requeiro nos termos do inciso VII, do art. 218, 
do Regimento Interno do Senado Federal (RISF), a 
inserção, em Ata, de voto de pesar e apresentação 
de condolências à família e ao Município de Guru-
pi – TO, pelo falecimento de Filomena Maria Salim 
Moreira – Filó, como era carinhosamente chamada 
pelo povo daquela cidade tocantinense – esposa 
do Deputado Federal Laurez Moreira, trabalhava no 
Instituto Juarez Moreira liderando programas sociais 
destinados às crianças, jovens e adultos da cidade. 
Destacou-se pelo trabalho desenvolvido junto à ter-
ceira idade, principalmente, para os idosos carentes 
a quem tratava como fi lhos.

Sala das Sessões, 28 de outubro de 2009. – Se-
nador João Ribeiro.

O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 
GO) – A Presidência encaminhará o voto de pesar 
solicitado.

O requerimento que acaba de ser lido vai ao 
Arquivo.

Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 1.442, DE 2009

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos regimentais, do Regimento 

Interno do Senado Federal, a tramitação em conjunto 
do Projeto de Lei do Senado nº 114, de 2009, com o 
Projeto de Lei do Senado nº 237, de 2008, por versa-
rem sobre a mesma matéria.

Sala das Sessões, – Senadora Ideli Salvatti.

(À Mesa para decisão.)

O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB 
– GO) – O requerimento que acaba de ser lido será 
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publicado e encaminhado à Mesa, para decisão, nos 
termos do art. 258.

Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 1.443, DE 2009

Nos termos regimentais, requeiro a tramitação autô-
noma do Projeto de Lei do Senado nº 37, de 2009, de minha 
autoria em razão de, no mérito, não regularem a mesma 
matéria dos demais projetos aos quais foi apensado. 

Sala das Sessões, em 14 de outubro de 2009. – 
Senador Expedito Júnior.

O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 
GO) – O requerimento que acaba de ser lido será publi-
cado e, posteriormente, incluído em Ordem do Dia.

Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO  Nº 1.444, DE 2009

Requeiro, nos termos do artigo 222 do RISF, voto 
de aplauso ao Senhor Carlos Col, diretor – presidente 
da Vicar, promotora da categoria Sotck Car de automo-
bilismo, bem como aos seus pilotos, pela iniciativa em 
realizar a primeira “Corrida Verde”. A Corrida, que acon-
teceu no dia 25 de outubro passado em Curitiba, teve 
várias ações ligada à preservação do meio ambiente, 
como a plantação de aproximadamente 600 árvores, a 
reciclagem de resíduos, a neutralização das emissões 
de carbono e algumas iniciativas sociais com foco na 
ecologia. Também nesta semana, foi anunciada, em 
um evento em São Paulo, a adoção do etanol como 
combustível ofi cial a partir da temporada de 2010.

Sala das Sessões, 28 de outubro de 2009. – Se-
nadora Ideli Salvatti.

O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 
GO) – A Presidência encaminhará o voto de aplauso 
solicitado.

O requerimento que acaba de ser lido vai ao 
Arquivo.

Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 1.445, DE 2009

Nos termos do art. 258 do Regimento Interno, 
requeiro que o Projeto de Lei do Senado nº 457/2009 
e o Projeto de Lei da Câmara nº 27/2003, tramitem 
conjuntamente por regularem a mesma matéria.

Sala das Sessões, 28 de outubro de 2009. – Se-
nador Sérgio Guerra.

(À Mesa para decisão.)

O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB 
– GO) – O requerimento que acaba de ser lido será 
publicado e encaminhado à Mesa, para decisão, nos 
termos do art. 258.

Sobre a mesa, pareceres que passo a ler.

São lidos os seguintes:

PARECER Nº 1.858, DE 2009

Da Comissão de Assuntos Sociais, 
sobre a Mensagem (SF) nº 206, de 2009, 
(nº 806/2009, na origem), que “submete à 
apreciação do Senado Federal a indicação 
do Senhor Maurício Ceschin para exercer 
o cargo de Diretor da Agência Nacional de 
Saúde Suplementar – ANS, na vaga decor-
rente do término do mandato do Senhor 
José Leôncio Andrade Feitosa.”

A Comissão de Assuntos Sociais, em votação 
secreta realizada 28 de outubro de 2009, apreciando 
o Relatório apresentado pelo Senador Romero Jucá 
sobre a Mensagem (SF) nº 206, de 2009, opina pela 
aprovação da escolha do nome do Senhor Maurício 
Ceschin para exercer o cargo de Diretor da Agência 
Nacional de Saúde Suplementar – ANS, na vaga decor-
rente do término do mandato do Senhor José Leôncio 
Andrade Feitosa, em conformidade com o art. 52, inciso 
III, alínea f, da Constituição Federal, combinado com 
o art. 6º da Lei nº 9.961, de 28 de janeiro de 2000, por 
16 votos favoráveis, – contrários e abstenções.

Sala da Comissão, 28 de outubro de 2009. – Ro-
salba Ciarlini, Presidente, Romero Jucá, Relator.

17907a1.indd   5524217907a1.indd   55242 04/11/2009   14:36:2404/11/2009   14:36:24

    21ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2009



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 29 55243 

17907a1.indd   5524317907a1.indd   55243 04/11/2009   14:36:2404/11/2009   14:36:24

OUTUBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL22



55244 Quinta-feira 29 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009

RELATÓRIO

Relator: Senador Romero Jucá

O Senhor Presidente da República, por meio da 
Mensagem nº 206, de 2009 (Mensagem nº 806, de 8 
de outubro de 2009, na origem), com base no art. 52, 
inciso III, alínea f, da Constituição Federal, e de con-
formidade com o termos do art. 6º da Lei nº 9.961, de 
28 de janeiro de 2000, submeto à apreciação do Se-
nado Federal a indicação do Senhor Maurício Ceschin, 
para exercer o cargo de Diretor da Agência Nacional 
de Saúde Suplementar (ANS).

O curriculum vitae, anexado à referida Men-
sagem, assevera que o indicado é brasileiro, natu-
ral de São Paulo (SP), e tem 50 anos. É graduado 
em Medicina pela Faculdade de Medicina de San-
to Amaro (UNISA, 1983), fez residência médica no 
Hospital do Servidor Público Estadual de São Paulo 
em clínica médica e gastroenterologia (1984-1986) 
e é especialista em administração hospitalar e de 
sistemas de saúde pela Fundação Getúlio Vargas 
(PROAHSA-FGV-EAESP, 1992). Ademais, concluiu 
cursos de aperfeiçoamento na Whart School, da 
Universidade da Pensilvânia (EUA) – Monagement 
Development for Physician Executives, e na Fun-
dação Dom Cabral/Insead (França) – Programa de 
Gestão Avançada.

Do referido curriculum vitae consta, ainda, que 
o indicado participou, na condição de palestrante e 
moderador, de várias palestras, simpósios e congres-
sos, tanto no Brasil como nos Estados Unidos. É autor 
de artigos publicados em periódicos especializados, 
nacionais e internacionais, e em revistas de grande 
circulação.

Na sua atividade profi ssional, como administra-
dor em saúde e consultor, destacam-se os trabalhos 
realizados junto à Medial Saúde S.A., da qual foi Di-
retor da Divisão Hospitalar e Diretor Superintendente, 
e na Integrare Consultoria, da qual foi Sócio-Gerente, 
onde prestou consultoria para empresas de grande 
porte, tais como a Cia. Suzano de Papel e Celulose, 
a Cia. Siderúrgica de  Tubarão, o Grupo Bompreço, 
o Walmart, o Grupo Accor, a Omint, a Seguradora 
Notre Dame, o Hospital Samaritano de São Paulo e 

o Hospital Israelita Albert Eintein, entre outras. No 
últimos cinco anos, foi Diretor Superintendente da 
Sociedade Benefi ciente de Senhoras do Hospital 
Sírio-Libanês, de São Paulo, e Presidente do Grupo 
Qualicorp. Nesse período, ocupou, por dois anos, a 
vice-presidência da Associação Nacional de Hospitais 
Privados (ANAHP).

Em face do histórico pessoal, acadêmico e pro-
fi ssional apresentado, entendemos dispor esta Comis-
são dos elementos necessários para deliberar sobre a 
indicação do nome do Senhor Maurício Ceschin para 
exercer o cargo de Diretor da Agência Nacional de 
Saúde Suplementar (ANS).

Sala da Comissão, 28 de outubro de 2009. – 
Senadora Rosalba Ciarlini, Comissão de Assuntos 
Sociais, Presidente.

PARECER Nº 1.859, DE 2009

Da Comissão de Assuntos Sociais, 
sobre a Mensagem (SF) nº 207, de 2009 
(nº 807/2009, na origem), que “Submete à 
apreciação do Senado Federal o nome do 
Senhor Leandro Reis Tavares, para exercer 
o cargo de Diretor da Agência Nacional de 
Saúde Suplementar – ANS, na vaga decor-
rente do término do mandato do Senhor 
Eduardo Marcelo de Lima Sales”.

A Comissão de Assuntos Sociais, em votação 
secreta realizada em 28 de outubro de 2009, apre-
ciando o Relatório apresentado pelo Senador Sérgio 
Guerra, sobre a Mensagem (SF) nº 207, de 2009, 
opina pela aprovação da escolha do nome do Senhor 
Leandro Reis Tavares para exercer o cargo de Diretor 
da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, 
na vaga decorrente do término do mandato do Senhor 
Eduardo Marcelo de Lima Sales, em conformidade com 
o art. 52, inciso III, alínea f, da Constituição Federal, 
combinado com o art. 6º da Lei nº 9.961, de 28 de ja-
neiro de 2000, por 15 votos favoráveis, 1 contrário e 0 
(zero) abstenções.

Sala da Comissão, 28 de outubro de 2009. – Ro-
salba Ciarlini, Presidente – Sérgio Guerra, Relator.
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RELATÓRIO

Relator: Senador Sérgio Guerra

Com base no art. 52, inciso III, alínea f, da Cons-
tituição Federal, e de conformidade com os termos 
do art. 6º, parágrafo único, da Lei nº 9.961, de 28 de 
janeiro de 2000, o Presidente da República subme-
te à apreciação dos membros do Senado Federal o 
nome do Senhor Leandro Reis Tavares, para ocupar 
o cargo de Diretor da Agência Nacional de Saúde Su-
plementar (ANS), na vaga decorrente do término do 
mandato do Senhor Eduardo Marcelo de Lima Sales, 
encaminhando, para tanto, a Mensagem nº 207, de 
2009 (Mensagem nº 807, de 8 de outubro de 2009, 
na origem), à qual foi anexado o curriculum vitae 
do indicado.

O Senhor Leadro Tavares é brasileiro e tem 34 
anos. Sua formação superior inclui graduação em Me-
dicina, pela Universidade Federal Fluminense, conclu-
ída em 1999, além de especialização em Cardiologia 
e mestrado em Ciências Médicas pela mesma institui-
ção. Atualmente, cursa doutorado em Cardiologia, na 
Universidade de São Paulo.

O currículo do indicado inclui ainda cursos volta-
dos para o atendimento de emergências médicas, de 
renome internacional, tais como o Advanced Trauma 
Life Support (ATLS), concluído em 1999, e o Advan-
ced Cardiac Support (ACLS) ou Suporte Avançado 
de Vida em Cardiologia, concluído em 2006.

O Senhor Leadro Tavares é servidor público e, 
desde 2007, ocupa o cargo de Assessor Especial da 
Diretoria de Normas e Habilitação de Operadoras da 
ANS. Até esta data, atuou como médico do Hospital 
de Clínicas de Niterói, ocupando o cargo de Diretor da 
Unidade Cárdio-Intensiva. O indicado foi ainda Chefe 
Médico da Unidade de Emergências da Amil Resgate 
Saúde durante os anos de 2006 e 2007 e Diretor do 
Laboratório Sérgio Franco, no ano de 2007.

Com relação à produção científi ca, cabe desta-
car sua contribuição para a compreensão dos diversos 
aspectos da insufi ciência cardíaca, incluindo estudos 
sobre as características, epidemiológicas e, até mes-
mo, de custos do tratamento da doença. O indicado 
também publicou trabalhos originais sobre hipertensão 
arterial e miocardiopatia alcoólica, além de escrever 
capítulos de livros sobre cardiologia.

O Senhor Leadro Tavares participou de inúmeros 
congressos e simpósios médicos no Brasil e no Ex-
terior, a maioria deles na área de cardiologia, tendo 
apresentado trabalhos científi cos em algumas dessas 
oportunidades. Por fi m, o indicado participou, na con-

dição de examinador, da banca de avaliação de traba-
lhos de conclusão de três cursos de especialização, o 
que atesta sua notória reputação profi ssional na área 
de cardiologia.

Em face do histórico pessoal e profi ssional apre-
sentado e aqui resumido, entendemos dispor esta 
Comissão dos elementos necessários para deliberar 
sobre a indicação do Senhor Leadro Reis Tavares 
para ocupar o cargo de Diretor da Agência Nacional 
de Saúde Suplementar.

Sala da Comissão, 28 de outubro de 2009. – Se-
nadora Rosalba Ciarlini, Comissão de Assuntos Sociais   
Presidente – Sérgio Guerra, Relator.

PARECER Nº 1.860, DE 2009

Da Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania, sobre a Proposta de Emenda à 
Constituição nº 87-A, de 2003 (nº 483/2005, 
na Câmara dos Deputados), tendo como pri-
meira signatária a Senadora Fátima Cleide, 
que altera o art. 89 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias.

Relator: Senador Valdir Raupp

I – Relatório

Volta ao exame desta Comissão a Proposta de 
Emenda à Constituição nº 87-A, de 2003, originaria-
mente apresentada nesta Casa pela Senadora Fátima 
Cleide e outros Senadores, cuja ementa é transcrita 
acima, com o texto seguinte:

“Art. 1º O artigo 89 do Ato das Disposi-
ções Constitucionais passa a vigorar com a 
seguinte redação:

“Art. 89. Os integrantes da carreira policial 
militar do ex-Território Federal de Rondônia, 
que comprovadamente, se encontravam no 
exercício regular de suas funções prestando 
serviço àquele ex-território na data que foi 
transformado em Estado, bem como os ser-
vidores públicos, civis e militares, admitidos 
por força de lei federal ou estadual, mas que 
foram custeados pela União até 31 de dezem-
bro de 1991, constituirão quadro em extinção 
da administração federal, assegurados os di-
reitos e vantagens a eles inerentes, vedado o 
pagamento, a qualquer título, de diferenças 
remuneratórias, bem como ressarcimento ou 
indenização de qualquer espécie, anteriores 
à promulgação desta Emenda.”
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Parágrafo único. Os servidores civis e 
militares continuarão prestando serviço ao 
Estado de Rondônia na condição de cedidos, 
submetidos às disposições legais e regula-
mentares a que estão sujeitos, observadas as 
atribuições compatíveis com o grau hierárqui-
co, se servidor militar.”

A proposição foi aprovada nesta Casa, em segun-
do turno, no dia 23 de novembro de 2005 e remetida à 
Câmara dos Deputados, com o seguinte teor:

Artigo único. O art. 89 do Ato das Dis-
posições Constitucionais Transitórias passa 
a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 89. Os integrantes da carreira poli-
cial militar do ex-Território Federal de Rondônia 
que, comprovadamente se encontravam no 
exercício regular de suas funções prestando 
serviço àquele ex-Território na data que foi 
transformado em Estado, bem como os ser-
vidores públicos, civis e militares, admitidos 
por força de lei federal, mas que foram custe-
ados pela União até 31 de dezembro de 1991, 
constituirão quadro em extinção da adminis-
tração federal, assegurado os direitos e vanta-
gens a eles inerentes, vedado o pagamento, a 
qualquer título, de diferenças remuneratórias, 
bem como ressarcimento ou indenização de 
qualquer espécie, anteriores à promulgação 
desta Emenda.

Parágrafo único. Os servidores civis e 
militares continuarão prestando serviço ao 
Estado de Rondônia na condição de cedidos, 
submetidos à disposições legais e regulamen-
tares a que estão sujeitos, observadas as atri-
buições compatíveis com o grau hierárquico 
do servidor militar.”

Na forma como foi aprovado pelo Senado Federal, 
a PEC determinava a modifi cação da redação do art. 
89 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias 
(ADCT), com o objetivo de incluir, no quadro em extin-
ção da administração federal, prevista no dispositivo, 
os servidores públicos, civis e militares, que prestam 
serviço ao Estado de Rondônia, admitidos por força 
de lei federal, mas que foram custeados pela União 
até 31 de dezembro de 1991.

Na Câmara dos Deputados, a matéria foi aprova-
da na forma de substitutivo, que promoveu alterações 
no citado art. 89 do ADCT, passando a ter a seguinte 
redação:

Art. 1º O art. 89 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias passa a vigorar 
com a seguinte redação, vedado o pagamen-
to, a qualquer título, em virtude de tal altera-
ção, de ressarcimentos ou indenizações, de 
qualquer espécie, referentes a períodos an-
teriores à data de publicação desta Emenda 
Constitucional.

“Art. 89. Os integrantes da carreira policial 
militar e os servidores municipais do ex-Terri-
tório Federal de Rondônia que comprovada-
mente se encontravam no exercício regular de 
suas funções, prestando serviços àquele ex-
Território na data em que foi transformado em 
Estado, bem como os servidores e os policiais 
militares alcançados pelo disposto no art. 36 da 
Lei Complementar nº 41, de 22 de dezembro 
de 1991, e aqueles admitidos regularmente nos 
quadros do Estado de Rondônia até a data de 
posse do primeiro Governador eleito em 15 de 
março de 1987, constituirão, mediante opção, 
quadro em extinção da administração federal, 
assegurados os direitos e vantagens a eles 
inerentes, vedado o pagamento, a qualquer 
título, de diferenças remuneratórias.

§ 1º Os membros da Polícia Militar conti-
nuarão prestando serviços ao Estado de Ron-
dônia, na condição de cedidos, submetidos às 
disposições legais e regulamentares a que es-
tão sujeitas as corporações da Polícia Militar, 
observadas as atribuições de função compa-
tíveis com o grau hierárquico.

§ 2º Os servidores a que se refere o ca-
put continuarão prestando serviços ao Esta-
do de Rondônia, na condição de cedidos, até 
seu aproveitamento em órgãos ou entidades 
da administração federal direta, autárquica ou 
fundacional.”

Art. 2º Esta Emenda Constitucional en-
tra em vigor na data de sua publicação, não 
produzindo efeitos retroativos.

Estabeleceu também que os servidores que in-
tegram o quadro em extinção previsto no dispositivo 
continuarão prestando serviços ao Estado de Rondô-
nia na condição de cedidos, até seu aproveitamento 
em órgão ou entidade da administração federal direta, 
autárquica ou fundacional.

Por força do que determina, o art. 367 do Regi-
mento Interno do Senado Federal, a PEC tramita nesta 
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Casa, como proposta nova, recebendo, nesse outro 
exame, o nº 87-A, de 2003.

Não foram apresentadas emendas neste Sena-
do Federal ao texto aprovado na Câmara dos Depu-
tados.

II – Análise

Tratando-se de proposta de emenda à Consti-
tuição, cabe a esta Comissão emitir parecer quanto 
à constitucionalidade, juridicidade e também sobre o 
mérito da proposição.

Não há objeção a ser levantada, sob o aspecto 
da admissibilidade, uma vez que a proposta atende 
ao requisito de iniciativa e não fere quaisquer das li-
mitações estabelecidas no art. 60 da Constituição e 
no art. 354 do Regimento Interno do Senado Federal 
(RISF). Não estamos na vigência de intervenção fe-
deral, estado de defesa ou estado de sítio, e não se 
trata de matéria constante de proposta de emenda 
rejeitada ou havida por prejudicada na atual sessão 
legislativa, nem que tenda a abolir a forma federativa 
do Estado, o voto direto, secreto, universal e periódi-
co, a separação dos Poderes e os direitos e garan-
tias individuais.

A proposta também não incide no vício descrito 
no art. 371 do RISF, que veda a alteração de disposi-
tivos sem correlação direta entre si.

No mérito, a proposição merece aprovação, na 
formulação que lhe deu a Câmara dos Deputados, por 
explicitar e deixar livre de dúvida quais os servidores 
públicos e os militares que integrarão o quadro em ex-
tinção da Administração Pública Federal.

Trata-se de conceder isonomia ao Estado de Ron-
dônia, com relação ao tratamento dado aos Estados 
do Amapá e de Roraima.

De outra parte, a referência ao art. 36 do mes-
mo diploma legal, que prevê que as despesas, até o 
exercício de 1991, inclusive, com os servidores de que 
tratam o parágrafo único do art. 18 e os arts. 22 e 29 
desta Lei serão de responsabilidade da União, busca 
identifi car com precisão os agentes públicos que serão 
abrangidos pela norma.

No tocante aos dispositivos referidos naquele 
artigo, o parágrafo único do art. 18 determina que o 
Governador do Estado aprovará os Quadros e Tabelas 
provisórias de pessoal da Administração do Estado e 
procederá, a seu juízo, mediante opção dos interes-
sados, ao enquadramento dos servidores postos à 
sua disposição, devendo absorver pelo menos 50% 
(cinquenta por cento) dos optantes.

Ao mesmo tempo, o art. 22 preleciona que o 
pessoal militar da Polícia Militar do Território Federal 
de Rondônia passará a constituir a Polícia Militar do 
Estado de Rondônia, assegurados os seus direitos e 
vantagens e, no art. 29, lê-se que os servidores con-
tratados pela Administração do Território Federal de 
Rondônia, após a vigência da Lei nº 6.550, de 5 de 
julho de 1978, e em exercício a 31 de dezembro de 
1981, passam, a partir desta Lei, a integrar Tabela 
Especial de Empregos, em extinção, do Governo do 
Estado de Rondônia, e deverão ser absorvidos nos 
Quadros e Tabelas a que se refere o art. 19 desta Lei, 
dentro do prazo máximo de 2 (dois) anos da data da 
instalação do Estado, observadas as normas esta-
belecidas para a contratação de pessoal e mediante 
concurso público.

Assim a aprovação da presente proposta irá, 
de imediato, fazer justiça com parte signifi cativa 
dos servidores públicos do Estado de Rondônia, 
ao mesmo tempo em que representará importante 
alívio para os cofres públicos daquela unidade da 
Federação, permitindo que o Poder Público possa 
direcionar esses recursos para as necessidades de 
sua população.

Apresentamos, porém, emenda de redação tão-
somente para atender o disposto na parte fi nal do 
art. 5º da Lei Complementar nº 95, de 26 de fevereiro 
de 1998, que determina que a ementa será grafada 
por meio de caracteres que a realcem e explicitará, 
de modo conciso e sob a forma de título, o objeto 
da lei.

III – Voto

Do exposto, votamos pela admissibilidade da Pro-
posta de Emenda à Constituição nº 87-A, de 2003, na 
forma do substitutivo aprovado na Câmara dos Deputa-
dos, e, no mérito, pela sua aprovação, com a seguinte 
emenda de redação:

”EMENDA Nº 1 – CCJ (DE REDAÇÃO)

Dê-se à ementa da Proposta de Emenda à Cons-
tituição nº 87-A, de 2003, a seguinte redação:

“Altera o art. 89 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias para dispor sobre 
o quadro de servidores civis e militares do ex-
Território Federal de Rondônia.”

Sala da Comissão, 28 de outubro de 2009. – 
Senador Demóstenes Torres, Presidente – Valdir 
Raupp, Relator.
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PARECER Nº 1.861, DE 2009

Da Comissão de Relações Exteriores e 
Defesa Nacional, sobre o Projeto de Decreto 
Legislativo nº 800, de 2009 (nº 1.478/2008, 
na Câmara dos Deputados), de autoria da 
Comissão de Relações Exteriores e de De-
fesa Nacional da Câmara dos Deputados, 
que aprova o texto do Acordo entre o Go-
verno da República Federativa do Brasil e o 
Governo República da Colômbia sobre Co-
operação em Matéria de Defesa, celebrado 
em Bogotá, em 19 de julho de 2008.

Relator: Senador Eduardo Azeredo

I – Relatório

Esta Comissão é chamada a pronunciar-se sobre o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 800, de 2009 (nº 1.478, 
de 2008, na origem), de autoria da Comissão de Relações 
Exteriores e de Defesa Nacional da Câmara dos Depu-
tados, que aprova o texto do Acordo entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo da República 
da Colômbia sobre Cooperação em Matéria de Defesa, 
celebrado em Bogotá, em 19 de julho de 2008.

Em cumprimento ao disposto no art. 49, inciso I, 
combinado com o art. 84, inciso VIII, da Constituição 
Federal, o Senhor Presidente da República, por meio 
da Mensagem nº 12, de 13 de janeiro de 2009, sub-
meteu à apreciação do Congresso Nacional o texto do 
ato internacional acima referido.

Na Câmara dos Deputados, a mensagem foi 
distribuída à Comissão de Relações Exteriores e de 
Defesa Nacional, que elaborou e aprovou o projeto de 
decreto legislativo em análise. A proposição passou, 
em seguida, pelo crivo da Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania. O projeto foi aprovado pelo 
Plenário daquela Casa em 24 de setembro de 2009.

Acompanha a proposição a mencionada Men-
sagem nº 12 de 2009, do Poder Executivo, que enca-
minha o texto do tratado ao Congresso Nacional, e a 
Exposição de Motivos nº 395 MRE – DAM IV/COCIT/
DAI-BRAS COLO, de 22 de outubro de 2008, do Se-
nhor Ministro de Estado das Relações Exterior da qual 
cabe destacar o seguinte:

O referido documento se insere no contexto dos 
esforços de ambos os países em incrementar a coo-
peração e a coordenação no campo da Defesa, com 
ênfase nas áreas de pesquisa e desenvolvimento, apoio 
logístico, de indústrias aeronáutica, naval e terrestre. 
Seu objetivo é o de fornecer ampla referência jurídica 
ao desenvolvimento de ações nesse campo. 

A exposição de motivos ressalta, ainda que “o Acor-
do deverá constituir marco importante na cooperação bila-
teral na área da Defesa”. E destaca que o referido tratado 

“contribuirá, ademais, para  o estabelecimento de novo 
patamar de relacionamento entre os dois países”.

O tratado compreende dez artigos, estabelecendo 
regras gerais para cooperação, que vão do intercâmbio 
de instrutores e estudantes de instituições militares visi-
tas mútuas de delegações de alto nível a entidades civis 
e militares, e participação em cursos e outros eventos, 
à facilitação de iniciativas comerciais relacionadas a 
materiais e serviços na área de defesa, passando, ain-
da, por visitas a aeronaves e navios militares, eventos 
culturais e desportivos e cooperação em outras áreas 
que possam ser de interesse comum à defesa.

O acordo trata, ademais, de questões relaciona-
das a responsabilidades fi nanceiras disciplina e de-
pendência, solução de controvérsias e segurança da 
informação classifi cada.

II – Análise

O texto convencional em apreço mostra-se de 
relevância, ao promover a cooperação entre Brasil 
e Colômbia na área de defesa. A iniciativa dos dois 
países em cooperar certamente trará vantagens para 
as populações e os interesses nacionais de ambos. 
Note-se que as parte possuem Forças Armadas pro-
fi ssionais e bem capacitadas, podendo o intercâmbio 
de conhecimento entre elas e os exercícios conjuntos 
contribuir sobremaneira para o aperfeiçoamento de 
homens e mulheres em armas desses Estados.

Ademais, por serem países que compartilhem 
fronteira, é fundamental que Brasil e Colômbia desen-
volvam boas relações no campo de defesa.

Inegável, portanto, que o presente acordo é ins-
trumento benéfi co para as boas relações internacionais 
do Brasil e implicará benefícios diretos a nosso projeto 
nacional de defesa.

III – Voto

Por todo o exposto, por ser conveniente e opor-
tuno aios interesses nacionais observar os preceitos 
de constitucionalidade, juridicidade e regimentalidade 
além de ser versado em boa técnica legislativa, somos 
pela aprovação do presente Projeto de Decreto Legis-
lativo nº 800, de 2009.

Sala da Comissão, 22 de outubro de 2009. – 
João Tenório, Presidente em exercício – Eduardo 
Azeredo, Relator.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 800, DE 2009

IV – Decisão da Comissão

A Comissão de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional, em reunião ordinária realizada nesta data, 
aprovou o Relatório do Senador Eduardo Azeredo, que 
passa a constituir Parecer da CRE favorável ao Projeto 
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de Decreto Legislativo nº 800, de 2009, da Comissão 
de Relações Exteriores e de Defesa Nacional (CD).

Assinam o Parecer os Senhores Senadores: João 
Tenório (presidente em exercício), Eduardo Azeredo, 
Eduardo Suplicy, João Pedro, Francisco Dornelles, Fle-

xa Ribeiro, Flávio Torres, Valdir Raupp, Romeu Tuma 
e Mozarildo Cavalcanti.

Sala da Comissão, 22 de outubro de 2009. – Sena-
dor João Tenório, Presidente em exercício da Comissão 
de Relações Exteriores e Defesa Nacional – CRE.
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O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 
GO) – Os pareceres que acabam de ser lidos vão à 
publicação.

O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 
GO) – A Presidência recebeu as seguintes matérias, 
indicando membros para compor o Conselho Nacional 
do Ministério Público, em conformidade com o disposto 
no art. 130-A da Constituição Federal:

– Ofício nº S/62, de 2009 (nº 1.312/2009, na origem), 
da Procuradoria-Geral da República, submetendo 
à apreciação do Senado Federal a indicação do 

Senhor Mário Luiz Bonsaglia, Procurador Regio-
nal da República; e

– Ofício nº S/63, de 2009 (nº 1.312/2009, na origem), 
da Procuradoria-Geral da República, submeten-
do à apreciação do Senado Federal a indicação 
da Senhora Claudia Maria de Freitas Chagas, 
Promotora de Justiça.

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

São as seguintes as matérias recebidas:
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O SR. GERSON CAMATA (PMDB – ES) – Pela 
ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB 
– GO) – Com a palavra o Senador Gerson Camata, 
pela ordem.

O SR. GERSON CAMATA (PMDB – ES. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, se 
V. Exª me permite, eu gostaria que V. Exª me inscre-
vesse para uma comunicação inadiável, nos termos 
do art. 14.

O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 
GO) – V. Exª está inscrito, na forma do Regimento.

O SR. GERSON CAMATA (PMDB – ES) – Obri-
gado, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 
GO) – Senador Antonio Carlos Valadares.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, cedo meu lugar ao Senador Tião Viana 
e, em seguida, falarei, em terceiro lugar, como Líder 
do PSB.

Agradeço a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 

GO) – Com a palavra o Senador Tião Viana.
O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT–AC. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Solicito minha inscrição para 
uma comunicação inadiável, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 
GO) – V. Exª está inscrito, na forma do Regimento.

O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC) – Em que 
lugar, em segundo ou em terceiro?

O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 
GO) – V. Exª está inscrito em segundo lugar; o Se-
nador Marconi Perillo, em terceiro lugar, e o Senador 
Valadares, pela liderança.

Senador Eduardo Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Então, havendo a 
possibilidade de mais um, eu gostaria de me inscrever 
para uma comunicação inadiável, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB 
– GO) – São três os inscritos. Se um desistir, V. Exª 
poderá falar.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Mas há dois para uma comunicação inadiável e um 
para falar pela liderança.

O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 
GO) – Três: Gerson Camata, Tião Viana e Marconi 
Perillo.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) 
– Muito bem! Então, V. Exª assegurou, obviamente...
Então, muito bem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 
GO) – Obrigado, Senador.

Concedo a palavra, para falar no período do 
Expediente, ao Senador Antonio Carlos Júnior, pelo 
tempo de dez minutos.

O SR. ANTONIO CARLOS JÚNIOR (DEM – BA. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, sistematica-
mente tenho tratado, desta tribuna, da questão dos 
gastos públicos, da baixa capacidade de investimento 
que temos visto no Brasil nos últimos anos. Isso em fun-
ção do contínuo crescimento dos gastos correntes, dos 
gastos de custeio. Temos visto que, mesmo no período 
em que a conjuntura internacional era extremamente 
favorável e a arrecadação, a partir de 2003, começou 
a crescer sistematicamente, mesmo assim nossa ca-
pacidade de investimento continua muito baixa. Isso 
porque os gastos correntes continuaram crescendo sem 
parar e numa velocidade muito superior ao investimen-
to. O investimento sempre foi relegado a um segundo 
plano, mesmo com a história do PAC, em que se fez 
um book e se reuniu uma série de projetos, inclusive 
da iniciativa privada e das empresas estatais, da Pe-
trobras, inclusive, para ilustrar o PAC, como se fosse 
instrumento novo, que iria revolucionar o investimento 
no Brasil. Mas isso não se vem verifi cando.

Tivemos, no domingo passado, uma entrevista 
importantíssima do Presidente do BNDES, Luciano 
Coutinho, pregando contenção dos gastos públicos.

Disse o Presidente do BNDES: “O Governo deve 
segurar gastos públicos para manter o crescimento”.

Ora, a afi rmação do Presidente do BNDES vai na 
contramão do que pratica o Governo Lula, quer dizer, 
gastos correntes que limitam o investimento, porque, 
sem investimento, o crescimento não vai acontecer, 
porque o Governo, historicamente, é quem investe. Ele 
é o maior investidor natural na estrutura brasileira há 
muito tempo; ele é o grande indutor dos investimentos 
em infraestrutura. Portanto, se não temos mais inves-
timentos em infraestrutura por falta de capacidade de 
investimento do Governo, o que vai acontecer? Isso vai 
travar o investimento da iniciativa privada e vai travar 
o crescimento do País. Então, é de extrema preocu-
pação essa situação.

Ouçam o que volta a comentar o Presidente Lu-
ciano Coutinho: “A agenda que proponho [quer dizer, 
investimento] é para médio e longo prazo. Vivemos um 
período pré-eleitoral”.

Ora, o Presidente Luciano Coutinho tentou mi-
nimizar a distância entre o que ele defende e o que 
pratica o Governo Lula, mas, de qualquer maneira, ele 
confessou que período pré-eleitoral é um período em 
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que os gastos continuarão crescendo e os investimen-
tos, é claro, fi carão relegados.

É muito grave essa situação. Por quê? Porque, 
para poder alavancar novos investimentos privados e 
ainda crescer a taxas mais elevadas, o Brasil precisaria 
investir 25% do PIB – quer dizer, isso é investimento 
total, a formação bruta de capital fi xo, que é o termo 
que se dá ao investimento.

A taxa, hoje, está em 18%. Quer dizer, estamos 
com defasagem de 7% do PIB em relação aos investi-
mentos mínimos necessários para que o País continue 
a crescer a taxas mais elevadas.

Ora, o que é que acontece hoje? Vamos crescer, 
no ano que vem, sem dúvida, a uma taxa até elevada. 
Por quê? Porque, com a crise, a capacidade ociosa da 
indústria surgiu. Houve queda da produção. Então, a 
capacidade ociosa da indústria se verifi ca, e, em cima 
da capacidade ociosa, é possível crescer sem novos 
investimentos. Porém, quando essa capacidade ocio-
sa estiver próxima do zero, como é que vamos fazer? 
Precisamos ter novos investimentos; e, é claro, o in-
vestimento em infraestrutura é básico para alavancar 
novos investimentos.

Então, insisto que o Governo está caminhando 
de forma errada, gastando muito em gastos correntes 
e está se preocupando pouco com...

Por que a execução do PAC é baixa? Porque não 
temos capacidade de investir. Quer dizer, não adianta 
ter a ideia, colocá-la num book e juntar projetos priva-
dos, estatais e do Governo num belo programa que não 
tem viabilidade de execução. É por falta, exatamente, 
de capacidade de investir.

Então, o que é que diz ainda o Presidente Luciano 
Coutinho? “Devemos ter um Estado efi ciente combina-
do com as virtudes do mercado”. O Estado tem suas 
funções básicas, sociais, e tem a função de contro-
lador também. O Estado controlador é importante. O 
Estado empresário é que não existe. Não queremos 
ter o Estado empresário, mas o Estado controlador 
é importante para que a economia de mercado ande 
nos trilhos.

Além do mais, temos artimanhas fi scais para am-
pliar a margem de gastos. O Governo agora decidiu 
direcionar depósitos judiciais para o Tesouro, a fi m de 
suprir a necessidade de caixa. A MP nº 468 determina 
que depósitos feitos por cidadãos que questionam tri-
butos ou taxas sejam transferidos para o Tesouro.

Bom; e se esses cidadãos ganharem as causas 
judiciais? Esse dinheiro vai ter que voltar, gente! Então, 
é o uso indevido, porque esse dinheiro, no máximo, é 

um empréstimo. Na verdade, o Governo está usando 
indevidamente os recursos de depósitos judiciais.

Por decisão do Poder Executivo, a Câmara am-
pliou essa determinação a outros tipos de depósitos, 
como taxas e aluguéis devidos a órgãos públicos. 
Estima-se que a medida arrecadará a transferência 
de até R$5 bilhões, em 2009, e de R$6,4 bilhões, em 
2010. Ou seja, a situação de caixa do Governo não é 
boa. Ele, inclusive, usa depósitos que não são recur-
sos do Governo; isso não é arrecadação do Governo. 
Promove manobras, como atraso de devoluções do 
imposto de renda.

Recebi e-mails de aposentados que reclamam 
da sua inclusão na malha da Receita por conta de 
esclarecimentos sobre pensões pagas há 20 anos. 
Quer dizer, este ano eles resolvem colocar na malha 
fi na? Por que, se são pensões recebidas há 20 anos? 
Um absurdo!

Congela a liberação de emendas orçamentárias 
de bancada e individuais que somam R$14 bilhões.

Na avaliação de especialistas, o Governo promo-
ve uma farra fi scal que apenas demonstra a leniência 
com que trata a questão dos gastos públicos. 

Não vou parar de tratar deste assunto aqui des-
ta tribuna.

Eu assim continuarei fazendo, pois acho do meu 
dever, bem como da responsabilidade desta Casa fi s-
calizar e advertir o Governo na sua farra fi scal.

O Sr. Gerson Camata (PMDB – ES) – V. Exª me 
permite?

O SR. ANTONIO CARLOS JÚNIOR (DEM – BA) 
– Senador Gerson Camata.

O Sr. Gerson Camata (PMDB – ES) – Eu queria 
cumprimentar V. Exª. V. Exª mostra o seu desvelo, o 
seu carinho, a sua preocupação com o futuro do País 
quando defende a contenção dos gastos correntes. 
Contudo, há uma coisa interessante: se o Governo 
quisesse fazer caixa, Excelência – e não entendo por 
que não o faz –, poderia lançar mão dos chamados 
terrenos de Marinha e dos terrenos administrados 
pela SPU – Secretaria de Patrimônio da União. Se 
eles fossem vendidos, o Governo arrecadaria mais de 
R$32 bilhões. Daria para comprar os aviões franceses, 
submarinos, tudo isso, ou fazer um grande programa 
de habitação. Hoje, o Governo gasta mais para tomar 
conta desses terrenos do que arrecada com taxas que 
recebe sobre esses terrenos. Quase sempre alguns 
são invadidos, tem sempre problemas judiciais, com 
advogados para defender interesses da União nos ca-
sos. Então, por que o Governo se preocupa com esse 
patrimônio, quando poderia desenvolver as cidades, 
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melhorar o desenvolvimento urbano? V. Exª sabe que 
Vitória tem uma praça federal? A Prefeitura fez uma 
praça, aí a SPU disse: “Não, esse terreno é da União”. 
A Prefeitura deu a praça. A única praça federal do 
mundo é aquela lá, de Vitória. Então, veja V. Exª que 
o Governo faria um grande caixa se ele se preocupas-
se em urbanizar esses terrenos, se desfi zesse deles e 
produzisse riquezas investindo o que ele arrecadasse 
da venda desses terrenos.

O SR. ANTONIO CARLOS JÚNIOR (DEM – BA) 
– Senador Gerson Camata, concordo inteiramente com 
a posição de V. Exª, inclusive porque esses terrenos 
não são de serventia do Governo. Outra coisa: as ta-
xas anuais arrecadadas por esses terrenos são taxas 
ínfi mas, ou seja, não faz sentido manter um patrimônio 
imobiliário absolutamente inútil e que rende pouco. Se 
as taxas fossem elevadas, ainda se justifi caria. Con-
cordo inteiramente com V. Exª.

Agora, eu gostaria de falar um pouco da Bahia e 
da crise econômica.

A arrecadação, em 12 meses, caiu R$700 milhões. 
A situação não é boa, tanto que o Governo Jaques 
Wagner “comemorou” porque, em setembro, a queda 
foi de apenas R$4 milhões.

Ora, alega-se que a crise prejudicou o Estado 
da Bahia. Em parte, sim, porque nós temos uma eco-
nomia concentrada, inclusive no polo petroquímico, 
que corresponde a 30% da arrecadação do Estado, 
e a queda dos preços do petróleo realmente infl uiu 
na queda da arrecadação. Porém, a incapacidade do 
Governo do PT de atrair investimentos e de afastar 
plantas industriais já existentes agrava essa situação. 
A nossa infraestrutura é ruim: estradas, portos... Os 
portos são uma calamidade, e o Governo do Estado 
não se move para tentar uma solução imediata com o 
Governo Federal.

(Interrupção do som.)

O SR. ANTONIO CARLOS JÚNIOR (DEM – BA) 
– Só mais um minuto.

O Instituto dos Auditores Fiscais do Estado da 
Bahia afi rma que a queda de arrecadação não deve 
ser atribuída apenas à crise econômica que se abateu 
sobre o Estado, mas também ao aparelhamento político 
da máquina fazendária, uma prática, aliás, recorrente 
nos Governos do PT.

Na verdade, a Secretaria da Fazenda foi toma-
da. Do Secretário até toda a área operacional, ela foi 
aparelhada para objetivos políticos. Isso fez com que 
a máquina arrecadadora tivesse queda de efi ciência 
e, portanto, parte dessa queda de arrecadação vem 
da inefi ciência da máquina fazendária, isso conside-

rando que o Governo central ajudou bastante o Estado 
da Bahia: foram R$375 milhões do BNDES e US$400 
milhões do BID, numa operação aprovada aqui, no Se-
nado. Foi um dos Estados que teve mais reforço de re-
cursos do Fundeb: mais de 30%. Até setembro, a Bahia 
já recebeu 1,2 bilhão, ou seja, quase 300 milhões a 
mais do que recebeu no ano passado, e a situação de 
caixa não é boa. Também lá os gastos públicos não são 
controlados. Todavia, eu voltarei a abordar em breve 
esse assunto, porque gasto público é responsabilidade 
do Senado Federal e de nós todos.

Eu queria, por fi m, apenas saudar o jornal Tri-
buna da Bahia, de Salvador, que completou 40 anos 
na semana passada e que merece todos os nossos 
aplausos pela sua atividade nesse tempo todo, sempre 
buscando lutar pelas causas nobres da Bahia e com 
posicionamento editorial correto. Então, eu gostaria de 
saudar os 40 anos do jornal Tribuna da Bahia.

Muito obrigado, Srª Presidente.

Durante o discurso do Sr. Antonio Car-
los Júnior, o Sr. Marconi Perillo, 1º Vice-Pre-
sidente, deixa a cadeira da presidência, que 
é ocupada pela Sra. Serys Slhessarenko, 2ª 
Vice-Presidente.

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – Obrigada, Senador Antonio Carlos Jú-
nior.

Com a palavra, para uma comunicação inadiável, 
o Senador Gerson Camata.

Logo após, pela inscrição, usará da palavra a 
Senadora Marisa Serrano.

O SR. GERSON CAMATA (PMDB – ES. Para 
uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) 
– Srª Presidente, muito obrigado.

Srªs e Srs. Senadores, na Comissão de Justi-
ça, tramita um projeto de minha autoria que objetiva 
exatamente voltar a tornar crime o porte para uso 
de drogas, porque quando nós aprovamos aqui, em 
1996, aquela Lei da Descriminalização, nós fi zemos 
um grande trabalho para os trafi cantes: “Trafi cantes, 
agora podem vender tranquilos, podem comprar dro-
ga, podem, com a arrecadação das drogas, comprar 
metralhadoras, derrubar helicóptero que vocês estão 
liberados por lei do Congresso Nacional, que liberou 
o direito de uso de droga por seus usuários.

Então, fi cou uma dúvida para os juízes se ela foi 
descriminalizada ou despenalizada, e esse meu projeto 
é um pouco profético. Estou vendo o debate hoje, na 
televisão, sobre a internação involuntária do viciado de 
crack. Pela lei brasileira, pode acontecer só se a pes-
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soa consentir em ser internada. Os pais estão indo à 
Justiça para internar os fi lhos, que tentam matá-los.

Pois bem, agora não. Votando o meu projeto – ele 
tem de passar na Comissão de Justiça, depois, passar 
por aqui e, daqui a uns cinco anos, ele passará na Câ-
mara, se bem que essa medida era urgente –, o Juiz 
poderá determinar a internação dele, ou a prisão, ou 
interná-lo para tratamento, melhorando a situação dos 
pais, que não terão de recorrer ao Ministério Público. 
Então, é um projeto profético.

Eu queria colocar, diante desse debate sobre 
segurança nacional, que o problema do Rio trouxe à 
tona, que esse problema não é um problema do Brasil 
e nem do Rio de Janeiro. É um problema continental. 
A droga que está destruindo e matando a juventude 
brasileira não é produzida no Brasil. Ela vem dos nos-
sos vizinhos. As armas que estão municiando os ban-
didos que estão matando também não são produzidas 
no Brasil. Elas estão vindo de fora. Então, se todos os 
órgãos do Governo não se envolverem, entendendo 
que é um problema continental, não adiantam os pa-
liativos que estamos pregando por aí. 

Cadê o Ministério das Relações Exteriores me-
tido nisso? Nós fi zemos um acordo com o Paraguai. 
Estamos dando mais US$440 milhões ao Paraguai – 
que saem na conta de luz de todos nós, é bom que 
os senhores saibam. Nós não pedimos nada em troca 
ao Paraguai. 

Parem de roubar os nossos automóveis, parem 
de legalizar os carros brasileiros que são trocados por 
drogas; vigiem as suas fronteiras para que não entrem 
armas para os bandidos no Brasil; parem de mandar 
maconha para o Brasil, porque lá mandam e é insti-
tucionalizado com o apoio da polícia. Eu nunca vi um 
acordo internacional desse jeito: o Brasil dá tudo e não 
pede nada. É o “acordo caracu” – o Paraguai entrou 
com a cara –, porque não pode ser feito desse jeito 
um acordo internacional. 

Outro problema: fi zemos, agora, um acordo com 
Evo Morales. Foi a mesma coisa. A Polícia Federal 
prendeu armamentos vindo da Bolívia para o Brasil 
e cocaína vinda da Bolívia para o Brasil. Nós demos 
US$2 bilhões para Evo Morales e não pedimos nada 
em troca. Não fazemos nenhuma aliança para defen-
der os brasileiros dos armamentos e das drogas que 
vêm desses países. Com a Colômbia, há poucos dias, 
foi a mesma coisa. 

Então, o Ministério das Relações Exteriores tem 
de se envolver nesse processo. Ele é um processo 
intercontinental, internacional, de todo o continente 
americano. 

Outro problema: Ministério da Defesa. Desde a 
colonização portuguesa estamos defendendo o nosso 
litoral: quartéis, Marinha, Aeronáutica, tudo ao longo 
do litoral. 

O Brasil, hoje, está fragilizado; está sendo invadi-
do. A sua soberania está ameaçada pela sua fronteira 
seca por nossos vizinhos, que estão introduzindo armas, 
drogas e o diabo a quatro para dentro das nossas fron-
teiras, ameaçando o futuro do País, e nós não estamos 
percebendo isso. É hora de a defesa brasileira mudar 
o conceito. A invasão hoje não é pelo mar; a invasão é 
pela fronteira seca, que está acontecendo a toda hora, 
nessa fronteira que está desguarnecida.

Um outro problema. Vimos, há poucos dias, que 
o Brasil vai gastar R$34 bilhões para defender o Bra-
sil, comprando submarinos e aviões. Ninguém está 
ameaçando o Brasil. O Brasil “está deitado em berço 
esplêndido”, tranquilo. Nunca vi ninguém ameaçar o 
Brasil. Agora, os brasileiros estão ameaçados: estão 
sendo sequestrados, roubados, assaltados, assassi-
nados a todo momento. Quem precisa de defesa não 
é o Brasil, somos nós, brasileiros, que temos de cer-
car nossas casas como se prisões fossem enquanto 
os bandidos estão soltos na rua. Se pegassem estes 
R$34 bilhões e aplicássemos R$1 bilhão em cada Es-
tado melhorando o sistema penitenciário, melhorando 
o preparo da polícia, melhorando o salário da polícia, 
melhorando o serviço de informação da polícia, melho-
rando as condições de segurança para nós, brasileiros, 
que precisamos de segurança... O Brasil não precisa 
dessa segurança porque não há uma ameaça. Dos 
nossos vizinhos, por exemplo, a Argentina, R$25 mi-
lhões. Se eles invadissem o Brasil, nós os botaríamos 
para fora a tapa, porque não precisaríamos de tanto 
armamento. Contra os Estados Unidos não adianta 
querer botar quatro aviões para defender o Brasil, 
se bem que eles nunca ameaçaram o Brasil. Não sei 
quem está ameaçando o Brasil para se gastar tanto 
com a segurança do Brasil e não se gastar nada com 
a segurança dos brasileiros. 

Muito obrigado, Srª Presidente.
Muito obrigado, Srªs e Srs. Senadores.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-

co/PT – MT) – Obrigada, Senador Gerson Camata.
Com a palavra, pela inscrição, a Senadora Marisa 

Serrano. Logo após, pela Liderança do PSB, o Sena-
dor Antonio Carlos.

A SRA. MARISA SERRANO (PSDB – MS. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) 
– Obrigada, Srª Presidente.
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Srªs e Srs. Senadores, estamos vivendo, hoje, um 
tempo de revisão de conceitos. Aqueles conceitos que 
utilizavam fi ltros ideológicos rígidos e ultrapassados 
não são mais consentâneos com o mundo contem-
porâneo. Aliás, o Senador Gerson Camata acabou de 
falar nisso. É necessário termos mais audácia e uma 
outra postura frente aos problemas que vivenciamos 
hoje no País e no mundo.

O Sr. Gerson Camata (PMDB – ES) – Muito 
obrigado. 

A SRA. MARISA SERRANO (PSDB – MS) – É 
claro que os partidos políticos, instituições, universi-
dades, enfi m, todos aqueles que pensam neste País 
e que produzem conhecimento fazem grande esforço 
para se adaptar ao mundo em que vivemos, um mun-
do cheio de contradições. E é claro e evidente que 
os mais variados setores da nossa sociedade atuam 
com concepções diversas do que sejam democracia, 
direitos individuais e coletivos, valores humanos e 
ambientais. Tudo isso, essa diversidade, esse emba-
te ideológico é importante, porque é a partir dele que 
se constrói; é a partir de pensamentos antagônicos, 
pensamentos diversos que a gente vai construir aqui-
lo que é melhor para a sociedade brasileira e para a 
sociedade mundial.

Mas é claro que há ainda um grupo grande da 
nossa sociedade que tem difi culdade em perceber 
a mudança e aceitá-la. E é esse grupo difícil que, 
às vezes, toma ações e determina ações e atitudes 
que a gente não compreende, ou tem difi culdade de 
compreender. Por exemplo, considero um equívoco 
demonizar e estigmatizar os chamados movimentos 
sociais. Muitos fazem isso hoje em dia, mas é errado. 
Não podemos ter preconceito nem discriminação. Os 
movimentos sociais ajudam muito a sociedade brasi-
leira, têm ajudado muito aqui e no mundo. 

Eu não quero julgar os movimentos sociais sem 
antes compreendê-los. É necessário que se faça isso. 
Cada movimento social que atua em determinado setor 
tem as suas complexidades, tem as suas especifi ci-
dades e, principalmente, o seu histórico de lutas e de 
conquistas, de vitórias.

A que movimento social estamos nos referindo? 
Estamos nos referindo àqueles que acreditam no en-
frentamento, na violência, no isolamento como método 
de ação, ou àqueles que querem se inserir nos grandes 
movimentos contemporâneos do progresso humano e 
material? Essa é a questão que devemos e queremos 
compreender.

Não acho lógico, Srª Presidente, nem coerente 
criminalizar os movimentos sociais por preconceito e 

desinformação. Eles foram e são extremamente im-
portantes, como acabei de dizer. Sem eles, o Brasil 
viveria contradições sociais muito mais profundas e 
abrangentes do que aquelas que vivemos hoje. Sem 
os movimentos sociais não teríamos condições de 
criar um sólido mercado consumidor, nem uma socie-
dade democrática, com uma economia diversifi cada 
e abrangente, nem uma cultura diversifi cada como 
temos hoje no País.

Acredito que há ainda défi cits gerais, mas não 
podemos negar, em nenhum momento, que avança-
mos, o País está avançando, mesmo com os défi cits 
e as difi culdades que vivenciamos.

Por isso, Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, 
temos de criar condições para que os setores produti-
vos e propositivos dos movimentos sociais avancem e 
continuem contribuindo de maneira mais decisiva para 
a construção de um Brasil do pleno emprego e renda 
digna, com educação e saúde de qualidade, um Bra-
sil que defenda a liberdade como valor essencial para 
conquistar o desenvolvimento.

Aquele chamado movimento social dos confl itos 
certamente vai se esvaziar – nós já estamos vendo 
que está se esvaziando, que, aos poucos, está fi can-
do para trás. Ele vai fi car restrito àqueles que são do 
grupo do atraso, àqueles que não produzem, àqueles 
que confl itam.

Nesse aspecto, quero destacar o papel do movi-
mento social moderno e transformador. Aqueles seg-
mentos dos movimentos sociais que conseguiram se 
libertar da lógica ultrapassada da rebeldia sem causa. 
Por isso, sinto-me honrada, hoje, em ser partícipe ati-
va de um programa de apoio à agricultura familiar no 
meu Estado, Mato Grosso do Sul. 

Srª Presidente, juntei-me ao Deputado Federal 
Waldenir Moka, do PMDB, e preparamos um projeto 
de atendimento à agricultura familiar no nosso Esta-
do. Um projeto que veio de emendas parlamentares e 
verbas extra-orçamentárias, ambas do Ministério da 
Agricultura. O que propusemos? Um convênio entre 
a União e o Estado para ajudar a agricultura familiar. 
Como? Fazendo doação de uma cesta agrícola para 
esses pequenos produtores, sejam eles assentados, 
sejam da agricultura tradicional. Discutimos, Gover-
no do Estado e nós, o que colocaríamos nessa cesta 
para o pequeno produtor: sementes de uma forrageira, 
para que o pequeno agricultor tenha um gadinho de 
leite para a subsistência de sua família, para produzir 
o queijo, o doce de leite; que também tenha óleo die-
sel para conseguir trabalhar; ele precisaria de semen-
tes de hortaliças, de sementes de arroz, feijão, milho; 
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ele precisaria de calcário e de insumos. Então, essa 
cesta ajudaria o pequeno produtor a ir em frente. Isso 
nos oportunizou, junto com o aporte do Governo do 
Estado, a quantia de mais de R$2 milhões para aten-
dermos a pelo menos cinco mil pequenos produtores 
em 28 Municípios do meu Estado – e meu Estado tem 
poucos Municípios, são 78 Municípios, embora tenha 
macromunicípios, como Porto Murtinho e Corumbá, 
que pegam todo o Pantanal e são verdadeiros países 
dentro do meu Estado.

Eu acredito muito que nós estamos ajudando a 
viabilizar pequenos produtores, os assentados, traba-
lhando junto com eles naquilo que entendemos me-
lhorar a situação do País.

Então, há possibilidade de fazer isso, se todos nós 
ajudarmos. Por isso, acho que viabilizar movimentos 
sociais é trabalhar em conjunto com eles; é ser parceiro 
deles na luta que empreendem e em políticas afi rma-
tivas, como essa que acabei de mencionar.

Tenho absoluta certeza de que o processo de 
reforma agrária é complexo e deve ser feito com pla-
nejamento, apoio técnico, crédito e ação solidária.

Os países capitalistas que hoje ostentam os me-
lhores índices de desenvolvimento humano do mundo 
– vou dar dois exemplos aqui, os Estados Unidos e o 
Japão – construíram-se em cima de uma forte presen-
ça da agricultura familiar, cuja evolução desempenhou 
um papel fundamental na estruturação de suas eco-
nomias e, principalmente, garantiu sociedades mais 
democráticas e equitativas. 

Então, nós temos, sim, que apoiar a pequena 
agricultura, porque é dela que eu acredito que venha 
essa paz no campo e, principalmente, a solidez de-
mocrática que nós precisamos tanto no nosso País. 
Portanto, a agricultura familiar, além de contribuir para 
dinamizar o crescimento econômico, desempenha um 
papel estratégico que é o de garantir uma estrutura 
socialmente equilibrada em uma economia de base 
rural que sustenta um mercado consumidor urbano 
e industrial.

O setor agropecuário é sempre lembrado por sua 
importância na absorção do emprego e na produção 
dos alimentos, principalmente porque a agricultura fa-
miliar garante o autoconsumo das pessoas que estão 
no campo. Elas plantam, colhem, criam o seu gado 
para si próprias, para a sua subsistência; e, o que so-
bra, vendem para o seu consumo. Mas também ga-
rantem aí um caráter social muito grande. Mesmo que 
elas tenham menor produtividade e não tenham uma 
grande incorporação tecnológica, são fundamentais 
para a agricultura do nosso País. 

Por isso, Srª Presidente, eu queria falar aqui que 
o Censo Agropecuário brasileiro de 2006, que fala 
sobre o crescimento da agricultura familiar, apresenta 
índices interessantíssimos. E é bom que a gente diga 
isso, primeiro, porque a agricultura familiar representa 
40% da produção agropecuária brasileira – 40% vêm 
da agricultura familiar. E esse segmento emprega 13 
milhões de pessoas, 78% da mão-de-obra no campo. 
Setenta e oito por cento daqueles que estão no campo 
são da agricultura familiar. Então, como é que a gente 
não vai apoiar um setor como esse? Ele tem impor-
tância econômica e importância social.

Portanto, Srª Presidente, falei sobre esses casos 
porque aqui, no Congresso, tanto na Câmara dos De-
putados como no Senado, estamos discutindo inúme-
ras questões afetas ao campo. Estamos discutindo aí 
a reforma do Código Florestal Brasileiro, as alterações 
no índice de produtividade e no zoneamento agro-
ambiental, que vai dar pano para a manga. Eu tenho 
certeza de que vamos ter bons debates aqui e vamos 
tentar fazer o melhor. 

Mas quero terminar a minha fala dizendo que 
aquilo que precisamos ter com clareza é o seguin-
te: os recursos destinados aos diversos movimentos 
sociais, sejam eles públicos ou privados, ajudam a 
reduzir as desigualdades sociais no País? Outra per-
gunta: Eles contribuem para a melhoria da produção 
de alimentos? 

(A Srª Presidente faz soar a campainha.)

A SRA. MARISA SERRANO (PSDB – MS) – Ou-
tra pergunta: Foram úteis e são úteis para garantir a 
renda e o emprego das famílias mais pobres? Melho-
ram com sua ação o meio ambiente, o atendimento à 
criança, ao idoso, aos defi cientes? 

É isso que a sociedade organizada e esclarecida 
deseja saber, longe do debate meramente ideológico 
e eleitoral.

O que nós precisamos é o máximo de transpa-
rência. Garantir que os movimentos sociais brasilei-
ros, todos eles, que lidam com o meio ambiente, que 
lidam com a criança, que estão no campo, todos eles, 
aqueles que eu chamo movimentos sociais do bem, 
aqueles que estão interessados em melhorar a vida 
do brasileiro, aqueles que ajudam a construir um novo 
País, um País mais justo e solidário.. É por eles que 
todos nós temos que lutar juntos.

Muito obrigada.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-

co/PT – MT) – Obrigada, Senadora Marisa Serrano.
Concedo a palavra ao Senador Antonio Carlos 

Valadares, pela Liderança do PSB, e, logo após, pela 
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inscrição, falará o Senador Mário Couto, por cessão 
do Senador Garibaldi Alves Filho.

Tem a palavra o Senador Antonio Carlos Vala-
dares.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Blo-
co/PSB – SE. Pela Liderança do PSB. Sem revisão do 
orador.) – Srª Presidenta, V. Exª tem todos os atributos 
do sexo feminino e é de grande liderança.

Srª Presidenta, Srªs e Srs. Senadores, amanhã, 
a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional 
vai apreciar uma matéria que tem sido muito debati-
da e que tem sido polêmica, pois trata do ingresso da 
Venezuela no Mercosul.

Sabemos que o Brasil tem uma democracia es-
tável, uma situação jurídica estabilizada, o respeito 
do mundo. A atuação do Presidente da República e 
a atuação dos Poderes constituídos em nosso País 
são exemplo a ser seguido pelas nações civilizadas 
e democráticas do mundo inteiro. Não há perigo de 
contágio dos regimes discricionários ou totalitários no 
Brasil. Não há perigo de que a entrada da Venezuela no 
Mercosul venha a prejudicar a estabilidade democráti-
ca do nosso País e, consequentemente, a estabilidade 
democrática do bloco que faz o Mercosul.

Por essa razão é que, Sr. Presidente, apresentei 
um artigo que foi divulgado hoje pelo jornal O Estado 
de S.Paulo. Tive o privilégio de O Estado de S.Paulo 
aceitar minha opinião, mas, ao lado, colocando a opi-
nião contrária do Senador Eduardo Azeredo, Presi-
dente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional.

Então, Sr. Presidente, minha opinião é a que cons-
ta do artigo publicado no Estadão, no grande jornal O 
Estado de S.Paulo:

A história nos mostra que governantes passam, 
enquanto países e povos permanecem. Polêmicas em 
torno de questões ideológicas não devem barrar o pro-
gresso e o fortalecimento das nações. A América do 
Sul precisa de um bloco comercial cada vez mais forte, 
para fazer frente ao desafi o de transformar países em 
desenvolvimento em países desenvolvidos.

É sabido que os grandes conglomerados co-
merciais de países ricos agem com protecionismo e 
impõem taxas abusivas às importações de produtos 
oriundos de economias subdesenvolvidas. Para con-
trabalançar essa tendência, urge que os países sul-
americanos estejam unidos.

Discordâncias em torno da postura política de al-
gum mandatário não podem servir de caldo de cultura 

para barrar a entrada em bloco econômico de Nações 
tradicionalmente amigas.

Na última década, as exportações brasileiras 
para a Venezuela aumentaram mais de 850%, pois 
passaram de US$536 milhões, em 1999, para US$5 
bilhões, em 2008.

O saldo a favor do Brasil, em 2008, atingiu o mon-
tante de US$4,6 bilhões, o equivalente a 2,5 vezes o 
superávit obtido nas relações com os EUA.

O comércio mundial não se mantém atrelado a 
questões ideológicas, sejam elas políticas ou religiosas. 
Os países que fi zeram isso fracassaram e submeteram 
seus povos a privações.”

Faço questão de repetir esta frase: “O comércio 
mundial não se mantém atrelado a questões ideológi-
cas, sejam elas políticas ou religiosas. Os países que 
fi zeram isso fracassaram e submeteram seus povos 
a privações”. Prossigo:

Considero prudente – como já decidiram Argentina 
e Uruguai – que o Brasil também referende o protocolo 
de integração da Venezuela ao Mercosul. A exclusão 
seria um retrocesso nas relações multilaterais entre 
os países do nosso continente, podendo estimular o 
surgimento de um outro bloco comercial divisionista, 
fragilizando a posição do Mercosul.

Não estaríamos prejudicando um governo, mas 
sim rejeitando um povo que, como nós, deseja e merece 
o desenvolvimento. Como democrata, quero deixar bem 
claro que não tenho nenhuma simpatia pelos métodos 
do Sr. Hugo Chávez, que, para se manter no poder, 
utiliza-se de estratégias políticas discricionárias.

Esse é o artigo publicado em O Estado de 
S.Paulo no dia de hoje.

Requeiro, Srª Presidente, que, nos termos regi-
mentais, faça constar dos Anais da Casa o voto em 
separado que será apresentado amanhã por vários 
Senadores, inclusive por mim, que trata da inclusão 
da Venezuela no Mercosul. Esse voto em separado, 
favorável ao ingresso da Venezuela no Mercosul, é 
assinado pelos Senadores Romero Jucá, Inácio Arru-
da, João Pedro, Eduardo Suplicy, Francisco Dornelles, 
João Ribeiro, Geraldo Mesquita Júnior, Pedro Simon, 
Renato Casagrande e Antonio Carlos Valadares.

Agradeço a V. Exª, Srª Presidente.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR ANTONIO CARLOS VALA-
DARES EM SEU PRONUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – Obrigada, Senador Antonio Carlos. Sua 
solicitação será atendida na forma do Regimento.

Com a palavra, agora, o Senador Mário Couto, 
por cessão do Senador Garibaldi Alves Filho.

Logo após, para uma comunicação inadiável, o 
Senador Tião Viana.

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Srª Pre-
sidente, venho a esta tribuna, Senador Colombo, para 
mostrar o equívoco do nosso Ministro do Meio Ambien-
te. A nossa região, a região da Amazônia, a região do 
Estado do Pará foi extremamente prejudicada com as 
ações postas pelo Ministro Minc, do Meio Ambiente. 
Cheguei a pensar – e acho que estou certo – que o 
Ministro não bate bem da cabeça; que o Ministro é es-
tabanado; que o Ministro não é sério; que o Ministro 
é incompetente, Senador Cafeteira. E aqui estão os 
dados da incompetência do Ministro Minc. 

O Ministro Minc chegou à Amazônia – acho que 
nunca tinha ido à Amazônia – e mandou fechar tudo 
que foi madeireira; mandou fechar as indústrias do 
meu Estado e disse que o desmatamento na Amazô-
nia ia diminuir. 

Eu vim a esta tribuna, Senador Jarbas Vasconce-
los, chamei-o de Tio Patinhas – porque ele é daquelas 
pessoas iguais ao Tio Patinhas –, disse que ele era um 
louco, que ele não sabia o que estava fazendo, nem 
dizendo, e está aqui a verdade. Estão aqui as novas 
pesquisas dos institutos especializados nesta matéria, 
mostrando que o desmatamento na Amazônia aumen-
tou em 157%, batendo todos os recordes. 

Ei, Ministro, V. Exª é ou não é burro, Ministro? 
É ou não é burro, Ministro? Ministro, o Ibama deveria 
ser extinto. O Ibama não tem capacidade para fi sca-
lizar nada, Ministro. A primeira iniciativa de V. Exª era 
fechar o Ibama.

Aliás, Presidenta, até o Presidente Lula, numa 
entrevista na TV Globo, disse: “Vamos criar outro ins-
tituto, porque o Ibama não tem mais condições de fi s-
calizar nada”. É um órgão viciado, todos os brasileiros 
sabem disso. É um órgão altamente despreparado, 
viciado, sem nenhuma estrutura para fi scalizar o des-
matamento de uma Amazônia. 

Vou a Breves, a maior cidade da Ilha do Marajó: 
fecharam todas as madeireiras; se deixaram algumas 
abertas, foram duas ou três, no máximo. Onze mil de-
sempregados! 

Vim à tribuna, e disseram: “Aquele Senador é 
a favor do desmatamento”. É mentira. Sou tradicio-
nalmente contra o desmatamento, mas a maneira in-
competente como se age dói na alma de cada um. É 

visível a maneira errada e a incompetência com que 
se fazem as coisas. 

Depois, minha Presidenta, que acabou aquele 
dinheirinho das indenizações, do seguro-desemprego, 
veio a miséria. Estão lá 11 mil desempregados na mi-
séria. Na sexta-feira, um ato público, todos colocando 
luto e dizendo assim: “Olhe, Ministro, o que o senhor 
fez com a gente!”.

Será que esse Ministro maluco, será que esse 
Ministro incompetente... Não tenho medo, não. Ouviu, 
Ministro? Não tenho nenhum receio de que V. Exª possa 
fazer qualquer coisa contra a minha pessoa. Vim para 
cá para dizer a verdade e o que penso, Ministro. Penso 
que V. Exª é incompetente. Penso, Ministro. Penso que 
o seu partido é o principal causador do desmatamento 
na Amazônia, e vou ler aqui. Vou ler aqui, Ministro. 

Será que V. Exª não sabe de tudo isso, Ministro? 
Sabe, sim. V. Exª sabe, Ministro. V. Exª fecha os olhos. 
V. Exª quer aparecer. V. Exª vai à Amazônia, sobe nos 
troncos das árvores do mato e pede para ser fotografa-
do. V. Exª tem mania, é um desequilibrado, V. Exª quer 
aparecer, todos os dias, na imprensa. 

V. Exª vai lá e desemprega 11 mil pessoas, para 
aparecer nas televisões, Ministro. No fundo, no fundo, 
V. Exª sabe o que acontece – o que aconteceu no des-
matamento da Amazônia e o que vem acontecendo.

Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), 
é ele que diz, Ministro, e não adianta V. Exª questio-
nar, não. 

Agora, Ministro, vou ler e vou recordar alguma 
coisa aqui, para que V. Exª sinta o que fez com aqueles 
que trabalhavam dignamente para criar os seus fi lhos, 
colocando nas suas testas o suor digno, Ministro. V. Exª 
fez de todos eles uns abandonados, uns desemprega-
dos, uns sofredores, sem saber quem estava certo e 
quem estava errado. Fechou tudo, colocou a farinha no 
mesmo saco e não quis saber quem trabalhava certo 
ou quem trabalhava errado. Só quis se exibir. 

Revista Veja. Vou ler um pouquinho, para o Mi-
nistro saber o que toda a população brasileira sabe, 
Senador, querido, Tião Viana, das históricas dos des-
matamentos da Amazônia. Tem recente. Vou ler todas 
elas aqui. Semana a semana, vou ler uma. Peguei a 
mais antiga para ler e mostrar à população brasileira 
quem é o responsável pelo desmatamento da Amazô-
nia; se não é o PT! Se não é o PT! 

Olhem aqui: revista Veja, de 2006 – desde lá. Eu 
vou pegar desde lá, de 2006 para cá. Revista Veja: 

Assessora de Ana Júlia Carepa [atual Governa-
dora do Estado do Pará, naquela época, Senadora 
da República, vinha aqui nesta tribuna dizer que era 
séria, vinha aqui nesta tribuna mostrar moralidade, 
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Srªs Senadoras e Srs. Senadores] movimentou R2 
mil em propina.

Um acordo político livrou a Senadora Ana Júlia 
Carepa (PT-PA) de ser uma das indiciadas pela CPI 
da Biopirataria, que listou um grupo de petistas acusa-
dos de receber propina de madeireiros [Ministro olha 
aqui, Ministro!] para facilitar corte ilegal de madeiras 
no Pará.

Senador Flexa, aí os nossos irmãos do Marajó, 
os marajoaras queridos, passam fome, desemprega-
dos, porque o Ministro quer, porque o Ministro deseja. 
E olhem quem desmata a Amazônia! 

Vamos mais, vamos mais um pouquinho; vamos 
ler a Veja, só para recordar. Tem outras irregularidades 
que vou mostrar aqui – viu Ministro, para mostrar que 
V. Exª não é sério, para mostrar que V. Exª é incompe-
tente ou se faz de incompetente? 

A reportagem está na edição dessa semana da 
revista Veja, de 2006. Vou ler pequenas partes da re-
portagem: 

O relatório da CPI, segundo a revista, aponta 
que o gerente executivo do Ibama, Marcilio Monteiro 
[este rapaz era, na época, casado ou era o ex-marido 
da Senadora Ana Júlia Carepa], indicado pela senado-
ra, facilitava o esquema. Uma assessora de Ana Julia 
Carepa teria movimentado R$ 2 milhões em contas 
bancarias. O valor é dezesseis vezes mais alto do que 
a renda anual que Maria Joana declarou à Receita 
Federal [...].

Apesar do esforço do Partido dos Trabalhadores 
em abafar as investigações, conseguimos desmontar 
um dos mais escabrosos casos de corrupção na área 
ambiental do país’, avalia o presidente da CPI, o de-
putado Antonio Carlos Mendes Thame (PMDB-SP). 
O relatório da CPI pede ao Ministério Público o indi-
ciamento de sete pessoas, cinco delas ligadas ao PT 
[por desmatamento ilegal na Amazônia!].

Era uma Senadora da República, hoje Gover-
nadora do Estado do Pará, quem desmatava ilegal-
mente a Amazônia. Sabem quanto foi o aumento do 
desmatamento no meu Estado, só no Estado do Pará? 
O Estado do Pará foi o recordista no desmatamento 
– já foi terminar: 577 km2 de desmatamento. E adian-
tou desempregar tantas pessoas, Senador? Adiantou 
fazer a barbárie que fi zeram no Município de Breves, 
Altamira, Tailândia, Paragominas e outros? 

Hoje são, meu Senador, mais de 100 mil pesso-
as desempregadas por falta de planejamento desse 
maluco Ministro. 

Fundadora do PT no Pará, Ana Júlia é conhecida 
por seu envolvimento com os movimentos sociais e a 
causa dos sem-terra da Amazônia. Embora um acor-
do costurado entre parlamentares tenha poupado Ana 

Júlia e seu ex-marido de um pedido de indiciamento 
no relatório, a investigação da CPI esbarrou em uma 
série de indícios comprometedores para a dupla. Logo 
no início das investigações, a comissão recebeu de um 
sindicalista da região a denúncia de que parte da pro-
pina paga pelos madeireiros para conseguir autoriza-
ções [ilegais] para o desmate e o transporte ilegal de 
madeira era depositada em contas bancárias de uma 
assessora da senadora [de Ana Júlia Carepa][...].

Esse é o desmatamento ilegal da Amazônia, Mi-
nistro. Prenda a Ana Júlia Carepa! Peça o impeachment 
da Ana Júlia Carepa. Está mais do que comprovado.

(Interrupção do som.)

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Já vou 
descer.

Senador Flexa Ribeiro, eleição passada: fui visitar 
a região do Marajó, Breves. Cheguei a Breves, havia o 
descontrole emocional de quantos faziam política ali 
contra o PT. E eu queria saber, Senador, porque aquele 
descontrole emocional.

Aí veio a denúncia. A cada plano de manejo que 
recebia um candidato do PT, esse candidato vendia o 
plano de manejo ao madeireiro, que depositava na conta 
R$200 mil para a campanha do PT. Agora, Senador!

(Interrupção do som.)

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Esse ne-
gócio da Ana Júlia Carepa não é de hoje.

O que mais entristece, o que mais choca, o que 
mais afi rma a minha convicção de que não vale a pena, 
neste País, trabalhar pela dignidade, pela moralidade 
é ver um Ministro despreparado desempregar tantas 
pessoas no meu Estado. Onze mil em Breves, Senador 
Flexa. E por aí vai! V. Exª conhece tanto quanto eu. E 
o Ministro dizendo: “Fechando as madeireiras todas, 
o desmatamento para”. Aumentou em 157%, Senador 
Flexa Ribeiro! E não sou eu que estou dizendo, é o 
instituto especializado, Instituto Nacional de Pesqui-
sas Espaciais (Inpe), provando que esse Ministro é 
despreparado.

(Interrupção do som.)

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Sem pla-
nejamento, chega lá, batendo em todo mundo, metra-
lhadora em punho, metralhadora, igualzinho à época 
da ditadura militar, igualzinho à época da ditadura mi-
litar! Metralhadora em punho, fechando as madeirei-
ras, achando que todos eles eram corruptos e ilegais, 
quando não eram. Não tinha ilegalidade? Tinha. Esses, 
sim, fecham; esses, sim, prendem. Mas não podem 
colocar todo mundo no mesmo saco.

Presidente Lula, vou lhe fazer um pedido ao des-
cer da tribuna: troque esse Ministro, Presidente. Re-
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formule o Ibama, Presidente. Construa outro órgão, 
Presidente, para fi scalizar isso. Esse Ministro não tem 
capacidade, Presidente. Troque-o, Presidente. Troque-o 
pelo bem do nosso País, pelo bem do mundo, pelo 
bem da Amazônia. O mundo clama que a Amazônia 
não seja desmatada. 

Não queremos ver os nossos irmãos paraenses 
famintos, morrendo de fome, desempregados, com fi -
lhos, com suas famílias abandonadas. Faça isso, Pre-
sidente! Tome uma atitude de imediato. Reformule o 
Ibama e troque esse Ministro aloucado.

Muito obrigado, Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-

co/PT – MT) – Concedo a palavra, para uma comuni-
cação inadiável, ao Senador Tião Viana.

Logo depois, pela inscrição, falará o Senador Flá-
vio Arns, por permuta com o Senador Pedro Simon.

O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC. Para uma 
comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) – Srª 
Presidente, Senadora Serys, Srªs e Srs. Senadores, 
trago aqui um reconhecimento ao Ministério da Saú-
de, na fi gura do Ministro José Gomes Temporão, pelo 
lançamento, no dia de ontem, do chamado Protocolo 
Clínico e Diretrizes Terapêuticas para o Tratamento 
da Hepatite Viral Crônica pelo Vírus B e as Coinfec-
ções. Esse é um marco na história da saúde pública 
brasileira. O Brasil nunca teve uma política uniforme 
sobre um tema tão desafi ador como esse. À primeira 
vista, a impressão que se tem é a de que esse é um 
tema secundário, mas, quando se olham os números 
estatísticos atuais, observa-se um registro de casos 
da ordem de cinco milhões de pessoas infectadas – 
portadoras crônicas – pelos vírus das Hepatites B e 
C no nosso País, Senador Flávio Arns, sem contar os 
casos crônicos de Hepatite Delta, os casos de Hepatite 
Autoimune e outras formas obscuras de Hepatite que 
estão sendo estudadas em nosso País.

Então, é um dado da maior relevância, que en-
volve a vida de milhares de pessoas. Há idas e vindas 
no debate no Congresso Nacional sobre o tema. Inú-
meros Senadores já opinaram, em termos legislativos, 
sobre a proteção desses doentes, e o Brasil vivia uma 
situação de muita difi culdade em uniformizar o debate 
e uma conduta para o tratamento dessa doença.

Ontem, o Ministro reuniu todos os especialistas 
do setor; a Sociedade Brasileira de Hepatologia, com 
seu Presidente, Dr. Raimundo Paraná; e a Sociedade 
Brasileira de Infectologia. Foi apresentado, naquele 
momento, um grupo de trabalho dirigido pela Drª Leila 
Beltrão, da Universidade Federal de Pernambuco, que, 
desde 2003, tinha a incumbência de desenvolver um 
estudo de prevalência que mostrasse o diagnóstico real 
das Hepatites no Brasil, já que o Brasil estava inserido, 

em relação à transmissão da Hepatite B, como uma 
das áreas de maior ocorrência do planeta.

Também foram desenvolvidos estudos com rela-
ção à Hepatite A e à Hepatite C. O que se observou? 
Um decréscimo consistente na transmissão da Hepatite 
A no Brasil, seguramente por medidas como a vaci-
nação e o saneamento básico. Em relação à Hepatite 
B, desde 1998, há o acesso seletivo da população à 
imunoprevenção, à vacina, e, com isso, houve uma 
forte redução da doença, pelo menos nos estudos que 
foram apresentados de forma linear nas diversas regi-
ões do Brasil. Esse dado é muito relevante. Com não 
há vacinação para prevenção da Hepatite C, o registro 
apontado ali mostrou dados de muita preocupação: em 
torno de 2,2% da população está infectada pelo vírus 
da Hepatite C, e isso signifi ca que estamos falando em 
algo em torno de quatro milhões de pessoas, Senador 
Flávio Arns, em nosso País, vítimas da Hepatite C.

Lembro que, na Hepatite B, de cada cem casos, 
noventa evoluem para a cura espontânea, e dez vão 
evoluir para a forma crônica; na Hepatite A, 99,9% 
evoluem para a cura espontânea; e, na Hepatite C, 
em torno de 80% evoluem para a forma crônica, sen-
do que desses um grande percentual irá evoluir para 
a forma da cirrose hepática, para evoluções cruzadas, 
como câncer de fígado e outras situações de insufi ci-
ência hepática grave. Então, esta é uma das maiores 
causas de custos hospitalares elevados: o tratamento 
das complicações, que é forte causa de perdas de vida 
no Brasil e forte causa de inatividade para as funções 
laborativas desenvolvidas no dia a dia da sociedade.

Esse ato de ontem foi um marco que deve ser 
reconhecido em relação ao trabalho do Ministro José 
Gomes Temporão, antecedido pelo nosso Ministro da 
Saúde, Humberto Costa, que desenvolveu a decisão 
para o estudo que foi apresentado ontem e que fala 
de uma nova realidade para o tratamento dessas do-
enças. Há uma droga chamada Tenofovir, que, até 
então, era usada para o tratamento da Aids e que 
passou a receber autorização para o uso em relação 
à Hepatite B em nosso País. É uma droga da maior 
importância pelo acesso dela em termos de custo e 
pelo resultado efi ciente do ponto de vista científi co que 
se apresentou ali.

Algo que mais me trouxe emoção naquele en-
contro com o Sr. Ministro da Saúde foi que, pela pri-
meira vez na história do Brasil – uma doença que é 
negligenciada entre as Hepatites é a Hepatite Delta, 
chamada antigamente de Febre Negra de Lábrea, que 
dizimava famílias inteiras no interior da Amazônia, uma 
doença que ocorre em comunidades rurais, em comu-
nidades de áreas de fl orestas no Brasil –, o Ministério 
assumiu um protocolo autorizando o tratamento, com 
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uma norma ministerial, para a Hepatite Delta no Bra-
sil, que ocorre somente quando associada com o ví-
rus da Hepatite B.

Eu, que fui autor de uma tese do mais amplo 
estudo no Brasil sobre a Hepatite Delta, apontei, no 
meu estudo, por exemplo, que, no pequeno Município 
do Estado do Acre chamado Porto Walter, 89% das 
pessoas já haviam sido infectadas pela Hepatite B 
e que 11% da população inteira estavam infectados 
pela Hepatite Delta. Aí, imaginamos a dimensão des-
se problema dentro da Região Amazônica. Por isso, o 
signifi cado tão importante disso para a saúde pública 
e para a proteção das pessoas.

Ao longo dos anos, testemunhei, nos corredores 
dos hospitais, crianças com câncer, adultos jovens 
com cirrose hepática, fi las de transplantados no Bra-
sil. Então, é muito importante observar o que aconte-
ceu ontem, em que se mostrou um acesso maior aos 
transplantes, um acesso maior ao tratamento, uma 
resposta melhor, a proteção de pessoas doentes com 
um tratamento acessível e racional. E essa é uma nor-
ma ministerial. No início dos anos 90, eu brigava pela 
implantação desse tratamento no Brasil, e o próprio 
Ministério da Saúde discordava, porque dizia que não 
era uma afi rmação consistente e segura o tratamento, 
porque, naquela época, esse tratamento apenas se 
dava nos Estados Unidos. Agora, vejo uma evolução 
fantástica, digna de reconhecimento.

Com a licença da Srª Presidente, encerrarei, ou-
vindo as palavras do querido Senador Flávio Arns.

O Sr. Flávio Arns (PSDB – PR) – Senador Tião 
Viana, quero parabenizar V. Exª pelo pronunciamento 
e também o Ministério da Saúde pela iniciativa. E que-
ro só reforçar, dizendo que um protocolo em relação a 
uma doença como a Hepatite traz, sem dúvida, segu-
rança para a população, acesso à cidadania, acesso a 
medicamento e a tratamento, uma orientação nacional 
baseada no conhecimento científi co e no desenvolvi-
mento dessa área. Então, só existem motivos de alegria 
e de satisfação. O que desejamos – e V. Exª participa 
muito desses debates, e deles também tenho parti-
cipado – é que estendamos isso para todas aquelas 
doenças que possam ser incluídas na lista de medi-
camentos com protocolos bem defi nidos, para, assim 
inclusive, minorarmos signifi cativamente o processo 
de judicialização em nosso País. Quero me associar 
inteiramente ao pronunciamento de V. Exª.

(Interrupção do som.)

O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC) – Agradeço à 
Srª Presidente a tolerância, por me conceder mais um 
minuto, e a V. Exª, Senador Flávio Arns, que enriquece 
meu pronunciamento, sendo comigo autor de um dos 

mais relevantes projetos sobre esse tema, que é o de 
estabelecermos a regra em relação às doenças chama-
das negligenciáveis, quando que não há uma proteção 
em relação a como atender o doente na necessidade 
de medicamento. Nós dois nos associamos a uma exi-
gência ética da sociedade e da comunidade científi ca, 
que pedia a revisão dos protocolos em tempo regular, 
anualmente, estabelecendo regras, para que ninguém 
fi que na fi la, esperando um tratamento não atendido, 
quando a razão científi ca assim o determinar.

Então, agradeço muito a V. Exª. Estamos falando 
em algo que afeta, pelos menos em relação às Hepa-
tites, cinco milhões de brasileiros. São cinco milhões 
de famílias afetadas, com prejuízo na sua qualidade 
de vida.

Muito obrigado.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-

co/PT – MT) – Obrigada, Senador Tião Viana.
Com a palavra, pela inscrição, o Senador Flávio 

Arns, por permuta com o Senador Pedro Simon. Logo 
após, pela Liderança da Minoria, o Senador Raimun-
do Colombo.

O SR. FLÁVIO ARNS (PSDB – PR. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Agrade-
ço, Srª Presidente.

Quero, no meu pronunciamento de hoje, desta-
car o recebimento de uma publicação da Federação 
Nacional das APAES (Associações de Pais e Amigos 
dos Excepcionais), que tem como título Autogestão e 
Autodefensoria: conquistando autonomia e partici-
pação. V. Exª, Srª Presidente, inclusive, como Relatora 
do Orçamento da LDO do ano passado, empenhou-se 
sobremaneira para que a LDO (Lei de Diretrizes Orça-
mentárias) fosse alterada, a fi m de que as entidades 
que atendem pessoas com defi ciência pudessem ser 
benefi ciadas com recursos da União também para fi -
nalidades de investimento de capital. E a Federação 
Nacional das Apaes lança esse livro essencialmente 
sobre autodefensoria ou, como muitos denominam, 
autoadvocacia, isto é, que a pessoa com defi ciência 
seja ela própria a advogada de suas causas. Inclusi-
ve, existe um pensamento muito utilizado na área da 
pessoa com defi ciência, que diz “nada sobre nós sem 
a nossa participação. Nada sobre nós sem nós, sem 
a nossa participação”.

E a Federação Nacional das Apaes se dedica 
essencialmente, dentro dos seus objetivos, à questão 
da pessoa com defi ciência intelectual, chamada defi ci-
ência mental. E se diz, então, neste documento que a 
pessoa com defi ciência tem que ser a autodefensora, 
a autoadvogada. Isso signifi ca que as pessoas com 
defi ciência devem participar das diretorias, devem ser 
eleitas, devem participar dos congressos, dizer o que é 
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importante para a sua independência, para a sua auto-
nomia, para a sua dignidade, sempre dentro daquele 
aspecto de que a pessoa com defi ciência é a pessoa 
ou o especialista ou a especialista na sua área. Isso 
em todas as áreas. 

Por exemplo, discutindo em Curitiba com pessoas 
com defi ciência auditiva que sentiam difi culdades em 
acompanhar o ensino médio regular na escola comum, 
essas pessoas diziam: “Queremos um ensino médio 
especial, porque temos difi culdades”, elas argumen-
tavam, “de acompanhar, junto com outras quarenta, 
cinquenta, sessenta pessoas, as aulas de Física, de 
Química, de Biologia”. Tinham que fi car um turno in-
teiro naquela aula dita normal e, no contraturno, ter a 
explicação das matérias repetidas por um professor 
especializado. 

Então, nesse sentido de autoadvocacia, autode-
fensoria, as próprias pessoas dizem que querem um 
ensino médio especial, porque, assim, terão mais chan-
ces de aprender Física, Química, Biologia, Matemática. 
Com isso, terão mais chances de serem aprovados em 
um vestibular e também de terem acesso a um trabalho 
mais independente, com melhor remuneração, mais 
adequado às necessidades. Enfi m, a própria pessoa 
com defi ciência, seja cegueira, surdez, defi ciência fí-
sica ou paralisia cerebral, aqui nesta publicação da 
Federação Nacional das Apaes, está dizendo que a 
pessoa com defi ciência intelectual deve também ser 
autodefensor, autoadvogado. Portanto, esta publicação 
nos leva a pensar sobre esse assunto.

É a experiência da Federação Nacional das Apaes 
que vem sendo colocada em prática nos últimos oito 
a dez anos, nos congressos nacionais, nos encontros 
nacionais. E, como fruto dessa caminhada, consolidou-
se o pensamento, a orientação. As conclusões foram 
consolidadas nos congressos todos, a fi m de transmitir 
para a sociedade o relato de uma experiência que é 
fundamental: as necessidades da pessoa com defi ci-
ência intelectual se estendem por toda a caminhada da 
vida. Quando são adolescentes e adultos, que é o caso 
da autodefensoria, os grandes desafi os se encontram 
na área do trabalho, qualifi cação para o trabalho, aces-
so à saúde, acesso à educação, momentos de lazer, 
momentos de esporte, participação em namoro, em 
casamento, o processo de envelhecimento. 

Então, em relação a todos esses direitos fun-
damentais, discute-se, coloca-se nessa publicação o 
caminho percorrido pelos autodefensores eleitos nas 
Apaes, em cada Município, em mais de dois mil Mu-
nicípios do Brasil que contam com as entidades. O 
autodefensor moço, a autodefensora moça, homem, 
mulher, nos Estados também são eleitos e, no contexto 
nacional, eleitos entre eles próprios aqueles que vão 

defender, no contexto do Brasil, as necessidades e os 
direitos da área. Isso está de acordo com princípios 
mundialmente aceitos. 

Se pensarmos o que o mundo discute, veremos 
que se discute essencialmente quatro temas. Primei-
ro: inclusão social. A pessoa com defi ciência deve 
participar de todos os aspectos da comunidade, estar 
presente no orçamento da educação, da saúde, do 
esporte, da cultura, do trabalho, em todas as políticas 
públicas. Segundo: direitos humanos. No mundo inteiro 
se luta, como no Brasil também, a nossa Constituição 
aponta nesse sentido, a Convenção da ONU para os 
Direitos da Pessoa com Defi ciência, as nossas leis, 
para a realização de dignidade e de cidadania. Tercei-
ro aspecto, igualmente importante no mundo inteiro: 
escutar as famílias. As famílias têm muito a nos dizer 
sobre o que é importante para a felicidade dos seus 
fi lhos que apresentam algum tipo de defi ciência. A fa-
mília sabe a necessidade do fi lho autista, do fi lho com 
defi ciência física, do fi lho ou fi lha surdo, cego, com 
defi ciência múltipla e as preocupações da família têm 
que se tornar as nossas preocupações. E o quarto as-
pecto é a autodefensoria, a autoadvocacia, algo que 
se debate também no mundo inteiro. Vamos escutar a 
própria pessoa e sua família, eles são os especialis-
tas. Vamos agir em função do que eles coloquem, do 
que eles falem. 

Então, em sintonia com aquilo que o mundo de-
bate, a Federação Nacional das Apaes do Brasil, o 
maior movimento do mundo nessa luta de pessoas 
com defi ciência, coloca à disposição da comunidade 
brasileira o livro Autogestão e Autodefensoria. Nes-
se sentido, Srª Presidente... Se me permite só mais 
um minuto... 

(Interrupção do som.)

O SR. FLÁVIO ARNS (PSDB – PR) – Obrigado, 
Senadora Serys Slhessarenko.

Então, nesse sentido, é uma leitura para todas 
as pessoas que gostam dessa área da pessoa com 
defi ciência, que apreciam ver o histórico da implan-
tação de um processo que já vem de 2001, quando 
da realização do Congresso Nacional das Apaes, em 
Fortaleza, e que agora se consolida numa publicação. 
Assim, quero parabenizar a Federação Nacional das 
Apaes, os pais, professores, funcionários, amigos e, 
particularmente, as pessoas com defi ciência, que são 
autodefensores, autodefensoras e que lutam por uma 
vida melhor e mais digna.

Obrigado, Srª Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-

co/PT – MT) – Obrigada, Senador Flávio Arns.
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Pela Liderança da Minoria, o Senador Raimun-
do Colombo. E, logo após, pela inscrição, o Senador 
Jarbas Vasconcelos.

O SR. RAIMUNDO COLOMBO (DEM – SC. Como 
Líder. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, Se-
nadora Serys Slhessarenko, Srªs e Srs. Senadores, 
é sempre muito bom ouvir o Senador Flávio Arns e 
perceber a sua identidade com uma luta que ele faz, 
e dá ao Brasil uma grande contribuição, tornando-se 
um exemplo para todos nós, já que exercita a sua 
vida pública como uma missão. Por isso, eu gostaria 
de, aqui, reconhecer esse trabalho do Senador Flávio 
Arns e destacá-lo, porque para nós também se torna 
uma referência. É tão bom ver um trabalho com tanta 
dedicação! 

Srªs e Srs. Senadores, também gostaria de co-
locar uma questão dentro dessa mesma linha, qual 
seja, chamar a atenção das instituições e das pessoas 
para os grandes problemas que a sociedade brasileira 
enfrenta. O jornal O Globo, de ontem, mostra na sua 
manchete: “200 mil pedras de crack apreendidas só 
neste ano”. Nós sabemos que o nível de apreensão é 
muito baixo entre o que de fato circula no seio da socie-
dade. Se isso parece, assim, uma coisa mais abstrata, 
se lermos a matéria e compreendermos o que aconte-
ce – a violência do crack e as suas consequências –, 
começamos a perceber, aqui, o desabafo de um pai: 
“Finalmente, consegui internar o meu fi lho”. É um mú-
sico viciado que matou a namorada, uma notícia que 
impactou o Brasil. É uma pena que esse internamento 
tenha sido em um presídio, dada a violência de uma 
ocorrência em consequência da questão do crack. O 
que me anima é que a sociedade começa, agora, a 
perceber essa doença que está contaminando, de uma 
forma tão grave e tão volumosa, uma grande parte dos 
jovens do nosso País. 

Em Santa Catarina, quase metade dos veículos 
tem um adesivo colado: “Crack, nem pensar”. É uma 
campanha de uma rede de televisão, a RBS, um se-
tor de comunicação. Mas já se percebe que os notici-
ários também estão dando ênfase. Nós percebemos 
que não é apenas a polícia, somente a polícia, que 
vai conseguir resolver esse problema. Nós temos de 
nos integrar a essa luta, como sociedade civil, como 
organizações religiosas...

Agora, no dia 25, os jovens, por intermédio da igre-
ja, reuniram-se em todo o Brasil mostrando exatamente 
um movimento, criando um movimento, chamando a 
atenção para o desafi o dos jovens do nosso País.

Quero ver se conseguimos votar hoje a Emenda 
Constitucional nº 42, a PEC da Juventude, exatamente 
para traçar uma política pública de proteção aos jovens. 
Hoje, mais da metade das pessoas presas no Brasil 

estão na faixa de 18 a 29 anos. A maioria dos crimes 
que ocorrem no Brasil também atinge essa faixa. O 
jovem, ao mesmo tempo em que é a maior vítima, é 
também o que mais comete o crime. Não temos políti-
cas públicas efi cientes e o resultado é defi ciente.

Eu estava vendo na Internet uma frase que tem 
num livro, não lembro agora o autor, que diz exata-
mente o seguinte:

Somos a única geração de toda a história que 
conseguiu destruir a capacidade de sonhar dos jo-
vens. Nas gerações passadas, os jovens criticavam os 
conceitos sociais, sonhavam com grandes conquistas. 
Onde estão os sonhos dos jovens? Onde estão seus 
questionamentos?

O sistema social é tão agressivo que tornou os 
jovens passivos, controlou-os internamente, roubou-
lhes a identidade, transformou-os em um número de 
identidade. Eles não criticam o veneno do consumismo, 
a paranóia da estética e a loucura do prazer imediato 
produzidos pelas propagandas da mídia. Para muitos 
deles, o futuro é pouco importante. O que importa é o 
hoje. Não têm uma grande causa para lutar.

Na verdade, esse processo de massifi cação fez 
com que perdêssemos valores. O Senador Flávio Arns 
colocou a importância da família exatamente no resga-
te de valores, de princípios. Não vamos regulamentar 
isso com lei, nem apenas com a autoridade policial. 
E esta é a grande questão que está aí, desafi adora, 
para nós: voltar a trazer os valores da vida comunitá-
ria, da relação humana, dos princípios da vida familiar 
para que possamos devolver aos jovens a esperança, 
a capacidade de sonhar e reencontrar o caminho do 
bem, o caminho de construir cada vez mais.

Eu vejo, por exemplo, o foco que se dá agora às 
Olimpíadas como uma grande ação e fundamentada, 
basicamente, em construir estádios, mas ninguém fala 
em preparar os jovens, dar a eles condição de vencer 
a ociosidade por meio do esporte, abrir mercado de 
trabalho para aqueles que se preparam para enfrentar 
essas grandes coisas que aí estão.

Temos que usar os veículos de comunicação, sim, 
para estabelecer uma guerra forte contra as drogas. 
De repente, vemos no Brasil uma série de crimes hor-
rorosos que são cometidos. Durante um mês, isso tem 
grande impacto. Discutimos nesta Casa a redução da 
idade penal, todas as ações que podem ser decorren-
tes disso, mas, logo depois, isso vai para a gaveta, cai 
no esquecimento, parece que faz parte de uma coisa 
que causou grande impacto num momento, mas que 
depois cai numa rotina, e é mais uma coisa comum. De 
repente, alguns marginais derrubam um helicóptero e 
isso causa grande impacto em todo o Brasil, repercute 
durante uma semana e, logo em seguida, acaba.
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Acho que foi exatamente essa inapetência, esse 
desinteresse de autoridades que permitiu que vivêsse-
mos hoje o quadro que o Rio de Janeiro vive, uma das 
cidades mais encantadoras do mundo, com todas as 
condições de sediar a Olimpíada e tudo que quiserem 
fazer, pelas condições que tem, mas que convive com 
uma realidade que dá insegurança a todos. 

Hoje, em muitas pesquisas que são feitas entre 
adolescentes no Rio de Janeiro, a referência para eles 
é o trafi cante. Não há mais o princípio da autoridade; 
releva-se o mérito. Nós estamos cheios de problemas 
nessa área e quando vemos todo esse problema da 
droga... E eu cito aqui um jornal do Rio de Janeiro, um 
jornal nacional, mas se você olhar o de São Paulo ou de 
qualquer pequena cidade, um jornal semanal ou diário, 
vai encontrar de forma clara uma página destinada a 
ocorrências policiais, e 80% dessas ocorrências estão 
ligadas ao problema da droga. E o Estado existe para 
quê? Qual é a função do Estado? Proteger, proteger 
as pessoas; enfrentar as epidemias, as pandemias. E 
esta é o quê? Parece que nos mobilizamos tanto para 
falar da gripe asiática – e realmente não poderia ser 
de outra forma – mas e esta que está aqui? Exata-
mente, falta uma política pública corajosa determinada 
para enfrentar, na raiz, os grandes problemas. E aí, a 
sociedade precisa ser instada a participar e dar sua 
colaboração, que considero muito importante. Sinto 
que os jovens estão participando, estão despertando, 
estão contribuindo de forma signifi cativa para criar um 
novo momento.

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

O SR. RAIMUNDO COLOMBO (DEM – SC) – Pois 
não, Senador Mário Couto, com o maior prazer.

O Sr. Mário Couto (PSDB – PA) – Senador Rai-
mundo Colombo, V. Exª, na tarde de hoje, passa a 
falar de um assunto importante para a Nação brasilei-
ra. V. Exª traz a preocupação de todos os brasileiros. 
Ontem, eu perguntava a um Senador, que também 
falava do assunto segurança, na tribuna: “Por que os 
governantes não investem na segurança?”. O nosso 
País, hoje, Senador, está um caos. No meu Estado, 
morrem três pessoas assassinadas, por bala, por dia, 
Senador, doze em cada fi nal de semana no Estado 
do Pará. O que acontece no Rio hoje... Meu segundo 
pronunciamento nessa tribuna, como Senador da Re-
pública, foi sobre esse assunto. A minha preocupação, 
há dois anos e meio, era com a segurança do País. Eu 
dizia que o País estava em guerra, que os bandidos 
estavam tomando conta do País e mostrei a estatísti-
ca de morte de militares. Pegue, hoje, a estatística de 
morte mensal de militares – pegue hoje – para V. Exª 
verifi car se não é uma guerra! Nós estamos em guerra 

neste País. Nenhuma providência se toma. Nenhuma. 
“Ah, porque tem que fazer a base para se combater...” 
Todo mundo sabe disto, que a base é a educação nes-
te País. E agora? Vamos deixar o cidadão morrer no 
meio da rua, Senador? É o que está acontecendo no 
País hoje, Senador.

(Interrupção do som.)

O Sr. Mário Couto (PSDB – PA. Fora do micro-
fone.) – Parabéns pela preocupação de V. Exª! 

O SR. RAIMUNDO COLOMBO (DEM – SC) – 
Queria agradecer o Senador Mário Couto e dizer exa-
tamente que essas coisas são perceptíveis.

Há quinze anos, no Rio de Janeiro, eu visitava um 
conterrâneo meu, que era embaixador, aposentou-se 
e estava morando no Rio. Comecei a elogiar o Rio. Ele 
disse para mim: “Se não enfrentarem, imediatamente, 
esses problemas que estão ocorrendo no Rio, isto aqui 
vai virar uma loucura”. Eu me recordo. Isso foi há quinze 
anos. Exatamente o que ele disse aconteceu.

Eu queria fazer um pedido aqui, Senadora Serys. 
Como, provavelmente, nós vamos votar hoje as medi-
das provisórias, peço que inclua, na pauta de hoje, a 
emenda à Constituição da juventude. É absolutamente 
fundamental que a Secretária Claudia Lyra nos ajude, 
porque, se nós vamos votar a PEC da Polícia de Ron-
dônia, que se inclua também a PEC da Juventude, 
para que a gente possa estabelecer políticas públicas 
e mecanismos adequados para enfrentar esse outro 
problema. 

Tenho todo o respeito ao projeto de emenda 
constitucional que foi aprovado na Comissão de Jus-
tiça, vou votar a favor e acho que é esse o caminho, 
mas já está na pauta, consta da Ordem do Dia, a PEC 
da Juventude. Ela precisa ser votada e a ela deve ser 
dada prioridade, porque é um instrumento fundamen-
tal para estabelecermos as políticas públicas e con-
seguirmos enfrentar e dar melhores mecanismos de 
apoio aos jovens. 

Existe o Estatuto da Criança e do Adolescente, 
existe o Estatuto do Jovem, mas não existem os des-
dobramentos da Constituição para proteger a juven-
tude do nosso País.

Obrigado, Senadora.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-

co/PT – MT) – Obrigada, Senador Raimundo Colombo. 
Quanto à sua solicitação com relação à votação da 
PEC da Juventude, informo que essa matéria consta 
da pauta. É o Item 10. Estando desobstruída a pauta, 
como está, há totais possibilidades de que essa ma-
téria vá à votação na sessão de hoje.

Concedo a palavra, pela inscrição, ao Senador 
Jarbas Vasconcelos.
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O SR. JARBAS VASCONCELOS (PMDB – PE. 
Pronuncia o seguinte discurso. Com revisão do ora-
dor.) – Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, nada 
que o Presidente Luiz Inácio Lula da Silva faça ou 
diga me surpreende mais diante de todos os absur-
dos que ele proclamou e apoiou em quase sete anos 
de Governo.

No futuro, os historiadores, com toda certeza, 
farão um gigantesco esforço para compreender como 
essa gestão conseguiu chegar ao fi nal tendo à sua 
frente um líder altamente popular, mas que, infeliz-
mente, trata tudo na base da brincadeira, da piada e 
das invencionices palanqueiras. Realmente, Srª Pre-
sidente, é um fenômeno a ser estudado.

Há algum tempo, o Presidente Lula se comparava 
a Getúlio Vargas e a Juscelino Kubitschek, mas esses 
modelos foram insufi cientes para o Presidente. Lula, 
agora, se compara a Jesus, como ocorreu na recente 
entrevista ao jornalista Kennedy Alencar, publicada na 
última quinta-feira na Folha de S.Paulo. 

O mais recente dos abusos cometidos pelo Pre-
sidente da República ocorreu durante a viagem que 
a trupe teatral governista realizou nos Estados de Mi-
nas Gerais, Bahia e Pernambuco. Foi uma verdadeira 
turnê eleitoral. Nunca antes, na história deste País, 
um chefe de governo em período democrático abusou 
tanto da legislação eleitoral quanto o Presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva. 

De “visita técnica”, a passagem pelas obras da 
transposição do Rio São Francisco não tinha nada. 
Essas, inclusive, andam a passo de tartaruga, pois o 
Governo Lula só liberou 3,68% dos R$ 1,68 bilhão da 
dotação orçamentária para este ano. 

Em 2008, ano passado, as migalhas foram se-
melhantes: apenas 7,31% do previsto. Isso tem nome: 
incompetência gerencial. 

Lula deveria era viajar menos e governar mais. 
É público e notório que o Presidente tem enfado em 
administrar. Ele prefere o papel midiático de mestre de 
cerimônias do Governo. Essa avaliação não é apenas 
minha ou da oposição, todos aqueles com um mínimo 
de senso crítico identifi cam essa farsa, como destacou, 
de maneira precisa, o jornalista Marco Antonio Rocha 
em sua coluna no Estado de S. Paulo, 

O Presidente Lula imita Sócrates. Anda por Ceca 
e Meca acompanhado dos discípulos, como o fi lósofo 
grego. A semelhança fi ca por aí. Onde para, o Presi-
dente distribui ensinamentos, às margens dos rios ou 
debaixo de árvores. Ora para o Ibama, recriminando 
seus técnicos por excesso de exigências de respeito 
ao meio ambiente; ora para o Tribunal de Contas, por 
fi scalizar demais as contas do Governo; ora para os 
jornalistas, porque insistem em duvidar das suas afi r-

mações; ora para os empresários, porque não sabem o 
quê, quando, onde e como investir; ora para os políticos, 
explicando por que é necessário fazer alianças.

Sob o comando do Presidente, assunto sérios 
como a fraude do Exame Nacional do Ensino Médio 
e uma concorrência internacional para a compra de 
aviões se transformam em galhofa, em pilhéria. 

Lula ainda tem o cinismo de insinuar o envolvimen-
to da Oposição nas trapalhadas dos seus auxiliares. 

Os aloprados, não foram embora. Eles continuam 
no Governo, desmoralizando o Enem, querendo taxar 
a caderneta de poupança, retendo as restituições do 
Imposto de Renda e tentando criar novos impostos 
para a gestão gastadora e perdulária do PT.

A viagem ao São Francisco foi apenas mais um 
capítulo da novela na qual o Presidente da República 
tenta fazer da Ministra Dilma Rousseff a sua sucessora 
no Palácio do Planalto. Sem nunca ter sido testada nas 
urnas, dependendo apenas do slogan marqueteiro de 
“Mãe do PAC”, ela deixa muito a desejar. A verdade é 
que a candidatura da Ministra se sustenta apenas na 
obsessão eleitoral do Presidente da República. 

Lula não foi ao Nordeste inaugurar obras, com 
dois presidenciáveis a tiracolo, como chegou a dizer na 
semana passada. Na verdade, Lula terminará o man-
dato sem entregar nenhuma das grandes obras que 
ele tanto gosta de visitar no nosso Nordeste. Por um 
motivo simples, Senador Marco Maciel: seu Governo 
é bom de retórica, de conversa e de discurso de pa-
lanque, e péssimo de execução. 

Srª Presidente, como bem registrou o jornal O 
Estado de S.Paulo no editorial “O Palanque do São 
Francisco”, publicado no último dia 16, o Governo Lula 
é marcado “pelo abismo entre o que o seu Governo 
faz e o que ele diz que faz”.

Na hora de trabalhar, o Governo se perde nos 
labirintos da incompetência e das irregularidades. Daí 
vem o ódio mortal que o Presidente da República tem 
da Oposição. O Senador Marconi Perillo, aqui presente, 
é vítima, inclusive, do ódio do Presidente da República, 
pelo simples fato ter denunciado com antecedência o 
escândalo do mensalão. 

O Presidente da República tem ódio mortal da 
Oposição, dos órgãos fi scalizadores e da imprensa, 
que, em sua visão, deveria ter o papel de noticiar os 
fatos, e nunca de investigar as ações do Governo ou 
de seus aliados de ocasião.

Só não vê quem não quer, Srªs e Srs. Senado-
res: o Presidente Lula está utilizando recursos públicos 
para alavancar a candidatura da Ministra, agredindo a 
legislação eleitoral acintosamente.

Estou convencido de que as mordomias da Pre-
sidência da República, os elogios e a alta popularida-
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de levaram Lula a criar um mundo particular, e, nesse 
“planeta lulista”, ele é o soberano absoluto. Manda em 
todos os partidos, quer escolher até mesmo o candidato 
da Oposição. É um mundo perfeito, fruto da mente de 
um Presidente que se acha imbuído de uma missão 
messiânica, a qual todos devem aceitar de maneira 
pacífi ca e servil.

Srª Presidente, para tentar adequar o mundo real 
ao que criou na fi cção, Lula achou pouco o vexame 
ao qual submeteu o PT na crise do Senado e agora 
quer transformar o PMDB num mero satélite da sua 
obsessão em eleger a Ministra Dilma.

Admito que a maioria do PMDB hoje apoia o Go-
verno. Faço parte de uma minoria. Mas é completa-
mente insana essa iniciativa da cúpula peemedebista 
de fechar uma aliança em apoio a Dilma sem ouvir as 
diversas instâncias partidárias e ainda ter que aceitar 
a exigência de Lula para tentar enquadrar os Estados 
que não querem virar um apêndice do PT.

Em 2002, quando Lula enfrentou José Serra, o 
PMDB formalmente apoiou o hoje Governador de São 
Paulo, indicando a Deputada Federal Rita Camata como 
candidata a Vice-Presidente da República. Mesmo 
assim, existiram setores do partido, como o Senador 
José Sarney, que apoiaram o PT. Essas dissidências 
foram respeitadas de forma democrática, como sem-
pre ocorreu dentro do PMDB.

Não aceitarei, de forma alguma, que esse caci-
quismo lulista do PT seja implantado também dentro 
do PMDB. Existem hoje três tendências dentro do par-
tido: os que defendem a aliança com o PSDB, os que 
querem se unir ao PT e os que defendem a candida-
tura própria. Ou essas diferenças são respeitadas ou 
teremos um desnecessário confronto político dentro do 
Partido do Movimento Democrático Brasileiro. 

(Interrupção do som.) 

O SR. JARBAS VASCONCELOS (PMDB – PE) 
– Eu pediria a V. Exª, Presidente da Mesa Senadora 
Serys Slhessarenko, a tolerância de apenas mais alguns 
minutos para que eu possa concluir meu discurso.

O Sr. Marco Maciel (DEM – PE) – Nobre Sena-
dor Jarbas Vasconcelos, V. Exª me concede um breve 
aparte?

O SR. JARBAS VASCONCELOS (PMDB – PE) 
– Pois não.

O Sr. Marco Maciel (DEM – PE. Com revisão do 
aparteante.) – Gostaria de acrescentar às palavras de 
V. Exª a respeito do quadro político brasileiro, que o 
Presidente nada fez no sentido de promover a chama-
da reforma política, a verdadeira reforma institucional. 
Daí por que fi ca clara a inexistência de partidos fortes, 
estruturados, bem vertebrados, que possam desen-

volver um trabalho articulado, sobretudo no tocante 
à sucessão presidencial, posto que as eleições serão 
realizadas no próximo ano. Cumprimento a V. Exª pe-
las palavras que pronuncia nesta tarde, fazendo votos 
que consigamos avançar, dando maior estabilidade às 
instituições políticas brasileiras.

O SR. JARBAS VASCONCELOS (PMDB – PE) 
– V. Exª tem toda a razão, Senador Marco Maciel, até 
porque é um expert nesse assunto de reforma políti-
ca. A ausência de uma reforma política séria, correta, 
decente tem contribuído para todos esses males por 
que atravessa hoje o Congresso Nacional, em especial 
o Senado da República.

Ninguém vai ser Presidente deste país, sem ter 
que negociar com o Congresso Nacional. Só que essa 
negociação deveria ter limites.

Muito obrigado, Senador Marco Maciel.
Ouço, rapidamente, o Senador Álvaro Dias.
O Sr. Alvaro Dias (PSDB – PR) – Senador Jarbas 

Vasconcelos, V. Exª, com a competência de sempre, 
desenha, com autenticidade, o perfi l do Presidente 
da República. 

O SR. JARBAS VASCONCELOS (PMDB – PE) 
– E do quadro atual.

O Sr. Alvaro Dias (PSDB – PR) – Esse é o per-
fi l do Presidente da República, sem dúvida nenhuma. 
E o Presidente diz: “Eu tenho que viajar muito porque 
inauguro muitas obras”. Mas nós não estamos vendo 
a inauguração de obras. E ele é contraditório, por-
que ao tempo em que diz que inaugura muitas obras, 
acusa o Tribunal de Contas da União de impedir que 
o Governo faça obras. Na verdade, ele está buscando 
o culpado para a inoperância do Governo. São prati-
camente sete anos de mandato e, lamentavelmente, 
poucas obras inauguradas pelo Governo, obras de ex-
pressão. Raras são as obras que o Presidente, como 
diz V. Exª, poderá inaugurar até o fi nal do oitavo ano 
do seu mandato. Portanto, é um Governo inoperante, 
e o Presidente começa a buscar o culpado, que é o 
Tribunal de Contas da União, que cumpre o dever de 
impedir que a roubalheira seja ainda maior. Eu não 
tenho dúvida nenhuma em afi rmar que seria possível 
fazer três vezes mais o que o Governo faz com o di-
nheiro que gasta. E o Tribunal de Contas tem que ser 
aplaudido por impedir que determinadas obras super-
faturadas tenham prosseguimento.

O SR. JARBAS VASCONCELOS (PMDB – PE) 
– Obrigado, Senador Alvaro Dias, pelo seu aparte, 
que se ajusta perfeitamente a tudo aquilo que a gen-
te analisa e denuncia, para chamar a atenção deste 
país. O Presidente está numa escalada eterna, dia e 
noite contra a justiça, contra o Supremo, contra os tri-
bunais superiores, e agora contra o Tribunal de Contas 
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da União porque submete o governo, como a todos 
os outros, a uma fi scalização. O Presidente não quer 
ser fi scalizado. O Presidente quer que a imprensa 
não denuncie mais, apenas anuncie os fatos. Nessa 
escalada o Presidente vai tomar conta totalmente do 
país, porque as suas viagens não são para inaugurar 
ou entregar obras.

Quem já viu um Presidente da República passar 
dois dias e meio, às margens do rio São Francisco, 
subindo e descendo em palanque, fazendo campa-
nha eleitoral, sob as vistas da Justiça Eleitoral e do 
Ministério Público? É demais, Senador Alvaro Dias. 
É demais. 

Retomando o meu discurso, alguns governado-
res, como Luiz Henrique Silveira, de Santa Catarina, 
e Roberto Requião, do Estado do Paraná, já tornaram 
pública a posição contra esse “pré-acordo nupcial” que 
ignora solenemente as bases partidárias. 

Por fi m, Srªs e Srs. Senadores, é humilhante ver 
o PMDB e seus integrantes comparados a Judas e 
“traidores”, como fez o Presidente Lula ao justifi car a 
aliança antecipada com a cúpula peemedebista. Se 
não dá para apelar para o bom senso da cúpula do 
PMDB, que pelo menos seus integrantes tenham con-
sideração pela autoestima.

Era o que tinha a dizer, Srª Presidente.
O Sr. Marconi Perillo (PSDB – GO) – Um apar-

te, Senador Jarbas.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhesarenko. Blo-

co/PT – MT) – Obrigada, Senador.
O SR. JARBAS VASCONCELOS (PMDB – PE) 

– V. Exª permite?
O Sr. Marconi Perillo (PSDB – GO) – Com a 

tolerância da nossa querida Presidente, um aparte, 
Senador Jarbas Vasconcelos.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Sena-
dor, eu também gostaria de...

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhesarenko. Blo-
co/PT – MT) – Eu solicitaria que fossem muito breves, 
porque o tempo já avançou, e os outros inscritos estão 
no aguardo da sua vez. Por favor.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Serei 
breve, em seguida.

(Interrupção do som.)

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Pri-
meiro, o Senador Marconi Perillo.

O Sr. Marconi Perillo (PSDB – GO) – Pode ser 
o Senador Suplicy. 

(Fora do microfone.)

O SR. JARBAS VASCONCELOS (PMDB – PE) 
– Senador Suplicy o Senador Marconi Perillo pede a 

V. Exª que antecipe o seu aparte que será ouvido com 
todo o respeito e admiração. 

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Preza-
do Senador Jarbas Vasconcelos, V. Exª é de Pernam-
buco, digno Senador, tendo sido Governador, Prefei-
to da capital e conhece tão bem as raízes do nosso 
Presidente Lula, que ainda ontem aniversariou. Tenho, 
assim, convicção de que V. Exª teve a mesma vonta-
de que eu e de tantos brasileiros de cumprimentar o 
Presidente pelo seu aniversário e de desejar que ele 
possa cumprir seu mandato, fazendo o melhor para o 
Brasil. Há algumas observações: V. Exª manifesta que 
achou demasiado que o Presidente possa ter feito todo 
o trajeto do rio São Francisco em dois dias e meio. 
Acho que foi em 1974 que fi z o trajeto desde Pirapora 
até Juazeiro; para mim, memorável viagem de conhe-
cimento do Brasil, e sei que o rio São Francisco é uma 
coisa muito especial e que demanda de um Chefe de 
Estado, de um Presidente, atenção especial. E eu, in-
clusive, fui autor...

(Interrupção do som.)

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – ... do 
requerimento, para que D. Luiz Flávio Cappio e sete 
pessoas, de um lado e de outro – o Deputado e ex-
Ministro da Integração, Ciro Gomes, entre outros –, 
aqui tecessem considerações; algumas, a favor; outras 
teceram críticas à transposição. Considero importante 
o ponto de vista da revitalização, como D. Luiz Flávio 
Cappio reiterou, mas não achei demasiado que o Pre-
sidente tenha reservado dois dias e meio para também 
olhar uma das obras que ele considera mais importan-
te. Vou respeitar o pedido da Presidente e vou fi car só 
neste ponto. V. Exª tratou de outros pontos, mas tere-
mos tempo para aqui comentá-los.

O SR. JARBAS VASCONCELOS (PMDB – PE) 
– Senador Suplicy, o Presidente Lula tem feito de suas 
visitas aos Estados, verdadeiros atos eleitoreiros. Em 
Pernambuco, foi altamente extravagante, mas essa 
extravagância tem se estendido a todo o País, a todas 
regiões: Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste. 
Em todos os lugares e recorrentemente, o Presiden-
te tem feito, através da via do palanque, um caminho 
eleitoral para eleger sua sucessora.

Ouço, com satisfação, o Senador Marconi Pe-
rillo.

O Sr. Marconi Perillo (PSDB – GO) – Senador 
Jarbas, fi z muita questão de pedir este aparte porque 
V. Exª tem pautado sua atuação aqui pela coragem, 
mas pela fi rmeza, pela clareza com que coloca, com 
que expõe aqui suas refl exões, seu pensamento, ma-
nifestado de forma muito correta, equilibrada, sensata, 
mas muito fi rme. 
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(Interrupção do som.)

O Sr. Marconi Perillo (PSDB – GO) – V. Exª tem 
se destacado aqui no Senado como um Senador ex-
tremamente correto. E, ao ouvir mais uma vez V. Exª 
cobrar do Presidente da República uma postura mais 
digna, a postura de um verdadeiro estadista, eu me 
lembrava aqui de tanta coisa que a gente vê e ouve 
falar o tempo inteiro. É essa relação promíscua do 
Presidente com os partidos; esse desprezo dele em 
relação à imprensa, em relação aos órgãos de fi sca-
lização, ao Ministério Público e, especialmente, esse 
desprezo dele em relação ao Parlamento. Mas, sobre-
tudo, a relação de promiscuidade me fez lembrar de 
um cantor, de um compositor de samba de breque, o 
Moreira da Silva, o Morengueira. E, mais ainda: fez-me 
lembrar também de Chico Buarque; e me fez lembrar 
ainda de uma ópera interessantíssima, que é a Opera 
do Malandro, do malandro profi ssional. Não estou me 
referindo à pessoa “a” ou à pessoa “b”, mas estou me 
referindo a essa situação de verdadeira promiscuida-
de. E encerrando, Senador Jarbas, parabenizo-o por 
mais este pronunciamento com muito brilho. Quero me 
lembrar da refl exão do nosso patrono, do patrono do 
Senado, Rui Barbosa. Em uma das refl exões lúcidas 
dele – e V. Exª também é um Parlamentar lúcido e sé-
rio –, ele chegou a dizer que o homem, de tanto ver 
a promiscuidade, de tanto ver e sentir essas relações 
espúrias, chegaria ao ponto em que teria vergonha de 
ser honesto; de tanto ver triunfar as nulidades, de tanto 
ver triunfar essas excrescências da vida pública....

O SR. JARBAS VASCONCELOS (PMDB – PE) 
– A desonestidade!

O Sr. Marconi Perillo (PSDB – GO) – A deso-
nestidade, a corrupção, chegaria o tempo em que teria 
vergonha de ser honesto. E parece que esse dia está 
chegando ou já chegou, Senador Jarbas Vasconcelos. 
Parabéns pela lucidez e pela coragem de enfrentar 
esse tema e de colocar o dedo na ferida! 

O SR. JARBAS VASCONCELOS (PMDB – PE) 
– Muito obrigado, Senador Marconi Perillo. V. Exª tem 
se destacado exatamente pela sua desenvoltura e 
pela sua coragem. Hoje ocupa, inclusive, com justi-
ça, a primeira vice-presidência da Mesa do Senado. 
Recebo com muito carinho e com muita satisfação o 
seu aparte.

Agradeço, a presidente da Mesa, Senadora Serys 
Slhessarenko a sua isenção, porque sei de suas posi-
ções partidárias e Serys Slhessarenko pela tolerância 
em permitir a um oposicionista dizer o que acabo de 
dizer. Isso é um expediente altamente democrático. 
Muito obrigado.

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – Obrigada, Senador Jarbas Vasconce-
los.

Concedo a palavra, para uma comunicação inadi-
ável, ao Senador Marconi Perillo. Logo após, pela ins-
crição, falará o Senador Flexa Ribeiro.

O SR. MARCONI PERILLO (PSDB – GO. Para 
uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) 
– Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadoras, hoje é um dia 
muito importante para todos nós, que valorizamos e 
respeitamos o trabalho de cidadãos e de cidadãs que 
têm como missão principal prestar serviços ao maior 
cliente do Poder Público, que é exatamente o cidadão, 
a cidadã, as pessoas de maneira geral que pagam os 
impostos. Eu me refi ro ao servidor público, que tem 
um papel de extrema relevância na prestação desses 
serviços e na construção da história do País.

Comemoramos, portanto, hoje, uma data de ex-
trema importância para a sociedade e para o Estado 
brasileiro, o Dia do Servidor Público, a quem rendemos 
homenagem, porque, sem o trabalho diuturno dessa 
gente brava, não seria possível ao Estado agir em fa-
vor do povo por meio do estabelecimento de diretrizes, 
principalmente para a implementação de políticas pú-
blicas de qualidade.

No contexto da crise mundial, que ao menos 
neste primeiro ciclo dá mostra de estar sendo supe-
rada, restou clara a necessidade de todas as Nações 
disporem de um Estado forte e capaz de intervir no 
mercado para evitar mal maior para a economia tan-
to dos países centrais quanto dos emergentes. Da 
mesma forma, o conjunto de temas integrantes da 
Agenda XXI demonstra como a sustentabilidade pla-
netária está diretamente associada à capacidade do 
Estado em estabelecer compromissos para comba-
ter os efeitos nefastos do aquecimento global. Esses 
dois pontos, por si só, corroboram para que haja um 
Estado forte, em consonância com as demandas so-
ciais crescentes, sobretudo num país como o Brasil, 
cujo pleno desenvolvimento depende de superarmos 
a exclusão, as discrepâncias regionais, as enormes 
desigualdades sociais, para combatermos as raízes 
do ciclo da pobreza e buscarmos um ciclo novo de 
prosperidade, com educação de qualidade e, princi-
palmente, com riquezas.

Srª Presidente, não existe Estado forte sem a 
capacitação e, principalmente, sem o profi ssionalismo 
do serviço publico ou do servidor público, que, em úl-
tima instância, é o principal agente do Poder Público 
na construção dos projetos e, especialmente, na con-
cretização de políticas públicas ou na implementação 
das diretrizes no nível de rua ou do contato direto com 
o cidadão.
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Desde a promulgação da Carta de 1988 e da Lei 
nº 8.112, o Brasil passou a contar com instrumentos 
legais que garantem, como mecanismo de acesso às 
carreiras públicas, os concursos de provas e de títulos. 
Apresentei, há algum tempo, um projeto de lei que tem 
como objetivo garantir que o Estado ou todos os Esta-
dos, os entes federados, contratem todos os concursa-
dos que forem aprovados em concurso público. Essa 
forma democrática de acesso ao serviço público pela 
porta da frente, de seleção dos servidores públicos, 
homenageados nesta data de hoje, tem trazido para 
os quadros dos Poderes Executivo, Legislativo e Judi-
ciário pessoal com alta qualifi cação e capacidade. Isso 
não ocorre apenas na esfera federal, mas, sobretudo, 
nas esferas estadual, municipal e distrital.

Hoje, o Brasil dispõe de quadros efetivos muito 
mais bem preparados e plenamente equipados para 
o desenvolvimento e a implementação de políticas 
públicas absolutamente qualitativas em favor do Bra-
sil. Todavia, percebemos que, no lugar de valorizar os 
quadros efetivos, com o aproveitamento e o incentivo 
permanente dos servidores, o atual Governo Federal 
e muitos Governos estaduais ainda preferem inchar a 
máquina pública, substituindo apaniguados políticos 
por funcionários efetivos e de carreira.

Na verdade, Srªs e Srs. Senadores, o Governo 
Federal incomoda-se quando o Tribunal de Contas da 
União (TCU) – cujos quadros qualifi cadíssimos, de alto 
profi ssionalismo, atuam eminentemente sob as diretri-
zes técnicas dos valorosos servidores públicos, obser-
vando sua diretriz principal, que é de controle externo 
e, principalmente, de fi scalização – fi scaliza obras do 
Plano de Aceleração do Crescimento (PAC) em favor 
da preservação do interesse público e, principalmen-
te, do patrimônio público e da correta aplicação dos 
recursos da União, dos Estados e dos Municípios. Ao 
que tudo indica, se pudesse passar por cima da Carta 
Constitucional, o atual Governo o faria; preferiria apare-
lhar a máquina pública baseado em critérios políticos, 
partidários e, portanto, subjetivos, em detrimento de 
requisitos técnicos e administrativos.

Temos um compromisso com o servidor público 
e, ao longo dos dois mandatos em que estivemos à 
frente do Governo de Goiás, procuramos, em todos os 
aspectos, valorizá-los, primeiro, implementando planos 
de carreira para todas as categorias e apoiando tam-
bém a aprovação de planos de carreira para os Tribu-
nais de Contas, Tribunal de Justiça, Ministério Público 
e Poder Legislativo. Além disso, implementamos polí-
ticas para qualifi cação permanente de quase sessen-
ta mil funcionários e também viabilizamos concursos 
públicos que efetivaram quase cinquenta mil servido-

res no nosso Estado, substituindo comissionados por 
servidores efetivos.

Portanto, temos um compromisso no sentido da 
profi ssionalização desses heróis, os servidores públi-
cos, cuja tarefa fundamental, especialmente na educa-
ção, na saúde e na segurança pública, é a de prestar 
serviços aos mais pobres, Srª Presidente. Ricos têm 
dinheiro para pagar segurança privada, escola privada 
e, principalmente, saúde privada. O funcionário público 
qualifi cado e bem treinado respeita o cidadão pobre, 
o cidadão que não tem acesso a esses mecanismos 
destinados aos mais ricos e aos mais abastados.

Portanto, render homenagens aos servidores 
públicos signifi ca estimulá-los, com uma série de po-
líticas, a trabalharem cada vez mais com efi ciência e 
com qualidade na prestação de serviços aos cidadãos 
brasileiros. Essas premissas são fundamentais, Srª 
Presidente, para que os servidores possam oferecer 
contrapartida na forma da prestação de serviços de 
qualidade a todos os segmentos da população.

O Brasil, se desejar consolidar as bases da de-
mocracia, da livre iniciativa, da economia de mercado 
e do Estado regulador, precisará fazer novas reformas 
no âmbito do serviço público, no sentido de incentivar-
mos os novos servidores de carreira a se dedicarem, 
cada vez mais, ao bom funcionamento do Estado como 
guardião do bem público.

Queremos, portanto, nesta data de homenagem 
a uma das mais importantes classes do País, reafi rmar 
nosso compromisso com o erigir de uma Administração 
Pública cada vez mais qualitativa, baseada no incenti-
vo e no profi ssionalismo do servidor público, em favor 
da prestação de serviços adequados às demandas 
crescentes da população brasileira.

Parabéns aos servidores do Senado Federal, 
servidores de altíssimo nível, de altíssimo profi ssio-
nalismo, de altíssima qualifi cação técnica!

Parabéns aos servidores do Brasil e de Brasília 
e, principalmente, aos servidores do meu querido Es-
tado de Goiás!

Muito obrigado.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-

co/PT – MT) – Obrigada, Senador Marconi Perillo.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Peço a 

palavra pela ordem, Srª Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-

co/PT – MT) – Pela ordem, tem a palavra o Senador 
Alvaro Dias.

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, Srªs Sena-
doras e Srs. Senadores, quero comunicar ao Plená-
rio da Casa que nos retiramos, há poucos minutos, 
de uma reunião da CPI da Petrobras absolutamente 
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esvaziada, para não compactuarmos com aquilo que 
consideramos ser verdadeira farsa.

Desde o primeiro momento, o Governo procurou 
dominar de forma absoluta essa Comissão Parlamentar 
de Inquérito, compondo a direção que lhe interessava, 
impedindo a aprovação de requerimentos essenciais, 
negando-nos acesso a informações, documentos, rela-
tórios, sindicâncias, inquéritos e auditorias, impedindo 
a aprovação de requerimentos que convocavam depoi-
mentos importantes e impossibilitando, dessa forma, 
a superação da primeira etapa de qualquer CPI para 
o aprofundamento das investigações. Em síntese, não 
se deseja investigar coisa alguma. O que se pretende 
é acobertar.

Dessa forma, não há como a oposição aceitar 
compactuar com isso, e nos retiramos. Proponho que 
a oposição se reúna, o DEM, o PSDB, para analisar os 
acontecimentos e decidir se devemos continuar ou se 
devemos nos afastar defi nitivamente, encaminhando ao 
Ministério Público as representações necessárias para 
a instauração dos procedimentos que possibilitem uma 
investigação judiciária capaz de responsabilizar, civil e 
criminalmente, eventuais envolvidos em esquemas de 
corrupção na Petrobras, porque há superfaturamento 
visível, há desvios inquestionáveis. Não podemos co-
locar panos quentes numa situação como essa.

Era essa a comunicação que eu queria fazer, Srª 
Presidente, ao Plenário do Senado Federal.

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – Agora, pela inscrição, seria a vez o Se-
nador Flexa Ribeiro, mas houve uma permuta com a 
Senadora Ideli, que irá usar a palavra pela Liderança 
do Partido dos Trabalhadores. Logo após, pela inscri-
ção, falará o Senador Flexa Ribeiro.

Concedo a palavra à Senadora Ideli Salvatti, pela 
Liderança do Partido dos Trabalhadores.

A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC. Pela 
Liderança do PT. Sem revisão da oradora.) – Agrade-
ço-lhe, Srª Presidente. Agradeço também ao Senador 
Flexa Ribeiro pela gentileza da permuta, da inversão 
da ordem de fala.

Venho à tribuna para, em primeiro lugar, agra-
decer o apoio unânime que tivemos na Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania hoje, pela manhã, a 
um projeto que, com muita honra, relatei. Tive a opor-
tunidade de relatar o projeto que faz alterações na Lei 
do Inquilinato, que é uma lei muito importante, que es-
tabeleceu as regras, as garantias e, inclusive, os direi-
tos dos inquilinos no Brasil, para que estes, inclusive, 
tivessem o respeito à permanência no imóvel quando 
estivessem dentro da legalidade, com os pagamentos 
efetuados. Também o direito do proprietário do imóvel 
foi defi nido de forma muito clara.

A Lei do Inquilinato completou, no dia 18 de outu-
bro, dezoito anos de existência, e uma lei com dezoito 
anos de existência – ainda mais com uma modifi cação 
tão signifi cativa como a que a sociedade mundial e, 
não poderia deixar de ser, a sociedade brasileira vêm 
sofrendo, inclusive com alterações em outras legisla-
ções que incidem nas relações comerciais, produtivas, 
familiares, o que acabou provocando situações bastante 
concretas – precisa sofrer adequações, principalmen-
te quanto às alterações feitas no Código de Proces-
so Civil: Lei de Falência, de recuperação judicial das 
empresas. E essas modifi cações estão contempladas 
nesse projeto que tive a honra de relatar e que, por 
unanimidade, foi aprovado na Comissão de Constitui-
ção, Justiça e Cidadania.

Além dessas adequações, há também o projeto 
de autoria do Deputado José Carlos Araújo, que é do 
Partido Republicano do Estado da Bahia. Na Câmara, 
foi feito um trabalho muito importante pelo Deputado 
José Eduardo Cardozo, do PT de São Paulo, aperfei-
çoando-o, num substitutivo. Esse projeto acabou fa-
zendo algumas alterações, e é muito importante que 
elas sejam aqui explicadas, inclusive aproveitando a 
grande audiência da TV Senado.

Por que determinadas alterações foram feitas? E, 
para que não paire qualquer tipo de dúvida ou de in-
terpretação errônea e equivocada, pergunto: quais são 
as alterações que estão sendo feitas e que podem ter 
interpretação equivocada? São alterações no sentido 
de buscar agilizar os processos judiciais de despejo. 
Essas alterações são importantes: não retirando ne-
nhum dos direitos, a defesa total, ampla e irrestrita da 
pessoa que aluga o imóvel, buscam evitar aqueles jeiti-
nhos que, infelizmente, na legislação, às vezes acabam 
acontecendo, para que o mal pagador, aquele que não 
honra com o compromisso do pagamento do aluguel, 
acabe fi cando no imóvel por um ano, por dois anos e, 
em alguns casos, por até mais do que três anos sem 
pagar, Senadora Serys. E quem não paga também não 
cuida. O imóvel, então, quando volta para o proprietário, 
está em situação de absoluta destruição.

Essas modifi cações, para tentar agilizar esses 
processos, devem-se ao seguinte fato: hoje, no Bra-
sil, o défi cit habitacional é de 7,5 a 8 milhões de mo-
radias. Portanto, em torno de quase oito milhões de 
famílias não moram em suas próprias residências, 
não moram de forma digna. O programa Minha Casa, 
Minha Vida é um dos programas que buscam aliviar, 
diminuir esse défi cit.

Para a nossa surpresa, pesquisa encomendada 
pelo Ministério das Cidades ao Instituto João Pinheiro 
dá conta de que três milhões de imóveis estão fecha-
dos, ou seja, três milhões de imóveis – apartamentos 
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e casas – poderiam estar disponibilizados no merca-
do, inclusive ajudando a baratear o custo do aluguel. 
Se há cinco casas ou cinco apartamentos para alugar, 
isso tem um preço; se são cinquenta casas, é claro 
que a Lei de Oferta e da Procura faz com que o valor 
do aluguel fi que mais ajustado, mais barato. Então, 
esses três milhões de imóveis fechados, que não são 
colocados para serem alugados, é o maior indicador 
de que algo está errado.

Se as pessoas não disponibilizam o imóvel para 
ser alugado é porque elas têm medo. Qual é o receio? 
Isso ocorre exatamente por causa da insegurança jurí-
dica. As pessoas receiam que o processo judicial, que 
permite os famosos jeitinhos, arraste-se. Assim, o pro-
prietário raciocina da seguinte forma: “Se vou colocar 
o imóvel para alugar e correr o risco de fi car por um 
ano, dois anos ou três anos sem receber o aluguel e 
se, ainda por cima, quando eu retomar o imóvel, vou 
ter de reformar tudo, é melhor deixá-lo fechado”.

Por isso, a modifi cação da legislação, dando se-
gurança jurídica, é, primeiro, um estímulo para os que 
honram os compromissos, para aqueles que pagam; 
é uma forma de estreitar a possibilidade de que quem 
não honra seus compromissos, não os paga, não fi -
que benefi ciado pelas brechas da lei. A modifi cação 
da legislação, principalmente, dá estabilidade jurídica, 
colocando no mercado mais imóveis. Se, desses três 
milhões de imóveis fechados, colocarmos no mercado 
um milhão, não tenho a menor dúvida, Senador Cafe-
teira, de que baixará o valor do aluguel no Brasil. Além 
disso, contribuiremos, dessa forma, com a redução do 
défi cit habitacional também.

Outra questão que me motivou e me deu muita 
honra de relatar o projeto é que a pesquisa feita pelo 
Instituto João Pinheiro, do Estado de São Paulo, tam-
bém aponta o seguinte: hoje, há 6,5 milhões de imóveis 
alugados, sejam comerciais, industriais ou residenciais, 
e 96% dos proprietários desses 6,5 milhões de imó-
veis não são pessoas riquíssimas, pessoas que têm 
grande número de imóveis, grande número de casas 
e apartamentos. Não! É aquele brasileiro ou brasileira 
que, durante muito tempo, pensou assim: “Tenho esse 
dinheirinho sobrando, tive um reajuste de salário. O 
que faço? Vou comprar um terreninho, vou construir, 
vou comprar um imóvel, para que, depois, na minha 
velhice, eu tenha um complemento”. É quase uma pre-
vidência complementar. Essa era a realidade do Brasil, 
em que construir e comprar um imóvel signifi cava uma 
poupança para o futuro. Por isso, 96% dos proprietá-
rios de imóveis que estão alugados são exatamente 
dessa classe social, ou seja, da classe que conseguiu, 
de algum jeitinho, fazer economia, pensando no futuro. 
E, agora, por causa da insegurança jurídica, não con-

segue alugar o imóvel e ter uma garantia de que vai 
receber seu aluguel em dia e de que, se não o receber, 
o processo judicial andará rapidamente.

Por isso, Senadora Serys, mais uma vez, quero 
agradecer a todos os Senadores de todos os Parti-
dos, que manifestaram suas concordâncias e votaram. 
Agora, há o prazo de recurso ao plenário. Não sei se 
acontecerá, mas, se não acontecer, como é terminati-
vo, não havendo recurso ao plenário, o projeto deverá 
ir à sanção do Presidente.

Não tenho a menor dúvida, Senador Marco Maciel 
– V. Exª já presidiu o Brasil –, de que a Lei do Inquili-
nato foi uma das melhores leis, uma das boas leis que 
aprovamos no Brasil, mas ela precisa de alguns ajustes. 
O que aprovamos hoje favorece o inquilino, favorece 
o proprietário, a grande maioria, que tem nesse imó-
vel uma renda a mais – é aquela coisa da garantia na 
velhice –, e também normaliza o mercado. Com mais 
imóveis, Senador Suplicy, não tenho dúvida de que a 
tendência é a de o valor do aluguel baixar.

Se a Senadora Serys, que preside a sessão, per-
mite, concedo o aparte a V. Exª, Senador Suplicy.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Serei 
bastante breve. Senadora Ideli, precisei me ausentar 
por quinze minutos apenas da Comissão de Constitui-
ção, Justiça e Cidadania e, ao retornar, expressei que 
queria que registrasse meu voto favorável ao projeto 
de lei. Também quero cumprimentá-la. Inclusive, ouvi 
diversas pessoas, entre as quais os responsáveis pelo 
Secovi, pessoas interessadas, que têm vivência sobre 
as questões relativas ao inquilinato sob os dois pontos 
de vista. Para tanto, V. Exª contribuiu signifi cativamente 
para que agora houvesse um passo de entendimento 
muito melhor na relação entre inquilinos e proprietá-
rios de imóveis. Eis por que essa lei é um caminho do 
bom senso. Meus cumprimentos!

A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Agra-
deço-lhe.

A estabilidade jurídica, não tenho a menor dúvida, 
melhora as relações de mercado e favorece o bom pa-
gador e milhões de brasileiros, tanto os que precisam 
alugar como os que têm um pequeno imóvel para ter 
uma renda extra.

O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – V. Exª me 
permite um aparte?

A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Pois 
não, Senador Arthur Virgílio.

O Sr. Arthur Virgílio (PMDB – AM) – Serei bre-
ve, Senadora. Minha primeira preocupação era saber 
se haveria prejuízo para o inquilino, e informei-me que 
não. Percebi que era um grande ajuste na relação entre 
locador e locatário, sem perda para nenhum dos lados 
e, ao contrário, com ganho para os dois lados, porque, 
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com relações mais modernas, há algo como um ajuste 
que estivesse faltando numa lei que já durava quinze 
anos. Agora, compreendi o aparte do Senador Edu-
ardo Suplicy, e, no mesmo sentido e pelas mesmas 
razões, votei a favor da matéria, por entender que ela 
não prejudicava o menor; ao contrário, ela aclarava e 
melhorava a relação entre ambas as partes. Parabéns 
a V. Exª pelo pronunciamento!

A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Eu 
lhe agradeço, Senador Arthur Virgílio.

Essa também foi minha dúvida inicial. Inclusive, 
titubiei muito em aceitar a Relatoria. Quando fi quei 
convencida de que o pequeno, o inquilino, não seria 
prejudicado, mas, muito pelo contrário, poderia vir a 
ser, como estou convencida de que o será, benefi cia-
do pela diminuição do valor do aluguel em geral, não 
tive dúvida de relatar.

Mais uma vez, agradeço o apoio a todos os Se-
nadores e Senadoras.

Muito obrigada, Srª Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-

co/PT – MT) – Obrigada, Senadora Ideli.
Com a palavra, pela inscrição, o Senador Flexa 

Ribeiro e, logo após, pela Liderança do PDT, o Sena-
dor Osmar Dias.

O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sena-
dora Serys Slhessarenko, que preside esta sessão, 
Srsª e Srs. Senadores, há nove anos entrava em vi-
gor uma lei que veio para alterar a forma de conduzir 
e pensar a administração pública. Refi ro-me à Lei de 
Responsabilidade Fiscal. Basicamente, a Lei de Res-
ponsabilidade Fiscal busca evitar que prefeitos e go-
vernadores endividem as cidades e Estados mais do 
que conseguem arrecadar com impostos e contribui-
ções. Tornou-se preciso saber planejar o que deve ser 
executado, pois, além da execução, deve-se controlar 
os recursos públicos envolvidos, cumprindo o progra-
mado dentro dos custos previstos. 

Foi, Senador Arthur Virgílio, um dos avanços na 
gestão pública promovida pelo Presidente Fernando 
Henrique Cardoso. A lei deve ser cumprida e, mais do 
que isso, inspirar condutas.

A Governadora do Estado do Pará, Ana Júlia Ca-
repa, faz justamente o contrário do que a lei estabelece. 
Tenho em mãos, Srªs e Srs. Senadores, por incrível 
que possa parecer, documentos que comprovam uma 
prática no mínimo equivocada, para não dizer absurda, 
por parte do Governo do Estado do Pará. 

Em junho de 2008, Senador Mário Couto, o Go-
verno do Estado antecipou junto ao Banco do Brasil 
os valores das compensações fi nanceiras referentes 
à exploração e produtos de recursos hídricos e mi-

nerais, entre os meses de junho de 2008 e outubro 
de 2010. O valor, nesse caso, foi de mais de R$22 
milhões. Para efetuar a operação, a Governadora se 
amparou na Lei Estadual nº 7.031, de 31 de julho de 
2007, aprovada na Assembléia Legislativa do Esta-
do do Pará, com o voto contrário, como não poderia 
deixar de ser, da bancada do PSDB, porque essa lei 
afronta a Lei de Responsabilidade Fiscal. A lei a que 
me refi ro, Lei nº 7.031, aprovada, como disse, em 31 
de julho de 2007, autoriza o Poder Executivo a ceder 
a instituições fi nanceiras públicas créditos decorrentes 
de royalties, participações especiais e compensações 
fi nanceiras resultados da exploração desses produtos, 
recebendo em contrapartida os recursos fi nanceiros 
correspondentes.

Senador José Agripino, lamentavelmente, no 
Estado do Pará, a Governadora voltou a fazer aquela 
operação que era utilizada antes da Lei de Respon-
sabilidade Fiscal, chamada de ARO – Antecipação de 
Receita Orçamentária, que levou Estados e Municípios 
a se endividarem junto ao sistema fi nanceiro privado 
e público do nosso País.

A lei aprovada, a Lei nº 7.031, de 31 de julho 
de 2007, Senador Neuto De Conto, Senadora Serys 
Slhessarenko, é tão absurda que eu vou ler aqui o 
seu art. 1º:

Art. 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a ce-
der a instituições fi nanceiras públicas créditos de-
correntes de royalties, excedentes de royalties [não 
só royalties, até os seus excedentes], participações 
especiais e compensações fi nanceiras pelo resultado 
da exploração de petróleo ou gás natural, de recursos 
hídricos para fi ns de geração de energia elétrica e de 
recursos mineráveis recebíveis, até 31 de dezembro 
de 2015 [vou repetir, Brasil. Este é o Governo instala-
do no Estado do Pará – até 31 de dezembro de 2015], 
recebendo em contrapartida os recursos fi nanceiros 
correspondentes. 

Senadora Serys Slhessarenko, V. Exª que é do 
mesmo partido da Governadora Ana Júlia Carepa e 
é amiga dela, ajude o Estado do Pará, ligue para a 
Governadora, diga a ela que isto aqui é de uma irres-
ponsabilidade que não pode acontecer.

Normalmente, a gente diz, quando as pessoas 
estão com difi culdade de caixa, que elas vendem o 
jantar para poder almoçar. O Governo do Estado do 
Pará já vendeu o jantar até 2010. Ela agora quer ven-
der o jantar até 2015, ou seja, entrando no mandato 
seguinte, o que, a meu ver, é inconstitucional.

Posso até estar enganado, não sou jurista, mas 
a Lei de Responsabilidade Fiscal proíbe – e foi edita-
da exatamente para isto – que um governante possa 
comprometer recursos além do seu mandato. Porém, 
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a população não sabe, nem os parlamentares para-
enses, onde a Governadora Ana Júlia mandou aplicar 
esses recursos. Não temos nenhuma prestação de 
contas, nenhuma obra, nenhuma melhoria concreta 
no serviço público estadual. Por enquanto, nós esta-
mos falando apenas da antecipação de valores com-
pensados durante a gestão da Governadora Ana Júlia 
até outubro de 2010.

Tenho aqui, e já mostrei, documentos que de-
monstram a intenção da Governadora Ana Júlia em 
comprometer recursos após a eleição de outubro de 
2010. Isso, portanto, abre precedente para que a Go-
vernadora passe a tomar novos empréstimos, que de-
verão ser pagos com arrecadação do próximo gestor. 
Ela compromete não apenas a sua receita – aliás, está 
provado que a Governadora não possui experiência 
com a administração pública –, mas compromete a 
receita do próximo governador do Pará.

O documento que tenho em mãos, como falei, é 
uma autorização do titular da Secretaria da Fazenda – é 
um outro documento –, de 10 de setembro de 2009, já 
autorizando a contratação da Caixa Econômica Federal 
para a tomada de novo empréstimo por conta da cessão 
e transferência de futuros direitos de compensações 
fi nanceiras sobre royalties e participações sobre a ex-
ploração de petróleo, gás natural e recursos hídricos e 
minerais da ordem de quase R$20 milhões.

A vigência desse contrato com a Caixa Econômi-
ca Federal vai de 24 de setembro de 2009 até 31 de 
dezembro de 2011 – ou seja, além do término do man-
dato da Governadora, que expira em 31 de dezembro 
de 2010 –, sendo que a antecipação é correspondente 
ao período de 1º de julho de 2009 até 31 de outubro 
de 2010, mas está autorizada a ir não a 2011, mas a 
ir até 2015.

Portanto, a Governadora Ana Júlia está anteci-
pando recursos do próximo governador. Por quê? Por-
que ela não soube gerir os recursos do seu governo, 
cometeu diversos equívocos e não tem mais de onde 
tirar verba pública para investir no Estado e até mesmo 
para custear a máquina pública.

Agora, essas duas antecipações: de 22 milhões 
e, agora, de 16 milhões... Existem perguntas que não 
são respondidas. Qual foi a estimativa para se chegar 
a essa receita? E se a receita for menor que isso? Se 
for, quem vai pagar a conta do empréstimo? O cálcu-
lo, para se saber o valor antecipado dos royalties, não 
é tão simples. Fora isso, o que é pior, o que é mais 
preocupante, Senador Geraldo Mesquita: onde esses 
recursos foram aplicados?

De fato, o gestor executivo não pode se apoderar 
de receitas que extrapolam o período de seu mandato, 
sob pena de atentar contra a Lei de Responsabilidade 

Fiscal. Tomar empréstimo para pagamento após de-
zembro de 2010 compromete a gestão futura. E isso 
a Governadora não pode fazer. 

Mais do que isso. Desde a semana passada, já 
tinha a intenção de fazer um discurso com esse teor, 
com essas péssimas notícias. Porém, ontem mesmo, 
ocorreu uma nova reunião da bancada do Pará com 
representantes do Governo do Estado. 

Ocorre, Senadora Serys, que a Governadora 
Ana Júlia, em 2006, chamou a bancada do Estado do 
Pará, antes de assumir o Governo, e fez uma proposta 
para os parlamentares: que os parlamentares do Es-
tado, Senadores e Deputados Federais, colocassem 
as suas emendas do Orçamento da União destinadas 
ao Governo do Estado do Pará, e ela, como Governa-
dora, a cada real colocado à disposição do Governo, 
acrescentaria mais um real do Tesouro do Estado, e o 
parlamentar faria a indicação da obra e do Município 
onde seriam aplicados. Para surpresa e decepção de 
todos os parlamentares, inclusive os do seu partido, 
Senadora Serys, do PT, a Governadora não honrou o 
compromisso. Pior do que isso: fi cou com os recursos 
que foram transferidos da União por meio dessas emen-
das, não transferiu para os Municípios e não colocou 
o real que seria a contrapartida do Estado. Ou seja, 
não colocou a contrapartida do Estado e ainda fi cou 
com os recursos dos parlamentares, Senador Mário 
Couto, que foram transferidos da União para o Tesouro 
do Estado, conforme entendimento. 

Ontem, eu não estava na reunião da bancada, 
eu fui a São Paulo para uma reunião na Confederação 
Nacional da Indústria, mas tive a informação de que, 
durante a reunião da bancada – porque ela está sen-
do cobrada permanentemente pelos parlamentares, 
pelo cumprimento do acordo. Então, ontem, foi dito, 
para os representantes do Pará no Congresso Nacio-
nal, pelos representantes da Governadora Ana Júlia, 
mais uma vez, que irão resolver o grave problema que 
trata das emendas não liberadas pelo Governo do 
Estado. Um problema que se arrasta, como eu disse, 
desde 2007. Desde, portanto, o início do Desgoverno 
da Ana Júlia. 

E o que mais assusta é que uma das alternati-
vas encontradas pelo Governo do Estado para resol-
ver o problema criado por eles será o endividamento 
do Estado. 

Essa compensação das emendas, cujos valores 
o Governo estadual já recebeu, mas que não aplicou, 
virá de mais dois fi nanciamentos. Mais dois fi nancia-
mentos. Um deles já teria sido inclusive aprovado. O 
novo pedido será feito ao Bndes, no valor de cerca de 
R$10 milhões, segundo o Governo do Estado, para que 
seja cumprido o acordo com a bancada do Pará. 

17907a1.indd   5542817907a1.indd   55428 04/11/2009   14:37:3204/11/2009   14:37:32

    207ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2009



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 29 55429 

Segundo os próprios representantes do Governo, 
entre eles o Secretário de Integração Regional, pre-
sente na reunião, André Farias, esses valores – foi dito 
pelos Secretários, Senadora Serys – só serão pagos 
no próximo Governo.

Ora, isso parece ser de uma total irresponsabi-
lidade. 

É fi ngir que se resolve um problema criado pelo 
próprio PT do Pará e que a conta será paga pelo pró-
prio gestor. 

Mais uma vez: onde foi gasto esse valor que hoje 
o Governo tem de emprestar para cumprir seus com-
promissos? Onde o Governo do Pará está torrando 
dinheiro público para que precise emprestar dinheiro 
do Bndes para pagar seus servidores? 

A população, Governadora, não merece pagar 
durante os próximos anos a conta dos desmandos e 
incompetências de sua gestão.

Eu quero aqui trazer, Senadora Serys, com a 
permissão de V. Exª, um jornal do meu Estado. Já 
está comum nesse Governo do PT inaugurar pedra 
fundamental, não é, Senador Mário Couto? Inaugu-
ra-se pedra fundamental, inaugura-se assinatura de 
convênio. Agora, a Governadora do Pará vai inaugurar 
uma obra, que é uma rotatória, uma obra necessária 
para se fazer o elevado. Ela não fez o elevado, mas 
inaugura uma obra que é necessária, como eu disse, 
para fazer um by pass onde será feito o elevado para 
que ele possa ser construído. E não inaugurou sabe 
por quê, Senador Mário Couto? Não inaugurou ainda 
– já anunciou três vezes a inauguração – porque fal-
tou asfalto. Eu acho que ela não está em condições 
de pagar à Petrobras. 

Enquanto isso, a CNT fez uma pesquisa – aí, eu 
quero fazer um apelo ao Diretor-Geral do Dnit, Pagot, 
e ao Presidente Lula, como amigo da Governadora –, 
pesquisa sobre a qual vou falar numa outra oportuni-
dade, segundo a qual o Pará é o terceiro pior Estado 
em condições da sua malha rodoviária. Ele só perde 
para o Amazonas e para o Acre. Ele tem 97,8% da sua 
malha rodoviária federal em situação péssima, ruim 
ou regular. Essa é a realidade da malha rodoviária do 
meu Estado do Pará.

O Sr. Mário Couto (PSDB – PA) – V. Exª me dá 
um aparte, Senador Flexa Ribeiro?

O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Pois não, 
Senador Mário Couto.

O Sr. Mário Couto (PSDB – PA) – Parabéns pelo 
pronunciamento de V. Exª! Senador Flexa, há muito, 
tenho dito desta tribuna – os Anais da Casa estão aí 
para comprovar – que a malha viária no Estado do 
Pará não tem hoje sequer uma rodovia em condições. 
Nenhuma! Tenho dito isso aí. Essa estatística que foi 

publicada agora vem mostrar a nossa realidade, por-
que, quando se fala do Estado do Pará e da situação 
do Estado na educação, na saúde, na segurança, nas 
estradas, pensam que se está fazendo isso aleatoria-
mente, por questões políticas, simplesmente pelo ato 
de fazer. Primeiro, não é. Segundo, pelo respeito que 
temos pelo nosso Estado. Terceiro, porque viemos 
para cá exatamente por isto, para lutar pelos interes-
ses do nosso Estado. Quarto, pelo bem-estar social 
da nossa população. Por isso é que se faz isso. Está 
aí a estatística de hoje, quentinha, mostrando que o 
Pará é o terceiro... Diga ao Pará, Senador, qual é o 
percentual. Noventa e sete ponto oito por cento. Es-
tou enganado?

O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – É isso 
mesmo.

O Sr. Mário Couto (PSDB – PA) – São 97,8%! 
Sabe o que signifi ca isso aí? Quase 100%! Sabe o 
que signifi ca isso aí? Nenhuma estrada no Estado do 
Pará tem condição de tráfego. O senhor paga impos-
to, eu pago imposto, toda a população paraense paga 
imposto. Sabe para quê? Para ter estrada boa e não 
tem. Muito obrigado, Senador.

O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Agradeço 
pelo aparte, Senador Mário Couto, que incorporo ao 
meu pronunciamento.

Para concluir. No Brasil, diz a pesquisa da CNT, 
69% da malha rodoviária está entre péssimo e regular 
estado de conservação.

Eu quero, Senadora Serys, dizer que vou fazer 
um levantamento. Vou voltar para o meu Estado, vou 
fazer um levantamento. Quero saber. Vou até pedir in-
formação à própria Governadora. Quero saber quan-
to o Governo do Estado já tomou de empréstimo na 
gestão da Governadora Ana Júlia. O número que me 
disseram é tão alarmante que eu nem acreditei. Dis-
seram-se que chega à ordem de R$1,5 bilhão! Eu vou 
fazer esse levantamento e vou voltar à tribuna, porque 
é preciso que o povo do Pará saiba onde é que estão 
esses recursos, onde é que estão sendo aplicados es-
ses recursos, porque lá, no Pará, nada se vê, nada se 
encontra. Mas esse é um assunto para um outro pro-
nunciamento, depois que eu fi zer o levantamento.

Para concluir, eu quero dizer da satisfação, Se-
nadora Serys, de ter recebido, ontem e hoje, em meu 
gabinete, a Prefeita de Novo Progresso, Madalena Ho-
ffman; a Prefeita de Palestina, Maria Ribeiro; o Prefeito 
de São João do Pirabas, Cláudio Barroso; a Vice-Pre-
feita, Lúcia Mercês; os Vereadores de São Domingos 
do Araguaia: o Vereador Elio Vieira Mendes, o Vereador 
Javier Francisco e o Presidente do PSDB, também de 
São Domingos, Jurandir Francisco. E os Vereadores de 
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Itaituba: o Vereador Peninha, o Vereador Hilton Aguiar 
e o Vereador Marcos Silva, o Marcos do Ideal.

Com relação aos Vereadores de Itaituba, Se-
nador Mário Couto, quero dar-lhes uma boa notícia. 
Eles vieram aqui fazer algumas reivindicações para 
os seus Municípios, assim também como os de São 
Domingos do Araguaia e os prefeitos e prefeitas que 
estiveram em nosso gabinete, mais especifi camente 
para Itaituba, com relação ao sistema de comunicação, 
telefonia fi xa e móvel, que está em situação precária 
naquele Município.

Fiz contato com um Diretor da Oi/Telemar, Dr. João 
Tavares, que acertou com os Vereadores – Vereador 
Peninha, Vereador Hilton Aguiar, Vereador Marcos do 
Ideal – uma sessão especial na Câmara de Vereadores 
de Itaituba, com a presença do Diretor da Oi/Telemar, 
Dr. João Tavares, no próximo dia 18 de novembro.

Então, tenho certeza de que os nossos amigos 
de Itaituba que nos assistem pela TV Senado e nos 
ouvem pela Rádio Senado já sabem que os Vereadores 
vieram até aqui, foram ao gabinete do Senador Fle-
xa Ribeiro e estão retornando a Itaituba já com uma 
solução encaminhada para essa questão da telefonia 
fi xa e móvel, que, lamentavelmente, não se encontra 
nas condições que eles necessitam para as suas co-
municações.

Se eu tiver condições, dependendo dos com-
promissos aqui do Senado Federal, também estarei 
presente a essa audiência pública em Itaituba no pró-
ximo dia 18.

Era isso, Senadora Serys, agradecendo a gentile-
za de V. Exª de não me ter cobrado o tempo excedido 
daquilo que me cabia.

Muito obrigado.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-

co/PT – MT) – Obrigada, Senador Flexa Ribeiro.
Com a palavra, pela Liderança do PDT, o Sena-

dor Osmar Dias. (Pausa.)
Na ausência do Senador Osmar Dias, pela Lide-

rança do DEM, o Senador José Agripino. O próximo 
líder inscrito é o Senador Arthur. Após o Senador José 
Agripino pela Liderança do DEM, está, pela inscrição, 
o Senador Neuto de Conto.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN. Como Líder. 
Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, na reunião de ontem da Comissão de Re-
lações Exteriores, compareceu o Prefeito de Caracas 
e o Embaixador do Brasil junto à Aladi para o debate, 
que se prolongou, sobre o ingresso da Venezuela no 
Mercosul. Estabeleceram-se argumentos em favor e 
em contrário; e esse assunto vai ser remetido segu-
ramente para a sessão de amanhã da Comissão de 
Relações Exteriores, que vai colocar a votos a posição 

do Senado Federal com relação ao ingresso ou não 
da Venezuela, um país amigo, que, neste momento, 
é, na minha opinião, governado por um homem que 
pode importar para o Brasil circunstâncias e posturas 
desnecessárias e inconvenientes – como o Brasil líder 
do bloco do Mercosul.

Senador Geraldo Mesquita, eu faço esse preâm-
bulo porque o Mercosul foi criado lá atrás – e na sua 
criação teve papel importante o então Presidente da 
República José Sarney, hoje Presidente do Congresso 
– como bloco comercial que reunisse países da Améri-
ca do Sul, que progressivamente foram aderindo e se 
incorporando a uma estratégia de conduta comercial 
e política de bloco continental.

A partir da criação do Mercosul, alguns Estados 
do Nordeste do Brasil, da esquina do Brasil, em fun-
ção de se ter criado um bloco comercial composto por 
países da América do Sul, alguns Estados do Nordes-
te, na esquina do Brasil, começaram a pleitear sediar 
um investimento que, ao fi nal, foi determinado para 
o meu Estado, o Rio Grande do Norte. Eu estou me 
referindo ao aeroporto entreposto, capaz de receber 
aviões de grande tonelagem trazendo carga pesada, 
de alto valor agregado, da Europa ou da América do 
Norte, para ser redistribuída ou como foi recebida ou 
montada em outros fatos, em outros objetos, em ou-
tros produtos, através de uma ZPE que se instalaria 
ao lado do aeroporto. 

Lembro-me bem que, à época, dez anos atrás, 
pleitearam esse aeroporto entreposto o Estado de Per-
nambuco, Goiana, o Estado do Rio Grande do Norte, 
São Gonçalo do Amarante, e outros Estados. Ao fi nal, o 
Governo Federal decidiu por São Gonçalo do Amarante, 
que é um Município da grande Natal. As obras come-
çaram há dez anos por conta da existência do bloco 
comercial e político chamado Mercosul, que vai decidir 
amanhã se a Venezuela ingressa nele ou não.

Em dez anos, e desses dez anos sete anos foram 
do Presidente do Governo Lula, construíram pistas, 
pistas de pouso, decolagem e mais nada. No investi-
mento, as pistas são o que menos pesa, o mais fácil. 
O mais difícil é a operação do aeroporto, é construir 
o aeroporto e a sua legislação. O aeroporto, o contro-
le do aeroporto, o controle dos pousos e decolagens 
para carga e passageiros e a ZPE, a Zona de Pro-
cessamento de Exportação, que ainda é um modelo 
válido que foi defi nido para São Gonçalo do Amarante 
como o trunfo que o Estado conseguiu conquistar no 
atual Governo.

A refi naria de petróleo foi para Pernambuco, a 
barragem de Oiticica do complexo de transposição 
do São Francisco nem se fala em construir, o polo de 
PVC muito menos, a desapropriação da Maisa que 
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o Presidente da República lá esteve para assinar o 
decreto de desapropriação de terras fertilíssimas, no 
meu Estado, no Município de Mossoró, prometendo 
que em dois anos – isso foi em 2005 – iria inaugurar 
o mais exitoso programa de reforma agrária do mundo 
e lá o que existe hoje é uma multidão de alistados do 
programa Bolsa Família, é só isso. O único trunfo da 
economia do meu Estado que vingou foi o Aeroporto 
de São Gonçalo, com o seu complexo, com a sua des-
tinação e com o seu objetivo. 

Falo isso porque, anteontem, chegou no meu 
Estado a notícia de que o modelo para operacionali-
zação de São Gonçalo, que estava entre concessão 
e parceria público-privada, entrou em um impasse. O 
que o meu Estado merece? Que esse investimento, a 
exemplo da Refi naria de Abreu e Lima, a exemplo de 
algumas obras que a União está fazendo, que a obra 
do Aeroporto de São Gonçalo seja feita com recursos 
da União, como é o Aeroporto do Galeão, como é Vi-
racopos, como é o Aeroporto de Recife. Os aeroportos 
todos são feitos com recursos da União, via Infraero e 
operados pela Infraero. No Aeroporto de São Gonçalo, 
não! No Aeroporto de São Gonçalo, não!

Verba da União não tem. “Ah, então vamos con-
sultar o BNDES sobre um projeto de viabilidade eco-
nômica para o projeto do Aeroporto de São Gonçalo 
como entreposto comercial.” E aí vêm as discussões 
dentro do Governo. Como o Governo não tem dinheiro 
ou não se dispõe a aplicar dinheiro no único projeto do 
meu Estado, fala-se em PPP (Parceria Público-Privada) 
ou em regime de concessão. E esperamos um ano, 
um ano inteiro, pela defi nição disso, quando, anteon-
tem, chega a notícia de que nem PPP e muito menos 
concessão, muito menos ainda investimento direto da 
União. E fi camos, Senadora Rosalba, a ver navios. Ah, 
se fosse a ver aviões! Ficamos nós a ver navios, porque 
mais um sonho está em via de frustração. 

Agora, dia 19, o Presidente da República vai ao 
Rio Grande do Norte, Senador ACM Júnior, mais uma 
vez, dizendo que vai inaugurar a refi naria, pela segun-
da ou terceira vez.

(Interrupção do som.)

O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN) – Já con-
cluo, Sr. Presidente. Vai inaugurar uma refi naria que 
está sendo feita em ampliação a uma central de fracio-
namento de gás do Rio Grande do Norte, que produz 
querosene de aviação e óleo diesel. E que, para tapear 
os incautos do meu Estado, dentre os quais eu não me 
incluo, dizem que é uma refi naria, é a compensação 
pela refi naria que nos levou para a Abreu e Lima. E vai 
ele, Sua Excelência, para inaugurar, pela segunda ou 
terceira vez, a mesma, o mesmo investimento.

O que quero é que dia 19 ele leve uma defi nição 
sobre o único investimento sobre o qual ainda nos res-
ta algum tipo de esperança, alguma expectativa. Se 
é investimento direto da União, porque o Rio Grande 
do Norte merece, se é Parceria Público-Privada ou se 
é regime de concessão. Agora, frustração, mais uma 
vez, não dá.

Não sei, Sr. Presidente, se V. Exª me permite con-
ceder um aparte rápido à Senadora Rosalba Ciarlini 
sobre um assunto que é do nosso Estado.

Com muito prazer, Senadora.
A Srª Rosalba Ciarlini (DEM – RN) – Senador 

José Agripino, V. Exª, mais uma vez, vem a esta tribu-
na em defesa do nosso Estado. Essa questão do ae-
roporto, todo norte-rio-grandense, aqueles que estão 
nos assistindo, que estão nos ouvindo, sabem que já 
estamos cansados de tanta promessa. Quantos anos? 
E, de repente, mais uma vez...

O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN) – Dez 
anos.

A Srª Rosalba Ciarlini (DEM – RN) – Dez anos! 
E agora essa notícia de que o Governo ainda não sabe 
como as coisas vão acontecer? E a Copa, que está ba-
tendo à porta? Natal precisa desse aeroporto. Quantas 
e quantas vezes foi colocado pelo próprio Governo que 
tinha sido escolhido porque estava na esquina do mun-
do, podemos dizer assim, o Aeroporto São Gonçalo, 
que iria ser importante para todo o Brasil. Mas parece 
que não é importante coisa nenhuma para o Governo, 
infelizmente, apesar de a Governadora ser amiga do 
Presidente – não só está na base do Governo, ela se 
coloca como amiga do Presidente, amiga da Ministra 
e de tantos Ministros. Que força é essa? A obra está 
iniciada e até agora não sabemos como vai fi car. É mais 
uma vez o nosso Estado que sai perdendo. Perdemos 
sem a planta de PVC, perdemos sem a refi naria. Não 
foi só a Refi naria Abreu e Lima que o Governo lançou 
em detrimento de uma grande refi naria para o nosso 
Estado. Foi também anunciada a do Maranhão, a do 
Ceará. Mas nós que produzimos, nós que temos o pe-
tróleo, que durante trinta anos vem sendo explorado 
no nosso Estado, na nossa região, não temos o direito 
de ter esse benefício. Agora era a única esperança de 
termos uma grande obra que gerasse emprego, renda 
e oportunidades para o nosso Estado, que, infelizmen-
te, está nessa situação. Espero que o Presidente, que 
vai novamente ao Estado, traga uma posição defi nitiva, 
mas que seja realmente para acontecer. Promessas 
nós não aguentamos mais.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN) – Senadora 
Rosalba, eu vejo adentrar ao plenário o Senador Ga-
ribaldi. Nós somos os três Senadores do Rio Grande 
do Norte. O Senador Garibaldi, ontem eu vi em algum 
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lugar, já se manifestou em relação à procrastinação 
do Aeroporto de São Gonçalo. Vamos aguardar até o 
dia 19 a posição que o Presidente da República está 
devendo ao nosso Estado. 

Eu espero que não seja uma coisa frustrante, 
como é a construção da BR-101, que devia ter sido 
entregue, na sua duplicação Natal-Recife, em 2007. 
Estamos em 2009 e só 45 quilômetros Natal-São José 
estão prontos. Eu espero que não seja como o Polo 
de PVC, nem como o caso da refi naria, nem como a 
Barragem de Oiticica, nem a frustração da reforma 
agrária prometida para a Maisa. Se não acontecer, eu 
proponho a V. Exª, ao Senador Garibaldi, que nós nos 
reunamos com os nossos Deputados Federais para 
fazer o movimento de protesto que o nosso Estado 
merece e fará.

Durante o discurso do Sr. José Agripino, 
a Sra. Serys Slhessarenko, 2ª Vice-Presidente, 
deixa a cadeira da presidência, que é ocupada 
pelo Sr. Eduardo Azeredo.

Durante o discurso do Sr. José Agripino, 
o Sr. Eduardo Azeredo deixa a cadeira da pre-
sidência, que é ocupada pelo Sr. José Sarney, 
Presidente.

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

Antes, concedo a palavra ao Senador Arthur Vir-
gílio, como Líder, por cinco minutos. 

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Como 
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, num dia de entendimentos bastante 
felizes, acertamos que o Senado vota a solução para 
os bombeiros e os policiais militares de Brasília, as 
autoridades e estamos dispostos, os Líderes, à que-
bra de todos os interstícios, como uma homenagem 
ao Senador Expedito Júnior e aos demais Senadores 
de Rondônia, Senador Valdir Raupp, Senadora Fátima 
Cleide, para a transposição dos servidores de Rondô-
nia para o Governo Federal, até porque esse benefício 
já foi dado, Sr. Presidente, ao Amapá, com justeza, e 
a Roraima, de modo igualmente justo.

Não há acordo em relação à DRU por um deta-
lhe: a Senadora Marisa Serrano pede que se aguarde 
um pouco mais, e isso eu já comuniquei ao Líder do 
Governo, Senador Jucá, porque haveria lá, no bom 
sentido, um contrabando que não seria bom para a 
educação neste País. Ela quer algo limpo, algo corre-
to, algo escorreito. 

Mas, Sr. Presidente, o que me traz à tribuna nes-
te momento – e neste momento é precisamente para 
cumprir um dever de Líder – é fazer a V. Exª, e talvez 
eu precise de um pouco mais de tempo, o seguinte 

histórico: pelo Ofício Senado Federal 2.284, de 2009, 
de 27 de outubro último, V. Exª endereçou o Ofício 242, 
de 2009, da Comissão de Educação, ao Senador Flávio 
Arns, do Estado do Paraná, e hoje, para muita honra 
nossa, membro da Bancada do PSDB. Em 27 de outu-
bro de 2009, através do Ofício 425, de 2009, endere-
çado a V. Exª, a Secretária-Geral da Mesa, Drª Cláudia 
Lyra Nascimento, arrazoa que teria havido vacância na 
posição do Senador Flávio Arns na Comissão de Edu-
cação, o que não corresponde exatamente à realidade 
dos fatos. Até porque no mesmo instante, no mesmo 
dia em que S. Exª fez a opção por ingressar nas fi leiras 
do PSDB, no mesmo momento eu tomei a providên-
cia de indicá-lo como membro titular da Comissão de 
Educação. Então, não houve essa vacância.

Muito bem, Sr. Presidente, o argumento utilizado 
– e V. Exª depois responde com algo mais substancio-
so – pela ilustre Secretária-Geral da Mesa em relação 
à vacância não teria procedência. 

Nós aqui não estamos em briga por cargos, até 
porque saímos de um embate em que fomos derrota-
dos duas vezes, apoiando candidatos do Partido dos 
Trabalhadores: o Senador Tião Viana, que enfrentou V. 
Exª na eleição para a Presidência da Casa, e a Sena-
dora Ideli Salvatti, que enfrentou o Senador Fernando 
Collor na disputa pela Comissão de Infraestrutura da 
Casa. 

Entendíamos nós que o princípio da proporciona-
lidade deveria e deverá ser obedecido sempre, por uma 
questão de não criarmos uma selvageria aqui dentro e 
por queremos nós regras. Sempre digo que esta his-
tória de maioria que atropela, de maioria que se sente 
muito poderosa é o maior sinal de fraqueza que pode 
revelar o caráter de um ser humano, porque quem é 
maioria hoje, pela vontade do povo, pode ser minoria 
amanhã, e quem atropela hoje poderá, então, pelo pre-
cedente mal aberto, poderá ser atropelado amanhã, 
se o caráter da outra maioria for o mesmo. Então, eu 
sou a favor de regras fi xas que me deem os mesmos 
direitos quando eu sou minoria e as mesmas garantias 
aos meus adversários quando eu for maioria. 

A Comissão tem sido dirigida pela Senadora Ma-
risa Serrano e o Senador Flávio Arns, que nós todos 
conhecemos, é uma fi gura despojada, desapegada 
das liturgias formais do poder. O que ele tem feito é 
um trabalho excepcionalmente bom e forte em favor 
da educação deste País e mereceu a indicação do seu 
antigo partido, pela confi ança unânime dos membros do 
Partido dos Trabalhadores. Foi mantido na Comissão a 
partir do apoio unânime dos seus novos companheiros 
de partido, que sempre o admiraram e o respeitaram 
mesmo quando as latitudes políticas eram distantes, 
eram divergentes. 
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O Senador Flávio Arns – prudente como sói acon-
tecer com fi guras do seu calibre moral, do seu calibre 
ético e, ao mesmo tempo, cioso da necessidade de 
estabelecermos regras fi xas da Casa que sejam se-
guidas por todos, que valham para todos, em qualquer 
momento, independentemente de quem seja Maioria 
ou de quem seja Minoria –, havia feito, ele próprio, uma 
consulta à Mesa, em que pedia a ela que se pronun-
ciasse com clareza porque, a partir daí, o entendimento 
que tem o Senador Flávio Arns e que eu tenho e que 
imagino que seria o entendimento de todo e qualquer 
Senador com assento nesta Casa é de que, a partir 
daí, se teria uma jurisprudência. Sobre isso, eu conver-
sei com o Líder Aloizio Mercadante que, infelizmente, 
está cumprindo uma missão no exterior. Então, seria 
jurisprudência a partir daquilo que saísse da Mesa. 

Mas, obviamente, que nós temos que aqui dei-
xar lavrado o protesto do PSDB pela rapidez com que 
se deu a tal declaração de vacância da permanência 
do Senador Flávio Arns na Comissão de Educação, 
porque essa vacância não houve. S. Exª pode até não 
continuar como Presidente da Comissão, como pode-
rá continuar, porque nós já vimos o Senador Papaléo 
Paes, que sai do PMDB, vai para o PSDB, e se man-
tém com a posição que detinha na Mesa.

Mas não é esse o caso. Eu sequer considero 
justo que o PT, Partido grande como é, não participe 
das Comissões relevantes da Casa. O Senador Flávio 
Arns, portanto, não está aqui brigando por posição nem 
discutindo posição. Ele está, pela minha voz, dizendo 
que não foi delicada a atitude da Mesa ao declarar 
uma vacância que não houve, até porque eleito ele 
foi pela unanimidade dos membros da Comissão de 
Educação, de todos os partidos. E, ao mesmo tempo, 
o seu partido, esse que eu tenho a honra de liderar 
nesta Casa, o confi rmou como membro titular da Co-
missão de Educação.

Sendo assim, Sr. Presidente – e certamente o Se-
nador Flávio Arns poderá acrescentar um argumento 
mais substancioso e, certamente, até mais sólido do que 
esse que aqui arrolo perante V. Exª e perante a Casa 
–, eu aguardo de V. Exª um comunicado ofi cial, que eu 
imagino que tem tudo para virar uma jurisprudência. 
Já há casos e casos. Eu citei o do Senador Papaléo 
Paes, que, por analogia, pode ser trazido para o caso 
do Senador Flávio Arns; há o caso do Senador Gilber-
to Miranda, que, ao se transpor do PFL para o PMDB, 
abandonou a Presidência da Comissão de Assuntos 
Econômicos, enfi m, ou teve que abandoná-la. 

Por isso, que eu julgo que é importante, desta vez, 
a manifestação equilibrada, a manifestação tranquila, a 
manifestação que nós esperamos seja a derradeira e 
que dê satisfação a todos nós. Não podemos concor-

dar é com alguma coisa que diminua o Senador Flávio 
Arns, com alguma coisa que não dê a necessária sa-
tisfação ao povo do Paraná que o respeita muito, mas 
não o respeita mais do que o respeita o povo brasileiro. 
E S. Exª, portanto, como um Parlamentar que integra 
as fi leiras do partido que eu lidero, homem de bem, 
homem correto, aguarda, de maneira pacífi ca, a tran-
quila exposição que V. Exª fará, para que nós possa-
mos, enfi m, dar normalidade à Comissão de Educação, 
que, pela proporcionalidade estabelecida nas regras do 
jogo que alguns queriam quebrar – nós não toleramos 
que fossem quebradas as regras do jogo –, tanto que 
não queriam que o PSDB assumisse a Comissão de 
Relações Exteriores como se os vencedores tivessem 
sido conquistadores romanos que fossem, de repente, 
invadir uma cidade como Cartago e salgar a terra para 
que Cartago jamais revivesse, nós não compactuaría-
mos com isso e não toleraríamos isso. Mantivemo-nos 
coerentes até o fi nal, inclusive, dando o nosso voto à 
Senadora Ideli Salvatti. 

Nós aguardamos a posição de V. Exª, Sr. Presi-
dente, e a manifestação do Senador Flávio Arns após, 
porque entendo que é importante para a Casa defi nir-
mos não só este episódio, como defi nirmos o que fi ca 
jurisprudenciado daqui para a frente. 

Sendo, assim, eu encerro as minhas palavras 
e aguardo a manifestação da Mesa pela sua voz, Sr. 
Presidente. 

Muito obrigado.
O SR. FLÁVIO ARNS (PSDB – PR) – Sr. Pre-

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

– Senador Flávio Arns, V. Exª tem a palavra.
O SR. FLÁVIO ARNS (PSDB – PR. Sem revi-

são do orador.) – Exato. Por solicitação do meu Líder, 
do PSDB, Senador Arthur Virgílio, eu gostaria só de 
acrescentar que, de fato, em termos da Comissão de 
Educação, Cultura e Esporte, não houve declaração 
de vacância. O que aconteceu, na verdade, foi o sur-
gimento do termo “vago” na Ordem do Dia. Então, não 
há qualquer declaração em minha posse que possa 
dizer que o cargo de Presidente está vago. Em função 
dessa dúvida que surgiu e com base no Regimento, 
quero dizer, como disse o Líder de maneira clara, que 
não é um apego ao cargo, mas, sim, Sr. Presidente, à 
exigência do cumprimento do Regimento. Se o Regi-
mento disser que o cargo está vago em função desse 
artigo, daquele parágrafo ou coisa semelhante, natu-
ralmente, eu, como qualquer outro Senador, sujeito-
me – nós nos sujeitamos – ao Regimento, que é a lei 
interna do Senado Federal. Ao mesmo tempo, penso 
que deve haver absoluta confi ança e absoluta certeza 
na interpretação do Regimento. Então, encaminhei, 
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como foi dito, no dia 22 de outubro, uma consulta, uma 
comunicação à Mesa. Recebi a resposta que havia sido 
dada ao Líder Aloizio Mercadante e que havia sido en-
caminhada também à minha pessoa. Essencialmente, 
são três parágrafos, Sr. Presidente. Eu leria só os três 
parágrafos, em que digo o seguinte:

Tenho conhecimento ofi cial de que o Se-
nhor Senador Aloizio Mercadante [com toda 
possibilidade regimental; não se está discu-
tindo isso], na condição de líder do PT e do 
Bloco de Apoio ao Governo, informou a Vossa 
Excelência, conforme o art. 81 do Regimen-
to Interno do Senado – RISF, que eu estava 
deixando de compor, como membro titular, a 
CE, uma vez que minha vaga se destinava ao 
Bloco de Apoio ao Governo.

Está perfeito. Continuo a leitura:
Ocorreu, porém, que, no mesmo Diário 

do Senado Federal que noticiava ofi cialmen-
te que eu não mais representava o PT na 
Comissão, está publicado o Ofício nº 161/09, 
da liderança do PSDB, assinado pelo Senhor 
Senador Arthur Virgílio, pelo qual permaneço 
na mesma CE, agora pelo PSDB.

Agora, vem a interpretação do artigo 
citado:

Na medida em que o PT pede meu cargo 
como membro da CE, esclareço desde logo 
que fui guindado à Presidência pelo voto unâni-
me dos integrantes da Comissão, em escrutínio 
secreto. O §2º do art. 81 do RISF contempla, 
apenas, pedido de vaga como membro, na Co-
missão, de Senador que a preside. Não trata, 
por óbvio, de pedido da vaga da Presidência, 
já que esta não pertence a uma bancada, mas 
a toda a Comissão.

No caso concreto, viu-se que não me 
desliguei, em qualquer momento, da Comis-
são, e por isso, digo, continuo a exercer sua 
Presidência.”

Na argumentação que recebi da Secretaria da 
Mesa, vários exemplos são citados de Senadores 
que, no decorrer do tempo, talvez tenham passado 
por situação parecida, porém não igual. Fizemos o le-
vantamento, e os vários casos citados não se aplicam 
ao meu caso, por serem casos diferentes da situação 
que enfrentei na Comissão.Então, Sr. Presidente, sal-
vo melhor juízo, penso que a interpretação do art. 81, 
§2º, do Regimento Interno do Senado não se refere ao 
cargo de presidente, mas, sim, ao cargo de membro 
na Comissão de Educação, razão pela qual endosso 
as palavras do Líder Senador Arthur Virgílio. Penso 

que seria salutar para o Senado Federal que, quanto 
à interpretação do Regimento, não restasse qualquer 
dúvida, porque isso poderia não só decidir o caso pre-
sente, mas também pavimentar soluções necessárias, 
encaminhamentos no futuro. Era o que tinha a dizer. 
Agradeço o aparte ao Senador Arthur Virgílio, Líder 
da Bancada.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Sr. Senador Arthur Virgílio, Sr. Senador Flávio Arns, 
esse é um dos tipos de questão submetidos à Casa 
que a Mesa decide com difi culdade e, às vezes, com 
um certo constrangimento, por tratar-se de colegas 
nossos, todos eminentes e dignos do nosso respeito. 
Mas, evidentemente, temos o Regimento, que nós to-
dos temos que seguir, e a jurisprudência da Casa na 
interpretação do Regimento.

Ao receber do Líder Mercadante o expediente a 
que V. Exª se referiu, agimos de acordo justamente com 
o Regimento da Casa, porque o Regimento da Casa 
diz – e a própria Constituição fala – que as Comissões 
serão feitas com proporcionalidade.

Art. 79. No início de cada legislatura, os 
líderes, uma vez indicados, reunir-se-ão para 
fi xar a representação numérica dos partidos 
e dos blocos parlamentares nas comissões 
permanentes.

O art. 81 do Regimento também diz:
Art. 81. O lugar na comissão pertence ao 

partido ou bloco parlamentar, competindo ao 
líder respectivo pedir, em documento escrito, 
a substituição, em qualquer circunstância ou 
oportunidade, de titular ou suplente por ele 
indicado.

Quer dizer, essa competência é do lí-
der, de substituir ou não qualquer membro da 
Comissão.

E, ainda, o Regimento torna muito claro 
este caso quando diz:

Art. 81 ...................................................
 ..............................................................
§ 2o A substituição de Senador que exer-

ça a presidência de comissão [que era o caso 
da Comissão de Educação], salvo na hipótese 
de seu desligamento do partido que ali repre-
sentar, deverá ser precedida de autorização 
da maioria da respectiva bancada.

O que ele quer dizer? Quando o Senador é pre-
sidente de uma Comissão, o líder só pode retirá-lo da 
Comissão se ofi ciar à Mesa, com a maioria dos mem-
bros da bancada do seu partido, salvo na hipótese 
do seu desligamento do partido que ali representar. 
Quer dizer, no momento em que a pessoa se desliga 
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do partido, evidentemente que ela deixa de pertencer 
à Comissão. 

E o Líder Mercadante, neste caso, como líder 
do antigo partido de V. Exª, comunicou à Mesa que 
V. Exª não mais fazia parte não da Presidência, mas 
da Comissão. Se V. Exª não fazia parte da Comissão, 
não poderia portanto ser o Presidente da Comissão, 
já na hipótese prevista, porque, se seu partido fosse 
retirá-lo da Comissão – vou repetir –, aí necessitaria 
da maioria dos membros. Mas não era a hipótese, 
porque V. Exª já se tinha desligado. O que se fez? Le-
mos o expediente no plenário desta Casa e, a partir 
desse momento, V. Exª fi cou desligado da Comissão. 
Sendo desligado da Comissão, V. Exª deixou de ser 
Presidente da Comissão. 

Não estamos inovando de nenhuma maneira. 
Estamos respeitando o princípio constitucional de as 
presidências das Comissões pertencerem ao partido 
e não ao Senador. Isso diz explicitamente o Regimen-
to no art. 81. 

Em segundo lugar, esse caso de V. Exª não é o 
primeiro que ocorre aqui. Vários outros já ocorreram, 
como citou o Líder Arthur Virgílio. Só para citar os dois 
últimos, foi o caso do Senador Gilberto Miranda, que, 
nesse caso, ele mesmo renunciou à Presidência da Co-
missão. Mas há o caso também do Senador Raimundo 
Lira, em que o Senador Nelson Carneiro determinou 
seu afastamento da Comissão. Exatamente o que acon-
teceu com V. Exª: o Senador Raimundo Lira saiu do 
partido e não se retirou. Ele foi justamente substituído, 
foi retirado pelo seu partido da Comissão. 

Então, esses são os antecedentes mais recen-
tes desse caso. Portanto, a Mesa agiu de maneira a 
cumprir o Regimento, que é o que ampara todos nós, 
como disse o Senador Arthur Virgílio. Qualquer que 
seja a maioria ou a minoria, o Regimento é que deve 
nortear as nossas ações.

E, para a Mesa, como eu disse e peço a com-
preensão de V. Exª, é uma situação difícil, mesmo 
com certo constrangimento, porque se trata de co-
legas de dois partidos que merecem o nosso res-
peito, a nossa atenção. E eu quero até secundar as 
palavras do Líder Arthur Virgílio a respeito de V. Exª, 
que, nesta Casa, é uma referência de retidão, de 
correção e de trabalho ao longo dos anos que aqui 
estamos convivendo. 

É a explicação que eu teria que dar à questão 
levantada pelo Líder Arthur Virgílio.

O Sr. Alvaro Dias (PSDB – PR) – Permite um 
aparte, Senador Arthur Virgílio? Senador Arthur Vir-
gílio, eu gostaria de discordar do Presidente Sarney 
e da sua interpretação do Regimento. Tem razão o 
Presidente quando se refere à composição da Comis-

são. Não tem razão quando se refere à Presidência da 
Comissão. E não há também similitude com os casos 
referidos. No caso do Senador Lira, por exemplo, hou-
ve vacância do cargo. Ele só foi indicado pelo novo 
partido uma semana após. No caso do Senador Flávio 
Arns, a indicação pelo PSDB ocorreu imediatamente. 
Assim que houve o desligamento do PT, o Senador 
Arthur Virgílio imediatamente tomou as providências. 
É possível que tenha ocorrido um interstício de horas 
apenas, ou minutos, de alguns minutos. O interstício 
foi de alguns minutos. Mas é evidente que é impossí-
vel se controlar no relógio o tempo em que o Senador 
Mercadante levaria para apresentar à Mesa do Sena-
do Federal um requerimento desligando o Senador 
Flávio Arns da Comissão. Portanto, creio que é uma 
questão de boa vontade, Presidente. A interpretação 
favorece o pleito do PSDB de manter o Senador Flá-
vio Arns, por uma questão de justiça, na Presidên-
cia da Comissão. Afi nal, ele foi eleito e não pode ser 
cassado. Talvez a expressão seja forte – cassação –, 
mas ele foi eleito e não pode ser destituído da Presi-
dência da Comissão, a menos que ocorra uma nova 
eleição para desalojá-lo da Presidência, e não consta 
do Regimento também essa hipótese. Portanto, Sr. 
Presidente, a exemplo do que faz o Senador Arthur 
Virgílio, formulamos este apelo. Tenho certeza de que, 
mesmo entre aqueles que fazem parte da base aliada 
na Comissão de Educação, há um grande respeito 
pelo Senador Flávio Arns. Tenho certeza de que há 
também o desejo de que ele permaneça na Presi-
dência. Não entendo, de forma alguma, poder existir 
qualquer desejo revanchista. Não, não vejo essa hi-
pótese. Portanto, o bom senso indica... Eu creio que 
os trabalhos na Comissão de Educação estão sendo 
realizados com muita efi ciência, com serenidade, a 
Comissão de Educação está prestando um serviço 
ao conceito desta instituição. O Senador Flávio Arns 
na Presidência é uma garantia de conceito. Portanto, 
Sr. Presidente, é o apelo que formulamos, secundan-
do o Líder do nosso partido, Senador Arthur Virgílio.

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

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP. 
Fazendo soar a campainha.) – Compreendo a solida-
riedade do partido, mas infelizmente é o Regimento 
da Casa. E quero dizer a V. Exª que, no caso do Se-
nador Raimundo Lira, segundo os Anais, que temos 
aqui, também foi no mesmo dia. O problema de ser a 
horas... O certo é que ele deixou de ser o represen-
tante do partido e a Comissão... Na hora em que ele 
deixa de ser representante do partido, seja pelo tempo 
que for, ele deixa de representar o partido, portanto, o 
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representante, como presidente, não pode exercer o 
cargo não sendo membro da Comissão.

Acho que o Líder do PSDB, quando mandou o 
requerimento, desejava isso que todos nós queremos, 
ou seja, que V. Exª continue na Comissão de Educa-
ção...

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

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Acho que era esse o desejo dele. Porque jamais 
nenhum partido vai querer que o seu representan-
te, como presidente de uma comissão, seja afastado 
pelo simples... Ele deixando de ser do partido, já que 
a Constituição e o Regimento dizem que a Presidência 
da Comissão é proporcional e pertence ao partido... 
Acho que o mesmo não poderia ocorrer em relação a 
nenhum dos presidentes de comissão que exercem o 
cargo, porque aí seria o descumprimento da Consti-
tuição e do Regimento. Embora, eu compreenda que 
V. Exª passou a ser membro da Comissão – era esse 
o desejo do partido a que V. Exª pertence, isto é, que 
continue na Comissão –, e, se pudesse, de acordo com 
o Regimento, continuar presidindo, acho que seria uma 
honra para a Casa.

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

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

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Sr. Presi-
dente, apenas para informar relativamente ao Senador 
Raimundo Lira. Ele...

(Interrupção do som.)

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – O PMDB o 
desligou da Comissão no dia 3 de abril, e apenas no 
dia 10 de abril o Líder do PSC o indicou à Comissão. 
Portanto, aí, sim, houve a vacância do cargo e aí ca-
bia a substituição do presidente, mas não no caso do 
Senador Flávio Arns. Estamos usando o Regimento 
para defender a permanência de S. Exª na Presidên-
cia da Comissão.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Senador, só para explicar a V. Exª: embora as datas 
sejam diferentes, eles foram lidos no mesmo dia. E, 
de acordo também com o Regimento, eles passam a 
valer depois da leitura do Expediente. Então, foram 
publicados no mesmo dia.

De maneira que essa é a diferença entre a inter-
pretação de V. Exª e a da Casa.

A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Sr. 
Presidente, peço a palavra, pela ordem.

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

A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Ou, 
então, um aparte do Senador Arthur Virgílio. É uma 
pequena contribuição que queria dar sobre esse as-
sunto.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Em questão de ordem não pode. V. Exª, em seguida, 
pode pedir a palavra como líder.

A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – A 
não ser que o Senador Arthur Virgílio me conceda um 
pequeno aparte. Pode ser?

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Por 
mim. Querendo esclarecer...

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– S. Exª está falando numa questão de ordem e não 
há aparte em questão de ordem. Em seguida, V. Exª, 
como líder, pede a palavra.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr. 
Presidente, para arrematar, quero que fi que bem claro 
para a Casa que não estamos reduzindo esta discus-
são ao cargo de presidente ou de não presidente da 
Comissão de Educação, até porque o Senador Flávio 
Arns, pela sua grandeza humana, pela sua grandeza 
política, pelo seu valor pessoal, independe de cargo 
de presidente para exercer o papel fundamental que 
exerce neste Senado.

Então, a discussão não vai ser reduzida, porque 
não vamos permitir que ela seja reduzida, à manu-
tenção ou não do cargo. É uma questão interessante, 
diria que até fascinante, porque, de um lado, temos o 
exemplo do Senador Raimundo Lira e temos o exem-
plo, que não serve, que é do Senador Gilberto Miranda, 
porque ele próprio, num gesto de desapego, resolveu 
abandonar a presidência da Comissão.

Queremos saber qual é a jurisprudência que fi ca 
fi rmada daqui para a frente. Do ponto de vista político, 
Senadora Ideli, considero de muita justiça e de muita 
justeza que o seu partido esteja representado entre 
as comissões fundamentais da Casa, até pelo peso 
eleitoral que encerra. 

Esta discussão, Presidente, esse debate é es-
clarecedor, porque o mundo dá muitas voltas. Não faz 
tanto tempo assim que V. Exª assumiu a Presidência 
da Casa e não faz tanto tempo assim que aqui discu-
tíamos se o PSDB teria, Senador Azeredo, ou não, di-
reito à Comissão de Relações Exteriores. Havia quem 
dissesse que, ao perdedor, nada; ao vencedor, todas 
as batatas. Provamos por A mais B que não passariam 
por cima de nós e que iríamos fi car exatamente com a 
posição na Mesa que nos cabia, vencendo ou perdendo 
o nosso candidato a Presidente da Casa. E fi caríamos 
com o que nos coubesse nas Comissões e na Mesa, 
vencendo ou perdendo a eleição. Ou seja, não mudaria, 
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iríamos fi car com aquilo que as urnas ditaram como 
sendo o nosso papel, o nosso tamanho. 

É importante, Senador Antonio Carlos, porque 
nunca mais, Senadora Ideli, alguém vai ousar dizer 
aquelas coisas prepotentes, arrogantes que ouvimos 
de alguns, como: “Perderam, então não têm direito 
a nada; têm de negociar com fulano”. Nós não ne-
gociamos com ninguém. A Comissão de Relações 
Exteriores era um compromisso da bancada com o 
Senador Azeredo, e o Senador Azeredo foi para a 
Comissão de Relações Exteriores. Foi, apesar da 
competição que tivemos de travar. Houve desrespeito 
nessa hora em que competiram conosco, porque cabia 
a nós aquela posição, que era a terceira, como cabia 
a V. Exª, a meu ver, a quarta posição. Aí, V. Exª não 
conseguiu contar com todos os apoios para se fazer 
Presidenta da Comissão de Infra-Estrutura, mas teve 
o voto coerente e conseqüente do PSDB, ou seja, em 
qualquer circunstância, as coortes romanas, que se 
entusiasmaram tanto com a vitória, perceberam que 
não podiam tudo, porque quem vence pode muito, até 
pelo simples fato de que venceu, mas quem vence 
não pode tudo, porque nós vivemos sob uma demo-
cracia com regras muito claras, e regras que foram 
obedecidas pelo convencimento, pela luta, pela garra 
com que defendemos as posições que eram nossas. 
E será assim daqui para frente. 

Então, Sr. Presidente, entendo que V. Exª também 
decide essa questão com argumentos sólidos. Enten-
do que V. Exª se ampara no Regimento e é muito bem 
contestado, por exemplo, pela cultura regimental do 
Senador Alvaro Dias. Temos aí uma questão política 
que visamos resolver, e vamos resolver. Não esperem 
do PSDB nenhuma atitude truculenta, não esperem do 
PSDB nenhuma atitude que desrespeite o que signifi ca 
cada força política na Casa. 

Estou formulando esta questão de ordem menos 
por presidência, porque isso não é o que interessa ao 
Senador Flávio Arns, eu repito, e muito mais pela ju-
risprudência que se tem que estabelecer. Pedirei toda 
a pressa ao Senador Demóstenes Torres... Eu estou 
formulando uma questão de ordem, Sr. Presidente, a 
ser endereçada pela Mesa à Comissão de Constituição 
e Justiça, para que saia a opinião abalizada da comis-
são técnica para discutir sobre Regimento. 

Faremos isso, voltando a dizer aos Senadores 
desta Casa, às Senadoras deste Parlamento e, muito 
especialmente, aos Senadores e Senadoras do Par-
tido dos Trabalhadores: nada que signifi que tentativa 
de esbulho a direitos de quem quer que seja, nada 
que signifi que imaginar que podemos negar o papel 
importante, relevante, que as urnas deram ao PT, que 
é o quarto partido desta Casa, mas dúvidas têm que 

ser tiradas do ponto de vista da jurisprudência que se 
quer fi rmar, têm que ser tiradas as dúvidas a partir 
do pronunciamento da Comissão de Constituição e 
Justiça.

Eu tenho a impressão de que seria esse o en-
caminhamento, mas vejo que esse será um encami-
nhamento pacífi co, até porque, se tem algo que nos 
aproximou nessa questão, com tantas separações 
que nós temos até do ponto de vista eleitoral e das 
perspectivas de lutas que já se avizinham, o que nos 
aproximou do PT e o PT de nós foi o fato de que nós 
nos colocamos numa posição de estrito respeito ao 
princípio da proporcionalidade. Foram leais conos-
co nesse episódio, nós fomos leais com o PT nesse 
episódio e conseguimos mostrar que fi guras que di-
vergem ideologicamente, que têm diferenças admi-
nistrativas a tratar eram capazes de, com seriedade, 
com respeitabilidade, com muito sobriedade, unir as 
suas forças para evitar que vencedores entusiasmados 
fi zessem aquilo que diziam pretender, que era, por 
exemplo, negar a Comissão de Relações Exteriores 
ao PSDB, coisa que não poderia acontecer, que eu 
jamais levei a sério, até porque não me intimidam as 
coortes romanas, como não me intimidaria também 
Aníbal, o cartaginês.

Nós temos simplesmente que defender o que 
é correto, o que é direito, e o Senador Flávio Arns 
aguardará, com a sua sensibilidade, a manifestação 
da Comissão de Justiça, sem diminuir a opinião sen-
sata que foi exposta pelo Presidente da Casa, estri-
bada em artigo regimental, que veio a partir de um 
estudo feito por uma assessoria privilegiada de que 
dispõe o Presidente. Mas que fale também a Comis-
são de Constituição e Justiça, e nós aguardaremos 
com a tranquilidade de quem não perdeu, pelo direito 
que cabe ao PT nesta Casa, um só milímetro. Sena-
dor Tião Viana, nós queremos a jurisprudência, que 
a jurisprudência seja fi rmada, fi rmada daqui para a 
frente, porque o que me preocupa é que, daqui a pou-
co, não seja o meu partido tentado a, vitorioso numa 
eleição dessas, dizer: como votaram contra o nosso 
grupo, então vocês não têm direito a não ser varrer 
o banheiro do Senado. 

Isso não! Isso não! Nós provamos, por A mais B, 
que o que nos cabia era nosso e que o que era nosso 
fi caria conosco! Nós não negociamos nada, não bar-
ganhamos nada com ninguém. Nem com o Senador 
José Sarney, nem com o Senador Tião Viana. Não 
queríamos mais do que aquilo que nos cabia. E aquilo 
que nos cabia é nosso: a Comissão de Relações Ex-
teriores e a 1ª Vice-Presidência da Casa.

Vejo até que o nosso querido e tão estimado 
Presidente da República não simpatiza muito com o 
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Senador Marconi Perillo. Mas isso é algo que deve 
fi car no recôndito do coração do Presidente, porque 
o Senador Perillo, independentemente do desejo do 
Presidente da República, é o 1º Vice-Presidente da 
Casa, eleito pela força que o seu Partido representa 
neste Congresso, força que emana da vontade po-
pular.

São regras assim que vão dizer com muita clareza 
qual é a solução. E a solução, Senadora Fátima Clei-
de, Senador Flávio Arns, não haverá de nos separar; 
haverá de nos unir.

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

– Muito obrigado, Senador Arthur Virgílio.
Quero apenas fi xar que estou seguindo a jurispru-

dência da Casa. Posso até ter uma interpretação que 
não... mas estou seguindo a jurisprudência da Casa.

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

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

– Pela ordem, tem a palavra a Senadora Ideli.
A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC. Pela 

ordem. Sem revisão da oradora.) – Serei muito breve. 
Primeiro, gostaria de agradecer e louvar a posição 
que V. Exª emitiu ao ofício encaminhado pelo Líder 
do PT, reafi rmando algo de que não tenho a menor 
dúvida, segundo o Regimento da Casa, a jurispru-
dência, que a Presidência de Comissões pertencem 
aos Partidos pela proporcionalidade. Essa é a regra 
constitucional.

Eu gostaria também de realçar ao Senador Ar-
thur Virgílio que os exemplos que ele usou aqui de 
comportamento, tanto do PSDB quanto do PT, com-
portamentos bem recentes, foram na mesma linha, 
na mesma lógica, de respeitar que a Presidência 
das Comissões pertencem, na proporcionalidade, 
aos Partidos.

E ainda há mais um exemplo, Sr. Presidente, 
se V. Exª me permite: houve um momento em que a 
Comissão de Assuntos Sociais daqui do Senado era 
presidida pelo Senador Romero Jucá, à época fi lia-
do ao PSDB. Quando ele saiu do PSDB e foi para o 
PMDB, a Senadora Lúcia Vânia foi eleita porque, pela 
proporcionalidade, aquela Comissão, a Comissão de 
Assuntos Sociais, cabia ao PSDB.

Portanto, além dos exemplos que V. Exª já citou 
na jurisprudência, no Regimento da Casa, agrego mais 
esse exemplo.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Passamos à

ORDEM DO DIA

Item 1: 

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 fi nancia-
mento destinadas à aquisição e produção de 
bens de capital e à inovação tecnológica; altera 
as Leis nºs 10.925, de 23 de julho de 2004, 
11.948, de 16 de junho de 2009, 9.818, de 23 
de agosto de 1999, e 6.704, de 26 de outubro 
de 1979; revoga dispositivos da Medida Pro-
visória nº 462, de 14 de maio de 2009, e do 
Decreto nº 70.235, de 6 de março de 1972; e 
dá outras providências (proveniente da Medida 
Provisória nº 465, de 2009).

(Lido no Senado Federal no dia 16-9-
2009)

Relator revisor: Senador João Pedro
(Sobrestando a pauta a partir de: 30-8-

2009)
Prazo fi nal prorrogado: 12-11-2009

Concedo a palavra ao Senador João Pedro, Re-
lator Revisor da matéria.

PARECER Nº 1.862, DE 2009 – PLEN

O SR. JOÃO PEDRO (Bloco/PT – AM. Para emi-
tir parecer. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, Srªs Senadoras, o Presidente já leu 
a ementa da Medida Provisória nº 465.

Eu quero chamar a atenção para a importância 
dessa Medida Provisória e para as emendas propostas 
por um conjunto de Senadores.

Este Relator não concluiu a discussão com a equi-
pe do Governo; nós não concluímos essa discussão, 
Senador Agripino. Vários Senadores, inclusive Lideran-
ças importantes do Governo, como a Senadora Ideli 
Salvatti, que defendeu e continua defendendo a emenda 
para tratar da pesca. Nós não concluímos isso.

Em conversa com o Senador Romero Jucá, Líder 
do Governo, assumimos o compromisso de continuar 
discutindo as emendas. Há uma questão da Embraer, 
da indústria da aviação, que nós estamos discutindo. 
Um setor do meu Estado, da indústria de bicicletas, de 
motos, está propondo uma emenda à Medida Provisó-
ria. Mas nós não concluímos isso com o Governo.
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O que eu proponho aqui? Existe a Medida Pro-
visória nº 470, que está chegando, e proponho conti-
nuarmos discutindo o mérito das emendas.

Senador Garibaldi, quero registrar aqui a defesa 
da emenda da pesca, Senador Flexa Ribeiro, da Oposi-
ção, Senadora Ideli, enfi m, um conjunto de Senadores 
que se manifestaram, mas não foi possível fechar essa 
discussão com a equipe econômica do Governo.

Vamos continuar discutindo e trabalhando para 
que a Medida Provisória nº 470 incorpore essas emen-
das, que considero justas. Considero justas essas 
emendas. O Ministro da Pesca, por exemplo, é favorável 
à emenda. Há setores importantes da pesca, Senadores 
que defendem a emenda. Não concluímos, Presidente 
Sarney, o compromisso do Relator, o compromisso do 
Senador Romero Jucá, de continuarmos discutindo e 
trabalhando, para que a Medida Provisória nº 470 possa 
aceitar, trabalhar a admissibilidade de propostas que 
considero justas para a economia brasileira, para os 
setores, como o da pesca, que dizem respeito não a 
um Estado, mas ao território nacional.

Concedo o aparte a V. Exª 
O Sr. José Agripino (DEM – RN) – Senador João 

Pedro, fi quei feliz por V. Exª, voluntariamente, abordar 
este assunto. Eu conversava, agora, com o Senador 
Romero Jucá e colocava a preocupação que não é só 
minha; é de V. Exª, é de muitos Senadores...

O SR. JOÃO PEDRO (Bloco/PT – AM) – Eu de-
fendo a emenda.

O Sr. José Agripino (DEM – RN) – ...de muitos 
Senadores que têm a causa do pescador, que con-
quistou a Lei Geral da Pesca, conquistou o direito à 
instituição do Ministério da Pesca, a obter os mesmos 
benefícios que a carne vermelha está obtendo na cadeia 
do PIS/Cofi ns, de ser cobrado no fi nal. E esta MP – a 
que V. Exª relata – não está contemplando o pescado. 
Nós vamos abrir até um crédito de confi ança, na me-
dida em que o Líder do Governo tome o compromisso 
de que, na 470, ou 471... Porque há um problema: na 
Câmara dos Deputados, nenhuma emenda que tenha 
afi nidade com a matéria pode ser incluída. Descer de 
paraquedas – e está certo – não mais. Então, eu não 
sei se é a 470 ou a 471 que trata de questão tributária. 
Vamos querer o compromisso do Governo de que, ou na 
470, ou na 471, o benefício que se dá neste momento, 
nesta MP, na cadeia produtiva da carne, na cobrança do 
PIS/Cofi ns, o mesmo benefício seja dado por ocasião 
da 470 ou 471 ao pescado. Para fazer justiça, ambos 
são proteínas, ambos são carnes; se dá para um, tem 
que dar para o outro. Então é a colocação que faço 
a V. Exª, abrindo desde já um crédito para o relatório 
que V. Exª está apresentando.

O SR. JOÃO PEDRO (Bloco/PT – AM) – Agra-
deço e quero concordar com o raciocínio desenvolvi-
do por V. Exª. Se pode para carne vermelha, por que 

não pode para proteína branca, que atende a todos 
os Estados da Federação?

Quero destacar também o posicionamento do 
Senador Aloizio Mercadante, que não está aqui e é 
defensor dessas emendas também.

Sr. Presidente, do relatório:
Chega ao exame desta Casa o Projeto de Lei 

de Conversão nº 15, de 2009, de ementa em epígra-
fe, proveniente da Medida Provisória nº 465, de 29 de 
junho de 2009, aprovado pela Câmara dos Deputa-
dos, nos termos do parecer proferido pelo Deputado 
Carlos Zarattini.

O parecer apresentado em plenário conclui pela 
“constitucionalidade, juridicidade e adequação à téc-
nica legislativa” e pela “compatibilidade e adequação 
fi nanceira e orçamentária” da medida provisória e das 
emendas apresentadas.

Conclui também pela “aprovação no mérito da 
Medida Provisória nº 465, de 2009, e pela aprovação 
das Emendas nºs 10, 11, 21 e 26, nos termos de nosso 
Projeto de Lei de Conversão (anexo)”, e pela rejeição, 
no mérito, das demais emendas apresentadas.

O PLV nº 15, de 2009, foi recebido pelo Senado 
no dia 16 de setembro corrente, nos termos do Ofício 
nº 951/2009, do Primeiro-Secretário da Câmara dos 
Deputados, cabendo a mim relatá-lo.

Conteúdo do PLV 15/2009
O PLV nº 15, de 2009, na forma aprovada pela 

Câmara dos Deputados, é composto de dez artigos e 
trata dos temas a seguir apresentados.

(i) O art. 1º e seus parágrafos autorizam 
a União a conceder subvenção econômica ao 
Banco Nacional de Desenvolvimento Econô-
mico e Social (BNDES), sob a modalidade de 
equalização de taxas de juros, nas operações 
de fi nanciamento à aquisição e produção de 
bens de capital e à inovação tecnológica con-
tratadas até 31 de dezembro de 2009, nas 
condições que especifi ca.

Na Câmara dos Deputados, foram acrescentados 
dois parágrafos. O primeiro deles (§ 4º) aplica o disposto 
no artigo à produção ou à aquisição de aeronaves no-
vas por sociedades nacionais e estrangeiras, com sede 
e administração no Brasil, de acordo com as regras da 
Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), para explora-
ção de serviços públicos de transporte aéreo regular.

O segundo parágrafo acrescentado (§ 5º) estipula 
que o prazo referido no caput poderá ser prorrogado 
por até 180 dias, a critério do Poder Executivo, por meio 
de decreto do Presidente da República, respeitadas as 
demais condições estabelecidas no artigo.

(ii) Os arts. 2º e 3º alteram a redação da 
Lei nº 11.948, de 16 de junho de 2009, que 
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constitui fonte adicional de recursos para am-
pliação de limites operacionais do BNDES.

II – Análise
Admissibilidade, Constitucionalidade, Juridici-

dade, Técnica Legislativa e Adequação Financeira e 
Orçamentária

A Medida Provisória nº 465, de 2009, atende aos 
pressupostos de relevância e urgência previstos no art. 62 
da Constituição Federal. A concessão de subvenção eco-
nômica ao BNDES justifi ca-se pela necessidade de fazer 
frente aos impactos negativos da crise internacional sobre 
a economia brasileira, particularmente no que tange aos 
setores produtivos, de modo a lançar bases sólidas para 
uma retomada do crescimento, para o que se torna crucial 
o investimento em tecnologia e bens de capital.

As desonerações da Cofi ns e da Contribuição para 
o PIS/Pasep sobre o trigo, a farinha e o pão comum im-
plicarão renúncia de R$192 milhões em 2009 e R$436 
milhões em 2010, não representando ônus excessivo 
sobre o orçamento. Enquanto isso, a desoneração da 
Cofi ns sobre motocicletas de até 150 cm3 alcançará 
R$60,5 milhões no período de sua vigência, valor de 
limitado impacto orçamentário. Nesse sentido, há que 
se ter em conta que o País já encontrou uma infl exão 
positiva na curva do crescimento, o que certamente 
moderará as perdas de arrecadação.

Mérito
Subvenção econômica ao BNDES
O art. 1º do PLV autoriza a União a conceder subven-

ção econômica ao BNDES, sob a modalidade de equali-
zação de taxas de juros, nas operações de fi nanciamento 
destinadas à aquisição e produção de bens de capital e 
à inovação tecnológica a serem contratadas até 31 de 
dezembro de 2009. Seguem-se seis parágrafos.

O § 1º determina que o valor total dos fi nancia-
mentos a serem subvencionados será no máximo de 
R$44 bilhões.

O § 2º defi ne a equalização a que se refere o 
caput como o diferencial entre o encargo do mutuá-
rio fi nal e o custo da fonte dos recursos, acrescido da 
remuneração do BNDES e dos agentes fi nanceiros 
credenciados.

De acordo com o § 3º, o pagamento da referida 
equalização fi ca condicionado à comprovação da boa 
e regular aplicação dos recursos e à apresentação de 
declaração de responsabilidade pelo BNDES, para fi ns 
de liquidação da despesa.

O § 4º aplica o disposto no artigo à produção ou 
à aquisição de aeronaves novas por sociedades na-
cionais e estrangeiras, com sede e administração no 
Brasil, de acordo com as regras da Agência Nacional 
de Aviação Civil (Anac), para exploração de serviços 
públicos de transporte aéreo regular.

O § 5º determina que o prazo referido no caput 
poderá ser prorrogado por até 180 dias, a critério do 

Poder Executivo, por meio de decreto do Presidente 
da República, respeitadas as demais condições esta-
belecidas no artigo.

O § 6º do art. 1º determina que o Conselho Mo-
netário Nacional (CMN) estabelecerá os grupos de be-
nefi ciários e as condições necessárias à contratação 
dos fi nanciamentos, cabendo ao Ministério da Fazenda 
a regulamentação das demais condições para conces-
são da subvenção econômica, entre elas a defi nição 
da metodologia para o pagamento da equalização de 
taxas de juros.

A Exposição de Motivos Interministerial – EMI nº 
92/2009-MF/MP/MDIC, de 29 de junho de 2009, jus-
tifi ca a urgência e a relevância da medida em face da 
necessidade de rápida ação governamental no sentido 
de arrefecer os impactos da crise internacional sobre a 
economia brasileira, particularmente no que concerne 
à indústria. Nesse sentido, ressalta-se que a indústria 
de bens de capital foi especialmente atingida pela de-
saceleração da economia global.

Além disso, a escassez de recursos e a redução 
da demanda têm levado as empresas a diminuírem 
acentuadamente seus investimentos em inovação 
tecnológica, o que compromete ganhos futuros de 
produtividade e restringe as alternativas para retoma-
da das vendas. A proposição também pode benefi ciar 
diretamente a Petrobras, que se depara com novas 
necessidades de investimentos para exploração da 
camada pré-sal, de sorte que as medidas ora anali-
sadas se justifi cam plenamente.

Fonte adicional de recursos ao BNDES.
A Lei nº 11.948, de 2009, convertida da Medida 

Provisória nº 453, de 22 de janeiro de 2009, constituiu 
fonte de recursos para o fi nanciamento de projetos de 
investimento pelo BNDES, de modo a fazer frente ao 
aumento da demanda por crédito de longo prazo na 
economia brasileira, especialmente em face dos desdo-
bramentos da crise fi nanceira mundial, que provocou um 
encolhimento generalizado dos mercados de crédito.

III – Voto
Ante o exposto, o voto é pela admissibilidade da 

Medida Provisória nº 465, de 2009, e pela aprovação 
do Projeto de Lei de Conversão nº 15, de 2009, dela 
proveniente, com as seguintes emendas:

Emenda nº 28 – Relator revisor
Dê-se ao art. 6º do PLV nº 15, de 2009, a se-

guinte redação:
Art. 6º O art. 1º da Lei nº 9.818, de 23 de agosto 

de 1999, passa a vigorar acrescido do seguinte pará-
grafo único:

“Art.1º
Parágrafo único. Para fi ns de utilização dos recur-

sos do FGE, consideram-se compreendidas no seguro 
de crédito à exportação as operações de seguro de 
crédito interno para o setor de aviação civil.” (NR)
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Emenda nº 29 – Relator revisor

Suprimam-se os arts. 7º e 8º do PLV nº 15, de 

2009, renumerando-se os demais.

Emenda nº 30 – Relator revisor

Acrescente-se o seguinte artigo ao Projeto de 

Lei de Conversão nº 15, de 2009:

“Art. 10. O § 1º do art. 1º da Lei nº 10.925, de 
23 de julho de 2004, passa a vigorar com a seguinte 
redação:

§ 1º No caso dos incisos XIV a XVI, o disposto 
no caput deste artigo aplica-se até 31 de dezembro 
de 2011.”

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

É o seguinte o parecer na íntegra:

17907a1.indd   5544117907a1.indd   55441 04/11/2009   14:37:3304/11/2009   14:37:33

OUTUBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL220



55442 Quinta-feira 29 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009

17907a1.indd   5544217907a1.indd   55442 04/11/2009   14:37:3304/11/2009   14:37:33

    221ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2009



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 29 55443 

17907a1.indd   5544317907a1.indd   55443 04/11/2009   14:37:3404/11/2009   14:37:34

OUTUBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL222



55444 Quinta-feira 29 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009

17907a1.indd   5544417907a1.indd   55444 04/11/2009   14:37:3404/11/2009   14:37:34

    223ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2009



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 29 55445 

17907a1.indd   5544517907a1.indd   55445 04/11/2009   14:37:3504/11/2009   14:37:35

OUTUBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL224



55446 Quinta-feira 29 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009

17907a1.indd   5544617907a1.indd   55446 04/11/2009   14:37:3604/11/2009   14:37:36

    225ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2009



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 29 55447 

17907a1.indd   5544717907a1.indd   55447 04/11/2009   14:37:3604/11/2009   14:37:36

OUTUBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL226



55448 Quinta-feira 29 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009

17907a1.indd   5544817907a1.indd   55448 04/11/2009   14:37:3704/11/2009   14:37:37

    227ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2009



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 29 55449 

17907a1.indd   5544917907a1.indd   55449 04/11/2009   14:37:3704/11/2009   14:37:37

OUTUBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL228



55450 Quinta-feira 29 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009

17907a1.indd   5545017907a1.indd   55450 04/11/2009   14:37:3804/11/2009   14:37:38

    229ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2009



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 29 55451 

17907a1.indd   5545117907a1.indd   55451 04/11/2009   14:37:3804/11/2009   14:37:38

OUTUBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL230



55452 Quinta-feira 29 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009

17907a1.indd   5545217907a1.indd   55452 04/11/2009   14:37:3904/11/2009   14:37:39

    231ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2009



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 29 55453 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) – 
O parecer é favorável, com as Emendas nºs 28 a 30. 

Vou submeter ao Plenário a parte relativa aos 
pressupostos constitucionais de relevância e urgência, 
pela adequação fi nanceira e orçamentária.

O Senador Arthur Virgílio deseja encaminhar 
nessa parte ou depois, no mérito?

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – No 
mérito.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Em votação.

As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam quei-
ram permanecer sentados. (Pausa.)

Aprovados.
Em discussão o mérito da medida.
Tem a palavra o Senador Arthur Virgílio.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Para 

discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, a 
Medida Provisória nº 465, de 2009, tem como objetivo 
principal autorizar a concessão de subvenção econô-
mica ao BNDES, sob a modalidade de equalização 
de taxas de juros, em operações de fi nanciamento 
destinadas à aquisição e produção de bens de capital 
e à inovação tecnológica, contratadas até 31 de de-
zembro deste ano. Para tanto, serão destinados até 
R$44 bilhões.

A fi nalidade principal seria transformar essa sub-
venção econômica num mecanismo facilitador de aces-
so ao crédito para amenizar os efeitos da crise sobre 
a economia brasileira.

Ficará a cargo do Conselho Monetário Nacional 
defi nir os grupos de benefi ciários e as condições neces-
sárias à contratação dos fi nanciamentos. Ao Ministério 
da Fazenda caberá a regulamentação das condições 
para a concessão da subvenção econômica.

O art. 2º da Medida Provisória permite a pror-
rogação, de 31 de dezembro de 2009 para até 31 de 
dezembro de 2010, da redução a zero das alíquotas 
da contribuição para o PIS/Pasep e da Cofi ns inciden-
tes na importação e na comercialização no mercado 
interno da farinha de trigo, do trigo e das pré-misturas 
para fabricação de pão comum.

Os arts. 3º e 4º da Medida Provisória, em sua 
forma original encaminhada ao Congresso Nacional, 
promovem alterações na Lei 11.948, de junho deste 
ano, estabelecendo, por exemplo, que a remuneração 
do Tesouro Nacional sobre a parcela do crédito de até 
R$100 bilhões concedidos ao BNDES limite-se à TJLP, 
sem o acréscimo de 2,5% ao ano como consta da Lei. 
Outra alteração permite que as operações ativas do 
BNDES lastreadas com recursos externos captados 
pela União tenham contravalor em dólares e cláusula 
de variação cambial.

O art. 5º prorroga, de abril a junho de 2009 para 
julho a setembro de 2009, o prazo para redução a 
zero da alíquota da Cofi ns incidente sobre a receita 
bruta da venda, no mercado interno, de motocicletas 
de cilindrada inferior ou igual a 150 cm3, efetuada por 
importadores e fabricantes.

A esse respeito, Sr. Presidente, considero um 
grande avanço as tratativas mantidas pelo relator da 
matéria, Senador João Pedro, com vistas a incluirmos 
aperfeiçoamentos dessa Medida Provisória visando be-
nefi ciar o setor de motocicletas e o setor de bicicletas, 
que aliás são setores eminentemente pertencentes ao 
polo industrial de Manaus.

Na Câmara dos Deputados foram acrescentados 
alguns dispositivos, inclusive em função do acatamento 
de emendas apresentadas à Medida Provisória.

Dentre as alterações promovidas pela Câmara 
dos Deputados, destaco:

1º) Inclusão, no art. 1º, dos parágrafos 4º e 5º, para 
estender o benefício da MP também para a produ-
ção ou aquisição de aeronaves novas por socie-
dades nacionais e estrangeiras para exploração 
de serviços públicos de transporte aéreo regular, 
além da possibilidade de se prorrogar, por até 
180 dias, o prazo limite estabelecido inicialmente 
para as operações de fi nanciamento contratadas, 
que seria até 31 de dezembro de 2009;

2º) Inclusão de novo art. 5º para desonerar, com alí-
quota zero, a Cofi ns e a Contribuição para o PIS/
Pasep incidentes sobre máquinas e equipamen-
tos de uso agrícola como arados e colheitadeiras 
de algodão, dentre outros;

3º) Inclusão dos artigos 6º e 7º, para permitir que o 
Fundo de Garantia à Exportação (FGE) cubra 
garantias da União para o setor de aviação civil 
nas operações de seguro de crédito interno e à 
exportação;

4º) A inclusão do inciso III no art. 10, para perenizar a 
redução a zero da alíquota da Cofi ns e da Contri-
buição para o PIS/Pasep incidentes na importa-
ção e sobre a receita bruta de venda no mercado 
interno do trigo, da farinha de trigo, pré-misturas 
próprias para fabricação do pão comum.

O Relator da matéria nesta Casa, o eminente 
Senador João Pedro, em lúcido relatório, manteve o 
texto do Projeto de Lei de Conversão à exceção de 
duas emendas apresentadas, que acrescentam pa-
rágrafo único ao art. 6º, visando permitir que o FGE 
conceda garantias também nas operações de crédito 
interno para aquisição de aeronaves pelas empresas 
brasileiras de aviação, sem a necessidade de envol-
vimento de empresas estrangeiras, além de suprimir 

17907a1.indd   5545317907a1.indd   55453 04/11/2009   14:37:3904/11/2009   14:37:39

OUTUBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL232



55454 Quinta-feira 29 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009

os art. 7º e 8º da proposta aprovada pela Câmara dos 
Deputados.

Para fi nalizar, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senado-
res, gostaria apenas de fazer um comentário sobre a 
análise feita pelo Relator no que diz respeito à adequa-
ção fi nanceira e orçamentária da Medida Provisória.

Segundo o relatório:

Quanto à adequação fi nanceira e orça-
mentária, o subvenção do BNDES não implica 
expansão de despesa ou renúncia de receita 
que não possa ser absorvida pelo crescimento 
da receita orçamentária ao longo dos próximos 
dois anos, especialmente quando se considera 
a expectativa de retomada da economia já a 
partir de 2010.

Ainda conforme o relatório:

(Interrupção do som.)

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Diz 
o relatório:

Adicionalmente, cabe destacar que há 
uma compensação por meio do ajuste do co-
efi ciente multiplicador da Contribuição para o 
PIS/Pasep e do percentual da Cofi ns incidentes 
sobre cigarros (...). No caso das motocicletas, 
tem-se o aumento do IPI sobre cigarros (...).

Ora, o relatório deixa claro que o Governo busca 
suas soluções, mais uma vez, no aumento da carga 
tributária – isso é uma preocupação que eu tenho –, 
mesmo que seja sobre um produto como cigarros. Ve-
jam que o § 2º do art. 17 da Lei de Responsabilidade 
Fiscal estabelece que os efeitos fi nanceiros do impacto 
orçamentário devem ser compensados pelo aumento 
permanente da receita ou pela redução permanente 
da despesa.

Mas o que está implícito aqui é a já antiga discus-
são sobre a sanha arrecadatória do Governo versus o 
total desprezo sobre o corte nos gastos públicos. Inclu-
sive, sobre esse assunto fi z um pronunciamento desta 
tribuna na última semana, destacando que é hora de 
conter gastos e de trabalhar com seriedade e auste-
ridade, buscando o equilíbrio fi scal. A questão fi scal 
é séria e precisa ser encarada com fi rmeza. Não há 
mais espaço para aumentos de carga tributária nem 
para cortar o pouco que resta de investimento, para 
se garantir o superávit. 

Por ora, Sr. Presidente, era o que tinha a dizer. 
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – 

AP) – Com a palavra o Senador Romero Jucá, para 
discutir. 

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Para dis-
cutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, pedi a palavra para fazer um registro 
tendo em vista algumas demandas que foram colo-
cadas na Medida Provisória nº 465, demandas justas 
inclusive, em que estamos trabalhando para tentar 
construir uma alternativa de texto.

Eu me refi ro à demanda dos pescadores, pela 
área de produção de pescado, que solicitam um trata-
mento igualitário ao que é dado à carne, ou seja, PIS/
Cofi ns no consumo fi nal. Isso está sendo discutido com 
o Ministério da Fazenda, e é nosso compromisso ir atrás 
de um texto que possa atender a essa questão.

Há também uma demanda da Embraer quanto ao 
fi nanciamento de aviões, porque hoje, para se fi nanciar 
um avião, é preciso exportar o avião e depois internali-
zá-lo. Então, é preciso mudar o mecanismo, e estamos 
atrás de um texto para resolver essa questão.

A terceira diz respeito ao Polo de Duas Rodas de 
Manaus, que se refere a motos e bicicletas. Com o fi m 
do IPI, há uma demanda para que se amplie o prazo do 
IPI, e nós estamos discutindo no âmbito do Governo a 
viabilidade ou, pelo menos, uma paliativo ou outro tipo 
de encaminhamento que se possa dar.

São três demandas justas feitas aqui por diversos 
Senadores. Quero ressaltar o Senador Flexa Ribeiro, 
o Senador Arthur Virgílio, o Senador José Agripino, 
o Senador Garibaldi, o Senador João Pedro, que foi 
Relator, o Senador Jefferson Praia. Muitas demandas 
foram colocadas e, infelizmente, como ainda não temos 
o texto defi nitivo e há possibilidade de se gerar grande 
impacto na arrecadação de Estados e Municípios, nós 
estamos nos comprometendo a continuar discutindo 
com o Ministério da Fazenda até que efetivamente 
tenhamos um texto que possa fazer justiça a esses 
setores produtivos.

Portanto, era esse o esclarecimento que eu que-
ria dar, Sr. Presidente. 

Nós vamos encaminhar favoravelmente ao re-
latório do Senador João Pedro, da forma como ele o 
elaborou.

O Sr. Flexa Ribeiro (PSDB – PA) – Para discu-
tir, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Com a palavra o Senador José Agripino, para discu-
tir; depois, o Senador Flexa.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN. Para dis-
cutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, nós, 
Democratas, não temos nenhuma razão para não 
confi armos nos compromissos do Senador Romero 
Jucá, que, normalmente, são tomados e são cumpri-
dos. É verdade que, às vezes, o sabotam lá no Palácio 
do Planalto.
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Mas eu quero deixar claro o seguinte: nós vamos 
abrir um crédito de confi ança. Ele está trabalhando 
o assunto da equalização daquilo que se oferece à 
carne vermelha se dar à carne branca, ao pescado, 
para que se insira no texto que trata de tributação, na 
MP nº 470 ou 471, a similitude de procedimento que 
se deu à carne vermelha se dar ao pescado, com um 
alerta: se não se conseguir a adequação no texto da 
MP nº 470 do benefício que se dá neste momento à 
carne vermelha, se não se der mais na frente à carne 
branca, ao produto do pescador, nós obstruiremos e 
não votaremos a MP nº 470. 

Fica logo desde já claro! É o compromisso que 
nós queremos do Líder do Governo da prática de jus-
tiça. Nada mais. Não é truculência, não é afronta, não 
é desafi o. É apenas a busca de justiça, de falar pelo 
pescador, falar pelo trabalhador que enfrenta o mar 
e que tem de ter uma voz que o defenda. E nós nos 
propomos a fazê-lo. 

Desse modo, está aberto o crédito de confi an-
ça. Votaremos a favor da MP nº 465, com o compro-
misso tomado aqui pelo Líder do Governo, Senador 
Romero Jucá. 

O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Para en-
caminhar, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Antes de conceder a palavra a V. Exª para discutir, 
quero dizer ao Senador José Agripino que o fato a que 
S. Exª se referiu quanto à extensão da carne verde ao 
pescado, também acho muito justo e eu queria, de 
público, dizer que apoio a emenda.

Com a palavra o Senador Flexa.
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA. Para discutir. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente José Sarney, 
na mesma linha do Senador José Agripino, o compro-
misso aqui assumido pelo Líder do Governo, Senador 
Romero Jucá, de atender a questão de isonomia de 
tratamento entre o pescado e a carne vermelha, digo 
que nós todos temos de dar esse crédito ao Senador 
Romero Jucá, que se tem esforçado para cumprir os 
compromissos que assume aqui em plenário.

Portanto, é importante, Senador Romero Jucá, 
dizer que esse benefício vai atender, Senador José 
Agripino, não só às pessoas jurídicas como as coo-
perativas e as colônias de pescadores. Isso se refere 
a todo o setor da pesca, que será benefi ciado com a 
isonomia, como eu disse, de tratamento tributário que 
foi dado à carne bovina e que o PIS e a Cofi ns sejam 
cobrados ao fi nal da cadeia produtiva.

Não haverá renúncia de receita da União porque, 
Senador João Pedro, haverá cobrança de PIS e Cofi ns 
no fi nal da cadeia produtiva, ou seja, ao consumidor 
fi nal será cobrado, então, o PIS e a Cofi ns. 

Isso vai propiciar, Presidente José Sarney, que a 
indústria da pesca possa crescer no País. Nós aprova-
mos a Lei da Pesca, aprovamos a criação do Ministé-
rio da Pesca e é necessário que haja esse tratamento 
para que o Brasil possa ser, no futuro, a curto prazo, 
um grande exportador de pescado.

O meu Estado, o Pará, rivaliza com Santa Cata-
rina, sendo o primeiro produtor de pescado do Brasil. 
O Senador João Pedro, Relator da MP nº465, tam-
bém tem interesse em outros itens, como o do setor 
de duas rodas do Polo de Manaus e a questão da 
Embraer, que foi colocada também aqui pelo Senador 
Romero Jucá.

Então, nós vamos dar esse voto de confi ança do 
PSDB e vamos encaminhar a votação da MP nº 465 
favoravelmente, mas ressalvado o que falou o Demo-
cratas, que acompanhamos no PSDB, e, se não hou-
ver cumprimento lá na 470, aí haverá obstrução, mas 
acredito que não será necessária.

Encaminhamos favoravelmente, Presidente José 
Sarney.

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

Está encerrada a discussão.
Vamos submeter a votos, ressalvadas as emen-

das.
As Srªs e os Srs. Senadores que aprovam o 

projeto de conversão queiram permanecer sentados. 
(Pausa.)

Aprovado. 
Votação das Emendas de nºs 28 a 30, do Relator, 

sem pedido de destaque, com parecer favorável.
As Srªs e os Srs. Senadores que as aprovam 

queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovadas.
Aprovado o Projeto de Lei de Conversão, fi cam 

prejudicadas as emendas, a Medida Provisória e as 
demais emendas a ela apresentadas.

Parecer fi nal da Comissão Diretora, oferecendo 
a redação fi nal, que será lido pelo 1º Secretário, Se-
nador Heráclito Fortes.

É lido o seguinte:

PARECER Nº 1.863, DE 2009
(Da Comissão Diretora)

Redação fi nal das Emendas do Sena-
do ao Projeto de Lei de Conversão nº 15, de 
2009 (Medida Provisória nº 465, de 2009).

A Comissão Diretora apresenta a redação fi nal 
das Emendas do Senado ao Projeto de Lei de Con-
versão nº 15, de 2009 (Medida Provisória nº 565, 
de 2009), que autoriza a concessão de subvenção 
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econômica ao Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social – BNDES, em operações de fi -
nanciamento destinados 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 Provisória nº 462, de 14 de maio de 2009, 
e do Decreto nº 70.235, de 6 de março de 1972; e dá 
outras providências.

Sala de Reuniões da Comissão, 28 de outubro 
de 2009.

ANEXO AO PARECER Nº 1.863, DE 2009

Redação fi nal das Emendas do Sena-
do ao Projeto de Lei de Conversão nº 15, de 
2009 (Medida Provisória nº 465, de 2009)

Autoriza a concessão de subvenção 
econômica ao Banco Nacional de Desenvol-
vimento Econômica e Social – BNDES, em 
operações de fi nanciamento 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 Provisória 
nº 462, de 14 de maio de 2009, e do Decre-
to nº 70.235, de 6 de março de 1972; e dá 
outras providências.

EMENDA Nº 1
(Corresponde à Emenda nº 28 – Relator-Revisor)

Dê-se ao art. 6º do Projeto a seguinte redação:

“Art. 6º O art. 1º da Lei nº 9.818, de 23 
de agosto de 1999, passa a vigorar acrescido 
do seguinte parágrafo único:

“Art. 1º  ..................................................
Parágrafo único. Para fi ns de utilização 

dos recursos do FGE, consideram-se compre-
endidas no seguro de crédito à exportação as 
operações de seguro de crédito interno para 
o setor de avaliação civil”.(NR)”

EMENDA Nº 2
(Corresponde à Emenda nº 29 – Relator-Revisor)

Suprimam-se os arts. 7º e 8º do Projeto, renume-
rando-se os demais.

EMENDA Nº 3
(Corresponde à Emenda nº 30 – Relator-Revisor)

Acrescente-se o seguinte artigo ao Projeto.

“Art. O § 1º do art. 1º da Lei nº 10.925, 
de 23 de julho de 2004, passa a vigorar com 
a seguinte redação:

“Art. 1º  ..................................................
 ..............................................................
§ 1º No caso dos incisos XIV a XVI, o 

disposto o caput deste artigo aplica-se até 31 
de dezembro de 2001.

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

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Não havendo objeção à redação fi nal, considero-a 
aprovada.

A matéria volta à Câmara dos Deputados.
O SR. EXPEDITO JÚNIOR (PSDB – RO) – Pela 

ordem, Sr. Presidente.
O SR. JOÃO RIBEIRO (Bloco/PR – TO) – Sr. Pre-

sidente, pela ordem. É o Senador João Ribeiro.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – 

AP) – Senador João Ribeiro, peço a V. Exª que seja 
breve, porque precisamos continuar a votar a Ordem 
do Dia.

O SR. JOÃO RIBEIRO (Bloco/PR – TO. Sem 
revisão do orador.) – Eu quero solicitar a V. Exª, se V. 
Exª pode colocar agora, em votação, uma solicitação 
de voto de pesar que fi z.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Ela já foi apresentada à Mesa?

O SR. JOÃO RIBEIRO (Bloco/PR – TO) – Já foi. 
Está na Mesa. Se V. Exª pode e se eu posso...

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Depois da votação das matérias, submeterei a voto 
para aprovação.

O SR. EXPEDITO JÚNIOR (PSDB – RO) – Pela 
ordem, Sr. Presidente.

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

O SR. EXPEDITO JÚNIOR (PSDB – RO. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu 
consulto a Mesa – eu acabei de fazer aqui uma consulta 
praticamente a todos os Líderes, e há a concordância 
de todos, inclusive do Líder do Governo, o Senador 
Romero Jucá – de nós fazermos a inversão e votarmos 
agora a PEC da transposição dos servidores públicos 
do Estado de Rondônia. Há a concordância dos Lí-
deres de todos os partidos. O Senador Romero disse 
que, inclusive, ia conversar pessoalmente com V. Exª, 
e colocar, agora, em votação a PEC da transposição 
dos servidores públicos do Estado de Rondônia. 

Eu gostaria de consultá-lo se, havendo a concor-
dância de todos os Líderes, a Mesa concordaria. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Eu teria imenso prazer em aceitar. Infelizmente, na 
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forma constitucional, nós não podemos submeter ne-
nhuma matéria depois, tendo medidas provisórias a 
serem votadas. Em seguida às medidas provisórias, 
nós poderemos inverter a matéria. 

O SR. EXPEDITO JÚNIOR (PSDB – RO) – Mas, 
mesmo com a concordância de todos os Líderes? 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – 
AP) – Mesmo com a concordância porque é um texto 
constitucional. 

O SR. ARTHUR VIRGILIO (PSDB – AM. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, nós podemos 
votar, então, a toque de caixa, até porque queremos 
fazer uma homenagem à Rondônia, votar a próxima 
medida provisória. Eu queria deixar bem claro que o 
entendimento que sobrou da discussão da medida pro-
visória anterior é que, sem dúvida alguma, na Medida 
Provisória nº 470, os benefícios, que eu tenho certeza, 
momentaneamente retirados ao polo de duas rodas, 
de motocicletas e bicicletas, de Manaus, serão repos-
tos com absoluta convicção. É algo que me motivou a 
votar a favor porque foi o que entendi das palavras do 
Relator, que defende sua terra como ninguém, e das 
palavras do Senador Romero Jucá. 

Inaceitável seria nós assimilarmos, numa hora 
em que o Governo distribui privilégios para diversos 
setores – não estou questionando o mérito dessa distri-
buição –, que o Governo resolva economizar em cima 
de um polo que garante o verde e a intangibilidade da 
Floresta Amazônica. Que, na 470, não venham com 
surpresas desagradáveis porque elas serão rechaça-
das de maneira muito dura por nós. 

O SR. EXPEDITO JÚNIOR (PSDB – RO) – Sr. 
Presidente, então, eu faria um apelo a V. Exª: eu sei 
que a PEC vai precisar de quorum qualifi cado. Vamos 
precisar de 49 Senadores votando favoravelmente. E, 
como nós temos ainda mais duas medidas provisórias, 
que fi zesse um apelo a todos os Líderes, que pedisse 
a presença de todos os Parlamentares, que mantives-
sem no Senado...

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Eu liguei a campainha de chamada da Casa para 
votação. 

Mas, uma vez mais, eu quero, aqui, pedir a todos 
os Senadores que se encontram em outras dependên-
cias da Casa, em seus gabinetes, que compareçam ao 
plenário, pois teremos uma votação de quorum quali-
fi cado. É um apelo que a Mesa faz e também que os 
Líderes estão fazendo. Quanto mais tempo nós demo-
rarmos, mais tarde votaremos...

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr. 
Presidente, solicito desde já o comparecimento dos 
Senadores do PSDB, porque hoje temos muita coisa 
importante para votar, temos a DRU – houve um acer-

to para se votar a DRU –, e temos uma homenagem 
para fazer ao Estado de Rondônia, que é merecedor 
de todas as homenagens.

O SR. GIM ARGELLO (PTB – DF) – Sr. Presi-
dente, da mesma forma convido todos os senadores 
do PTB.

Logo em seguida à votação, a essa homenagem 
feita ao Estado de Rondônia, nós temos também um 
requerimento de urgência que se encontra na Mesa 
para o PLC nº 222, que trata dos quadros da Polícia 
Militar, Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, 
para o qual também existe acordo entre todos os líderes 
desta Casa. E hoje as galerias se encontram repletas e 
todos nós já fi zemos um esforço pela manhã na CCJ, 
de onde saímos vitoriosos com a presença de todos 
os líderes. Já existe requerimento sobre a Mesa, de 
urgência urgentíssima, e a correção precisa ser feito, 
que já veio da Câmara dos Deputados e já está entre-
gue a mim e, na hora certa, nós faremos também. 

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

– Item 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 contra-
tos por tempo determinado fi rmados com fun-
damento 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 (prorrogação 
de contrato por tempo determinado para aten-
der necessidade temporária de excepcional 
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 fi nal prorrogado: 30-11-2009 

Concedo a palavra ao nobre Senador Sérgio 
Guerra, relator revisor ad hoc da matéria.

PARECER Nº 1.864, DE 2009 – PLEN

O SR. SÉRGIO GUERRA (PSDB – PE. Para emi-
tir parecer. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
relatório sobre a Medida Provisória nº 467, de 2009, 
que autoriza, em caráter excepcional, a prorrogação 
de contratos por tempo determinado, fi rmados 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 ou-
tras providências.
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Conforme estabelece o art. 62 da Constituição Fe-
deral, o Presidente da República, em caso de relevância 
e urgência, está legitimado a editar medida provisória, 
a ser apreciada pelo Congresso Nacional. A matéria 
contida na Medida Provisória nº 467, de 2009, não se 
enquadra na vedação contida no §1º do art. 62, o que 
confi gura sua condição de admissibilidade. De igual 
modo, a referida medida provisória não fere, quanto 
à matéria, as competências exclusivas do Congresso 
Nacional ou de qualquer de suas Casas, expressas 
nos arts. 49, 51 e 52 da Constituição Federal.

Quanto aos critérios de relevância e urgência, 
cabe ressaltar que se revela atendido o pressuposto 
constitucional da relevância, porque a Medida Provisó-
ria nº 467, de 2009, trata de matéria importante, qual 
seja a prorrogação de contratos temporários, por tem-
po determinado, de pessoal necessário à execução de 
projetos estratégicos em vários setores da administra-
ção pública da União. 

Quanto à urgência, é de ressaltar que a não ado-
ção dos procedimentos autorizados no ato em exame 
pode gerar grave comprometimento da prestação de 
serviços relacionados com os projetos para os quais 
os contratos estão sendo prorrogados.

Editada em conformidade com as normas pre-
vistas no art. 62 da Constituição Federal e no § 1º 
do art. 2º da Resolução nº 1, de 2002, do Congresso 
Nacional, a Medida Provisória não apresenta vício de 
constitucionalidade.

Do ponto de vista do mérito, a proposição merece 
ser acolhida, porque as providências que ela enseja se 
mostram imprescindíveis e inadiáveis para garantir a conti-
nuidade de uma série de projetos e atividades estratégicos 
para a administração pública federal e para o País.

Com relação à adequação econômico-fi nanceira, 
a EM assegura que a prorrogação dos contratos tem-
porários não gera aumento de despesa, uma vez que 
os contratos já existem e sua eventual prorrogação 
apenas exigiria dos órgãos e entidades envolvidos 
a manutenção da dotação específi ca utilizando para 
tanto do expediente de transferir para o pagamento 
dos custos de cada contrato os recursos já inscritos 
em seu orçamento de custeio.

As Emendas nºs 1 e 2, apresentadas pelo Depu-
tado Ronaldo Caiado, impõem limites à continuidade 
da prorrogação de contratos temporários e, nessa con-
dição, são contrárias ao espírito da Medida Provisória, 
o que recomenda a sua rejeição.

A Emenda de nº 3 amplia consideravelmente o rol 
dos benefi ciados pela medida, o que não se coaduna 
com o princípio de efi ciência consagrado no caput do art. 
37 da Constituição Federal, tampouco com o inciso II do 
referido artigo, que assegura a investidura em cargo ou 

emprego público mediante concurso público de provas 
ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a 
complexidade do cargo, na forma prevista em lei.

A emenda de nº 4 objetiva prorrogar por um prazo 
ainda maior os referidos contratos temporários, o que 
não recomenda a sua aceitação.

III – Voto
Assim, à vista do exposto, manifestamo-nos pela 

admissibilidade, pela adequação econômico-fi nanceira 
e pela constitucionalidade da Medida Provisória nº 467, 
de 2009, e, no mérito, por sua aprovação nos termos 
em que foi editada, rejeitadas as Emendas nºs 1 a 4.

Esse é o meu relatório.

É o seguinte o parecer na íntegra:

PARECER Nº 1.864, DE 2009

De Plenário, sobre a Medida Provisó-
ria nº 467, de 2009, que autoriza em caráter 
excepcional, a prorrogação de contratos 
por tempo determinado fi rmados com fun-
damentos 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.

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

I – Relatório

A Medida Provisória (MPV) nº 467, de 30 de julho 
de 2009, autoriza, em caráter excepcional, a prorro-
gação de contratos por tempo determinado fi rmados 
com fundamentos 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.

Cabe registrar que a Lei nº 8.745, de 9 de dezem-
bro de 1993, dispõe exatamente sobre a contratação 
por tempo determinado para atender a necessidade 
temporária de excepcional interesse público, matérias 
que confi rmam o objeto da presente MPV.

Disposta em quadro artigos, a Medida Provisória 
(MPV) nº 467, no seu art. 1º, caput e § 1º, autoriza os 
órgãos e entidades relacionadas em Anexo a prorro-
garem, em caráter excepcional e respeitado o prazo 
limite de 31 de julho de 2010, contrato por tempo de-
terminado para atender a necessidade temporária de 
excepcional interesse público vigente em 31 de julho 
de 2009, fi rmados com fundamento no art. 2º, inciso VI, 
alínea h da Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993, 
independentemente da limitação do art. 4º, parágrafo 
único, inciso III, da referida Lei, num total de 437 (qua-
trocentos e trinta e sete) contratos, a saber:

Ministério do Meio Ambiente – 197 (cento e no-
venta e sete); Ministério da Educação/Instituto Na-
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cional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 
Teixeira– INEP – 18 (dezoito); Ministério da Ciência e 
Tecnologia – 48 (quarenta e oito); Fundo Nacional do 
Desenvolvimento da Educação (FNDE) – 100 (cem); 
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 
Naturais Renováveis (IBAMA) – 49 (quarenta e nove); 
Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversi-
dade (Instituto Chico Mendes) – 25 (vinte e cinco).

Por outro lado, o § 2º, também do art. 1º da MPV 
nº 467, de 2009, condicionou a autorização de que se 
trata à declaração da autoridade competente no senti-
do da necessidade de prorrogação, para cada projeto 
de cooperação com prazo determinado e da motiva-
ção da necessidade da prorrogação dos respectivos 
contratos temporários.

Ademais, o § 3º, ainda do art. 1º em tela, deter-
mina que a prorrogação não poderá ultrapassar a data 
limite de encerramento do projeto de cooperação.

De outra parte, o art. 2º da MPV 467, de 2009, 
autoriza o Hospital das Forças Armadas do Ministério 
da Defesa a prorrogar, em caráter excepcional, até 31 
de janeiro de 2010, os contratos por tempo determinado 
para atender a necessidade temporária de excepcional 
interesse público, vigente em 31 de julho de 2009, fi rma-
dos com fundamento no art. 2º, inciso VI, alínea d, da 
Lei nº 8.745, de 1993, independentemente da limitação 
do art. 4º, parágrafo único, inciso I, daquela Lei.

Outrossim, o art. 3º da proposição ao relatada 
atribui aos Ministros de Estado do Planejamento, Orça-
mento e Gestão; da Educação; da Ciência e Tecnologia; 
do Meio Ambiente e da Defesa o dever de adotar as 
providências necessárias à melhoria da composição 
do quadro de pessoal efetivo dos órgãos e entidades 
referidos no Anexo, de modo a que não sofram preju-
ízos no desempenho de suas atividades, após o en-
cerramento dos contratos prorrogados.

Por fi m, o art. 4º traz a cláusula de vigência, de-
fi nindo-a a partir da publicação da presente MPV, vale 
dizer, 31 de julho de 2009.

A Exposição de Motivos (EM) nº 170/2009-MP, de 
30 de julho de 2009, assinada pelo Ministro de Estado 
do Planejamento, Orçamento e Gestão, apresenta as 
razões da iniciativa, das quais destacamos:

“ .............................................................
2. A proposta de prorrogação da vigência 

dos contratos por tempo determinado contem-
pla duas situações: (i) há os contratos vincula-
dos a projetos de cooperação técnica fi rmados 
com organismos internacionais, ao abrigo da 
alínea h do inciso IV do art. 2º da Lei nº 8.745, 
de 1993, e (ii) há outros relativos a atividades 
fi nalísticas do Hospital das Forças Armadas do 

Ministério da Defesa, amparados na alínea d 
do mesmo dispositivo.

3. No caso dos projetos de cooperação 
técnica fi rmados em organismos internacio-
nais, o objetivo da prorrogação dos contratos 
é assegurar a continuidade das atividades ao 
longo dos exercícios de 2009 e 2010, sem pre-
juízo da qualidade do trabalho, até que seja 
possível equacionar a questão do quadro de 
pessoal efetivo dos órgãos e entidades referi-
dos na Medida Provisória.

4. A medida contempla os Ministérios da 
Educação, da Ciência e Tecnologia e do Meio Am-
biente, além de entidades a eles vinculadas. (...) 

8. Acerca do Hospital das Forças Arma-
das, é relevante destacar que os contratados 
correspondem a 30% da força de trabalho da 
área administrativa. Dessa forma, além da 
impossibilidade de imediata substituição da 
totalidade dos contratados, o ingresso dos 
1.314 servidores da área de saúde aumentará 
a demanda de trabalho da área administrativa, 
ocasionando risco de prejuízo em termos de su-
porte administrativo, até que ocorra o ingresso 
dos servidores aprovados no concurso público 
que já se encontra em andamento.

9. Além do já exposto (...) a urgência e 
a relevância dessas medidas estão caracte-
rizadas pela necessidade de se assegurar a 
continuidade de atividade técnicas especializa-
das, no âmbito de projetos de cooperação com 
organismos internacionais, que são de funda-
mental importância para a execução de ações 
nas áreas de saúde, meio ambiente, educação 
e ciência e tecnologia, dentre outras.

10. Com relação ao impacto orçamentário-
fi nanceiro, cabe esclarecer que a prorrogação 
dos contratos temporários não gera aumento de 
despesa, uma vez que os contratos já existem 
e sua eventual prorrogação apenas exigiria dos 
órgãos e entidades envolvidos a manutenção 
da dotação específi ca utilizando para tanto do 
expediente de transferir para o pagamento dos 
custos de cada contrato os recursos já inscrito 
em seu orçamento de custeio.

 ............................................................. ”

A MPV nº 467, de 2009, recebeu quatro emen-
das, descritas a seguir:

Emenda nº 1, do Deputado Ronaldo Caiado, que 
acrescenta parágrafo único ao art. 3º, para determinar 
que ao término dos contratos prorrogados em função 
da autorização dada pela presente MPV, os Ministros 
de Estado de que se trata providenciarão servidores 
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efetivos para acompanharem a continuidade da exe-
cução dos projetos em andamento;

Emenda nº 2, também do Deputado Ronaldo 
Caiado, que modifi ca a redação do § 3º do art. 1º para 
indicar que a prorrogação dos prazos dos contratos não 
poderá ultrapassar a data limite de encerramento do 
projeto de cooperação, atendido o prazo limite cons-
tante desse artigo, ou seja, 31 de julho de 2010;

Emenda nº 3, do Deputado Geraldo Simões, que 
altera o art. 3º da MPV e o anexo, para acrescentar no-
vos benefi ciários da prorrogação dos contratos, no caso 
o Ministério da Cultura, com 32 contratos; o Ministério das 
Relações Exteriores, com 22; o Ministério da Fazenda, 
com 17; o Ministério da Saúde, com 14; o Ministério da 
Integração Nacional, com 3; e o Ministério de Minas e 
Energia, com 7. Segundo o autor da emenda, tais minis-
térios se encontram na mesma situação dos inicialmente 
contemplados com a Medida que ora relatamos;

Emenda nº 4, do Senador Gim Argello, que mo-
difi ca a redação do art. 1º da MPV, para prorrogar os 
contratos ali referidos até 31 de julho de 2011, com 
o objetivo de assegurar que os diversos projetos de 
cooperação técnica fi rmados com organismos interna-
cionais possam prosseguir em suas atividades, sem 
prejuízo das qualidades do trabalho em função da falta 
de recursos humanos especializados para tal fi m.

Cumpre, ainda, consignar que a presente MPV 
foi aprovada na República.

II – Análise  

Conforme estabelece o art. 62 da Constituição 
Federal, o Presidente da República, em caso de re-
levância e urgência, está legitimado a editar medida 
provisória, a ser apreciada pelo Congresso Nacional. 
A matéria contida na MPV nº 467, de 2009, não se 
enquadra na vedação contida no § 1º do art. 62, o que 
confi gura sua condição de admissibilidade. De igual 
modo, a referida MPV não fere, quanto à matéria, as 
competências exclusivas do Congresso Nacional ou 
de qualquer de suas Casas, expressas nos arts. 49, 
51 e 52 da Constituição Federal.

Quanto aos critérios de relevância e urgência, cabe 
ressaltar que se revela atendido o pressuposto consti-
tucional da relevância, porque a MPV nº 467, de 2009, 
trata de matéria importante, qual seja, a prorrogação de 
contratos temporários, por tempo determinado, de pes-
soal necessário à execução de projetos estratégicos em 
vários setores da administração pública da União.

Quanto à urgência, é de ressaltar que a não ado-
ção dos procedimentos

Autorizados no ato em exame pode gerar grave 
comprometimento da prestação de serviços públicos 

relacionados com os projetos para os quais os contra-
tos estão sendo prorrogados.

Editada em conformidade com as normas pre-
vistas no art. 62 da Constituição Federal e no § 1º 
do art. 2º da Resolução nº 1, de 2002, do Congresso 
Nacional, a Medida Provisória não apresenta vício de 
constitucionalidade.

Do ponto de vista do mérito, a proposição merece 
ser acolhida, porque as providências que ela enseja se 
mostram imprescindíveis e inadiáveis para garantir a conti-
nuidade de uma série de projetos e atividades estratégicos 
para a administração pública federal e para o País.

Com relação à adequação econômico-fi nanceira, 
a EM assegura que a prorrogação dos contratos tem-
porários não gera aumento de despesa, uma vez que 
os contratos já existem e sua eventual prorrogação 
apenas exigiria dos órgãos e entidades envolvidos 
a manutenção da dotação específi ca utilizando para 
tanto do expediente de transferir para o pagamento 
dos custos de cada contrato os recursos já inscritos 
em seu orçamento de custeio.

As emendas de nºs 1 e 2, apresentadas pelo De-
putado Ronaldo Caiado, impõem limites à continuidade 
da prorrogação de contrato temporário e, nessa condi-
ção, são contrárias ao espírito da Medida Provisória, 
o que recomenda a sua rejeição.

A emenda de nº 3 amplia consideravelmente o rol 
dos benefi ciados pela medida, o que não se coaduna 
com o princípio de efi ciência consagrado no caput do 
art. 37 da Constituição Federal, tampouco com o inciso II 
do referido artigo, que assegura a investidura em cargo 
ou emprego público mediante concurso público de pro-
vas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e 
a complexidade do cargo, na forma prevista em lei.

A emenda de nº 4 objetiva prorrogar por um prazo 
ainda maior os referidos contratos temporários, o que 
não recomenda a sua aceitação.

III – Voto

Assim, à vista do exposto, manifestamo-nos pela 
admissibilidade, pela adequação econômico-fi nanceira 
e pela constitucionalidade da Medida Provisória nº 467, 
de 2009, e, no mérito, por sua aprovação nos termos 
em que editada, rejeitadas as Emendas nºs 1 a 4.

Sala das Sessões, – Relator ad hoc – Senador 
Sérgio Guerra. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – 
AP) – O parecer é favorável, nos termos da medida 
provisória.

Submeto ao Plenário os pressupostos constitu-
cionais de relevância e urgência.

As Srªs e os Srs. Senadores que os aprovam 
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
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Aprovados.
Em discussão o mérito da matéria. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão.
Submeto à votação a medida provisória.
As Srªs e os Srs. Senadores que a aprovam quei-

ram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.

Votação em globo das emendas apresentadas 
perante a Comissão Mista, de parecer contrário.

As Srªs e os Srs. Senadores que as aprovam 
queiram permanecer sentados. (Pausa.)

Rejeitadas.
A matéria vai à promulgação.

É a seguinte a matéria aprovada:
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Item 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).

(Lido no Senado Federal no dia 13-10-
2009)

Relator revisor: Senador Valdir Raupp
(Sobrestando a pauta a partir de: 17-9-

2009)
Prazo fi nal prorrogado: 30-11-2009.

Concedo a palavra ao Senador Valdir Raupp, 
Relator revisor da matéria.

PARECER Nº 1.865, DE 2009 – PLEN

O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO. Para emi-
tir parecer. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Srªs e Srs. Senadores, chega para apreciação desta 
Casa o Projeto de Lei de Conversão nº 16, de 2009, 
oferecido pela Câmara dos Deputados no processo 
de apreciação da Medida Provisória nº 466, de 30 de 
julho de 2009.

O arcabouço jurídico brasileiro que regula as ati-
vidades de energia elétrica foi construído com base em 
um sistema elétrico que, por meio de uma extensa rede 
de transmissão, interliga usinas preponderantemente 
hidroelétricas, complementadas por usinas termoelé-
tricas. Os consumidores desse sistema, denominado 
“Sistema Elétrico Interligado Nacional (SIN)”, usufruem 
os benefícios da operação integrada, que possibilita a 
otimização dos recursos hidroenergéticos das diversas 
bacias do País. 

Mas o Brasil não tem todos os seus sistemas 
elétricos interligados ao SIN. Os chamados Sistemas 
Elétricos Isolados (SI) estão localizados predominan-
temente na Região Norte do País e são atendidos 
principalmente por usinas termoelétricas a óleo die-
sel e a óleo combustível. Os Sistemas Isolados não 
têm a possibilidade de usufruir os bônus da otimi-
zação energética inerentes ao SIN. Além disso, en-

quanto a energia do SIN custa, em média, menos de 
R$100/MWh, a energia dos Sistemas Isolados beira 
os R$800/MWh.

Sensível a essa enorme desigualdade regional, 
a União criou a Conta de Consumo de Combustíveis 
dos Sistemas Isolados (CCC) para subsidiar os con-
sumidores dos Sistemas Isolados e trazer suas tarifas 
de energia elétrica a patamares compatíveis com os 
do restante do País. Todos os consumidores brasileiros 
pagam um pouco por esse encargo.

Os Sistemas Isolados não se submetem ao 
arcabouço jurídico próprio do Sistema Interligado e 
precisam de um respaldo jurídico que os introduza 
num regime de efi ciência econômica inerente aos 
processos concorrenciais pela compra de energia. 
Ademais, a interligação do Sistema Acre-Rondônia 
ao Sistema Interligado Nacional e a futura interliga-
ção dos Sistemas de Manaus e Amapá, prevista para 
2011, exigem que se estabeleçam regras de transi-
ção entre dois regimes jurídicos diferentes, de modo 
a não criar qualquer sobressalto na tarifa de energia 
dos novos consumidores do Sistema Interligado Na-
cional. Essa é a motivação subjacente à apresenta-
ção, pelo Poder Executivo, da Medida Provisória nº 
466, de 2009.

Na Câmara dos Deputados, essa MPV nº 466/2009 
recebeu quarenta emendas, das quais onze foram aca-
tadas total ou parcialmente pelo Deputado João Carlos 
Bacelar, Relator da matéria. O PLV 16/2009, decorren-
te dessas alterações no texto, foi encaminhado para o 
Senado Federal para a devida análise revisional.

A proposição prima pelos requisitos de admissi-
bilidade, constitucionalidade e adequação orçamen-
tária.

Em relação ao mérito, a proposição é impres-
cindível para que a integração dos Sistemas Isolados 
ao Sistema Interligado Nacional seja feita sem saltos 
tarifários para seus consumidores. Além disso, o PLV 
faz ajustes necessários no mecanismo da CCC para 
torná-lo mais conforme ao princípio constitucional de 
redução das desigualdades regionais.

Proponho apenas alguns ajustes no texto do PLV, 
visando a dar uma maior clareza no texto, de forma que 
a transição se faça com estrito respeito aos contratos 
em vigor. Ademais, aduzo ajustes na lei de criação da 
Aneel para tornar o instituto de descentralização ade-
rente à Emenda Constitucional nº 19, de 1998.

Em vista do exposto, o voto é pela aprovação do 
Projeto de Lei de Conversão nº 16, de 2009, com as 
emendas a seguir, Sr. Presidente.

Esse é o voto.

É o seguinte o parecer na íntegra:
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PARECER Nº 1.865, DE 2009 – PLEN

De Plenário, sobre o Projeto de Lei de 
Conversão nº 16, de 2009, relativo à Medi-
da Provisória nº 466, de 2009, que dispõe 
sobre 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 ju-
lho de 1995, 9.427, de 26 de dezembro de 
1996, e 10.848, de 15 de março de 2004, re-
voga 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.

Relator-Revisor: Senador Valdir Raupp

I – Relatório

Nos termos do art. 7º da Resolução nº 1, de 2002-
CN, chega para a apreciação do Senado Federal o 
Projeto de Lei de Conversão nº 16, de 2009 (PLV nº 
16/2009), oferecido pela Câmara dos Deputados, no 
processo de apreciação da Medida Provisória nº 466, 
de 30 de julho de 2009 (MPV nº 466/2009), referen-
ciada na ementa.

O arcabouço jurídico brasileiro que regula as ati-
vidades de energia elétrica foi construído com base em 
um sistema elétrico que, por meio de uma extensa rede 
de transmissão, interliga usinas preponderantemente 
hidroelétricas, contempladas por usinas termoelétri-
cas. Os consumidores desse sistema, denominado 
“Sistema Elétrico Interligado Nacional (SIN)”, usufrui 
os enormes bônus e sofre eventuais ônus de uma 
operação integrada que possibilita a otimização dos 
recursos hidroenergéticos das diversas bacias do País. 
Sua concepção é um modelo de sucesso servindo de 
paradigma para outros países que têm características 
semelhantes ao nosso.

Mas o Brasil não tem todos os seus sistemas elétri-
cos interligados ao SIN. Os chamados Sistemas Elétricos 
Isolados (SI) estão localizados predominantemente na 
Região Norte do País e são atendidos principalmente 
por usinas termoelétricas a óleo diesel e a óleo combus-
tível. Os Sistemas Isolados suprem uma área de cerca 
de 45% do País e apenas 3% da população. As con-
cessionárias de distribuição que atuam na Região Norte 
são federalizadas e estão sob o controle das Centrais 
Elétricas Brasileiras S. A. (ELETROBRAS). Os maiores 
contratos de suprimento de energia a essas concessio-
nárias são de responsabilidade das Centrais Elétricas 
do Norte do Brasil S. A. (ELETRONORTE).

Os principais sistemas isolados são Acre-Rondô-
nia, Manaus, Amapá e Boa Vista, além de um grande 
número de pequenas unidades geradoras espalhadas 
pelo interior do País, com enormes difi culdades logísti-

cas para o seu abastecimento. Os SI não têm a possi-
bilidade de usufruir os bônus da otimização energética 
inerentes ao SIN. Além disso, enquanto a energia do 
SIN custa em média, menos de R$100/MWh, a energia 
nos Sistemas Isolados beira os R$800/MWh.

Sensível a essa enorme desigualdade regional, 
a União criou a Conta de Consumo de Combustíveis 
dos Sistemas Isolados (CCC-Isol) para subsidiar os 
consumidores dos Sistemas Isolados, e trazer as suas 
tarifas de energia elétrica a patamares compatíveis 
com os do restante do País. Todos os consumidores 
brasileiros pagam esse encargo.

Os Sistemas Isolados não se submetem ao arca-
bouço jurídico próprio do SIN e precisam de um respal-
do jurídico que os introduzam num regime de efi ciência 
econômica inerente aos processos concorrenciais pela 
compra de energia. Ademais, a interligação do Siste-
ma Acre-Rondônia ao SIN e a futura interligação dos 
Sistemas de Manaus e Amapá, prevista para 2011, 
exigem que se estabeleçam regras de transição entre 
dois regimes jurídicos diferentes, de modo a não criar 
qualquer sobressalto na tarifa de energia dos novos 
consumidores do SIN. Essa é a motivação subjacente 
à apresentação pelo Poder Executivo, da Medida Pro-
visória nº 466, de 2009.

Na Câmara dos Deputados, essa MPV 466/2009 
recebeu quarenta emendas, das quais onze foram aca-
tadas total ou parcialmente pelo Deputado João Carlos 
Bacelar, relator da matéria. O PLV nº 16/2009, decor-
rente dessas alterações no texto, foi encaminhado para 
o Senado Federal para a devida análise revisional.

II – Análise

Da Constitucionalidade
De acordo com o art. 62 da Constituição Federal, 

é da competência do Senhor Presidente da República 
a edição de medidas provisórias, com força de lei em 
caso de urgências e relevância. O PLV nº 16/2009, 
satisfaz esses requisitos, porquanto urge criar condi-
ções para que a migração dos Sistemas Isolados para 
o SIN, seja realizada sem choques tarifários para os 
consumidores do Acre e de Rondônia. Essas regras 
valerão também para a transição de outros Sistemas 
Isoladas.

A proposta atende também os requisitos de ade-
quação orçamentária, haja vista que não haverá qual-
quer impacto sobre a receita ou despesa pública da 
União.

Além disso, é da competência do Congresso Na-
cional legislar sobre energia, nos termos do inciso IV 
do art. 22 da Constituição Federal combinado com o 
art. 48. A Proposição prima, portanto, pelos requisitos 
de admissibilidade, constitucionalidade e adequação 
orçamentária.
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Do Mérito
Em relação ao mérito, deve-se ressaltar o acer-

to do Senhor Presidente a República em apresentar 
à consideração do Congresso Nacional um conjunto 
de regras que aprimoram os processos de compra 
de energia nos Sistemas Isolados mediante leilões. 
Os consumidores de todo o País que pagam a CCC, 
podem-se benefi ciar da redução desse encargo pela 
operacionalização dos mecanismos concorrências. Vale 
ressaltar também o respeito aos contratos em vigor nos 
Sistemas Isolados, condição imprescindível para que 
os investimentos futuros continuem ocorrendo, haja 
vista a importância, para os investidores, de regras 
estáveis e de respeito a contratos. Essa percepção é 
requisito fundamental para os investidores aceitarem 
o risco inerentes a investimentos com longos prazos 
de maturação.

Atualmente, num esforço para reduzir o peso da 
CCC-Isol na tarifa dos consumidores de todo o País, 
os regulamentos não reconhecem alguns custos, como 
transporte, tributos, custos de combustíveis, que termi-
nam sendo indevidamente absorvidos pela Eletrobrás 
e Eletronorte. Por essa razão, o PLV nº 16, de 2009, 
corrige essa inadequação, ao retomar a fi losofi a ini-
cial da CCC-Isol, que é de cobrir os custos efetivos 
com geração de energia nos Sistemas Isolados, sem 
abandonar os mecanismos que incentivam a busca de 
efi ciência, visando a se reduzirem esses custos.

O Projeto de Lei de Conversão nº 16, de 2009, 
oferecido pela Câmara dos Deputados, aperfeiçoou 
a Medida Provisória nº 466, de 2009, dando uma de-
monstração de que o papel do Poder Legislativo foi 
plenamente exercido na Câmara dos Deputados. Esta 
Casa seguirá pelo mesmo caminho. Nesse sentido, en-
tendemos que ainda cabem alguns aprimoramentos 
ao texto ora sob revisão. As modifi cações de mérito 
que trazemos a consideração de Vossas Excelências 
buscam, ao mesmo dar contornos nítidos a pontos 
que necessitam de clareza, particularmente no que 
se referem ao respeito aos contratos fi rmados nos 
Sistemas Isolados, que, na transição para o SIN, não 
podem fi car à mercê de eventuais atrasos nas obras 
planejadas de interligação. Nesse sentido, propomos 
alterações nos arts. 3º e 4º do PLV.

A perda de receita dos Estados com ICMS pela 
venda de combustíveis que ocorrerá com a interliga-
ção ao SIN já foi contemplada pelo Poder Executivo no 
PLV sob análise. Entretanto entendemos que o prazo 
de doze meses proposto é insufi ciente para compen-
sar efetivamente as perdas de receitados Estados e 
Municípios, razão pela qual propomos elevar o prazo 
para vinte e quatro meses mediante alteração no art. 
6º do PLV.

Outro aprimoramento que julgamos necessá-
rio para estimular a oferta de energia no Brasil é o 
aumento do limite legal das centrais de geração hi-
dráulica (CGH) dos atuais 1.000KW para 3.000KW. A 
desburocratização do processo, mediante um simples 
comunicado à Agência Reguladora, servirá para incen-
tivar os investidores privados e concentrar recursos no 
aumento da oferta de energia competitiva para todos 
os consumidores.

É oportuno também aperfeiçoar o processo regu-
latório da indústria da eletricidade. A legislação atual 
prevê que a Aneel, procede à descentralização das 
atividades regulatórias para agências reguladoras es-
taduais, de forma a aproximá-las dos consumidores. 
Entretanto, é preciso adequar à legislação infracons-
titucional, relativa à descentralização, aos ditames da 
emenda constitucional nº 19, de 1998, razão pela qual 
introduzimos alterações na Lei nº 9.427, de 1996. 

III – Voto

Em vista do exposto, voto pela aprovação do 
Projeto de Lei de Conversão nº 16, de 2009, com as 
seguintes emendas:

EMENDA Nº 50 – PLEN
(Ao PLV nº 16, de 2009)

Acrescente-se ao art. 3º do Projeto de Lei de Con-
versão nº 16, de 2009, os seguintes parágrafos:

“Art. 3º ...................................................
 ..............................................................
§ 14. Enquanto houver redução de dis-

pêndio com a CCC pela substituição de energia 
termoelétrica que utilize derivados de petróleo, 
nos sistemas de isolados a serem interliga-
dos ao SIN, nos termos do art. 4º desta lei, 
os empreendimentos de geração de energia 
elétrica de que trata o inciso I do art. 26 da Lei 
nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996, sub-ro-
gar-se-ão ao direito de usufruir dos benefícios 
do rateio da CCC, cujo reembolso se dará em 
até doze parcelas mensais a partir da entrada 
em operação comercial ou da autorização do 
benefício, o que ocorrer primeiro, proporcio-
nais à energia gerada que será considerada 
como a efetivamente utilizada para redução 
do dispêndio da CCC, conforme especifi cado 
em regulamento.

§ 15. Os empreendimentos de que trata 
o § 14 deste artigo são aqueles localizados 
nos Sistemas Isolados com concessão, per-
missão ou autorização outorgados até a data 
de interligação ao SIN prevista no caput do 
art. 4º desta lei, independentemente de constar 
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no referido ato, o reconhecimento do usufruto 
do benefício de rateio da CCC.”

EMENDA Nº 51 – PLEN
(Ao PL V nº 16, de 2009) 

Dê-se ao caput do art. 4º do Projeto de Lei de 
Conversão nº 16, de 2009, a seguinte redação:

“Art. 4º Os agentes dos Sistemas Iso-
lados serão considerados integrados ao SIN 
e submetidos às suas regras a partir da data 
prevista no contrato de concessão para a en-
trada em operação da linha de transmissão de 
interligação dos Sistemas, sendo assegurado, 
via encargo de serviço do sistema, o atendi-
mento aos compromissos oriundos dos con-
tratos a serem fi rmados em decorrência do art. 
2º, § 7º-A, da Lei nº 10.848, de 15 de março 
de 2004, cuja usina, estando implantada, não 
possa fornecer para o SIN com a ausência da 
referida interligação.

EMENDA Nº 52 – PLEN
(Ao PLV nº 16, de 2009)

Dê-se ao art. 6º do Projeto de Lei de Conversão 
nº 16, de 2009, a seguinte redação:

“Art. 6º a Lei nº 9.991, de 24 de julho de 2000, 
passa a vigorar com as seguintes alterações:

“Art. 1º ...................................................
 ..............................................................
Parágrafo único. As pessoas jurídicas 

referidas no caput fi cam obrigadas a recolher 
ao Tesouro Nacional, até 31 de dezembro de 
2012, o adicional de trinta centésimos por cento 
sobre a receita operacional líquida. (NR)

 ..............................................................
Art. 4º Os recursos para pesquisa e de-

senvolvimento, previstos nos arts. 1º a 3º, exce-
to aquele previsto no parágrafo único do art. 1º, 
deverão ser distribuídos da seguinte forma:

 ...................................................... (NR)
Art. 4º-A. Os recursos previstos no pará-

grafo único do art. 1º deverão ser recolhidos ao 
Tesouro Nacional para ressarcimento de esta-
dos e municípios que tiverem eventual perda 
de receita decorrente da arrecadação de ICMS 
incidente sobre combustíveis fósseis utilizados 
para geração de energia elétrica, ocorrida nos 
vinte e quatro meses seguintes à interligação 
dos respectivos Sistemas Isolados ao Sistema 
Interligado Nacional – SIN.

§ 1º O disposto no caput aplica-se so-
mente à interligação dos Sistemas Isolados ao 

Sistema Interligado Nacional – SIN ocorridas 
após 30 de julho de 2009.

§ 2º O montante do ressarcimento a que 
se refere o caput será igual à diferença, se po-
sitiva, entre o valor decorrente da aplicação da 
alíquota de referência do ICMS sobre o custo 
do combustível fóssil utilizado para geração 
de energia elétrica nos Sistemas Isolados do 
Estado, nos vinte e quatro meses que antece-
deram a interligação, e o valor decorrente da 
aplicação da alíquota de referência do ICMS 
sobre o custo do combustível fóssil utilizado 
para a geração de energia elétrica, nos vinte 
e quatro meses seguintes à interligação.

§ 3º A alíquota de referência de que trata 
o § 2º será a menor entre a alíquota média do 
ICMS nos vinte e quatro meses que antece-
deram a interligação, a alíquota vigente 30 de 
julho de 2009, ou a alíquota vigente no mês 
objeto da compensação.

§ 4º O ressarcimento será transitório e 
repassado às unidades da federação após a 
arrecadação dos recursos necessários, na 
forma disposta pelo § 5º.

§ 5º O ressarcimento será calculado e 
repassado a cada unidade da federação nos 
termos da regulamentação a ser expedida 
pela Aneel, respeitado o critério de distribui-
ção do art. 158.

Inciso IV, da Constituição, e a Lei Com-
plementar nº 63, de 11 de janeiro de 1990.

§ 6º As receitas de que trata este artigo 
deverão ser aplicadas nas seguintes ativida-
des do setor elétrico:

I – em programas de universalização do 
serviço público de energia elétrica;

II – no fi nanciamento de projetos socio-
ambientais;

III – em projetos de efi ciência e pesquisa 
energética; e

IV – no pagamento da fatura de energia 
elétrica de unidade consumidora de órgãos 
estaduais e municipais.

§ 7º Eventuais saldos positivos em 1º de 
janeiro de 2014 serão devolvidos às concessio-
nárias e permissionárias de serviços públicos 
de distribuição, na proporção dos valores por 
elas recolhidos, e revertidos para a modicida-
de tarifária.

§ 8º O Poder Executivo poderá reduzir a 
alíquota de que trata o parágrafo único do art. 
1º, bem como restabelecê-la. (NR)”
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EMENDA Nº 53 – PLEN
(Ao PLV nº 16, de 2009)

Dê-se ao art. 8º do Projeto de Lei de Con-
versão nº 16, de 2009, a seguinte redação:

“Art. 8º Os arts. 8º, 17 e 23 da Lei nº 
9.074, de 7 de julho de 1995, passam a vigo-
rar com as seguintes alterações:

“Art. 8º O aproveitamento de potenciais 
hidráulicos de potência igual ou inferior a 3.000 
(três mil)KW e a implantação de usinas termo-
elétricas de potência igual ou inferior a 5.000 
(cinco mil)KW, destinado a produção inde-
pendente ou autoprodução, estão dispensa-
das de concessão, permissão ou autorização, 
devendo apenas ser comunicados ao poder 
concedente.(NR)”

 ..............................................................
“Art. 17. O poder concedente deverá de-

fi nir, dentre as instalações de transmissão, as 
que se destinam à formação da rede básica 
dos sistemas interligados, as de âmbito próprio 
do concessionário de distribuição, as de inte-
resse exclusivo das centrais de geração e as 
destinadas a interligações internacionais.

 ..............................................................
§ 6º As instalações de transmissão de 

energia elétrica destinadas a interligações 
internacionais outorgadas a partir de 1º de 
janeiro de 2011 e conectadas à rede básica 
serão objeto de concessão de serviço público 
de transmissão, mediante licitação na moda-
lidade de concorrência ou leilão, devendo ser 
precedidas de Tratado Internacional.

§ 7º As instalações de transmissão ne-
cessárias aos intercâmbios internacionais de 
energia elétrica outorgadas até 31 de dezembro 
de 2010 poderão ser equiparadas, para efeitos 
técnicos e comerciais, aos concessionários de 
serviço público de transmissão de que trata o 
§ 6º, conforme regulamentação da Aneel, que 
defi nirá, em especial, a receita do agente, as 
tarifas de que tratam os incisos XVIII e XX do 
art. 3º da Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de 
1996, e a forma de ajuste dos contratos atuais 
de importação e exportação de energia.

§ 8º Fica vedada a celebração de novos 
contratos de importação ou exportação de 
energia elétrica pelo agente que for equipa-
rado ao concessionário de serviço público de 
transmissão de que trata o § 7º. “ (NR)

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

Art. 23.  ..................................................  
 .......................................................................

§ 3º As autorizações e permissões se-
rão outorgadas às Cooperativas de Eletrifi ca-
ção Rural pelo prazo de até 30 (trinta) anos, 
podendo ser prorrogado por igual período, a 
juízo do poder concedente.” (NR)”

EMENDA Nº 54 – PLEN
(Ao PLV nº 16, de 2009)

Dê-se ao art. 9º do Projeto de Lei de Conversão 
nº 16, de 2009, a seguinte redação:

“Art. 9º Os arts. 3º, 20, 22 e 26 da Lei nº 
9.427, de 26 de dezembro de 1996, passam a 
vigorar com as seguintes alterações:

“Art. 3º  ..................................................  
 .......................................................................

XVIII  .....................................................
a) assegurar arrecadação de recursos 

sufi cientes para a cobertura dos custos dos 
sistemas de transmissão, inclusive das in-
terligações internacionais conectadas à rede 
básica;

 ..............................................................
XX – defi nir adicional de tarifas de uso 

específi co das instalações internacionais para 
exportação e importação de energia elétrica, 
visando à modalidade tarifária dos usuários do 
sistema de transmissão ou distribuição.

 ...................................................... (NR)
 ..............................................................
Art. 20. Sem prejuízo do disposto na alí-

nea “b” do inciso XII do art. 21 e no inciso XI 
do art. 23 da Constituição Federal, a execu-
ção das atividades complementares de re-
gulação, controle e fi scalização dos serviços 
e instalações de energia elétrica poderá ser 
descentralizada pela União para os Estados e 
o Distrito Federal visando à gestão associada 
de serviços públicos, mediante convênio de 
cooperação.

 ..............................................................
I – os de geração de interesse do sistema 

elétrico interligado, conforme condições esta-
belecidas em regulamento da Aneel;

 ..............................................................
§ 2º A delegação de que trata este Ca-

pítulo será conferida desde que o Distrito Fe-
deral ou o Estado interessado possua servi-
ços técnicos e administrativos competentes, 
devidamente organizados e aparelhados para 
execução das respectivas atividades, confor-
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me condições estabelecidas em regulamento 
da Aneel.

§ 3º A execução, pelos Estados e Distrito 
Federal, das atividades delegadas será disci-
plinada por meio de contrato de metas fi rmado 
entre a Aneel e a Agência Estadual ou Distri-
tal, conforme regulamentação da Aneel, que 
observará os seguintes parâmetros:

I – controle de resultado voltado para a 
efi ciência da gestão;

II – contraprestação baseada em custos 
de referência;

III – vinculação ao Convênio de Coope-
ração fi rmado por prazo indeterminado.

§ 4º Os atuais convênios de cooperação 
permanecem em vigor até 31 de dezembro de 
2011. (NR)

 ..............................................................
Art. 22. Em caso de descentralização da 

execução de atividades relativas aos serviços 
e instalações de energia elétrica, parte da taxa 
de fi scalização correspondente, prevista no art. 
12 desta Lei, arrecadada na respectiva unidade 
federativa, será a esta transferida como contra-
prestação pelos serviços delegados, na forma 
estabelecida no contrato de metas. (NR)

 ..............................................................
Art. 26. ...
I – o aproveitamento de potencial hidráu-

lico de potência superior a 3.000 (três mil) kw 
e igual ou inferior a 30.000 (trinta mil) kw, des-
tinado a produção independente ou autoprodu-
ção, mantidas as características de pequena 
central hidrelétricas;

 ..............................................................
III – a importação e exportação de energia 

elétrica, bem como a implantação das respec-
tivas instalações de transmissão associadas, 
ressalvado o disposto no § 6º do art. 17 da Lei 
nº 9.074, de 7 de julho de 1995;

 ..............................................................
VI – o aproveitamento de potencial hi-

dráulico de potência superior a 3.000 (três 
mil) kw e igual ou inferior a 50.000 (cinquenta 
mil) kw, destinado à produção independente 
ou autoprodução, independetemente de ter 
ou não características de pequena central 
hidrelétrica.

 ..............................................................
§ 5º O aproveitamento referido nos inci-

sos I e VI do caput desde artigo, os empreen-
dimentos com potência igual ou inferior a 3.000 
(três mil) kw e aqueles com base em fontes 

solar, elétrica, biomassa, cuja potência injetada 
nos sistemas de transmissão ou distribuição 
seja menor ou igual a 50.000 (cinquenta mil) 
kw, podendo comercializar energia elétrica 
com consumidor ou conjunto de consumidores 
reunidos por comunhão de interesses de fato 
ou de direito, cuja carga seja maior ou igual 
a 500 (quinhentos) kw, independentemente 
dos prazos de carência constantes do art. 15 
da Lei nº 9.074, de 7 de julho de 1995, obser-
vada a regulamentação da Aneel, podendo o 
fornecimento ser complementado por empre-
endimentos de geração associados às fontes 
aqui referidas, visando à garantia de suas dis-
ponibilidades energéticas, mas limitado a 49% 
(quarenta e nove por cento) da energia média 
que produzirem, sem prejuízo do previsto nos 
§§ 1º e 2º deste artigo.

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

Sala de Sessões, Valdir Raupp, Relator-Revi-
sor.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Em votação os pressupostos constitucionais de re-
levância e urgência.

As Srªs e os Srs. Senadores que os aprovam 
queiram permanecer sentados. (Pausa.)

Aprovados.
Vamos discutir, agora, o mérito da matéria.
Em discussão.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr. 

Presidente, para discutir.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 

– Com a palavra o Senador Arthur Virgílio.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Para 

discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, a 
MP nº 446, de 2009, propõe basicamente modifi cações 
no regime de prestação do serviço público de energia 
elétrica nos chamados “Sistemas Isolados” – e isso in-
teressa ao meu Estado –, prevendo uma fase de tran-
sição para os sistemas isolados que irão se interligar 
ao SIN – Sistema Interligado Nacional, e garantindo a 
neutralidade aos Estados e Municípios que perderão 
receita de ICMS com essa interligação.

O art. 1º da Medida Provisória estabelece a obri-
gatoriedade de contratação para distribuidoras que 
atuam nos sistemas isolados por meio de licitação. 
Estabelece, ainda, que, se houver a inviabilidade de 
licitação ou o procedimento licitatório resultar deserto, 
a distribuidora poderá, Senador José Agripino, contra-
tar diretamente, de acordo com o regulamento a ser 
expedido pelo Poder Executivo.
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V. Exª, que é um estudioso desta matéria, sei que 
se sensibilizará com o argumento de que o Amazonas 
precisa deixar de ser um sistema isolado para, na ver-
dade, poder contribuir de maneira ainda mais genero-
sa com o progresso, com a prosperidade deste País. 
V. Exª me honra com a atenção que jamais deixou de 
dispensar aos meus pronunciamentos modestíssimos, 
Senador José Agripino.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN) – Fique à 
vontade.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Muito 
obrigado a V. Exª.

Mas o art. 2º estabelece que os contratos de su-
primento de energia elétrica, nos sistemas isolados, 
vigentes na data de publicação da MP, não poderão ser 
objeto de aditamento para promover a prorrogação de 
prazos ou aumento das quantidades ou de preços.

O art. 3º implanta uma nova sistemática para A 
aplicação dos recursos arrecadados para crédito na 
Conta de Consumo de Combustíveis – CCC. O artigo 
prevê que a CCC não reembolsará somente o com-
bustível utilizado nos sistemas isolados, mas todos 
os custos decorrentes da geração de energia nesses 
sistemas, como, por exemplo, a contratação de ener-
gia e de potência associada, os encargos e impostos 
e os investimentos realizados.

O art. 4º estabelece que os agentes dos sistemas 
isolados somente serão considerados integrantes do 
SIN a partir da data prevista no contrato de concessão 
para a entrada em operação da linha de transmissão 
de interligação dos sistemas.

O art. 5º trata das penalidades a que estarão 
submetidos aqueles que não cumprirem as obrigações 
estabelecidas na Medida Provisória.

O art. 6º passa a obrigar as distribuidoras a re-
colherem mais de 0,3% da receita operacional líquida 
para ressarcir Estados e Municípios que tiverem perda 
de receita decorrente da arrecadação de ICMS.

O montante do ressarcimento será igual à dife-
rença, se positiva, entre o valor decorrente da aplica-
ção da alíquota de referência do ICMS sobre o custo 
do combustível fóssil utilizado nos doze meses que 
antecederam a interligação, e o valor decorrente da 
aplicação da alíquota de referência do ICMS sobre o 
custo do combustível fóssil utilizado para a geração 
de energia elétrica, nos doze meses seguintes à in-
terligação.

As receitas que servirão para reembolsar a per-
da de ICMS deverão ser aplicadas em programas de 
universalização do serviço de energia elétrica, no fi -
nanciamento de projetos socioambientais, em projetos 
de efi ciência e pesquisa energética e no pagamento de 
faturas de energia elétrica de unidades consumidoras 
de órgãos estaduais e municipais.

À Medida Provisória foram apresentadas 49 emen-
das, das quais onze foram acatadas pelo Relator na 
Câmara dos Deputados.

Dentre as alterações, destaco a inclusão do pa-
rágrafo único no art. 2º, para permitir que nos casos 
de comprometimento do suprimento de energia pos-
sam ser realizados aditivos limitados à quantidade de 
energia e a prorrogação do prazo do contrato, limitado 
a 12 meses.

O Relator nesta Casa, Senador Valdir Raupp, 
apresentou, hoje, seu parecer à MP, alterando o PLV 
oferecido pela Câmara dos Deputados com a apresen-
tação de 6 emendas.

Segundo o Relator, o eminente e ilustre Senador 
Valdir Raupp, “As modifi cações de mérito buscam dar 
contornos nítidos a pontos que necessitam de clare-
za, particularmente no que se referem ao respeito aos 
contratos fi rmados nos sistemas isolados que, na tran-
sição para o SIN, não podem fi car à mercê de eventuais 
atrasos nas obras planejadas de interligação”.

Para as emendas do Relator, dou destaque àque-
la que prorroga de 12 para 24 meses o prazo para 
compensação das perdas de receita dos Estados e 
Municípios decorrente da arrecadação de ICMS inci-
dente sobre combustíveis utilizados para geração de 
energia elétrica.

Para concluir, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Sena-
dores, não dá para negar a importância desta Medida 
Provisória para a minha região. Neste processo de ex-
pansão da rede básica do sistema elétrico brasileiro, 
tal integração dos sistemas isolados ao SIN é funda-
mental, como nos casos do sistema Acre-Rondônia, 
com previsão para interligação a partir da entrada em 
operação da linha Jauru-Vilhena e também da inter-
ligação de Manaus e Macapá, através linhão Tucuruí 
Manaus-Macapá, prevista para entrada em operação 
comercial em outubro de 2011.

Destaco, portanto, a importância do avanço da 
fronteira elétrica em direção à Região Norte.

Não posso, no entanto, deixar de fazer algumas 
observações que me trazem preocupações:

A primeira delas diz respeito à possibilidade de 
aumento no encargo pago pelos consumidores fi nais 
em função das mudanças na nova CCC. O repasse 
para as tarifas de energia é uma possibilidade que não 
pode ser descartada.

Outro ponto que mereceria maior refl exão desta 
Casa diz respeito às regras de transição para os no-
vos agentes do SIN, pois toda a responsabilidade da 
regulação fi cará para a Aneel, que terá de fazer um 
grande esforço para defi nir essa regulação.

Além desses, preocupa-me ainda a questão do 
repasse dos recursos aos Estados e Municípios que 
perderão receita com o ICMS com a interligação dos 
sistemas. Isso porque Estados e Municípios terão de 
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aplicar esses recursos necessariamente em atividades 
do setor elétrico como, por exemplo, em programas de 
universalização do serviço público de energia elétrica 
e em projetos de efi ciência e pesquisa energética.

Acontece que, hoje, a arrecadação de ICMS de-
rivada do setor elétrico tem uso múltiplo e Estados e 
Municípios terão difi culdade, doravante, de seguir essa 
determinação.

O avanço da fronteira elétrica em direção à Re-
gião Norte, portanto, é relevante e necessário. Alguns 
pontos polêmicos dessa proposta, todavia, mereceriam 
um estudo melhor de nossa parte e poderia haver o 
aprimoramento. Mas é uma boa medida a Medida Pro-
visória nº 466 e é um excelente relatório esse proferido 
pelo ilustre Senador Valdir Raupp, Sr. Presidente.

Muito obrigado.
A SRA. FÁTIMA CLEIDE (Bloco/PT – RO) – Para 

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

– Concedo a palavra à Senadora Fátima Cleide, para 
discutir a matéria.

A SRA. FÁTIMA CLEIDE (Bloco/PT – RO. Para 
discutir. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, eu 
gostaria de saudar o Relator desta matéria, Senador 
Valdir Raupp, pelo contundente relatório que faz.

Apresentei, ainda na Câmara Federal, duas emen-
das que pretendia reapresentar aqui como destaque. 

Mas, em função de o Senador Valdir Raupp ter 
aceito algumas emendas que considero importantes 
lá na Câmara e aqui estar também propondo que o 
prazo para a compensação, que já foi um avanço que 
conseguimos junto à Aneel, junto ao Ministério... 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AC) – 
Peço perdão por interrompê-la, porque o horário nosso 
já está esgotado. Eu queria prorrogar a sessão até o 
tempo necessário à conclusão da Ordem do Dia. 

A SRA. FÁTIMA CLEIDE (Bloco/PT – RO) – 
Como eu estava dizendo, Sr. Presidente, nós tivemos, 
durante a elaboração desta medida provisória, várias 
reuniões, tanto com o Dr. Nelson Hubner, da Aneel, 
quanto com o Ministro Lobão. Sempre pedíamos tam-
bém na época ao Ministro José Múcio, ainda Ministro 
de Relações Institucionais, que olhasse, com muito ca-
rinho, para os Estados de Rondônia e Acre, que agora 
passam a ser interligados, porque nós consideramos 
que a perda da CCC vai realmente causar um grande 
impacto negativo para esses Estados. Sugeri, então, 
que o Governo desse um tempo a esses Estados para 
que pudessem adequar a sua economia a essa perda 
signifi cativa, que é a do subsídio da CCC.

A medida provisória, então, veio com o prazo de 
um ano. Apresentei a emenda para que esse prazo 
fosse estendido para cinco anos e que ela fosse grada-
tiva. O Senador Valdir Raupp, então, traz esse período 

para dois anos. E eu estou de acordo com a proposta 
do Senador Valdir Raupp.

Quero dizer também, Sr. Presidente, que consi-
dero um grande avanço na medida provisória a exten-
são do subsídio da CCC para todos os tipos de fonte 
de energia elétrica, valorizando soluções locais e o 
emprego de fontes alternativas de geração de energia 
como a eólica e a biomassa.

Considero que, com isso, ganha o meio ambiente 
e ganha também a população. Mas é importante dizer 
que a compensação para os Estados é extremamente 
necessária.

Apresente outra emenda também – que infeliz-
mente não passou na Câmara –, e, por conta de en-
tender que a gente precisava aprovar essa medida o 
mais rapidamente possível, não apresentei o destaque 
aqui; mas faço questão de registrar, Sr. Presidente, que 
se trata da emenda buscando, por meio dessa medida 
provisória, resolver uma situação que diz respeito às 
nossas empresas federalizadas do setor elétrico.

Não vou apresentar o destaque, mas espero 
que o nosso projeto, que se encontra na Comissão 
de Constituição e Justiça, o PLS nº 51, relatado pelo 
Senador Antonio Carlos Valadares, tenha andamento 
o mais rapidamente possível, e que encontremos uma 
solução para tirar do PND, Plano Nacional de Deses-
tatização, as cinco empresas federalizadas: Rondônia, 
Acre, Alagoas, Piauí... Que possamos dar a essas 
empresas outro caráter, porque, agora, elas já estão 
sob a administração da Eletrobrás, mas precisam ser 
retiradas do PND para que possam receber incentivos 
e também fazer investimentos de vulto maior nesses 
Estados.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, parabe-
nizando, mais uma vez, o Senador Valdir Raupp pelo 
relatório.

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

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

O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB – ES. 
Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
farei um comentário rápido sobre a matéria. Não sou 
de um Estado que tenha sistemas isolados, mas sei, 
em primeiro lugar, da importância da regulamentação 
dos sistemas isolados. Em segundo lugar, na hora em 
que um sistema isolado passa a ser um sistema inte-
grado, ele tem um ponto positivo, porque você deixa 
de consumir óleo combustível fóssil para gerar energia 
e passa a se integrar ao sistema nacional, que é bom 
para o meio ambiente.

Mas tudo na vida tem os dois lados: é bom para 
o meio ambiente, porque você economiza com óleo, 
mas você tem um problema, que é a redução da ar-
recadação de ICMS dos Estados que têm sistemas 
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isolados. O PLV, a medida provisória e o relatório do 
Senador Valdir Raupp tratam do tema e põem um prazo 
de ressarcimento, de compensação a esses Estados 
e, consequentemente, aos Municípios.

Então, fi ca o nosso parabéns ao Senador Valdir 
Raupp. Esperamos que, daqui a pouco, não tenhamos 
mais nenhum sistema isolado, mas essa fase de tran-
sição e de regulamentação é uma fase importante.

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

– Em votação o projeto de lei de conversão, sem pre-
juízo das emendas apresentadas pelo Relator. 

As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam quei-
ram permanecer sentados. (Pausa.)

Aprovado.
Votação das Emendas de nºs 50 a 54, do Re-

lator.
O parecer é favorável.
As Srªs e os Srs. Senadores que as aprovam 

queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovadas.
Aprovado o projeto de lei de conversão, com 

as emendas do Relator revisor, fi cam prejudicadas a 
medida provisória e as demais emendas a ela apre-
sentadas.

É o seguinte o parecer da redação fi -
nal:

PARECER Nº 1.866, DE 2009
(Da Comissão Diretora)

Redação fi nal das Emendas do Sena-
do ao Projeto de Lei de Conversão nº 16, de 
2009 (Medida Provisória nº 466, de 2009).

A Comissão Diretora apresenta a redação fi nal 
das Emendas do Senado ao Projeto de Lei de Con-
versão nº 16, de 2009 (Medida Provisória nº 466, de 
2009), que dispõe sobre os serviços de energia elé-
trica 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 1966, 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.

Sala de Reuniões da Comissão, 28 de outubro 
de 2009. 

ANEXO AO PARECER Nº 1.866, DE 2009

Redação fi nal das Emendas do Sena-
do ao Projeto de Lei de Conversão nº 16, de 
2009 (Medida Provisória nº 466, de 2009).

Dispõe sobre 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  de-
zembro 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.

EMENDA Nº 1
(Corresponde à Emenda nº 50 do Relator-Revisor)

Acrescentam-se ao art. 3º do Projeto os seguin-
tes parágrafos:

“Art. 3º  ..................................................
 ..............................................................
§ 14. Enquanto houver redução de dis-

pêndio com a CCC pela substituição de energia 
termoelétrica que utilize derivados de petróleo, 
nos sistemas isolados a serem interligados ao 
SIN, nos termos do art. 4º desta Lei, os empre-
endimentos de geração de energia elétrica de 
que trata o inciso I do art. 26 da Lei nº 9.427, 
de 26 de dezembro de 1996, sub-rogar-se-ão 
ao direito de usufruir dos benefícios do rateio 
da CCC, cujo reembolso se dará em até 12 
(doze) parcelas mensais a partir da entrada 
em operações comercial ou da autorização 
do benefício, o que ocorrer primeiro, propor-
cionais à energia gerada que será considerada 
como a efetivamente utilizada para redução 
do dispêndio da CCC, conforme especifi cado 
em regulamento.

§ 15. Os empreendimentos de que trata o 
§ 14 deste artigo são aqueles localizados nos 
Sistemas Isolados com concessão, permissão 
ou autorização outorgadas até a data de in-
terligação ao SIN prevista no caput do art. 4º 
desta Lei, independentemente de constar, no 
referido ato, o reconhecimento do usufruto do 
benefício de rateio da CCC.”

EMENDA Nº 2
(Corresponde à Emenda nº 51 do Relator-Revisor)

Dê-se ao caput do art. 4º do Projeto a seguinte 
redação:

“Art. 4º Os agentes dos Sistemas Iso-
lados serão considerados integrados ao SIN 
e submetidos às suas regras a partir da data 
prevista no contrato de concessão para a en-
trada em operação da linha de transmissão de 
interligação dos Sistemas, sendo assegurado, 
via encargos de serviço do sistema, o atendi-
mento aos compromissos oriundos dos con-
tratos a serem fi rmados em decorrência do art. 
2º, § 7º-A, da Lei nº 10.848, de 15 de março 
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de 2004, cuja usina, estando implantada, não 
possa fornecer para o SIN com a ausência da 
referida interligação.

. ............................................................ ”

EMENDA Nº 3 
(Corresponde à Emenda nº 52 do Relator-Revisor)

Dê-se ao art. 6º do Projeto a seguinte redação:

“Art. 6º A Lei nº 9.991, de 24 de julho 
de 2000, passa a vigorar com as seguintes 
alterações:

“Art. 1º  ..................................................
 ..............................................................
Parágrafo único. As pessoas jurídicas 

referidas no caput fi cam obrigadas a recolher 
ao Tesouro Nacional, até 31 de dezembro de 
2012, o adicional de 0,30% (trinta centési-
mos por centos) sobre a receita operacional 
líquida.(NR)

 ..............................................................
Art. 4º Os recursos para pesquisa e de-

senvolvimento, previsto nos art. 1º a 3º, exceto 
aquele previsto no parágrafo único do art. 1º, 
deverão ser distribuídos da seguinte forma:

 ...................................................... (NR)
Art. 4º-A. Os recursos previstos no pará-

grafo único do art. 1º deverão ser recolhidos ao 
Tesouro Nacional para ressarcimento de Esta-
dos e Municípios que tiverem eventual perda 
de receita decorrente da arrecadação de ICMS 
incidente sobre combustíveis fósseis utilizados 
para geração de energia elétrica, ocorrida nos 
24 (vinte e quatro) meses seguintes à interli-
gação dos respectivos Sistemas  Isolados ao 
Sistema Interligado Nacional – SIN.

§ 1º O disposto no caput aplica-se so-
mente a interligações dos Sistemas Isolados 
ao Sistema Interligado Nacional – SIN ocorri-
das após 30 de julho de 2009.

§ 2º O montante do ressarcimento a que 
se refere o caput será igual à diferença, se po-
sitiva, entre o valor decorrente da aplicação de 
alíquota de referência ao ICMS sobre o custo 
do combustível fóssil utilizado para geração 
de energia elétrica nos Sistemas Isolados do 
Estado, nos 24 (vinte e quatro) meses que an-
tecederam a interligação, e o valor decorrente 
a aplicação da alíquota de referência ao ICMS 
sobre o custo do combustível fóssil utilizado 
para geração de energia elétrica, nos 24 (vinte 
e quatro) meses seguintes à interligação.

§ 3º A alíquota de referência de que tra-
ta o § 2º será a menor entre a alíquota média 
do ICMS, nos 24 (vinte e quatro) meses que 
antecederam à interligação e alíquota vigente 

em 30 de julho de 2009, ou a alíquota vigente 
no mês objeto da compensação.

§ 4º O ressarcimento será transitório e 
repassado às unidades da Federação após 
a arrecadação dos recursos necessários na 
forma disposta pelo § 5º.

§ 5º O ressarcimento será calculado e 
repassada a cada unidade da Federação nos 
termos da regulamentação a ser expedida pela 
Aneel, respeitado o critério de distribuição do 
art. 158, inciso IV, da Constituição e a Lei Com-
plementar nº 63, de 11 de janeiro de 1990.

§ 6º As receitas de que trata este artigo 
deverão ser aplicadas nas seguintes ativida-
des do setor elétrico:

I – em programas de universalização do 
serviço público de energia elétrica;

II – no fi nanciamento de projetos socio-
ambientais;

III – em projetos de efi ciência e pesquisa 
energética; e

IV – no pagamento de fatura de energia 
elétrica de unidades consumidoras de órgãos 
estaduais e municipais.

§ 7º Eventuais saldos positivos em 1º 
de janeiro de 2014, serão devolvidos às con-
cessionárias e permissionárias de serviços 
públicos de distribuição, na proporção dos 
valores por elas recolhidos, e revertidos para 
a modicidade tarifária.

§ 8º O Poder Executivo poderá reduzir a 
alíquota de que trata o parágrafo único do art. 
1º, bem como restabelecê-la.

 ............................................................ .”

EMENDA Nº 4
(Corresponde à Emenda nº 53 do Relator-Revisor)

Dê-se ao art. 8º do Projeto, a seguinte redação:

“Art. 8º Os arts. 8º, 17 e 23 da Lei nº 
9.074, de 7 de julho de 1995, passam a vigo-
rar com as seguintes alterações:

“Art. 8º O aproveitamento de potenciais 
hidráulicos de potência igual ou inferior a 3.000 
(três mil) kW, e a implantação de usinas termo-
elétricas de potência igual ou inferior a 5.000 
(cinco mil) kW, destinados a produção inde-
pendente ou autoprodução, estão dispensa-
dos de concessão, permissão ou autorização, 
devendo apenas ser comunicados ao poder 
concedente.” (NR)

“Art. 17. O poder concedente deverá de-
fi nir, dentre as instalações de transmissão, as 
que se destinam à formação da rede básica 
dos sistemas interligados, as de âmbito próprio 
do concessionário de distribuição, as de inte-
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resse exclusivo das centrais de geração e as 
destinadas a interligações internacionais.

 ..............................................................
§ 6º As instalações de transmissão de 

energia elétrica destinadas a interligações 
internacionais outorgadas a partir de 1º de 
janeiro de 2011 e conectadas à rede básica 
serão objeto de concessão de serviço público 
de transmissão, mediante licitação na moda-
lidade de concorrência ou leilão, devendo ser 
precedidas de Tratado Internacional.

§ 7º As instalações de transmissão ne-
cessárias aos intercâmbios internacionais de 
energia elétrica outorgadas até 31 de dezembro 
de 2010 poderão ser equiparadas, para efeitos 
técnicos e comerciais, aos concessionários de 
serviço público de transmissão de que trata o § 
6º, conforme regulação da Aneel, que defi nirá, 
em especial, a receita do atente, as tarifas de 
que tratam os incisos XVIII e XX do art. 3º da 
Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996, e 
a forma de ajuste dos contratos atuais de im-
portação e exportação de energia.

§ 8º É vedada a celebração de novos 
contratos de importação ou exportação de 
energia elétrica pelo agente que for equipa-
rado ao concessionário de serviço público de 
transmissão de que trata o § 7º.” (NR)

“Art. 23.  ................................................
 ..............................................................
§ 3º As autorizações e permissões se-

rão outorgadas às Cooperativas de Eletrifi ca-
ção Rural pelo prazo de até 30 (trinta) anos, 
podendo ser prorrogado por igual período, a 
juízo do poder concedente.” (NR)”

EMENDA Nº 5
(Corresponde à Emenda nº 54 do Relator-Revisor)

Dê-se ao art. 9º do Projeto a seguinte redação:

“Art. 9° Os arts. 3º, 20, 22 e 26 da Lei n° 
9.427, de 26 de dezembro de 1996, passam a 
vigorar com as seguintes alterações.

‘Art. 3°  ..................................................
XVIII –  ..................................................
a) assegurar arrecadação de recursos 

sufi cientes para a cobertura dos custos dos 
sistemas de transmissão, inclusive das in-
terligações internacionais conectadas a rede 
básica;

 ..............................................................
XX – defi nir adicional de tarifas de uso 

especifi co das instalações de interligações 
internacionais para exportação e importação 

de energia elétrica, visando a modicidade ta-
rifária dos usuários do sistema de transmissão 
ou distribuição.

 .....................................................  ‘(NR)
‘Art. 20. Sem prejuízo do disposto na 

alínea “b” do inciso XII do art. 21 e no inciso 
XI do art. 23 da Constituiçâo Federal, a exe-
cução das atividades complementares de re-
gulação, controle e fi scalização dos serviços 
e instalações de energia elétrica poderá ser 
descentralizada pela União para os Estados e 
o Distrito Federal visando à gestão associada 
de serviços públicos, mediante convênio de 
cooperação.

 ..............................................................
I – os de geração de interesse do sistema 

elétrico interligado. conforme condições esta-
belecidas em regulamento da Aneel;

§ 2º A delegação de que trata este Ca-
pítulo será conferida desde que o Distrito Fe-
deral ou o Estado interessado possua servi-
ços técnicos e administrativos competentes, 
devidamente organizados e aparelhados para 
execução das respectivas atividades, confor-
me condições estabelecidas em regulamento 
da Aneel.

§ 3º A execução, pelos Estados e Distrito 
Federal, das atividades delegadas será disci-
plinada por meio de contrato de metas fi rmado 
entre a Aneel e a Agenda Estadual ou Distri-
tal, conforme regulamentação da Aneel, que 
observará os seguintes parâmetros:

I – controle de resultado voltado para a 
efi ciência da gestão;

II – contraprestacão baseada em custos 
de referência;

III – vinculação ao Convênio de Coope-
ração fi rmado por prazo indeterminado.

§ 4° Os atuais convênios de cooperação 
permanecem em vigor até 31 de dezembro de 
2011.’ (NR)

‘Art. 22. Em caso de descentralizaçao da 
execução de atividades relativas aos serviços 
e instalações de energia elétrica, parte da taxa 
de fi scalizaçao correspondente, prevista no art. 
12 desta Lei, arrecadada na respectiva unidade 
federativa, será a esta transferida como contra-
prestação pelos serviços delegados, na forma 
estabelecida no contrato de metas. (NR)

‘Art. 26.  .................................................
I – o aproveitamento de potencial hidráu-

lico de potência superior a 3.000 (três mil) kW 
e igual ou inferior a 30.000 (trinta mil) kW, des-
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tinado a produção independente ou autopro-
dução, mantidas as caractersticas de pequena 
central hidrelétrica; 

 ..............................................................
III – a importação e exportaçào de energia 

elétrica, bem como a implantação das respec-
tivas instalações de transmissão associadas, 
ressalvado o disposto no § 6° do art. 17 da Lei 
n° 9.074, de 7 dejulho de 1995;

 ..............................................................
VI – o aproveitamento de potencial hi-

draulico de potência superior a 3.000 (trés 
mU) kW e igual ou inferior a 50.000 (cinquenta 
mil) kW, destinado a produção independente 
ou autoprodução, independentemente de ter 
ou não características de pequena central 
hidrelétrica.

 ..............................................................
§ 5° 0 aproveitamento referido nos inci-

sos I e VI do caput deste artigo, os empreen-
dimentos corn potência igual ou inferior a 3.000 
(trés mil) kW e aqueles corn base em fontes 
solar, eólica, biomassa, cuja potência injetada 
nos sistemas de transmissão ou distribuiçao 
seja menor ou igual a 50.000 (cinquenta mil) 
kW, poderão comercializar energia elétrica 
com consumidor ou conjunto de consumidores 
reunidos por comunhão de interesses de fato 
ou de direito, cuja carga seja major ou igual 
a 500 (quinhentos) kW, independentemente 
dos prazos de carência constantes do art. 15 
da Lei n° 9.074, de 7 de julho de 1995, obser-
vada a regulamentação da Aneel, podendo o 
fomecimento 5cr complementado por empre-
endimentos de geração associados às fontes 
aqui referidas, visando a garantia de suas dis-
ponibilidades energéticas, mas limitado a 49% 
(quarenta e nove por cento) da energia média 
que produzirem, sem prejuzo do previsto nos 
§§ 1º e 2° deste artigo.

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

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Em discussão a redação fi nal.

As Srªs e os Srs. Senadores que a aprovam quei-
ram permanecer sentados. (Pausa.)

Sem objeção, aprovada. 
A matéria volta à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 

– A pauta está aberta, depois da votação das medidas 
provisórias. Segundo acordo de Lideranças, vamos 
iniciar agora a votação da emenda à Constituição de 
Rondônia.

O SR. JOÃO RIBEIRO (Bloco/PR – TO) – Sr. 
Presidente, eu queria...

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Sim. Com a palavra o Senador João Ribeiro.

O SR. JOÃO RIBEIRO (Bloco/PR – TO) – ...so-
licitar a V. Exª que apenas votássemos requerimento 
de pesar...

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Quero informar ao Plenário que vou ter que me au-
sentar para atender a duas audiências em meu gabi-
nete e, em seguida, voltarei a presidir.

Peço ao Senador Marconi Perillo que assuma a 
Presidência.

O SR. JOÃO RIBEIRO (Bloco/PR – TO) – Sr. 
Presidente, peço a V. Exª que me dê um minuto para 
fazer o encaminhamento do voto.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– V. Exª já tem a palavra.

O SR. JOÃO RIBEIRO (Bloco/PR – TO. Para en-
caminhar. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Srªs e Srs. Senadores, encaminhei à Secretaria-Geral 
da Mesa do Senado requerimento de voto de pesar e 
apresentação de condolências à família do Deputado 
Laurez Moreira pelo falecimento ontem, dia 23 de ou-
tubro de 2009, de sua querida esposa, Filomena Maria 
Salim Moreira, incansável conterrânea na luta pelos 
mais humildes e necessitados, para o qual apresento 
razões para aprovação.

Filó, como era conhecida e carinhosamente tra-
tada por todos, deixa dois fi lhos, Juarez Otávio e Lau-
rena, que hoje completa apenas 5 anos de idade, e, 
com certeza, uma verdadeira legião de admiradores 
que foram por ela pessoalmente assistidos ou que a 
respeitam pelo grandioso trabalho social que sempre 
desenvolveu junto aos mais carentes, principalmente 
aos cidadãos e cidadãs da terceira idade.

Seu brilhante trabalho, Sr. Presidente, orgulha os 
seus concidadãos de Gurupi e a todo o povo tocanti-
nense, que têm nela um grande exemplo de desvelo, 
paciência inegável e amor ao próximo.

Mesmo não podendo comparecer aos seus fu-
nerais, posso dizer que a família gurupiense e todos 
nós tocantinenses nos unimos num abraço fraterno 
de consternação ao Deputado Laurez Moreira e à sua 
família por esse dia de luto para o nosso Estado do 
Tocantins, por tão signifi cativa perda.

Sr. Presidente, a nossa querida Filó, uma mulher 
extraordinária que o Tocantins perde, vai deixar uma 
lacuna muito grande pelo brilhante trabalho social vo-
luntário que desenvolveu em toda a região sul do Es-
tado, sobretudo na grande cidade de Gurupi, na capital 
da amizade, e em todo o Tocantins.
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Como eu disse aqui, na minha rápida justifi cativa, 
realmente não pude comparecer devido aos compro-
missos aqui em Brasília. Então, que a gente aprove 
este voto de pesar, porque realmente é a homenagem 
que nós podemos fazer, que o Senado Federal pode 
fazer a essa grande mulher tocantinense que se foi, 
que Deus levou.

Obrigado, Sr. Presidente.

Durante o discurso do Sr. João Ribeiro, o 
Sr. José Sarney, Presidente, deixa a cadeira da 
presidência, que é ocupada pelo Sr. Marconi 
Perillo, 1º Vice-Presidente.

O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB – ES. 
Sem revisão do orador.) – Presidente, eu queria pedir 
autorização ao Senador João Ribeiro para que eu pos-
sa assinar o requerimento de voto de pesar. Laurez é 
um companheiro, Deputado Federal do PSB, perdeu a 
companheira, perdeu a esposa, que – todos sabemos 
– teve, terá e tem uma importância muito grande na 
sua vida. Então, a minha solidariedade e meu abraço 
a toda a sua família e ao Laurez, em especial.

Então, que eu possa assinar em conjunto esse 
voto de pesar, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 
GO) – Esta Presidência se associa ao requerimento 
do ilustre Senador João Ribeiro. Solicito também a 
ele a oportunidade de assinar conjuntamente esse 
requerimento. 

Coloco em votação o Requerimento de nº 1.441, 
de 2009, de iniciativa do Senador João Ribeiro, lido 
no Expediente, de voto de pesar pelo falecimento de 
Filomena Maria Salim Moreira, uma das grandes pio-
neiras do Estado do Tocantins. 

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

queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 

GO) – Com a permissão dos Senadores Valdir Raupp 
e Expedito Júnior, eu gostaria de pedir a compreen-
são de todos para colocar rapidamente em votação 
o projeto de lei que benefi cia os policiais militares e 
bombeiros de Brasília, essa classe laboriosa. No Dia 
do Funcionário Público, nós vamos prestar uma gran-
de homenagem...

O SR. EXPEDITO JÚNIOR (PSDB – RO) – Sr. 
Presidente, pela ordem. 

A SRA. LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO) – Sr. Presi-
dente, pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 
GO) – Havendo essa possibilidade, até porque a PEC 
vai demandar quatro ou cinco votações, nós vamos 
fazer tudo de forma muito célere. O Senador Gim Ar-

gello vai fazer aqui o relatório. Se for da concordância 
do Senador Expedito.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Sr. Pre-
sidente, pela ordem. 

A SRA. LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO) – Sr. Presi-
dente, pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 
GO) – Após o Senador Expedito, a Senadora Lúcia 
Vânia. 

O SR. EXPEDITO JÚNIOR (PSDB – RO. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu 
concordo. Ontem, da tribuna desta Casa, fi z a defesa 
do projeto até porque nós estávamos apresentando um 
requerimento por conta dos ex-Territórios, dos policiais 
militares e bombeiros dos ex-Territórios. Como houve 
a concordância do Senador Gim, que praticamente 
está liderando esta votação hoje aqui, nós imediata-
mente fi zemos o acordo para buscar o entendimento 
depois, a fi m de que, numa próxima medida, possa-
mos benefi ciar os policiais militares e bombeiros dos 
ex-Territórios. 

A única coisa que eu pediria a V. Exª – e até con-
cordo – é sobre a PEC da Transposição, cujo interstício 
vamos quebrar. Já está o requerimento apresentado 
na Mesa para votar hoje as cinco sessões. Então, eu 
concordo que votemos primeiro o benefício estendido 
aos policias militares e bombeiros do Distrito Federal, 
até porque é um pedido também de V. Exª.

Eu sei que V. Exª hoje trabalhou na Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania para que aprovásse-
mos este projeto. Eu acho que é justo. E eu concordo 
perfeitamente, desde que haja um compromisso aqui 
do Líder do Governo, do Líder Gim Argello, para que 
logo em seguida nós levantemos aqui a questão do 
quórum, porque nós vamos precisar de 49 votos aqui, 
vamos precisar de quórum qualifi cado. Então, haven-
do este compromisso do Líder do Governo poderemos 
fazer a votação primeiro.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, ape-
nas para dizer que há o compromisso. Agora, antes 
de votarmos nominalmente a PEC, nós vamos votar 
duas autoridades para ver o quórum. Porque nós 
corremos o risco de abrir o painel e, se não tivermos 
49 votos “sim”, ver cair a PEC. Então, é importante 
que se faça a amostragem do quórum rapidamente. 
Mas nós vamos trabalhar para a votação da PEC do 
Senador Expedito, da PEC da DRU e da PEC da Se-
nador Lúcia Vânia.

O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 
GO) – Eu apenas solicito aos Senadores a compre-
ensão para que possamos iniciar o procedimento de 
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votação. Com isso nós vamos ter condições de votar 
todas as PEC.

Concedo a palavra, a nobre Senadora Lúcia Vâ-
nia. 

A SRA. LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO. Pela ordem.) 
– Sr. Presidente, o que eu gostaria de falar o Senador 
Romero Jucá já disse. Eu solicitaria de V. Exª colocar 
o item quatro da pauta em votação, a PEC que trata 
da Lei de Responsabilidade Social.

O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 
GO) – V. Exª será atendida, Senadora Lúcia Vânia.

O SR. EXPEDITO JÚNIOR (PSDB – RO) – Se-
nador Marconi.

O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 
GO) – Senador Expedito.

O SR. EXPEDITO JÚNIOR (PSDB – RO) – É 
só para fazer uma proposta. Já que há esse encami-
nhamento do Líder do Governo e há um requerimento 
de inversão, então, vamos testar o quórum já com o 
requerimento. Com essa questão de votar aqui duas 
autoridades, eu fi co preocupado, Sr. Presidente, que 
daqui a pouco não tenhamos mais quórum para votar 
a PEC da Transposição.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – O re-
querimento é mais uma demanda. Não precisa gastar 
dois minutos... 

O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 
GO) – Nós vamos gastar dois minutos para votar o 
projeto de Brasília. O Senador Gim Argello será extre-
mamente breve. Vamos votar e imediatamente passa-
remos à votação das PECs.

O SR. EXPEDITO JÚNIOR (PSDB – RO) – Per-
feito, Sr. Presidente, perfeito.

O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 
GO) – Requerimento de iniciativa de inúmeros Líderes, 
tendo como primeiro subscritor o Líder Gim Argello, 
que requer urgência, nos termos do art. 336, inciso II, 
do Regimento Interno, para o Projeto de Lei da Câma-
ra nº 222, de 2009 (PL nº 5.664, de 2009, na Casa de 
origem), de iniciativa do Presidente da República, que 
dispõe sobre os militares da Polícia Militar do Distrito 
Federal e do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito 
Federal e dá outras providências.

É o seguinte o requerimento:

REQUERIMENTO Nº 1.446, DE 2009

Requeremos urgência, nos termos do art. 336, 
inciso II, do Regimento Interno, para o Projeto de Lei 
da Câmara nº 222, de 2009 (nº  5.664/2009, na Casa 
de origem), de iniciativa do Presidente da República, 
que dispõe sobre os militares da Polícia do Distrito 

Federal e do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito 
Federal, e dá outras providências.

Sala das Sessões, 28 de outubro de 2009.

O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 
GO) – O Governador José Roberto Arruda fez um apelo 
ao Presidente José Sarney e a mim. O Senador Gim 
Argello foi extremamente operoso, na data de hoje, 
em relação a esse projeto. Portanto, solicito aos Srs. 
Senadores que se manifestem. Os Srs. Senadores que 
queiram discutir a matéria...

O SR. GIM ARGELLO (PTB – DF) – Sr. Presi-
dente.

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) – 
Sr. Presidente, eu quero aprovar a matéria. Eu quero 
votar. O PCdoB quer votar.

O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 
GO) – Não havendo quem queira discutir, coloco em 
votação.

O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB – 
ES) – Sr. Presidente, eu quero só fazer...

O SR. GIM ARGELLO (PTB – DF) – Sr. Presi-
dente, uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB 
– GO) – Coloco em votação a urgência do requeri-
mento.

Os Srs. Senadores que a aprovam queiram per-
manecer como se encontram. (Pausa.)

Aprovada a urgência.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 

GO) – Item extrapauta:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
Nº 222, DE 2009

(Incluído na pauta nos termos do 
Requerimento nº 1.446, de 2009, de urgência, 

lido e aprovado nesta oportunidade.)

Projeto de Lei da Câmara nº 222, de 2009 
(nº 5.664/2009, na Casa de origem), de inicia-
tiva do Presidente da República, que dispõe 
sobre os militares da Polícia Militar do Distrito 
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Federal e do Corpo de Bombeiros Militar do 
Distrito Federal; altera as Leis nºs 6.450, de 14 
de outubro de 1977, 7.289, de 18 de dezembro 
de 1984, 7.479, de 2 de junho de 1986, 8.255, 
de 20 de novembro de 1991 e 10.486, de 4 de 
julho de 2002; revoga as Leis nºs 6.302, de 15 
de dezembro de 1975, 6.645, de 14 de maio de 
1979, 7.491, de 13 de junho de 1986, 7.687, 
de 13 de dezembro de 1988, 7.851, de 23 de 
outubro de 1989, 8.204, de 8 de julho de 1991, 
8.258, de 6 de dezembro de 1991, 9.054, de 
29 de maio de 1995 e 9.237, de 22 de dezem-
bro de 1995; revoga dispositivos das Leis nºs 
7.457, de 9 de abril de 1986, 9.713, de 25 de 
novembro de 1998, e 11.134, de 15 de julho 
de 2005; e dá outras providências.

É o seguinte o parecer da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania:

PARECER Nº 1.867, DE 2009

Da Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania, sobre o Projeto de Lei da Câ-
mara nº 222, de 2009 (PL nº 5.664, de 2009, 
na origem) de autoria do Presidente da Re-

pública, que dispõe sobre os militares da 
Polícia Militar do Distrito Federal.

Relator: Senador Gim Angelo

I – Relatório

O Projeto de Lei da Câmara nº 222, de 2009, esta-
belece critérios e condições para assegurar aos Policiais 
Militares e aos Bombeiros Militares do Distrito Federal o 
acesso à hierarquia das corporações. Mediante promo-
ções, de forma seletiva, gradual e sucessiva.

II – Análise

Cabe a esta Comissão analisar a presente propo-
sição, quanto a sua constitucionalidade. Em seguida, o 
projeto deve seguir para a Comissão de Relações Ex-
teriores e Defesa Nacional, que analisará seu mérito.

Quanto à constitucionalidade, não há óbices ao 
prosseguimento do PLC nº 222, de 2009.

III – Voto

O Voto é pala aprovação do PLC nº 222, de 
2009.

Sala da Comissão, 28 de outubro de 2009. – Se-
nador Demóstenes Torres, Presidente. 
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O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 
GO) – Com a palavra, o Senador Gim Argello, Relator 
da matéria. 

O SR. GIM ARGELLO (PTB – DF. Como Re-
lator. Sem revisão do orador.) – Muito obrigado, Sr. 
Presidente.

Eu quero só fazer a correção de um erro material 
de hoje. Votamos hoje esta matéria na CCJ, pela manhã 
– agradeço novamente a todos os Líderes e Senadores 
aqui presentes –, mas houve um erro material encami-
nhado pela Câmara dos Deputados, pelo nobre Presiden-
te, Deputado Michel Temer. De modo que eu vou fazer a 
correção agora na condição de Relator da CCJ.

O encaminhamento foi feito pelo Presidente Mi-
chel Temer. Vou diretamente ao parágrafo.

Parágrafo único do art. 57.
Onde se lê:

“Parágrafo único. Os atuais ocupantes do 
QOPMA deverão optar, no prazo máximo de 60 
dias após a primeira data de promoção decor-
rente do efeito desta lei pela especialidade in-
tendente ou operacional, obedecendo ao critério 
de antiguidade, precedência hierárquica.”

Leia-se:

“Parágrafo único. Os atuais ocupantes 
do QOPMA poderão ser empregados em ati-
vidades operacionais a critério do comandante 
geral da corporação.

Encaminho anexo referida página. 
Atenciosamente, – Presidente Michel 

Temer.”

Eu, na condição de Relator da CCJ, proponho 
que o Plenário aprove essa correção encaminhada 
pelo Presidente Michel Temer.

É o seguinte o expediente a que se re-
fere:

Of. n. 2.141/09/SGM/P

Brasilia, 28 de outubro de 2009

A Sua Excelência o Senhor
Senador José Sarney
Presidente do Senado Federal
Assunto: Comunica erro material

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que foi verificado 

erro material no texto dos autógrafos referentes ao 
Projeto de Lei n° 5.664, de 2009, que “Dispõe sobre 
os militares da Policia Militar do Distrito Federal e do 
Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal; altera 
as Leis n°s 6.450, de 14 de outubro de 1977, 7.289, 

de 18 de dezembro de 1984, 7.479, de 2 de junho de 
1986, 8.255, de 20 de novembro de 1991, e 10.486, 
de 4 de julho de 2002; revoga as Leis nºs 6.302, de 
15 de dezembro de 1975, 6.645, de 14 de maio de 
1979, 7.491, de 13 de junho de 1986, 7.687, de 13 de 
dezembro de 1988, 7.851, de 23 de outubro de 1989, 
8.204, de 8 de julho de 1991, 8.258, de 6 de dezem-
bro de 1991, 9.054, de 29 de maio de 1995, e 9.237. 
de 22 de dezembro de 1995; revoga dispositivos das 
Leis n°s 7.457, de 9 de abril de 1986, 9.713, de 25 de 
novembro de 1998, e 11.134, de 15 de julho de 2005; 
e de outras providências.”.

2. Solicito sejam tomadas as devidas providências 
a fim de que seja retificada a página 23 dos autógrafos 
do citado projeto:

No parágrafo único do art. 57, onde se lê:

“Parágrafo único. Os atuais ocupantes 
do QOPMA deverão optar, no prazo maxim° 
de 60 (sessenta) dias após a primeira data 
de promoção decorrente do efeito desta Lei 
pela Especialidade Intendente ou Operacio-
nal, obedecendo ao critério de antiguidade e 
precedência hierárquica.”

Leia-se:

“Parágrafo único. Os atuais ocupantes do 
QOPMA poderão ser empregados em ativida-
des operacionais, a critério do Comandante-
Geral da Corporação.”.

3. Encaminho, em anexo, a referida página.
Atenciosamente, – Deputado Michel Temer, Pre-

sidente.

Anexo:
Parágrafo único. Os atuais ocupantes do QOPMA 

poderão ser empregados em atividades operacionais, 
a critério do Comandante-Geral da Corporação.

Art. 58. A manutenção do efetivo dos militares da 
Policia Militar do Distrito Federal será assegurada me-
diante ingresso anual, gradual e sucessivo de militares 
nos diver sos quadros ou qualificações, observada a 
existência de re cursos orçamentários e financeiros e 
o quantitativo proposto no Anexo I.

Art. 59. Para efeitos de promoção a de percepção 
do adicional de Certificação Profissional, o Curso de 
Aper feiçoamento de Sargentos a equivalente ao Curso 
de Aperfeiçoamento de Pragas.

Art. 60. 0 Curso de Altos Estudos para Pragas 
somente é equivalente ao Curso de Altos Estudos para 
Ofi ciais para fins de pagamento de adicional de Certi-
ficação Profissional, conforme disposto no inciso III do 
art. 3° da Lei n° 10.486, de 4 de julho de 2002.
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Art. 61. Os requisitos estabelecidos para os no-
vos cursos instituídos por esta Lei serão de exigência 
obrigatória aos que ingressarem na Policia Militar do 
Dis trito Federal a partir de sua publicação.

Art. 62. 0 processamento das promoc5es e seu 
cronograma serão estabelecidos mediante ato do Go-
vernador do Distrito Federal.

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Presidente 
Marconi Perillo, por favor, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – GO) 
– Senador Mário Couto; depois, Senador Casagrande.

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA. Sem revisão 
do orador.) – Eu não vou tomar muito tempo, Presi-
dente. Eu iria à tribuna, mas logicamente temos outros 
projetos para votar. Eu só não poderia deixar de falar 
em relação à Polícia de Brasília. Eu quero aqui, de pú-
blico, dizer da minha admiração pelo trabalho desses 
servidores públicos, um trabalho digno de admiração 
de todo povo brasileiro. Quem dera que no meu Estado 
a Polícia fosse assim. Quem dera que a Governadora 
do meu Estado pudesse levar tão a sério a segurança 
pública como se leva aqui em Brasília. Quem dera que 
um policial militar na minha cidade, no meu Estado, 
ganhasse pelo menos um terço do que ganham os 
policiais militares aqui de Brasília.

Por tudo isso, pelo caráter de cada um, pela 
presteza de cada um, pela seriedade de cada um, 
pelo amor à sua profissão, quero aqui registrar o meu 
voto “sim” antecipado e parabenizar a Polícia do Dis-
trito Federal.

O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – GO) 
– Com a palavra, o Senador Renato Casagrande.

O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB – 
ES. Sem revisão do orador.) – Muito obrigado, Sr. Pre-
sidente. Também serei muito sucinto.

Primeiro, para dizer da importância de os poli-
ciais militares e os bombeiros militares do DF terem 
acesso à hierarquia das corporações, mediante pro-
moções de forma seletiva, gradual e sucessiva. Isso 
incentiva o policial militar, o bombeiro militar. Então, 
meu voto é favorável.

Faço o registro aqui do Senador Gim Argello, dos 
demais Senadores do DF, mas faço um registro tam-
bém da importância do Deputado Rodrigo Rollemberg 
na articulação do trabalho na Câmara dos Deputados. 
Então, para fazer justiça, também faço este registro, e 
meu voto é favorável, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 
GO) – Com a palavra, o Senador Renan Calheiros, 
Líder do PMDB.

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, abordarei duas 
questões rapidamente.

A primeira é que é muito importante esta matéria 
que vamos votar com relação à polícia militar e aos 
bombeiros militares do Distrito Federal. Essa é uma 
matéria importante. Nós tivemos uma familiaridade 
muito grande com ela, desde a época em que eu era 
Ministro da Justiça e pude, de uma forma ou de outra, 
contribuir para que isso hoje efetivamente ocorresse.

Outra questão também correlata que comunico 
à Casa e ao País é que o Presidente da Comissão de 
Constituição e Justiça, Senador Demóstenes Torres, 
decidiu avocar para si a relatoria de uma proposta de 
emenda constitucional de minha autoria. É correlata, 
porque trata exatamente de piso para os policiais mi-
litares de todos os Estados do Brasil, da complemen-
tariedade do Governo Federal. Ele se comprometeu, 
Sr. Presidente, com a Casa – depois esse debate se 
aprofundou na Comissão de Constituição e Justiça – 
dizendo que vamos votar essa matéria na Comissão 
de Constituição e Justiça na próxima semana.

Então, é fundamental que todos estejamos atentos 
para que o Senado Federal possa também, com relação 
ao piso dos policiais militares e dos bombeiros dos outros 
Estados da Federação, concretizar esse objetivo.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 

GO) – É louvável a decisão do Presidente da CCJ, e a 
iniciativa de S. Exª é muito meritória. A Mesa colaborará 
para que essa matéria tenha uma votação célere.

Com a palavra o Senador Antonio Carlos Júnior.
O SR. GIM ARGELLO (PTB – DF) – Sr. Presiden-

te, coloque em votação, por favor, aquela alteração.
O SR. ANTONIO CARLOS JÚNIOR (DEM – 

BA) – Sr. Presidente, serei breve. Só quero dizer que 
o Democratas apoia inteiramente esse projeto de lei, 
ou seja, o apoio do Democratas é total.

O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 
GO) – Com a palavra o Senador Romeu Tuma para 
encaminhar o requerimento.

O SR. ROMEU TUMA (PTB – SP. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, como policial, profissão 
na qual militei por vocação por 50 anos, acredito que 
a aprovação imediata desse projeto dará um exemplo 
aos Governadores que têm desprezado as polícias 
principalmente no que diz respeito à remuneração.

O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – GO) – 
Com a palavra o Senador Arthur Virgílio, Líder do PSDB.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Serei 
bastante breve, Sr. Presidente. É apenas para dizer 
que é uma medida justa, que visa a preparar cada 
vez mais os bombeiros para cumprirem o seu papel 
tão fundamental e de cunho social tão eminente no 
Distrito Federal, que nos acolhe de maneira tão gene-
rosa, e, ao mesmo tempo, aparelhar a Polícia Militar, 
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que nos protege, garantindo a segurança pública no 
Distrito Federal. 

E é uma homenagem aos esforços do Governador 
José Roberto Arruda para realizar uma administração 
moderna, absolutamente capaz de promover obras sig-
nificativas, e, ao mesmo tempo, criterioso nos aspectos 
de política fiscal, capaz de governar sem endividamen-
tos, mostrando uma face moderna de administrador 
que não deve ter – a esse aspecto – negado o apoio 
do Congresso Nacional, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 
GO) – Com a palavra o Senador Inácio Arruda.

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, gostaria de declarar 
o apoio do Partido Comunista do Brasil ao reajuste do 
salário dos Policiais Militares do Distrito Federal, consi-
derando que essa conta é, sim, do Governo Federal, em 
função da necessidade de a própria União manter os 
seus órgãos de Governo com segurança plena, e são 
esses policiais que garantem a segurança dos gover-
nantes que aqui vêm, dos governantes que aqui estão, 
desde o Presidente da República até o mais simples 
cidadão que precisa acessar os órgãos do Governo 
Federal, além, é evidente, de dar segurança ao Con-
gresso Nacional, dar segurança aos visitantes. Então, 
acho que é justo, correto e muito bom que o Governo 
Federal possa garantir esses meios para o Governo 
do Distrito Federal, do nosso amigo José Roberto Ar-
ruda, que governa o Distrito Federal.

Portanto, contem com o nosso apoio, o nosso voto, o 
voto do Partido Comunista do Brasil, a pedido dos nossos 
colegas, comunistas, mas sobretudo pela consciência de 
que é necessário garantir esse reajuste salarial.

Um abraço e vamos votar.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 

GO) – Com a palavra o Senador Expedito, último ora-
dor inscrito para encaminhar.

O SR. EXPEDITO JÚNIOR (PSDB – RO. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, não pretendo dis-
cutir, mas.fazer aqui uma homenagem justa aos dois 
Deputados Federais Laerte Bessa e ao Alberto Fraga 
que, várias vezes, vieram aqui pedir que essa maté-
ria fosse incluída na pauta e votada. E, agora – isso 
é mais do que justo –, estamos votando essa matéria 
hoje atendendo ao pleito dos Deputados, atendendo 
o pleito do Líder Gim Argello. 

Não me canso de falar, Gim, da sua bravura ao 
defender os servidores do Distrito Federal. Enfim, va-
mos ao voto, Sr. Presidente.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Sr. Presi-
dente, quero encaminhar favoravelmente pela Liderança 
do Governo lembrando que vamos votar a matéria re-
lativa ao GDF e que é importante resolver o problema 

dos policiais militares e bombeiros dos ex-Territórios 
Roraima, Amapá e Rondônia.

O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 
GO) – Pela ordem, Senadora Lúcia Vânia.

A SRA. LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO) – Sr. Presi-
dente, gostaria de cumprimentar o Senador Arruda por 
essa iniciativa, bem como os Parlamentares do Distrito 
Federal, que lutaram para conseguir realmente o resul-
tado de um trabalho eficiente. Mas eu gostaria também, 
Sr. Presidente, de registrar aqui que, nesse momento, o 
Governador de São Paulo, José Serra, acaba de sancio-
nar a lei aumentado o salário dos professores chegando 
a aumentar em quase quatro vezes o salário atual. Al-
guns professores passarão a receber cerca de seis mil 
reais. Então, quero parabenizar, nesta oportunidade, o 
Governador Arruda, o Governador José Serra por essa 
iniciativa valorizando o funcionário púbico no seu dia.

O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 
GO) – Com a palavra o Senador Flexa Ribeiro.

O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Presiden-
te, Senador Marconi Perillo, apenas para parabenizar o 
Governador Arruda, o Senador Gim Argello, o Senador 
Aldemir Santana e o Senador Cristovam Buarque, e 
também o Deputado Fraga, que desde o início da tarde 
está conosco aqui. É mais do que justo o que estamos 
aqui aprovando hoje. Vamos fazer a mesma coisa, daqui 
a pouco, com relação à PEC de Rondônia, que será 
o próximo item da pauta, como disse o Senador Ro-
mero Jucá, que vai transferir os policiais de Roraima, 
Rondônia e do Acre para a folha da União.

Parabéns ao Governador Arruda e aos Senado-
res do Distrito Federal.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – GO) 

– Já está sobre a Mesa o expediente que foi lido pelo Se-
nador Gim Argello, Líder do PTB. Ele será instruído e de-
vidamente publicado para as providências posteriores.

Designo o Senador Eduardo Azeredo para proferir 
parecer sobre a matéria, em substituição à Comissão 
de Relações Exteriores e Defesa Nacional, da qual 
ele é Presidente.

PARECER Nº 1.868, DE 2009 – PLEN

O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG. Para 
proferir parecer. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, compete à Comissão de Relações Exteriores e 
Defesa Nacional emitir parecer sobre Forças Armadas 
de terra, mar e ar, requisições militares, passagens de 
forças estrangeiras e sua permanência em território 
nacional, questões de fronteiras e limites do territó-
rio nacional, espaço aéreo e marítimo, declaração de 
guerra e celebração de paz e, por seu inciso VIII, ou-
tros assuntos correlatos.
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Nesse contexto, o Projeto de Lei da Câmara 222, 
de 2009, se enquadra na competência regimental pre-
vista entre as atribuições dessa Comissão. Mas, tendo 
em vista a rapidez necessária para a aprovação des-
se projeto e tendo em vista o esforço, considerando a 
manifestação, hoje de manhã, da Comissão de Cons-
tituição, Justiça e Cidadania, o voto aqui em plenário 
é pela aprovação do Projeto de Lei da Câmara nº 222, 
de 2009, que dispõe sobre os militares da Polícia Militar 
do Distrito Federal e do Corpo de Bombeiros Militar.

Portanto, também cumprimento todos e voto fa-
voravelmente.

É o seguinte o parecer na íntegra:

PARECER Nº 1.868, DE 2009-PLEN

De Plenário, sobre o Projeto de Lei da 
Câmara n° 222, de 2009 (n° 5.664, de 2009, na 
origem), que “Dispõe sobre os militares da 
Polícia Militar do Distrito Federal e do Cor-
po de Bombeiros Militar do Distrito Federal; 
altera as Leis n°s 6.450, de 14 de outubro 
de 1977, 7.289, de 18 de dezembro de 1984, 
7.479, de 2 de junho de 1986, 8.255, de 20 de 
novembro de 1991, e 10.486, de 4 de julho 
de 2002; revoga as Leis n°s 6.302, de 15 de 
dezembro de 1975, 6.645, de 14 de maio de 
1979, 7.491, dc 13 de junho de 1986, 7.687, 
de 13 de dezembro de 1988, 7.851, de 23 de 
outubro de 1989, 8.204, de 8 de julho de 1991, 
8.258, de 6 de dezembro dc 1991, 9.054, de 29 
de maio de 1995, e 9.237, de 22 de dezembro 
de 1995; revoga dispositivos das Leis nos 
7.457, de 9 de abril de 1986, 9.713, de 25 de 
novembro de 1998, e 11.134, de 15 de julho 
de 2005; e dá outras providências”.

I – Relatório

O Senado Federal, por sua Comissão de Relações 
Exteriores, é chamado a se manifestar sobre o Projeto 
de Lei da Câmara nº 222, de 2009 (n° 5.664, de 2009, 
na origem), que dispõe sobre os militares da Polícia 
Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Fe-
deral, estabelecendo os critérios e as condições que 
asseguram aos policiais militares da ativa da Polícia 
Militar do Distrito Federal e aos Bombeiros Militares da 
ativa do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Fede-
ral o acesso à hierarquia das Corporações, mediante 
promoções, de forma seletiva, gradual e sucessiva, 
com base nos efetivos fixados para os quadros que 
integram as respectivas corporações.

A matéria, de iniciativa do Senhor Presidente da 
República, após ser aprovada na Câmara dos Depu-

tados, chegou ao Senado Federal e foi despachada, 
em 27 de outubro do corrente, às Comissões de Cons-
tituição, Justiça e Cidadania e de Relações Exteriores 
e Defesa Nacional.

O projeto em apreço foi apreciado na manhã de 
hoje, 28 de outubro, pela Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, em sua 45ª Reunião Ordinária, 
como item extrapauta, sendo Relator o ilustre Senador 
Gim Argello, que concluiu seu parecer pela aprovação 
da matéria em vista de sua constitucionalidade. Foi 
aprovado, também, naquele Colegiado, Requerimento 
de urgência para a apreciação da matéria.

Após a apreciação na Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, o Projeto em questão foi encami-
nhado à Comissão de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional, que o encaminhou à Mesa, para prossegui-
mento de sua tramitação, nos termos do Regimento 
Interno da Casa.

É o Relatório.

II – Voto

À Comissão de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional, nos termos do art. 103 do Regimento In-
terno, inciso V, compete emitir parecer sobre “Forças 
Armadas de terra, mar e ar, requisições militares, pas-
sagem de forças estrangeiras e sua permanência no 
território nacional, questões de fronteira e limites do 
território nacional, espaço aéreo e marítimo, declara-
ção de guerra e celebração de paz” e, por seu inciso 
VIII, “outros assuntos correlatos”.

Nesse contexto, o Projeto de Lei da Câmara n° 
222, de 2009, se enquadra na competência regimental 
prevista pelo Regimento Interno entre as atribuições da 
Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional.

Assim, em vista de todo o exposto e considerando, 
também, a manifestação da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania da Casa, nosso voto é pela apro-
vação do Projeto de Lei da Câmara n° 222, de 2009.

Sala das Sessões, – Senador Eduardo Azeredo, 
Relator.

O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – GO) 
– O parecer do Senador Eduardo Azeredo em substitui-
ção à Comissão de Relações Exteriores, é favorável.

O SR. MARCO MACIEL (DEM – PE) – Senador 
Marconi Perillo.

O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – GO) 
– Concedo a palavra ao Senadora Marco Maciel.

O SR. MARCO MACIEL (DEM – PE. Com revisão 
do aparteante) – Queria, em breve manifestação, cumpri-
mentar o Governador José Arruda pela decisão adotada de 
estabelecer novos critérios de remuneração e vencimentos 
da Polícia Militar do Distrito Federal, que é uma instituição 
que goza de grande conceito aqui no Distrito Federal. 
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E desejo também estender meus cumprimen-
tos ao Governador José Serra posto que ele acaba 
– conforme disse há pouco a Senadora Lúcia Vânia 
– também de valorizar, mais uma vez, a profissão do 
professor, determinando o aumento significativo para 
os integrantes da classe.

Por isso, acho que devemos, de alguma forma, 
reconhecer os esforços que estão sendo feitos pelos 
dois Governadores no sentido de melhorar socialmen-
te nosso país.

O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 
GO) – Essa Presidência acolhe a manifestação do 
nosso querido Senador Presidente Marco Maciel.

Concedo a palavra ao Senador Líder José Agri-
pino Maia, pela ordem.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN. Sem revisão 
do orador) – Sr. Presidente, gostaria de fazer um regis-
tro. Essa matéria cria, pela primeira vez, a bonificação 
do risco de vida para os bombeiros e policiais militares. 
É uma iniciativa do Governador José Roberto Arruda, 
que está concedendo a perspectiva de crescimento na 
carreira, criando normas e, por via de consequência, 
melhores níveis de remuneração.

E ele o faz – ele o Governador Arruda – com 
determinação, tanto que me telefonou pessoalmente, 
como telefonou a todos os Líderes, fazendo um ape-
lo para que a pauta fosse desobstruída, como o foi, 
para que essa matéria e tantas outras pudessem ser 
votadas.

É logo a primeira matéria, em uma homenagem 
à iniciativa e em uma homenagem ao nosso compa-
nheiro de Senado, José Roberto Arruda, que toma uma 
iniciativa meritória que vai produzir belos resultados 
na corporação de bombeiros e de policiais militares e 
que nos traz todos ao plenário para dizer que vamos 
votar “sim”, a favor da matéria.

O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 
GO) – Senador José Agripino, como membro da Mesa 
sou testemunha desse esforço incomum realizado pelo 
Governador José Roberto Arruda e, principalmente, 
pela boa vontade dos líderes, em especial S. Exª, o 
Líder Arthur Virgílio, para a desobstrução da pauta. 
Não fora esta matéria, certamente não teríamos hoje 
realizado um acordo para a votação de medidas pro-
visórias. Diria que essa medida e mais uma medida 
de apoio a Rondônia foram fundamentais para o des-
travamento da pauta.

Gostaria de felicitar, como Vice-Presidente do 
Senado, o trabalho incansável do Governador José 
Roberto Arruda para que, no Dia do Servidor Público, 
este projeto, que beneficia Bombeiros e Polícia Militar, 
possa ser votado.

Também gostaria de registrar o apoio fundamen-
tal do Senador e Líder do PTB nesta Casa, que fez 
um esforço extraordinário, Senador Gim Argello, assim 
como dos demais Senadores, em especial Senadores 
Adelmir Santana e Cristovam Buarque. Quero cumpri-
mentar os Deputados Bispo Rodovalho, Rodrigo Rol-
lemberg, Alberto Fraga e Laerte Bessa. S. Exªs estão 
aqui conosco e acompanharam, pari passu, o projeto 
na Câmara dos Deputados.

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

O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 
GO) – Com a palavra o Senador Arthur Virgílio, pela 
ordem.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, é 
justamente para fazer uma contraproposta à proposta 
do Senador Romero Jucá. Se queremos, na verdade, 
resolver essa questão de Rondônia e se queremos 
meramente testar o quorum, podemos fazer isso com 
uma autoridade, em seguida, Rondônia e, depois, as 
demais autoridades.

A SRA. LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO. Fora do mi-
crofone. Sem revisão da oradora.) – E a DRU.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – E a 
DRU, sem dúvida, estamos às ordens. Eu até deixaria 
as autoridades para após a DRU. Poderíamos fazer 
Rondônia, DRU, ....

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Vamos 
testar um.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Com 
uma autoridade só.

O SR. GIM ARGELLO (PTB – DF) – Sr. Presi-
dente, vamos votar o projeto.

O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 
GO) – O parecer é favorável, poderão ser oferecidas 
emendas à proposição até o encerramento da dis-
cussão.

Discussão do projeto, em turno único.
Como todos os Senadores já discutiram a maté-

ria, encerro a discussão.
Votação do projeto, com a retificação da Câma-

ra, conforme aqui documento lido pelo nosso Líder 
Gim Argello.

As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam quei-
ram permanecer sentados. (Pausa.)

Aprovado por unanimidade.
A matéria vai à sanção.
Será feita a devida comunicação à Câmara dos 

Deputados.

É a seguinte a matéria aprovada:
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O SR. GIM ARGELLO (PTB – DF) – Obrigado, 
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 
GO) – Os senhores policiais militares, bombeiros mili-
tares e os parlamentares de Brasília, assim como o Go-
vernador José Roberto Arruda, estão de parabéns.

O SR. GIM ARGELLO (PTB – DF) – Sr. Presi-
dente.

O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 
GO) – Com a palavra o Senador Gim Argello.

O SR. GIM ARGELLO (PTB – DF. Sem revisão 
do orador.) – Para agradecer a todos, a todos os Sena-
dores, a todos os Líderes, a todo o pessoal da Polícia 
Militar. O Senado mostrou o respeito que tem pela Po-
lícia Militar, pelo Corpo de Bombeiro Militar do Distrito 
Federal. Foi feita justiça na tarde de hoje.

Agradeço a todos. Gostaria de lembrar o empe-
nho do Senador Cristovam Buarque, que está viajando, 
e do Senador Adelmir Santana, que pediu para fazer 
referência também e que é um Senador importante. 
Agradeço aos Deputados Federais que aqui se en-
contram, Deputado Rodovalho, Deputado Fraga, De-
putado Rodrigo Rollemberg, nobre Deputado Laerte 
Bessa, que foi um lutador neste projeto. E quero dizer 
que quem deu origem a este projeto – é muito impor-
tante que se coloque isto, como pediu o Líder Romero 
Jucá –, fazendo justiça, foi o Senhor Presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva. Foi ele quem mandou este pro-
jeto para cá. Só queria registrar isso. E quem paga a 
conta então. É só para agradecermos a ele. Nosso 
muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 
GO. Fazendo soar a campainha.) – Peço silêncio aos 
senhores, por gentileza. Vamos comemorar lá fora. 
Muito obrigado aos senhores pela compreensão.

A Presidência comunica às Srªs e aos Srs. Se-
nadores que está convocada sessão conjunta do Con-
gresso Nacional, a realizar-se dia 29 do corrente, às 
11 horas, no plenário da Câmara dos Deputados, des-
tinada à apreciação de projetos de lei do Congresso 
Nacional, com pareceres da Comissão Mista de Pla-
nos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.

Nós vamos colocar agora em votação uma auto-
ridade, conforme propõe o Líder do Governo.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Sr. Pre-
sidente, eu gostaria de solicitar a V. Exª que tocasse 
as campainhas e fizesse um apelo para que todas as 
Senadoras e Senadores que estão em seus gabine-
tes venham votar. E aproveito para informar que foi 
aprovado hoje, na Comissão de Orçamento, o relató-
rio da Receita acrescentando receita ao Orçamento, 
exatamente para que nós tenhamos a condição de 

fechar a proposta orçamentária ainda este ano, Sr. 
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 
GO) – As campainhas estão sendo tocadas.

Antes de conceder a palavra, eu queria apenas 
colocar em discussão a autoridade.

Item extrapauta:

PARECER Nº 1.858, DE 2009 
(Escolha de autoridade)

Discussão, em turno único, do Pare-
cer nº 1.858, de 2009, da Comissão de As-
suntos Sociais, cujo Relator foi o Senador 
Romero Jucá, sobre a Mensagem nº 206, de 
2009 (nº 806/2009, na origem), pela qual o 
Presidente da República submete à apre-
ciação do Senado Federal a escolha do 
Sr. Maurício Ceschin para exercer o cargo 
de Diretor da Agência Nacional de Saúde 
Suplementar, ANS, na vaga decorrente do 
término do mandato do Sr. José Leôncio 
Andrade Feitosa.

É o seguinte o parecer:

PARECER Nº 1.858, DE 2009

Da Comissão de Assuntos Sociais, 
sobre a Mensagem (SF) nº 206, de 2009, (nº 
806, de 2009, na origem), que “Submete à 
apreciação do Senado Federal a indicação 
do Senhor Maurício Ceschin para exercer 
o cargo de Diretor da Agência Nacional de 
Saúde Suplementar – ANS, na vaga decor-
rente do término do mandato do Senhor 
José Leôncio Andrade Feitosa”.

A Comissão de Assuntos Sociais, em votação se-
creta realizada em 28 de outubro de 2009, apreciando 
o Relatório apresentado pelo Senador Romero Jucá 
sobre a Mensagem (SF) nº 206, de 2009, opina pela 
aprovação da escolha do nome do Senhor Maurício 
Ceschin para exercer o cargo de Diretor da Agência 
Nacional de Saúde Suplementar – ANS, na vaga decor-
rente do término do mandato do Senhor José Leôncio 
Andrade Feitosa, em conformidade com o art. 52, inciso 
III, alínea f, da Constituição Federal, combinado com 
o art. 6º da Lei nº 9.961, de 28 de janeiro de 2000, por 
16 votos favoráveis, contrários e abstenções.

Sala da Comissão, 28 de outubro de 2009. – Se-
nadora Rosalba Ciarlini, Presidente – Senado Rome-
ro Jucá,  Relator.
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O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 
GO) – Em discussão o parecer. (Pausa.)

Encerrada a discussão, passa-se à votação, que, 
de acordo com o disposto no art. 383, inciso VII, com-
binado com o art. 291, inciso I, alínea e, do Regimento 
Interno, deve ser procedida por escrutínio secreto.

As Srªs e os Srs. Senadores já podem votar.

(Procede-se à votação secreta)

O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 
GO) – Com a palavra o Senador Antonio Carlos Vala-
dares e, logo após, o Senador Arthur Virgílio.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
aproveito esta oportunidade em que a classe militar de 
Brasília está sendo beneficiada com a aprovação de 
uma matéria que considero fundamental para o exer-
cício de função tão nobre e tão arriscada como é a de 
policial – e neste particular, quero enaltecer também 
a participação não só dos Senadores de Brasília, mas 
também dos Deputados Federais. O nosso Líder do 
PSB Rodrigo Rolemberg na Câmara dos Deputados, 
deu provas mais uma vez da sua sintonia com as as-
pirações mais legítimos do povo e da Polícia Militar do 
Distrito Federal; o Deputado Laerte Bessa; o Deputado 
Alberto Fraga e tantos outros que se notabilizaram na 
Câmara dos Deputados, em defesa da classe militar.

Aproveitando o ensejo, Sr. Presidente, peço infor-
mação sobre uma proposta, da qual sou Relator, que 
trata de atividades de risco de servidores públicos que 
exercem determinadas atividades em todo o País. A 
matéria já esteve na pauta do Senado Federal, mas 
depois, infelizmente, desapareceu. Gostaria de per-
guntar a V. Exª – e essa indagação pode ser feita à 
nossa Drª Cláudia Lyra, que está por dentro de todos 
os assuntos relacionados ao andamento das maté-
rias: onde se encontra esse projeto? Quando ele será 
votado? Porque há uma reivindicação dos servidores 
públicos de todo o Brasil, que estão muito perto de la-
boratórios, em condições insalubres, em condições de 
perigo de vida, aguardando a aprovação dessa maté-
ria, que eu acho da maior justeza, e que a façamos o 
mais rápido possível.

O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 
GO) – Esta Presidência acolhe a manifestação do 
Senador Antonio Carlos Valadares.

O SR. EXPEDITO JÚNIOR (PSDB – RO) – Sr. 
Presidente, peço a palavra pela ordem.

A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Sr. 
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB – 
ES) – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB 
– GO) – Com a palavra o Senador Expedito Júnior, 
pela ordem.

O SR. EXPEDITO JÚNIOR (PSDB – RO. Pela 
ordem. Sem revisão do orador) – Sr. Presidente, faço 
um apelo aos Senadores que estão votando esta ma-
téria para que permaneçam em plenário porque, em 
seguida, nós vamos fazer, também, a votação, de forma 
bem rápida, da PEC da Transposição dos Servidores 
Públicos de Rondônia.

Peço aos Senadores que permaneçam em plená-
rio e aqueles que, por acaso, ainda estejam em seus 
gabinetes, venham para cá, porque nós já atingimos 
o quorum de 41, mas precisamos de 49 votos, que é 
o quorum qualificado.

O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 
GO) – Senador Antonio Carlos Valadares, a Secretaria 
da Mesa já está providênciando as informações para 
que eu possa responder a V. Exª.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Blo-
co/PSB – SE) – Aguardo e agradeço o interesse de 
V. Exª.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Sr. Pre-
sidente, peço a palavra pela ordem.

A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Sr. 
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 
GO) – Com a palavra, pela ordem, o Senador Arthur 
Virgílio, que havia solicitado a palavra anteriormente.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Sr. Pre-
sidente, apenas pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 
GO) – Com a palavra o Senador Romero Jucá.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Pela or-
dem. Sem revisão do orador) – Sr. Presidente, como 
nós atingimos 44 Senadores, nós poderíamos encerrar 
esta votação e abrir a segunda, para testar de novo e, 
aí, nós teríamos a condição de ganhar mais tempo e 
já ganhamos, processualmente, outra votação.

O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 
GO) – Com a palavra o Senador Arthur Virgílio.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Pela 
ordem. Sem revisão do orador) – Sr. Presidente, 
é apenas para convocar os Senadores do PSDB 
para se fazerem presentes a esta importantíssima 
votação sobre os servidores públicos de Rondônia, 
que será seguida por outra não menos importante, 
relatada pela eminente Senadora Lúcia Vânia, que 
é a da DRU. 

Portanto, convocamos todos os Senadores “tu-
canos” a se fazerem presentes para comparecermos, 
se possível, com a unanimidade dos nossos votos 
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para a aprovação dessas duas matérias tão relevan-
tes para o País.

O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 
GO) – Encerrada a votação, solicito à Secretaria Geral 
da Mesa que providencie a apuração.

Com a palavra, o Senador Casagrande.

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

O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 
GO) – Vou proclamar o resultado antes de conceder 
a palavra ao Senador Casagrande.

(Procede-se à apuração.)

OUTUBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL354



55576 Quinta-feira 29 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009

O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 
GO) – Votaram SIM 38 Srs. Senadores; e NÃO 7 Srs. 
Senadores.

Houve uma abstenção. 
Total: 46 votos.
Será feita a devida comunicação ao Senhor Pre-

sidente da República.
Vamos colocar agora a segunda autoridade. 
O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) – Pre-

sidente, registre a minha intenção de voto, por favor.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 

GO) – Item extrapauta:

PARECER Nº 1.859, DE 2009 
(Escolha de autoridade)

Discussão, em turno único, do Parecer 
nº 1.859, de 2009, da Comissão de Assuntos 
Sociais, cujo Relator foi o eminente Senador 
Sérgio Guerra, sobre a Mensagem nº 207, 
de 2009 (nº 807/2009, na origem), pela qual 
o Presidente da República submete à apre-
ciação do Senado Federal a escolha do Sr. 
Leandro Reis Tavares para exercer o cargo 
de Diretor da Agência Nacional de Saúde 
Suplementar, ANS, na vaga decorrente do 
término do mandato do Sr. Eduardo Marcelo 
de Lima Sales.

É o seguinte o parecer:

PARECER Nº 1.859, DE 2009

Da Comissão de Assuntos Sociais, 
sobre a Mensagem (SF)) nº 207, de 2009, (nº 
807, de 2009, na origem), que “Submete à 
apreciação do Senado Federal o nome do 
Senhor Leandro Reis Tavares, para exercer 
o cargo de Diretor da Agência Nacional de 
Saúde Suplementar – ANS, na vaga decor-
rente do término do mandato do Senhor 
Eduardo Marcelo de Lima Sales”.

A Comissão de Assuntos Sociais, em votação se-
creta realizada em 28 de outubro de 2009, apreciando 
o Relatório apresentado pelo Senador Sérgio Guerra 
sobre a Mensagem (SF) nº 207, de 2009, opina pela 
aprovação da escolha do nome do Senhor Leandro 
Reis Tavares para exercer o cargo de Diretor da Agên-
cia Nacional de Saúde Suplementar – ANS, na vaga 
decorrente do término do mandato do Senhor Eduardo 
Marcelo de Lima Sales, em conformidade com o art. 52, 
inciso III, alínea f, da Constituição Federal, combinado 
com o art. 6º da Lei nº 9.961, de 28 de janeiro de 2000, 
por 15 votos favoráveis, 1 contrário e abstenções.

Sala da Comissão, 28 de outubro de 2009. – Se-
nadora Resalba Ciarlini, Presidente – Senador Sérgio 
Guerra, Relator.

    355ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2009



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 29 55577 

O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 
GO) – Discussão do parecer. (Pausa.)

Não havendo quem peça a palavra, encerra a 
discussão.

Passa-se à votação, que, de acordo com o dis-
posto no Regimento, será procedida por escrutínio 
secreto.

As Srªs e os Srs. Senadores já podem votar.

(Procede-se à votação secreta)

O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 
GO) – Com a palavra, o Senador Casagrande.

O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB – ES. 
Sem revisão do orador.) – Obrigado, Sr. Presidente.

Sr. Presidente, quero fazer um registro aos Srs. 
Senadores desta Casa. Ontem, fizemos uma audiên-
cia pública na Comissão de Fiscalização e Controle. 
Convidamos o 1º Secretário, Senador Heráclito For-
tes, e o Diretor-Geral da Casa, Dr. Haroldo, que, junto 
com os demais diretores, fizeram a apresentação de 
todas as medidas que estão sendo implementadas, 
daquelas que serão implementadas e daquelas que 
foram anunciadas e não foram implementadas. Foi um 
balanço do trabalho feito e anunciado durante a crise 
que esta Casa viveu nos últimos meses.

Naquela época, muitos Senadores argumentaram 
que não tinham conhecimento dos fatos que estavam 
anunciados e de que se estava dando conhecimento 
à opinião pública. De fato, nós não tínhamos conheci-
mento. Agora não temos mais esse argumento. Agora 
nós temos que ter ciência de tudo, e foi por isso que 
a Comissão de Fiscalização e Controle aprovou essa 
audiência pública.

O anúncio feito é importante. As medidas estão 
sendo tomadas. Há 34 contratos, por exemplo, de con-
tratação de mão de obra. Foi feito um ajuste em dois 
contratos. Nesses dois contratos feitos, já teremos 
uma redução, no ano, de R$9,5 milhões. Ainda há 32 
contratos para serem ajustados. A previsão é de uma 
redução de R$118 milhões no orçamento deste ano.

Então, há um caminho apontado. É preciso apertar 
o pé no acelerador para que o Senado responda à crise 
que viveu. Não dá mais para argumentar o desconhe-
cimento. Agora os Senadores têm que acompanhar, a 
Comissão de Fiscalização e Controle vai acompanhar. 
Em dezembro, para que possamos fazer uma nova 
avaliação, nós teremos uma outra audiência pública 
como essa, já combinada com o Senador Heráclito 
Fortes, que tem se manifestado, que tem se colocado 
numa posição de muita disponibilidade, assim como 
os diretores da Casa. 

Então, eu também queria dar essa informação a 
V. Exª, que é Vice-Presidente, e agradecer pela opor-
tunidade.

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

O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 
GO) – Um instantinho, Senadora Ideli.

A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Pois 
não. 

O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 
GO) – Senador Casagrande, como 1º Vice-Presidente 
da Casa, eu gostaria de dizer que esta Mesa Diretora 
tem tido extrema responsabilidade no trato de todas as 
questões administrativas. Nós estamos dando trans-
parência total aos nossos atos. S. Exª tem colaborado 
muito como Presidente da Comissão de Fiscalização 
e Controle. Eu próprio, na semana passada, fiz um re-
querimento pedindo informações em relação a todos 
os servidores que não foram encontrados no recadas-
tramento - que, diga-se de passagem, foi determinado 
pela 1ª Secretaria e realizado, com muita eficiência, 
pela Diretoria de Recursos Humanos; ontem mesmo, 
recebi uma resposta formal da Presidência e da 1ª 
Secretaria em relação a esse assunto.

Além disso, acabo de realizar uma reunião do 
Conselho do SIS, em que tomamos uma série de 
providências também extremamente importantes e 
moralizadoras.

Esta Presidência, esta Mesa Diretora e o Conse-
lho do SIS têm tido uma preocupação muito grande. 
Hoje deliberamos, inclusive, no sentido de que toda a 
movimentação financeira do SIS seja disponibilizada 
mensalmente a todos os servidores do Senado Fede-
ral, ativos e inativos, integrantes do SIS.

Portanto, Senador Renato Casagrande, eu gos-
taria de prestar estas informações. Daqui a pouco, 
passarei a palavra ao nobre Senador Heráclito Fortes, 
que vai complementar.

Agora vou também encerrar...
Concedo a palavra ao nobre Senador Romero 

Jucá. 
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Gostaria 

também de pedir a colocação das outras autoridades 
que estão na pauta, Sr. Presidente.

O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Sobre 
a matéria, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 
GO) – Nós faremos imediatamente. 

Eu concedo a palavra à Senadora Ideli e, em se-
guida, ao Senador Heráclito Fortes.

Senador Heráclito, a Senadora Ideli já está de pé 
há algum tempo. Eu passo a palavra a ela.

Encerrada a votação.
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O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, agradeço a V. Exª 
e quero dizer que, na realidade, nós tivemos ontem, na 
Comissão de Fiscalização e Controle do Senado, uma 
audiência pública, atendendo ao convite do Senador 
Renato Casagrande.

Acho – eu disse isto ontem naquela Comissão – 
que, se essa iniciativa tivesse sido tomada há alguns 
anos, talvez tivéssemos evitado uma série de constran-
gimentos, uma série de acontecimentos de que o Se-
nado, de repente, tornou-se cenário, tornou-se palco.

Assim, quero agradecer pela oportunidade que foi 
dada pelo Presidente da Comissão. Mas há um fato que 
tenho de lamentar: a presença diminuta dos colegas 
Senadores. Foi uma grande oportunidade de discus-
são, mas lá estavam apenas o Senador Pedro Simon, 

a Senadora Marisa Serrano, eu, como 1º Secretário, e 
o Presidente da Comissão, Senador Casagrande.

Como vamos ter uma segunda reunião em de-
zembro, até o final das atividades parlamentares, seria 
um bom momento para que todos comparecessem, 
um maior número de Senadores, para esclarecimento, 
para dúvidas, porque o compromisso que esta Mesa 
tem com a transparência é inarredável. E nada melhor 
que reuniões como essa, que audiências públicas como 
essa para que possamos tirar dúvidas e, acima de tudo, 
mostrar como vem sendo feita a administração desta 
Casa pela atual Mesa.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 

GO) – Encerrada a Votação.
Solicito a Secretaria que faça a apuração.

(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 
GO) – Votaram SIM 42; e NÃO, 7.

Houve uma abstenção.
Total: 50 votos.
Aprovado.
Será feita a devida comuncação ao Senhor Pre-

sidente da República.

Antes de conceder a palavra aos Senadores que 

a solicitaram, coloco em votação dois requerimentos.

O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 

GO) – Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 
GO) – Em votação o requerimento.

As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam per-
maneçam sentados. (Pausa.)

Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 

GO) – Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 
GO) – Não havendo quem queira usar da palavra, en-
cerro o encaminhadmento.

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

maneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado, e assim será procedido.
O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) – Sr. 

Presidente, pela ordem.
O SR. FLÁVIO TORRES (PDT – CE) – Presi-

dente...
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 

GO) – Antes de conceder a palavra a V. Exª, coloco 
em discussão a PEC nº 87-A, de 2003.

O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 
GO) – Item extrapauta:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  
Nº 87-A, DE 2003

Primeira sessão de discussão, em primei-
ro turno, da Proposta de Emenda à Constituição 
nº 87-A, de 2003 (nº 483/2005, Substitutivo da 
Câmara), que altera o art. 89 do Ato das Dis-
posições Constitucionais Transitórias (Dispõe 
sobre a carreira dos servidores civis e militares 
do ex-Território Federal de Rondônia).

Em discussão a proposta e a emenda. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir, encerro...
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Sr. Presi-

dente, coloque também a segunda PEC em discussão 
para correr junto.

O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 
GO) – Coloco em discussão. (Pausa.)

Não havendo quem queira discuti-la, a matéria 
constará da Ordem do Dia da próxima sessão para 
prosseguimento da discussão.

O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 
GO) – Item 12:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  
Nº 96-A, DE 2003

Primeira sessão de discussão, em primei-
ro turno, da Proposta de Emenda à Constituição 
nº 96-A, 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 
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.

Primeira sessão de discussão, em primeiro turno, 
da PEC nº 96-A.

Em discussão a proposta. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-la, a matéria 

constará da Ordem do Dia da próxima sessão para 
prosseguimento da discussão.

Existem muitos Parlamentares pedindo a palavra 
pela ordem. Com certeza, vamos atrasar a votação das 
PECs. Peço que sejam sucintos.

Com a palavra a Senadora Ideli Salvatti.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) – 

Todos cancelaram, Sr. Presidente.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Sr. Pre-

sidente, eu gostaria de sugerir que tramitássemos as 
cinco sessões e todos falássemos no momento em 
que a votação estivesse aberta, porque efetivamente 
ganharíamos tempo.

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) 
– Na quinta.

O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 
GO) – Mas todos estão pedindo para falar.

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) – 
Todos estão de acordo.

O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 
GO) – Senador Eduardo Azeredo.

O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) – 
Apenas para pedir que se coloque em votação – já 
falei com os Líderes – o Projeto de Lei da Câmara nº 
203. É só essa questão.

O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 
GO) – Já está preparado.

Quero elogiar aqui, por sugestão do Senador 
Arthur Virgílio, a categoria dos cerimonialistas. É um 
projeto dele, o nosso Senador cearense...

Com a palavra o Senador... Não está registrado 
aqui.

O SR. FLÁVIO TORRES (PDT – CE) – Flávio 
Torres, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 
GO) – Flávio Torres. Desculpe, Senador.

Com a palavra V. Exª.
O SR. FLÁVIO TORRES (PDT – CE) – Eu só 

queria pedir a V. Exª para registrar o meu voto “sim” 
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na votação anterior, porque eu estava em audiência 
no Ministério e não pude votar.

O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 
GO) – V. Exª será atendido na forma do Regimento.

O SR. FLÁVIO TORRES (PDT – CE) – Obriga-
do.

O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 
GO) – Senador Neuto de Conto.

O SR. NEUTO DE CONTO (PMDB – SC) – Para 
justificar a antepenúltima votação na qual não está-
vamos presente.

O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 
GO) – S. Exª será atendido na forma do Regimento.

São as seguintes as matérias não apreciadas 
e transferidas para a próxima sessão deliberativa or-
dinária:

4 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 29, DE 2003

Votação, em segundo turno, da Propos-
ta de Emenda à Constituição nº 29, de 2003, 
tendo como primeira signatária a Senadora Lú-
cia Vânia, que dá nova redação ao art. 193 da 
Constituição Federal (trata da ordem social).

Parecer sob nº 187, de 2009, da Comis-
são Diretora, Relator: Senador Mão Santa, 
oferecendo a redação para o segundo turno.

5 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 7, DE 2008

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

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

6 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 48, DE 2003

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

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

7 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 51, DE 2003

Votação, em primeiro turno, da Propos-
ta de Emenda à Constituição nº 51, de 2003, 
tendo como primeiro signatário o Senador 
Demóstenes Torres, que dá nova redação ao 
§ 4º do art. 225 da Constituição Federal, para 
incluir o Cerrado e a Caatinga entre os biomas 
considerados patrimônio nacional.

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

8 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 19, DE 2007

Votação, em primeiro turno, da Propos-
ta de Emenda à Constituição nº 19, de 2007, 
tendo como primeiro signatário o Senador Tião 
Viana, que acrescenta parágrafo único ao art. 
54 da Constituição Federal, para permitir a 
Deputados Federais e Senadores o exercício 
de cargo de professor em instituição pública 
de ensino superior.

Parecer favorável sob nº 850, de 2007, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Eduardo Suplicy.

9 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 100, DE 2007

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

Parecer favorável, sob nº 1.105, de 2008, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, Relator: Senador César Borges.
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10 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 42, DE 2008

Votação, em primeiro turno, da Proposta 
de Emenda à Constituição nº 42, de 2008 (nº 
138/2003, na Câmara dos Deputados, tendo 
como primeiro signatário o Deputado Sandes 
Júnior), que altera a denominação do Capítulo 
VII do Título VIII da Constituição Federal e mo-
difica o seu art. 227 (dispõe sobre a proteção 
dos direitos econômicos, sociais e culturais 
da juventude).

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

11 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 28, DE 2009

Quinta sessão de discussão, em primeiro 
turno, da Proposta de Emenda à Constituição 
nº 28, de 2009 (nº 413/2005, na Câmara dos 
Deputados, tendo como primeiro signatário o 
Deputado Antonio Carlos Biscaia), que dá nova 
redação ao § 6º do art. 226 da Constituição 
Federal, que dispõe sobre a dissolubilidade 
do casamento civil pelo divórcio, suprimindo o 
requisito de prévia separação judicial por mais 
de um ano ou de comprovada separação de 
fato por mais de dois anos.

Parecer favorável, sob nº 863, de 2009, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Demóstenes Torres.

12 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 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 
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.
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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 
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 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.

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, 
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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.

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 
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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). 

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 
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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, Jus-
tiça e Cidadania, 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.

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.
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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).

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.
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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 Russoman-
no), que acrescenta parágrafos ao art. 31 da Lei 
nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 – Código 
de Defesa do Consumidor, para garantir ao con-
sumidor o exame dos produtos adquiridos.

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

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 datas 
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 primei-
ro turno, do Projeto de Lei do Senado nº 226, 
de 2006, de iniciativa da Comissão Parlamentar 
Mista de Inquérito dos Correios, que acrescenta 
dispositivos ao Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de 
dezembro de 1940 – Código Penal, e à Lei nº 
1.579, de 18 de março de 1952, que dispõe so-
bre as Comissões Parlamentares de Inquérito 
(tipifica as condutas de fazer afirmação falsa ou 
negar a verdade, na condição de indiciado ou 
acusado, em inquéritos, processos ou Comis-
sões 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.

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 
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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-
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 
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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.

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).
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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 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). 

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 
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.
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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 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).

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.

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).
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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).

O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 
GO) – Encerro a presente sessão e convoco outra 
para as 19 horas e 22 minutos.

(Levanta-se a sessão às 19 horas e 21 
minutos.)
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Ata da 192ª Sessão, Deliberativa Extraordinária,  
em 28 de Outubro De 2009

3ª Sessão Legislativa Ordinária da 53ª Legislatura

Presidência do Sr. Marconi Perillo

(Inicia-se a sessão às 19 horas e 22 minu-
tos e encerra-se às 19 horas e 23 minutos)

É o seguinte o registro de compareci-
mento:
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O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 
GO) – Há número regimental.

Declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos tra-

balhos.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 

GO) – Item 1:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  
Nº 87-A, de 2003

Segunda sessão de discussão, em pri-
meiro turno, da Proposta de Emenda à Cons-
tituição nº 87-A, de 2003 (nº 483/2005, Subs-
titutivo da Câmara), que altera o art. 89 do 
Ato das Disposições Constitucionais Transi-
tórias. (dispõe sobre a carreira dos servido-
res civis e miliares do ex-Território Federal 
de Rondônia).

Em discussão a proposta e a emenda. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-las, a matéria 

constará da Ordem do Dia da próxima sessão para 
prosseguimento da discussão.

O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 
GO) – Item 2:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  
Nº 96-A, de 2003

Segunda sessão de discussão, em pri-
meiro turno, da Proposta de Emenda à Cons-
tituição nº 96-A, de 2003 (nº 277/2008, Subs-
titutivo da Câmara dos Deputados) que acres-

centa § 3º ao art. 76 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias, para reduzir, anu-
almente, a partir do exercício de 2009, o per-
centual da Desvinculação das Receitas da 
União incidente sobre os recursos destinados 
à manutenção e desenvolvimento do ensino 
de que trata o art. 212 da Constituição Fede-
ral; 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, acrescen-
tando-lhe inciso VI. (DRU).

Em discussão a proposta. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-la, a matéria 

constará da próxima sessão para prosseguimento da 
discussão.

O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 
GO) – Nada mais havendo a tratar, encerro a sessão 
e convoco outra para as 19h24min.

O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 
GO) – Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 19 horas e 23 
minutos.)
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Ata da 193ª Sessão, Deliberativa Extraordinária,  
em 28 de outubro de 2009

3ª Sessão Legislativa Ordinária da 53ª Legislatura

Presidência do Sr. Marconi Perillo

(Inicia-se a sessão às 19 horas e 24 minu-
tos e encerra-se às 19 horas e 25 minutos)

É o seguinte o registro de compareci-
mento:
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O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 
GO) – Há número regimental.

Declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos 

trabalhos. 
Antes de colocar em votação as duas PECs, esta 

Presidência registra a visita extremamente honrosa a 
este Plenário do Exmº Sr. Governador do Estado de 
Rondônia, Sr. Ivo Cassol.

O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 
GO) – Item 1:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  
Nº 87-A, DE 2003

Terceira sessão de discussão, em primei-
ro turno, da Proposta de Emenda à Constituição 
nº 87-A, de 2003 (nº 483/2005, Substitutivo da 
Câmara), que altera o art. 89 do Ato das Dis-
posições Constitucionais Transitórias (dispõe 
sobre a carreira dos servidores civis e miliares 
do ex-Território Federal de Rondônia).

Em discussão a proposta e a emenda. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-las, a matéria 

constará da próxima sessão para prosseguimento da 
discussão.

O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 
GO) – Item 2:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  
Nº 96-A, DE 2003

Terceira sessão de discussão, em primei-
ro turno, da Proposta de Emenda à Constituição 

nº 96-A, de 2003 (nº 277/2008, Substitutivo da 
Câmara dos Deputados) 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 das 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 pre-
ver a obrigatoriedade do ensino de quatro a 
dezessete anos e ampliar a abrangência dos 
programas suplementares para todas as eta-
pas 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).

Em discussão a proposta. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-la, a matéria 

constará da próxima sessão para prosseguimento da 
discussão.

O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 
GO) – Encerrada a sessão, convoco outra para as 19 
horas e 26 minutos.

O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 
GO) – Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 19 horas e 25 
minutos.)
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Ata da 194ª Sessão, Deliberativa Extraordinária,  
em 28 de outubro de 2009

3ª Sessão Legislativa Ordinária da 53ª Legislatura

Presidência do Sr. Marconi Perillo

(Inicia-se a sessão às 19 horas e 26 minu-
tos e encerra-se às 19 horas e 26 minutos)

É o seguinte o registro de compareci-
mento:
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O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 
GO) – Há número regimental.

Declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos 

trabalhos.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 

GO) – Item 1:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  
Nº 87-A, DE 2003

Quarta sessão de discussão, em primeiro 
turno, da Proposta de Emenda à Constituição 
nº 87-A, de 2003 (nº 483/2005, Substitutivo da 
Câmara), que altera o art. 89 do Ato das Dis-
posições Constitucionais Transitórias (dispõe 
sobre a carreira dos servidores civis e miliares 
do ex-Território Federal de Rondônia).

Em discussão a proposta e a emenda. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-las, a matéria 

constará da próxima sessão para prosseguimento da 
discussão.

O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 
GO) – Item 2:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  
Nº 96-A, DE 2003

Quarta sessão de discussão, em primeiro 
turno, da Proposta de Emenda à Constituição 
nº 96-A, de 2003 (nº 277/2008, Substitutivo da 

Câmara dos Deputados) 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 das 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 pre-
ver a obrigatoriedade do ensino de quatro a 
dezessete anos e ampliar a abrangência dos 
programas suplementares para todas as eta-
pas 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).

Em discussão a proposta. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-la, a matéria 

constará da próxima sessão para prosseguimento da 
discussão.

O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 
GO) – Encerro a presente sessão e convoco outra 
para as 19 horas e 27 minutos.

O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 
GO) – Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 19 horas e 26 
minutos.)
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Ata da 195ª Sessão, Deliberativa Extraordinária,  
em 28 de outubro de 2009

3ª Sessão Legislativa Ordinária da 53ª Legislatura

Presidência dos Srs. José Sarney e Marconi Perillo

(Inicia-se a sessão às 19 horas e 27 minu-
tos e encerra-se às 19 horas e 52 minutos)

É o seguinte o registro de compareci-
mento:
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O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 
GO) – Há número regimental.

Declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos 

trabalhos.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 

GO) – Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  
Nº 87-A, DE 2003

Quinta e última sessão de discussão, 
em primeiro turno, da Proposta de Emenda à 
Constituição nº 87-A, de 2003 (nº 483/2005, 
Substitutivo da Câmara), que altera o art. 89 
do Ato das Disposições Constitucionais Tran-
sitórias (dispõe sobre a carreira dos servido-
res civis e miliares do ex-Território Federal de 
Rondônia).

O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 
GO) – Em discussão a proposta e a emenda. (Pau-
sa.)

Não havendo quem queria discutir a matéria e a 
emenda, encerro a discussão e coloco em votação a 
proposta, sem prejuízo da emenda de redação.

Os Srs. Líderes poderão orientar as suas ban-
cadas.

As Srªs e os Srs. Senadores já podem votar.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN) – Sr. Pre-

sidente, eu gostaria de convocar meus companheiros 
do Democratas para virem ao plenário. A votação é 
nominal, o quórum é qualificado – há a necessidade 
da presença de 49 Srs. Senadores –, e eu gostaria de 
convidar todos os companheiros que estejam fora do 
plenário para virem ao plenário. E o voto é “sim”.

Trata-se da matéria que incorpora os funcionários 
do antigo Território de Rondônia aos quadros do Estado 
e são remunerados pela União, a exemplo do que já 
aconteceu com os Estados do Amapá e de Roraima. 
É fazer justiça ao Estado de Rondônia.

O voto do Democratas é “sim”, e peço aos com-
panheiros que venham ao plenário votar “sim”.

O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – Sr. Presiden-
te, para encaminhar.

O PDT também vai votar “sim”, reconhecendo os 
direitos do Estado de Rondônia e a justiça que se faz 
com o voto “sim”.

O PDT, portanto, vota “sim”.
O SR. EXPEDITO JÚNIOR (PSDB – RO) – Sr. 

Presidente, é só para comunicar à Casa que ainda va-
mos ter a segunda votação, a do segundo turno, para 

que os Srs. Senadores permaneçam, então, na Casa, 
permaneçam em plenário, porque vai ser uma vota-
ção rápida. Vamos fazer o primeiro turno agora e, em 
seguida, já fazer a votação do segundo turno.

O SR. JOÃO RIBEIRO (Bloco/PR – TO. Para 
encaminhar. Sem revisão do orador) – Sr. Presiden-
te, peço a palavra. É o Senador João Ribeiro, aqui no 
fundo do plenário. 

Sr. Presidente, quero encaminhar a votação em 
nome do meu partido, o PR – Partido da República. E, 
nesse encaminhamento, Sr. Presidente, aproveitando 
o período em que os Parlamentares estão votando, 
quero fazer uma homenagem à Bancada de Ron-
dônia, ao Senador Valdir Raupp, à Senadora Fátima 
Cleide, mas, sobretudo, ao Senador Expedito Júnior, 
principalmente ao Senador Expedito Júnior, Sr. Presi-
dente, pela sua luta permanente nesta Casa em favor 
do Estado de Rondônia, principalmente nessa ques-
tão da transposição dos servidores do antigo Território 
de Rondônia quando se transformou em Estado. E, é 
lógico, é claro, é um direito do Estado de Rondônia, 
dos funcionários, sobretudo do funcionalismo que lá 
já existia, que fossem – como foi feito nos Territórios 
e com alguns Estados – repassados ou transferidos 
para o Governo Federal.

Então, Senador Expedito, que até pouco tempo, 
até poucos dias, fazia parte da minha Bancada, do meu 
Partido, o PR, e que constantemente tem conversado 
comigo. Sei do amor, do carinho, do respeito que o Se-
nador Expedito tem, da sua força de vontade de lutar 
e de ver o Estado de Rondônia melhorar.

Então, quero, Senador Expedito Júnior, prestar 
essa homenagem a V. Exª, dizendo que, com certeza, 
o povo de Rondônia haverá de reconhecer a luta cons-
tante que V. Exª empreendeu na questão dos motota-
xistas, na questão do Beron, que, lamentavelmente, 
não foi possível, mas, sobretudo, nessa questão da 
transposição dos servidores públicos. 

Vejo, na pessoa do Senador Expedito Júnior, a 
figura do verdadeiro representante do povo, daquele 
que luta, que briga, independentemente de cor partidá-
ria, para defender seu povo, sua gente. É assim que o 
representante do povo deve fazer, Senador Expedito.

Então, que V. Exª seja sempre iluminado em sua 
caminhada. V. Exª sabe que tem, no seu amigo Sena-
dor João Ribeiro, um admirador, uma pessoa que o 
respeita muito. O povo de Rondônia, tenho certeza, 
fará justiça a V. Exª, no futuro, nas disputas de que V. 
Exª venha a participar no Estado de Rondônia.

Muito obrigado. 

O Sr. Marconi Perillo, 1º Vice-Presidente, 
deixa a cadeira da presidência, que é ocupada 
pelo Sr. José Sarney, Presidente.
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O SR. MARCO MACIEL (DEM – PE) – Sr. Pre-
sidente, peço a palavra.

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

O SR. MARCO MACIEL (DEM – PE) – Sr. Pre-
sidente, Senador José Sarney, para uma brevíssima 
intervenção.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney.PMDB – AP) 
– Com a palavra, o Senador Marco Maciel.

O SR. MARCO MACIEL (DEM – PE. Com revi-
são do orador.) – Sr. Presidente, quero cumprimentar 
o Senador Expedito Júnior pelo trabalho notável que 
realizou em favor da PEC que ora estamos votando e 
permite a transposição de recursos para o seu Estado, 
o Estado de Rondônia., também beneficiando os Esta-
dos do Amapá e de Roraima. Daí por que cumprimento 
o Senador Expedito Júnior. A aprovação dessa PEC 
vai muito contribuir para o desenvolvimento social das 
três Unidades da Federação brasileira. 

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) – Sr. 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Senador Renan Calheiros, com a palavra.

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL. Sem 
revisão do orador.) – Presidente, quero fazer um ape-
lo aos Senadores do PMDB que estão em outras de-
pendências da Casa que venham ao plenário. Esta é 

uma oportunidade que nós precisamos aproveitar, do 
ponto de vista do Senado, para homenagear o Sena-
dor Expedito Júnior, que tem sido um trabalhador ob-
sessivo aqui nesta Casa do Congresso Nacional. Da 
mesma forma, Sr. Presidente, é uma oportunidade 
para que possamos homenagear também o Senador 
Valdir Raupp e a Senadora Fátima Cleide, votando fa-
voravelmente a esta matéria. 

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

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– A Senadora Rosalba pediu a palavra. (Pausa.) Não 
está presente? 

O SR. EXPEDITO JÚNIOR (PSDB – RO) – Pre-
sidente, estou preocupado com o quórum. Nós ainda 
temos o segundo turno. De repente, poderíamos abrir 
já o quórum e, em seguida, já abrir o segundo turno, 
e abriria novamente a fase de discurso. Faço este 
apelo a V. Exª, inclusive verificando se V. Exª já votou 
também. 

O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO) – Eu aguar-
do para encaminhar apenas no segundo turno, Sr. 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Já votei. Olhe V. Exª: está registrado lá. 

Vou proclamar o resultado.

(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – 
AP) – Votaram SIM, 54 Srs. Senadores; nenhum voto 
“NÃO”.

Não houve abstenção.
Total: 54 votos.
Votação da emenda de redação.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN) – Sr. Presi-

dente, pela ordem. Sr. Presidente, pela ordem.
Sr. Presidente, eu gostaria de solicitar à Mesa a 

leitura dos Requerimentos nºs 1.270, de 2009; 1.263, 
de 2009, e 1.236, de 2009, dois de autoria do Sena-
dor Gilberto Goellner e um do Senador Tião Viana. Tão 
logo possível, a leitura destes requerimentos: 1.236, 
1.263 e 1.270, de 2009.

Vou encaminhar...
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 

– Em votação a Emenda nº 1, da CCJ, de redação.
Srs. Senadores, estamos esperando...
O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO) – Para en-

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

– Para encaminhar...
O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO) – Para en-

caminhar. É a PEC nº 87, segundo turno?
A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Pela 

ordem, Sr. Presidente. Quando o segundo turno esti-
ver aberto, eu também quero encaminhar. Eu também 
quero encaminhar, Presidente.

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

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

A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Eu 
também quero encaminhar, Presidente.

O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB – 
ES) – O Senador Renato Casagrande também pede 
para encaminhar.

A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Sr. 
Presidente, para encaminhamento. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Senador Raupp, para encaminhar.

Primeiro turno ainda. Temos de votar agora a 
emenda de redação, que tem de ser feita pelo painel, 
porque precisamos de 49 votos.

O SR. EXPEDITO JÚNIOR (PSDB – RO) – Va-
mos votar.

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

O SR. EXPEDITO JÚNIOR (PSDB – RO) – O voto 
é “sim”, Sr. Presidente. O voto é “sim”, de novo.

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

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

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – O 
PSDB recomenda o voto “sim”, e eu próprio justifico o 
que teria sido o meu voto. Teria sido “sim” na votação 
anterior, Sr. Presidente. Obrigado.

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

O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC) – Sr. Presi-
dente, quero apenas trazer os meus cumprimentos à 
população de Rondônia, aos servidores públicos do 
Estado de Rondônia. É a recuperação de uma dívida 
histórica que havia em uma fase de transição na vida 
funcional do Estado, da criação do Estado de Ron-
dônia.

O Senado teve a sensibilidade de tramitar com a 
devida providência essa matéria. Eu não poderia dei-
xar de fazer justiça. A autora da matéria é a Senadora 
Fátima Cleide, que tem todos os méritos pela condu-
ção da responsabilidade de defender os servidores do 
Estado. A bancada federal, os Senadores de Rondônia, 
os Senadores Raupp e Expedito, que lutaram incansa-
velmente pela aprovação dessa matéria no Senado, e 
seguramente alguns Deputados Federais.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Senadora Ideli Salvatti.

A SRA. ROSALBA CIARLINI (DEM – RN) – 
Presidente...

A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Pela 
ordem, Sr. Presidente. Hoje, na Comissão de Consti-
tuição, Justiça e Cidadania, fiz questão de relembrar. A 
essa emenda constitucional a Senadora Fátima Cleide 
deu entrada em 2003. Em 2005, o Senado a aprovou. 
A matéria foi para a Câmara e está voltando só agora 
para o Senado. Portanto, essa emenda, que começou 
do trabalho da Senadora Fátima Cleide, está tendo 
uma demonstração inequívoca de unidade de todo o 
Estado, com a relatoria muito prestimosa e eficiente do 
Senador Valdir Raupp e do trabalho, como eu brinquei, 
“Expedito é ligeirinho”. Então, rapidamente, apesar de 
estarmos aqui desde 2003 para aprovar a proposta 
original da Senadora Fátima Cleide, mas é uma de-
monstração da importância da isonomia...

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) – 
Senadora Ideli Salvatti, temos um orador na tribuna.

A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Pois 
não. Perdão, Presidente. Eu não tinha visto. Mas eu já 
fiz o elogio para o Relator, Senador Valdir Raupp. To-
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dos nós estamos muito contentes de poder votar essa 
importante matéria para o Estado de Rondônia. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – 
AP)– Por isso é que ele está ouvindo com alegria as 
suas palavras.

O SR. VALDIR RAUPP (PMD – RO. Para enca-
minhar. Sem revisão do orador) – Obrigado Senadora 
Ideli.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a Proposta 
de Emenda à Constituição, a PEC 87-A, de 2003, ori-
ginariamente apresentada nesta Casa pela Senadora 
Fátima Cleide, subscrita também por mim e por outros 
Senadores, volta ao exame nesta sessão.

Na forma como foi apresentada, a PEC determi-
nava a modificação da redação do art. 89 do Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), com 
o objetivo de incluir, no quadro em extinção da admi-
nistração federal, previsto no dispositivo, os servido-
res públicos civis e militares que prestam serviço ao 
Estado de Rondônia, admitidos por força da lei federal 
e estadual, mas que foram custeados pela União até 
31 de dezembro de 1991.

A proposição foi aprovada nesta Casa, em se-
gundo turno, no dia 23 de novembro de 2005 – por-
tanto, já há quatro anos – e remetida à Câmara dos 
Deputados.

Na Câmara dos Deputados, a matéria foi aprovada 
na forma de substitutivo, que promoveu as seguintes 
alterações no citado art. 89 do DCT:

1. incluiu no quadro em extinção previsto no disposi-
tivo, mediante opção:

1.1. os servidores municipais do ex-Ter-
ritório Federal de Rondônia que, comprovada-
mente, se encontravam no exercício regular 
de suas funções prestando serviço àquele 
ex-Território na data em que foi transformado 
em Estado;

1.2. os servidores e policiais militares, 
alcançados pelo disposto no art. 36 da Lei 
Complementar nº 41, de 22 de dezembro de 
1981;

2. estabeleceu que os servidores que integram o qua-
dro em extinção, previsto no dispositivo continu-
arão prestando serviços ao Estado de Rondônia 
na condição de cedidos, até o seu aproveitamento 
em órgão ou entidade da administração federal 
direta, autárquica ou fundacional.

Do ponto de vista da sua admissibilidade, a pro-
posição não tem reparos.

No mérito, a proposição merece aprovação, na 
formulação que lhe deu a Câmara dos Deputados, por 
explicitar e deixar livre de dúvida quais os servidores 
públicos e os militares que integrarão o quadro em ex-
tinção da Administração Pública Federal.

A PEC, Sr. Presidente, na verdade, concede isono-
mia no Estado de Rondônia, com relação ao tratamento 
dado aos Estados do Amapá e de Roraima, pelo art. 
31 da Emenda Constitucional nº 19, de 1998.

Assim, a aprovação da presente proposta irá, de 
imediato, fazer justiça com parte significativa dos ser-
vidores públicos do Estado de Rondônia, ao mesmo 
tempo em que representará importante alívio para os 
cofres públicos daquela unidade da Federação, per-
mitindo que o Poder Público possa direcionar esses 
recursos para as necessidades de sua população.

Apresentamos, Sr. Presidente, porém, uma emen-
da de redação tão somente para atender o disposto 
na parte final do art. 5º da Lei Complementar nº 95, de 
26 de fevereiro de 1998, que determina que a ementa 
será grafada por meio de caracteres que a realcem e 
explicitará, de modo conciso e sob a forma de título, 
o objeto da lei.

Sr. Presidente, é um dia especial, porque é o 
Dia do Servidor Público. Então, esta Casa, o Senado 
Federal, o Congresso Nacional faz justiça com esses 
servidores públicos do ex-Território Federal, hoje Es-
tado de Rondônia.

Encerro aqui, agradecendo a presença do Go-
vernador, o apoio da Senadora Fátima, do Senador 
Expedito, dos Deputados Federais Mauro Nasif, Edu-
ardo Valverde, Marinha Raupp, Lindomar Garçon, 
Moreira Mendes, Anselmo de Jesus, Natan Donadon, 
Ernandes Amorim, e também a todos os Deputados 
Estaduais aqui presentes, e os sindicalistas, os presi-
dentes dos sindicatos.

Muito obrigado a todos os Líderes, ao Sr. Presi-
dente José Sarney e a todas as Srªs Senadoras e os 
Srs. Senadores, que estão fazendo, neste Dia do Ser-
vidor Público, justiça com o Estado de Rondônia.

Muito obrigado.
O SR. EXPEDITO JÚNIOR (PSDB – RO) – Pre-

sidente Sarney, encerre a votação, por favor. Faço 
um apelo para encerrar. Já há quorum, Presidente. 
(Palmas.)

(Procede-se à apuração)

É o seguinte o resultado da votação da 
Emenda nº 1-CCJ à PEC nº 87-A, de 2003:
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É O SEGUINTE O PARECER OFERE-
CENDO A REDAÇÃO PARA O SEGUNDO 
TRUNO:

PARECER Nº 1.869, DE 2009 
(Comissão Diretora)

Redação, para o segundo turno, da 
Proposta de Emenda à Constituição nº 87-A, 
de 2009.

A Comissão Diretora apresenta a redação, para o 
segundo turno, a Proposta de Emenda à Constituição 
nº 87-A, de 2003, que altera o artigo 89 do Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias.

Sala de Reuniões da Comissão, 28 de outubro 
de 2009.

ANEXO AO PARECER Nº 1.869, DE 2009

Redação, para o segundo turno, da 
Proposta de Emenda à Constituição nº 87-A, 
de 2003 (nº 483/2005, na Câmara dos De-
putados).

EMENDA CONSTITUCIONAL Nº  , DE 2009

Altera o art. 89 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias para dispor so-
bre o quadro de servidores civis e militares 
do ex-Território Federal de Rondônia.

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se-
nado Federal, nos termos do § 3º do art. 60 da Cons-
tituição Federal, promulgam a seguinte Emenda ao 
texto constitucional:

Art. 1º O art. 89 do Ato das Disposições Consti-
tucionais Transitórias passa a vigorar com a seguinte 
redação, vedado o pagamento, a qualquer título, em 

virtude de tal alteração, de ressarcimentos ou inde-
nizações de qualquer espécie, referentes a períodos 
anteriores à data de publicação desta Emenda Cons-
titucional:

“Art. 89. Os integrantes da carreira poli-
cial militar e os servidores municipais do ex-
Território Federal de Rondônia que, comprova-
damente, se encontravam no exercício regular 
de suas funções prestando serviço àquele ex-
Território na data em que foi transformado em 
Estado, bem como os servidores e os policiais 
militares alcançados pelo disposto no art. 36 da 
Lei Complementar nº 41, de 22 de dezembro 
de 1981, e aqueles admitidos regularmente nos 
quadros do Estado de Rondônia até a data de 
posse do primeiro Governador eleito, em 15 de 
março de 1987, constituirão, mediante opção, 
quadro em extinção da administração federal, 
assegurados os direitos e as vantagens a eles 
inerentes, vedado o pagamento, a qualquer 
título, de diferenças remuneratórias.

§ 1º Os membros da Polícia Militar conti-
nuarão prestando serviços ao Estado de Ron-
dônia, na condição de cedidos, submetidos 
às corporações da Polícia Militar, observadas 
as atribuições de função compatíveis com o 
grau hierárquico.

§ 2º Os servidores a que se refere o ca-
put continuarão prestando serviços ao Esta-
do de Rondônia na condição de cedidos, até 
seu aproveitamento em órgão ou entidade da 
administração federal direta, autárquica ou 
fundacional.” (NR)

Art. 2º Esta emenda constitucional entra em vi-
gor na data de sua publicação, não produzindo efeitos 
retroativos.

A SRA. LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO) – Pela or-
dem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Pela ordem, Senadora Lúcia Vânia e Senador Re-
nato Casagrande.

A SRA. LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO. Pela ordem. 
Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, eu gostaria 
de chamar a atenção dos Srs. Senadores, porque nós 
temos duas PECs importantes. A primeira será a des-
vinculação dos recursos da educação, que vai propiciar 
que este ano o Ministério da Educação tenha mais R$4 
bilhões, e a Lei de Responsabilidade Social.
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Portanto, eu pediria aos Senadores que perma-
neçam aqui para votação dessas duas PECs.

O SR. JOÃO PEDRO (Bloco/PT – AM) – Presi-
dente Sarney...

O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB – 
ES) – Presidente, Sarney, peço a palavra.

O SR. JOÃO PEDRO (Bloco/PT – AM) – Aqui, 
Presidente.

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

O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB – 
ES) – O senhor quer abrir, primeiro, a votação? O se-
nhor quer abrir a outra votação, primeiro?

O SR. JOÃO PEDRO (Bloco/PT – AM) – Presi-
dente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Eu vou abrir a outra votação da DRU.

O SR. JOÃO PEDRO (Bloco/PT – AM) – Sr. Pre-
sidente, pela ordem.

O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB – 
ES) – Eu posso falar, Sr. Presidente? Se V. Exª puder 
me dar a palavra, estou...

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Peço aos Senadores que mantenhamos a ordem no 
plenário, porque votaremos todas as matérias. E quanto 
mais tumultuarmos a Casa, mais tempo vamos levar.

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

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

O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB 
– ES. Sem revisão do orador.) – Muito obrigado, Sr. 
Presidente.

Eu quero também aqui manifestar o apoio que 
tenho dado à PEC para transformá-la em uma emen-
da à Constituição; quero parabenizar a Senadora Fá-
tima Cleide, que é autora da PEC; quero parabenizar 
o Senador Valdir Raupp, o Senador Expedito Júnior, 
três Senadores que estão trabalhando e articulando 
a votação desta matéria aqui na Casa.

O SR. EXPEDITO JÚNIOR (PSDB – RO) – Va-
mos votar.

O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB – 
ES) – Mas o Presidente pode abrir a votação a qual-
quer momento.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Já está aberta a votação.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Item 2:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  
96-A, DE 2003

Transcorre hoje a quinta e última sessão 
de discussão, em primeiro turno, da Proposta 
de Emenda à Constituição nº 96-A, de 2003 
(nº 277/2008, Substitutivo da Câmara dos De-
putados) que acrescenta § 3º ao art. 76 do Ato 
das Disposições Constitucionais Transitórias, 
para reduzir, anualmente, a partir do exercício 
de 2009, o percentual da Desvinculação das 
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).

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Em discussão a proposta. (Pausa.)

Não havendo quem queira discuti-la, paasa-se 
à votação.

Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores já podem votar.

(Procede-se à votação.)

O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB – 
ES. Para encaminhar. Sem revisão do orador) – Sr. 
Presidente, para que eu possa concluir a minha fala e 
o meu pronunciamento sobre o tema, quero dizer que 
os Senadores tiveram um papel fundamental.

Agora, os Parlamentares, os Deputados Federais, 
na Câmara, também tiveram um papel importante e 
fundamental com relação a esta matéria.

Então, cumprimento todos os Deputados Fede-
rais na pessoa do Deputado Mauro Nasif, que tem se 
interessado e buscado articular a votação desta ma-
téria aqui na Casa também.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Para enca-

minhar. Sem revisão do orador) – Sr. Presidente, para 
encaminhar favoravelmente e registrar que esse foi 
um compromisso assumido pelo Governo em conjunto 
com a Senadora Ideli e diversos Senadores e Sena-
doras durante a votação da CPMF e da renovação da 
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DRU. Nós fizemos um compromisso naquela noite de 
que votaríamos a DRU da educação. E hoje estamos 
cumprindo o compromisso e aprovando a DRU da 
educação, exatamente como formalizamos naquele 
momento. Mesmo o Governo não tendo aprovado a 
CPMF, a palavra ficou mantida e a DRU da educação 
será aprovada nesta noite.

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

A SRA. LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO) – Sr. Pre-
sidente.

O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – Sr. Presiden-
te, para encaminhar.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) – 
Vamos obedecer a ordem dos Senadores que pediram 
a palavra. Em primeiro lugar, o Senador João Pedro, 
depois, Senadora Lúcia Vânia, Senador Osmar Dias. 
Peço a todos que desejam falar que se inscrevam.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN) – José 
Agripino.

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

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– José Agripino, Antonio Carlos Valadores, Arthur Vir-
gílio, Ideli.

Concedo a palavra ao Senador João Pedro.
O SR. JOÃO PEDRO (Bloco/PT – AM. Para enca-

minhar. Sem revisão do orador) – Sr. Presidente, para 
corrigir. Na hora da votação passada, a da emenda à 
PEC nº 87, por equívoco, votei como abstenção. Não 
é, não. Eu voto favorável. Votei na Comissão de Cons-
tituição e Justiça hoje, votei no primeiro turno e acabei 
votando de forma equivocada na emenda.

Eu quero dizer que os servidores de Rondônia, 
que são quase 16 mil servidores, estão de parabéns, 
como estão de parabéns os Deputados Federais, a 
Bancada aqui no Senado, o Relator Valdir Raupp, o 
Expedito, enfim. Quero destacar, com mérito, esta 
abnegada Senadora de Rondônia, que é a Senadora 
Fátima Cleide, que trabalhou, desde 2003, para que 
o Estado brasileiro fizesse justiça ao Estado de Ron-
dônia. Essa é uma contribuição do Senado. O Amapá 
passou por isso, com mérito; Roraima, a mesma coisa. 

Só agora, os servidores de Rondônia, o povo de Ron-
dônia, o Estado de Rondônia recebem uma votação 
justa, do ponto de vista de fazer esses procedimentos 
para consolidarem verdadeiramente o Estado de Ron-
dônia na Amazônia.

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

– A Ata registrará a intenção de V. Exª.
Com a palavra a Senadora Lúcia Vânia.
A SRA. LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO. Para enca-

minhar. Sem revisão da oradora) – Sr. Presidente, em 
primeiro lugar, eu gostaria de agradecer aos Líderes 
Arthur Virgílio, José Agripino e aos demais Líderes 
desta Casa, que possibilitaram que esta votação fosse 
feita hoje. No mais, quero dizer que este projeto é de 
extrema importância para o País, é fruto de um acor-
do aqui feito, como já colocou aqui o Senador Romero 
Jucá. É uma proposta inicial da Senadora Ideli Salvatti, 
que é autora do projeto, mas ele contou com o apoio 
unânime de todos os Senadores. É preciso dizer que 
este projeto vai propiciar, ainda este ano, cerca de R$4 
bilhões para a educação; no ano próximo, 2010, R$7 
bilhões, e no ano de 2011, R$R$11,5 bilhões a mais 
para a educação. Portanto, é, sem dúvida nenhuma, 
a vitória desta Casa, é uma vitória daqueles que luta-
ram ao longo desses 20 anos em favor da educação 
neste País. 

Quero aqui, neste momento agradecer de forma 
muito especial ao meu Partido, que possibilitou que 
essa votação seja feita hoje, o que vai possibilitar a 
sanção do projeto pelo Presidente da República, fa-
zendo com que esse recurso possa viger a partir des-
te ano ainda, no primeiro montante de R$4 milhões. 
Portanto, a todos os Senadores que aqui estiveram e 
votaram, os nossos agradecimentos.

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) – 
Sr. Presidente, Senador Inácio Arruda.

O SR. EXPEDITO JÚNIOR (PSDB – RO) – Abra 
o painel, Presidente Sarney.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Vou proclamar o resultado.

(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Votaram SIM 53 Srs. Senadores. 

Não houve votos contrários.
Não houve abstenção.
Total: 53 votos.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Pela 

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

– Com a palavra o Senador Arthur Virgílio.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – A 

seguir, será o segundo turno da PEC de Rondônia, 
é isso?

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Esse é o primeiro turno de todas as DRUs.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – E qual 
será o próximo passo? O que votaremos a seguir?

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Votaremos, agora, o segundo turno.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Da 
DRU? Da PEC da transposição?

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – 
AP) – As duas. Em seguida, uma e, depois, outra, na 
mesma sessão.

O SR. EXPEDITO JÚNIOR (PSDB – RO) – Pri-

meiro, Rondônia e, depois, a...

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Pri-

meiro, Rondônia?

O SR. EXPEDITO JÚNIOR (PSDB – RO) – Pri-

meiro, Rondônia e, depois, a DRU.

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

– Primeiro, Rondônia e, depois, a DRU.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Estare-

mos votando Rondônia agora. Muito bem. Seria a vez, 

então, de os Senadores se manifestarem sobre...

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

– Está encerrada a sessão para promovermos a outra 

sessão com dispensa de interstício, segundo acordo 

de todas as Lideranças.

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

– Está encerrada a sessão.

Peço à Mesa que prepare o painel.

(Levanta-se a sessão às 19 horas e 52 

minutos.)
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Ata da 196ª Sessão Deliberativa Extraordinária 
em 28 de outubro de 2009

3ª Sessão Legislativa Ordinária da 53ª Legislatura

Presidência do Sr. José Sarney

(Inicia-se a sessão às 19 horas e 52 minu-

tos e encerra-se às 19 horas e 56 minutos.)

É o seguinte o registro de compareci-

mento:
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Há número regimental. Declaro aberta a sessão.

Sob a proteção de Deus, iniciamos essa outra 
parte dos nossos trabalhos.

Passa-se à 

ORDEM DO DIA
Item 1:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  
Nº 87-A, DE 2003

Primeira sessão de discussão, em segun-
do turno, da Proposta de Emenda à Constitui-
ção nº 87-A, de 2003 (nº 483/2005, Substitutivo 
da Câmara), que altera o art. 89 do Ato das Dis-
posições Constitucionais Transitórias (dispõe 
sobre a carreira de servidores civis e militares 
do ex-Território Federal de Rondônia).

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

constará da Ordem do Dia da próxima sessão delibe-
rativa para prosseguimento da discussão.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Item 2:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  
Nº 96-A, DE 2003

Primeira sessão de discussão, em segun-
do turno, da Proposta de Emenda à Constitui-
ção nº 96-A, de 2003 (nº 277/2008, Substitutivo 
da Câmara), que acrescenta §3º ao art. 76 do 
Ato das Disposições Constitucionais Transi-
tórias, para reduzir, anualmente, a partir do 
exercício de 2009, o percentual da Desvincu-
lação de Receitas da União incidente sobre os 
recursos destinados à manutenção e desen-
volvimento 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 dezes-
sete anos e ampliar a abrangência dos progra-
mas 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).

Em discussão.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN) – Para dis-

cutir, Sr. Presidente, rapidamente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 

– Para discutir, Senador.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN. Para discutir. 

Sem revisão do orador.) – Essa matéria, Sr. Presidente, 
é por demais importante para passar em branco sem 
o registro da sua importância.

Porque – veja bem – a Senadora Lúcia Vânia quan-
tificou em Reais quanto se vai agregar à educação. Mas 

é importante que se diga que, com os recursos que vão 
deixar de ficar liberados para que o Governo gaste com 
o que quiser, concentrando-se esse dinheiro todo na edu-
cação, se vai ampliar a faixa do ensino universalizado de 
6 a 14 anos para 4 a 17 anos. Em vez de se concentrar 
o dinheiro da educação no ensino fundamental de 6 a 
14 anos, vai-se ampliar a faixa, vai haver mais dinheiro e 
destinar-se esse dinheiro para a alfabetização de crianças 
de 4 anos até jovens com 17 anos, atingindo, portanto, a 
pré-escola e o ensino fundamental.

Esta é uma matéria extremamente meritória. Que-
ro cumprimentar o Governo Federal pelo fato de ter to-
mado a iniciativa e honrado o compromisso. Nosso voto, 
o voto dos Democratas, é entusiasticamente “sim”.

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

O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 
GO) – Senador Arthur Virgílio.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Para 
discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, em 
poucas palavras, ressalto que o Ministro da Educação, 
Fernando Haddad, teve um gesto de enorme civilidade, 
porque – ele acabou de me relatar isso no telefone – 
S. Exª sugeriu que os dois Relatores, que por acaso 
saíram dos quadros do PSDB, fossem da Oposição: no 
caso, o Deputado Rogério Marinho, do PSDB do Rio 
Grande do Norte, e, aqui, nossa querida companheira 
e ilustre colega Lúcia Vânia, também do PSDB.

A Senadora fez um relatório primoroso sobre um 
tema que, com certeza, unifica o Senado, porque signi-
fica efetivamente mais recursos para a educação. Este 
é um tema de Nação. É algo que deve efetivamente 
congregar. Nós temos outros temas que desagregam. 
Esse é um belo gesto.

Eu gostaria, muito particularmente, de me congra-
tular com o Ministro Fernando Haddad pela iniciativa 
que teve, porque ao invés de ficar naquela coisa pe-
quena, farinha pouca meu pirão primeiro, aquela coisa 
medíocre de relatório para o Fulaninho, que é meu – 
essa coisa de meu e teu fica uma coisa tão menor, tão 
pequena –, o Ministro pareceu romper com isso. 

E eu quero então parabenizar o Deputado Ro-
gério Marinho, a Senadora Lúcia Vânia e o Governo, 
através do seu Ministro, que demonstrou lucidez e 
capacidade de ser plural, num País que necessita de 
espírito plural.

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

– Continua em discussão. (Pausa.)
Não mais havendo oradores, a matéria constará 

da Ordem do Dia da próxima sessão para prossegui-
mento da discussão.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Está encerrada a sessão, ficando convocada outra 
para daqui a um minuto.

(Levanta-se a sessão às 19 horas e 56 
minutos.)
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Ata da 197ª Sessão Deliberativa Extraordinária 
em 28 de outubro de 2009

3ª Sessão Legislativa Ordinária da 53ª Legislatura

Presidência do Sr. José Sarney

(Inicia-se a sessão às 19 horas e 56 minu-
tos e encerra-se às 19 horas e 57 minutos.)

É o seguinte o registro de compareci-
mento:
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Há número regimental. Declaro aberta a sessão.

Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos 
trabalhos.

Segunda sessão de discussão da matéria, de 
acordo com o acordo das Lideranças, unânime, da 
Casa.

Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  
87-A, DE 2003

Segunda sessão de discussão, em segun-
do turno, da Proposta de Emenda à Constituição 
nº 87-A, de 2003 (nº 483/2005, Substitutivo da 
Câmara), que altera o art. 89 do Ato das Dis-
posições Constitucionais Transitórias (dispõe 
sobre a carreira de servidores civis e militares 
do ex-Território Federal de Rondônia).

Em discussão a proposta. (Pausa.)
Não havendo oradores, a matéria constará da 

próxima sessão para prosseguimento da discussão.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Discus-

são da PEC da DRU, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 

– Perdão.
Vamos fazer a PEC da DRU.
Item 2:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  
Nº 96-A, DE 2003

Segunda sessão de discussão, em se-
gundo turno, da Proposta de Emenda à Cons-
tituição nº 96-A, de 2003 (nº 277/2008, Substi-
tutivo da Câmara), que acrescenta §3º ao art. 
76 do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias, para reduzir, anualmente, a partir 
do exercício de 2009, o percentual da Desvin-
culação de Receitas da União incidente sobre 
os recursos destinados à manutenção e desen-
volvimento 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 dezes-
sete anos e ampliar a abrangência dos progra-
mas 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).

Em discussão. (Pausa.)
Não havendo oradores, a matéria constará da 

próxima sessão, para prosseguimento da discussão.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 

– Encerrada a sessão, fica convocada outra para da-
qui a um minuto.

(Levanta-se a sessão às 19 horas e 57 
minutos.)
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Ata da 198ª Sessão Deliberativa Extraordinária,  
em 28 de outubro de 2009

3ª Sessão Legislativa Ordinária da 53ª Legislatura

Presidência dos Srs. José Sarney e Mão Santa

(Inicia-se a sessão às 19 horas e 59 minu-

tos e encerra-se às 22 horas e 47 minutos)

É o seguinte o registro de compareci-

mento:
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Há número regimental. Está aberta a sessão.

Iniciamos os nossos trabalhos sob a proteção 
de Deus.

Vamos esperar mais um minuto para fazermos 
a preparação do painel para a terceira sessão de vo-
tação em segundo turno.

Estamos esperando que o computador aceite. 
Está mais lento do que a vontade do Plenário.

Passa-se à

ORDEM DO DIA

Item 1:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  
Nº 87-A, DE 2003

Terceira e última sessão de discussão, 
em segundo turno, da Proposta de Emenda à 
Constituição nº 87-A, de 2003 (nº 438/2005, 
Substitutivo da Câmara), que altera o art. 89 
do Ato das Disposições Constitucionais Tran-
sitórias (dispõe sobre a carreira de servido-
res civis e militares do ex-Território Federal 
de Rondônia).

Terceira e última sessão de discussão, em se-
gundo turno.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Para dis-
cutir. Sem revisão do orador.) – Para discutir, Sr. Pre-
sidente.

Apenas para fazer o encaminhamento dizendo da 
importância dessa matéria. Faz-se justiça hoje com o 
Estado de Rondônia.

Quero lembrar que, até então, até V. Exª ser Pre-
sidente – é importante aqui fazer um ato de reconhe-
cimento, Presidente Sarney –, os Territórios tinham 
pago a folha de pessoal durante dez anos, e, depois, 
os funcionários eram funcionários estaduais. Foi V. 
Exª, com Roraima e com o Amapá, que mudou esse 
dispositivo, criou um quadro em extinção, e os ex-fun-
cionários de Roraima e do Amapá, inclusive quando 
eu fui Governador em 1989, passaram para o quadro 
da União indistintamente e, ao longo do tempo, inclu-
sive com as suas aposentadorias.

Então, V. Exª foi que fez esse benefício para 
Roraima e para o Amapá, pois, enquanto o Território 
existia, até a implantação do Estado, os funcionários 
que trabalhavam viraram funcionários federais. Isso 
aconteceu para o Amapá e para Roraima, e agora 

acontece para Rondônia, fazendo justiça ao Estado 
de Rondônia.

Portanto, registrando o agradecimento do povo de 
Roraima a V. Exª, encaminhamos favoravelmente tam-
bém à medida de justiça para o Estado de Rondônia.

O SR. EXPEDITO JÚNIOR (PSDB – RO) – Sr. 
Presidente...

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

O SR. EXPEDITO JÚNIOR (PSDB – RO) – Sr. 
Presidente, para encaminhar.

A SRA. ROSALBA CIARLINI (DEM – RN) – Sr. 
Presidente...

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Temos que encerrar a discussão se está aberta a 
discussão. Os Senadores pedem a palavra, e eu não 
posso negar.

O SR. EXPEDITO JÚNIOR (PSDB – RO) – Não, 
Sr. Presidente. Agora há pouco, com o Senador Mar-
coni...

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Todos 
falarão como encaminhamento, Sr. Presidente. Encer-
re a discussão.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Mas V. Exª pediu a palavra para discutir a matéria.

O SR. EXPEDITO JÚNIOR (PSDB – RO) – É, 
mas já pode abrir o painel.

O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO) – É isso. 
Abre o painel.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Continua em discussão. (Pausa.)

Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
discussão.

Vamos votar a matéria no segundo turno.
Os Srs. Líderes poderão orientar as suas devidas 

bancadas. Determino à Mesa que abra o painel.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN) – Sr. Pre-

sidente, minha bancada vota “sim”.
O Democratas vota “sim” e convoca os seus Se-

nadores a virem ao plenário.
O voto é “sim”.
A SRA. ROSALBA CIARLINI (DEM – RN) – Sr. 

Presidente, para encaminhar.
A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – O 

PT vota “sim”, Srs. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 

– Os Srs. Senadores já podem votar.

(Procede-se à votação.)
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O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Para 
encaminhar a votação. Sem revisão do orador) – Sr. 
Presidente, gostaria, em nome da Liderança do PT – o 
Senador Aloizio Mercadante se encontra ausente, por 
missão no exterior –, de cumprimentar os Senadores 
de Rondônia, o Senador Expedito Júnior, o Senador 
Valdir Raupp, a Senadora Fátima Cleide, que, confor-
me salientou a Senadora Ideli Salvatti, desde 2003, fez 
a proposição nessa direção. Também quero cumpri-
mentar o Governador Ivo Cassol e todos aqueles que 
colaboraram, inclusive V. Exª, com essa proposição, 
conforme ressaltou o líder Romero Jucá.

E gostaria de aproveitar a oportunidade para 
também cumprimentar a Senadora Ideli Salvatti pelo 
empenho nessa PEC relativamente à DRU.

Muito obrigado.
A SRA. ROSALBA CIARLINI (DEM – RN) – Sr. 

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

– Concedo a palavra à Senadora Rosalba.
A SRA. ROSALBA CIARLINI (DEM – RN. Para 

encaminhar a votação. Sem revisão da oradora) – Obri-
gada, Sr. Presidente.

Gostaria, inicialmente, de parabenizar o Senador 
Expedito pela sua luta. Acompanhei-o e vi o quanto ele, 
com muita determinação, com muita garra, ao lado do 
Senador Raupp, defendeu o projeto que beneficia os 
funcionários do seu Estado. Quero também estender 
nossas congratulações à Senadora Fátima Cleide, do 
seu Estado.

Mas não poderia, Sr. Presidente, deixar de re-
gistrar aqui, agora que estamos votando a DRU, a 
importância que isso significa para o Brasil. Vamos 
ter mais recursos para a educação. E o substitutivo 
que estamos votando foi um trabalho dedicado, com-
petente e intensivo do nosso conterrâneo o Deputado 
Rogério Marinho, que aqui nesta Casa recebeu, com 
a Senadora Lúcia Vânia, com muita competência, e 
pôde também referendar todas as proposições desse 
substitutivo.

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) – 
Sr. Presidente.

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

A SRA. ROSALBA CIARLINI (DEM – RN) – Que-
ria aqui deixar este registro, por entender que agora, 
com a desvinculação da DRU, vamos ter mais recursos 
para a educação. Vamos ter, com certeza, investimen-
tos em todos os níveis. Desde já, volto a fazer um ape-
lo para que o Ministério, com mais recurso, olhe mais 
para a educação infantil. Esta semana, no Senado, está 

sendo realizado um seminário da mais alta importância 
a respeito de infância e paz. É uma oportunidade para 
a criança através da educação.

Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 

– Esclareço ao Plenário que estamos votando a pro-
posta de emenda à Constituição relativa a Rondônia. 
Ainda não é a DRU, que será a próxima votação.

Com a palavra, o Senador Expedito Júnior.
O SR. EXPEDITO JÚNIOR (PSDB – RO) – Sr. 

Presidente, para encaminhar... 
A SRA. ROSALBA CIARLINI (DEM – RN) – Já 

votamos a DRU e...
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 

– Votamos em primeiro turno. Agora, vamos votar aqui 
em segundo turno.

O SR. EXPEDITO JÚNIOR (PSDB – RO. Para 
encaminhar a votação. Sem revisão do orador) – Sr. 
Presidente, uso da palavra para encaminhar em nome 
do PSDB.

Não poderia deixar de fazer um registro agora 
que estamos na votação do segundo turno. Não sei 
onde fui buscar hoje forças para subir aqui na tribuna 
e fazer um agradecimento especial.

Começo meu agradecimento especial por V. Exª, 
que foi determinado desde o início. Como disse o Se-
nador Romero Jucá, foi V. Exª que abriu as portas para 
que pudéssemos fazer hoje a mesma coisa que esta-
mos fazendo aqui. 

Quero agradecer ao Líder do Governo, Sena-
dor Romero Jucá, que, honrando seu compromisso, 
sua palavra, deu-nos oportunidade de votar aqui em 
primeiro e segundo turno, quebrando o interstício da 
Casa e entregando ao povo do Estado de Rondônia, 
fazendo justiça aos servidores, à classe operária do 
meu Estado.

Eu não poderia deixar também de agradecer aqui 
ao Governador Ivo Cassol, que tem grandiosidade na 
aprovação e agiu como se fosse mais um Senador 
aqui nesta Casa – eu sei que V. Exª vai ser Senador 
aqui, mas como se fosse Senador –, porque foi deter-
minante na hora em que decidiu a vinda para cá dos 
servidores públicos para pressionar na Câmara dos 
Deputados, e, assim, pudéssemos aprovar a matéria 
em primeiro e em segundo turnos.

Quero registrar também a presença dos nossos 
Deputados Federais, como o nosso Deputado Mauro 
Nazif. V. Exª foi importante, Deputado Mauro, na apro-
vação da sua emenda lá na Câmara dos Deputados.

Registro a presença do Deputado Garçon, que 
está aqui perambulando, percorrendo aqui os corre-
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dores da nossa Casa, pedindo o apoio dos Senado-
res também.

Senadora Fátima Cleide, autora do projeto, reco-
nheço aqui, Senadora, o seu trabalho e faço este reco-
nhecimento tanto a V. Exª quanto ao Senador Raupp. 
Reconheço aqui a relatoria, o quanto foi importante.

Agradeço aos nossos Deputados Estaduais. Es-
tamos aqui, Sr. Presidente, com a maioria dos Depu-
tados Estaduais de Rondônia. Temos aqui o Deputado 
Tiziu Jidalias, temos o Deputado Luizinho, o Deputado 
Ezequiel, o Deputado Miguel, o Deputado Luiz Cláudio, 
o Deputado Lebrão, o Deputado Amauri, o Deputado 
Kaká, e o Deputado Ribamar Araújo, do Partido dos 
Trabalhadores.

Hoje é um momento de glória para o Estado de 
Rondônia, Sr. Presidente!

O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – Permite, 
Senador Expedito.

O SR. EXPEDITO JÚNIOR (PSDB – RO) – Vou 
conceder aparte a V. Exª, mas queria fazer aqui uma 
homenagem também a V. Exª, Líder Arthur Virgílio. Se 
não fosse a determinação de V. Exª, tanto a de V. Exª 
quanto a do Senador José Agripino na hora da votação 
desse projeto na Câmara dos Deputados, certamente 
hoje não estaríamos discutindo e votando, em primeiro 
e segundo turnos, essa matéria aqui no Senado.

Foi determinante, Líder José Agripino, quando 
V. Exª pegou o telefone, dessa cadeira em que V. Exª 
está, falando com o Líder Ronaldo Caiado, na Câmara 
dos Deputados, convencendo o Líder para que pudés-
semos chegar aonde chegamos hoje aqui: na votação 
da Pec da Transposição.

O Governador Ivo Cassol vem aqui, os Deputa-
dos estaduais e os nossos líderes sindicalistas tam-
bém vêm. Se não fossem eles, desde o início, estarem 
aqui, percorrendo gabinete por gabinete, às vezes sem 
diária, às vezes sem passagem aérea, com toda difi-
culdade... Mas cá estão os nossos líderes sindicalis-
tas, e é como se tivéssemos mais um na Câmara dos 
Deputados e mais um aqui no Senado nos ajudando 
nessa votação.

É por isso que hoje, podem ter certeza, o Esta-
do de Rondônia está nos assistindo neste momento e 
certamente haverá de comemorar, e muito, esta noite 
– não sei quantos, mas em torno de 10 mil, 15 mil ser-
vidores públicos –, pois nós vamos passar do quadro 
estadual para o quadro federal.

Enfim, estão dando o direito que Rondônia de-
veria ter recebido há muito tempo nesta Casa! Foi 
preciso que viéssemos para cá para desengavetar 
vários projetos aqui, Sr. Presidente, como foi a PEC 

da Transposição! A partir do momento em que come-
çamos, desta tribuna, a arregimentar a população do 
nosso Estado foi que a Câmara dos Deputados votou 
a PEC da transposição. 

O projeto do mototáxi não foi diferente. Nós tive-
mos essa mesma dificuldade.

A dívida do Beron, uma dívida que não é nossa 
e para a qual tive apoio aqui da maioria dos Senado-
res desta Casa. Infelizmente, o Governo Federal não 
assume o seu papel e não cumpre uma decisão desta 
Casa. Precisou que nós entrássemos – o Governo do 
Estado, por intermédio do Governador Ivo Cassol – no 
Supremo. Estamos esperando uma decisão daquela 
Corte para que tenhamos também o nosso direito re-
conhecido.

Senador Arthur Virgílio, grande líder.
O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – Senador 

Expedito Júnior, eu gostaria aqui de reconhecer o mé-
rito dessa matéria da prezada colega Fátima Cleide, 
bem como os méritos do Relator, eminente Relator, 
hoje Senador, cuja companhia nos honra, Senador 
Valdir Raupp. Mas eu gostaria de dirigir a V. Exª algu-
mas palavras muito especiais. Eu comentava com o 
Senador Antonio Carlos Magalhães Júnior que V. Exª 
é um homem muito corajoso. É uma coragem admirá-
vel, porque há várias formas de coragem. Alguns não 
possuem nenhuma, outros possuem algumas desses 
tipos ou algum tipo dessas. V. Ex hoje passa por um 
momento muito grave. Não adianta fingir que não sa-
bemos da decisão do Supremo Tribunal Federal. Eu 
não estou aqui para discutir decisão da Suprema Corte, 
mas sim para dizer a V. Exª que enquanto houver ex-
pectativa de recurso V. Exª deve recorrer, e é um direito 
seu recorrer. Mas V. Exª hoje teve o seu mandato de 
Senador cassado por 4 votos a 1 – o voto favorável a 
V. Exª foi do Ministro Marco Aurélio Mello. E é espan-
toso como V. Exª, nesta hora, que para muitos seria 
de desespero, vem com essa serenidade à tribuna 
para cuidar daquilo que sempre foi seu objeto neste 
mandato, que acompanhei durante o tempo em que 
convivemos aqui, desde quando V. Exª não estava no 
meu partido – e não precisei de que V. Exª estivesse 
no meu partido para apoiá-lo, estimá-lo, respeitá-lo. V. 
Exª está cuidando de Rondônia neste momento. Isso 
é algo que deverá ficar muito marcado no coração dos 
rondonienses. E se conheço um pouco do espírito da-
quele povo tão bravo, tenho certeza de que isso ficará 
marcado no coração de cada um, de cada uma, de 
cada cidadão e de cada cidadã de Rondônia. Não é 
absolutamente fácil o momento por que V. Exª passa. 
A solidariedade dos seus colegas do Senado, eu não 
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tenho dúvida, é enorme e é unânime a solidariedade 
dos seus companheiros e colegas do PSDB. Estamos 
nessa luta muito pelo seu entusiasmo, muito pela sua 
capacidade de liderança, muito pela sua determinação, 
uma determinação que me faz olhar para V. Exª e ver 
em V. Exª uma figura jovem que tem um futuro a per-
der de vista porque não há tempo que consiga dimi-
nuir a garra de quem tem tempo para esperar, tempo 
para sonhar. Eu mantenho todo o meu respeito pela 
Suprema Corte brasileira, formada por homens ínte-
gros de absoluto conhecimento jurídico e que procu-
ram, acertando ou errando, agirem de acordo com as 
razões jurídicas que vêem. Reconheço que V. Exª tem 
todo o direito de ter o dever de ir ao recurso máximo. 
Mas gostaria de ressalvar que muito do que colocarei 
no voto a favor da Transposição tem a ver com a sua 
luta, com o seu caráter, que eu conheci no momento 
exato em que aqui sofríamos todas as pressões para 
nos curvarmos àqueles que queriam, de qualquer ma-
neira, que se votasse a prorrogação da abominável 
CPMF. V. Exª disse uma vez

(O Sr. Presidente faz soar a campa-
nhia.)

O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – Permita-
me, Sr. Presidente, é um momento especial e peço a 
V. Exª que não leve tão a sério essa coisa do relógio. 
Mas V. Exª não se curvou. V. Exª disse a mim e a ou-
tros companheiros, mas disse ao Líder José Agripino: 
“Uma vez só, vou votar com vocês”. José Agripino e 
eu convencionamos que nunca mais lhe perguntaría-
mos se V. Exª havia ou não mudado de posição por-
que seria um insulto a V. Exª e seria algo indigno de 
nossa parte. No dia da votação, V. Exª estava sob as 
pressões mais terríveis, e eu acompanhei isso. V. Exª 
foi até o final, votando contra a prorrogação da CPMF. 
Eu encerro este aparte com muito afeto, fazendo eco 
às palavras dos que não têm cadeira, dos que não são 
Senadores, mas são seus admiradores de Rondônia, 
lendo este singelo e pequeno manifesto:

Excelentíssimo Sr. Senador da República 
Federativa do Brasil Expedito Júnior

As entidades sindicais e associativas 
representativas dos servidores públicos do 
Estado de Rondônia vêm à honrosa presen-
ça de V. Exª manifestar nossa gratidão neste 
momento, por todo o vosso apoio e dedica-
ção, tanto na Câmara dos Deputados, como 
no Senado Federal, pela aprovação da PEC 
da Transposição dos servidores públicos do 
Estado de Rondônia.

O movimento intersindical se solidariza 
com V. Exª, acreditando que participará, de 
forma efetiva, na construção da história polí-
tica de nosso Estado, alçando bandeiras que 
têm como objetivo materializar os anseios de 
nossa população.

As manifestações aqui expostas expri-
mem, de forma sincera, nossa gratidão pelo 
exemplo de atuação parlamentar que encon-
tramos na pessoa de V. Exª no exercício de seu 
mandato no Senado Federal da República.

Porto Velho, Rondônia, 28 de outubro 
de 2009.

Assinam várias entidades: Aspra, Sindler, Sindifis-
co, Sindepro, Sinsepol, Sinjur, Sinderon, Aspometron, 
Simporo, Sinpec, Sinsempro, Sindeprof. Eu tenho a im-
pressão de que o que existe de expressão organizada 
no seu Estado reconhece muito bem o seu valor e lhe 
passa uma solidariedade que não é uma solidariedade 
silenciosa, como não é silenciosa a solidariedade do 
PSDB num momento difícil da sua carreira, mas que, 
nem de leve, significa o encerramento da sua carreira 
porque não se pode encerrar algo que mal desabro-
cha. E eu vejo para V.Exª, a partir do ângulo de algu-
ma experiência pública que eu possa ter acumulado 
ao longo da minha vida, eu vejo para V.Exª, eu repito, 
um grande futuro em Rondônia. Repito: um futuro a 
perder de vista. Muito obrigado. 

O SR. EXPEDITO JÚNIOR (PSDB – RO) – Emo-
cionado, agradeço ao Líder...

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Pediria a V. Exª que nós encerrássemos a votação, 
que V. Exª pudesse permitir que nós encerrássemos 
a votação projetada no painel. 

O SR. EXPEDITO JÚNIOR (PSDB – RO) – Dei-
xe-me ouvir só o Líder José Agripino. Então, em se-
guida,... 

O Sr. Flexa Ribeiro (PSDB – PA) – Senador 
Expedito...

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Eu encerraria a votação e depois V. Exª continuaria 
com os apartes. 

O SR. EXPEDITO JÚNIOR (PSDB – RO) – Está 
certo. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Está bem? 

Vou proclamar o resultado. 

(Procede-se à apuração.)

OUTUBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL400



55622 Quinta-feira 29 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009
    401ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2009



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 29 55623 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Votaram SIM 53 Srs. Senadores. Não houve votos 
contrários.

Não houve abstenção.
Total: 53 votos.
Aprovada a matéria, a Presidência tomará as 

providências necessárias à promulgação da emenda 
constitucional.

O Sr. Flexa Ribeiro (PSDB – PA) – Senador Ex-
pedito, um aparte.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – 
AP) – Será feita a devida comunicação à Câmara dos 
Deputados.

É a seguinte a matéria aprovada:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  
Nº 87-A, DE 2003 

(Nº 483/2005, na Câmara dos Deputados).

EMENDA CONSTITUCIONAL Nº , DE 2009

Altera o art. 89 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias para dispor so-
bre o quadro de servidores civis e militares 
do ex-Território Federal de Rondônia.

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se-
nado Federal, nos termos do § 3º do art. 60 da Cons-
tituição Federal, promulgam a seguinte Emenda ao 
texto constitucional:

Art. 1º O art. 89 do Ato das Disposições Consti-
tucionais Transitórias passa a vigorar com a seguinte 
redação, vedado o pagamento, a qualquer título, em 
virtude de tal alteração, de ressarcimentos ou inde-
nizações de qualquer espécie, referentes a períodos 
anteriores à data de publicação desta Emenda Cons-
titucional:

“Art. 89. Os integrantes da carreira poli-
cial militar e os servidores municipais do ex-
Território Federal de Rondônia que, comprova-
damente, se encontravam no exercício regular 
de suas funções prestando serviço àquele ex-
Território na data em que foi transformado em 
Estado, bem como os servidores e os policiais 
militares alcançados pelo disposto no art. 36 da 
Lei Complementar nº 41, de 22 de dezembro 
de 1981, e aqueles admitidos regularmente nos 
quadros do Estado de Rondônia até a data de 
posse do primeiro Governador eleito, em 15 de 
março de 1987, constituirão, mediante opção, 
quadro em extinção da administração federal, 
assegurados os direitos e as vantagens a eles 
inerentes, vedado o pagamento, a qualquer 
título, de diferenças remuneratórias.

§ 1º Os membros da Policia Militar conti-
nuarão prestando serviços ao Estado de Ron-
dônia, na condição de cedidos, submetidos 
às corporações da Polícia Militar, observadas 
as atribuições de função compatíveis com o 
grau hierárquico.

§ 2º Os servidores a que se refere o ca-
put continuarão prestando serviços ao Esta-
do de Rondônia na condição de cedidos, até 
seu aproveitamento em órgão ou entidade da 
administração federal direta, autárquica ou 
fundacional.” (NR)

Art. 2º Esta Emenda Constitucional entra em vi-
gor na data de sua publicação, não produzindo efeitos 
retroativos.

O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB – 
ES) – Presidente, será aberta a votação da DRU en-
quanto ele fala?

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

O SR. PRESIDENTE (José Sarney – PMDB – 
AP) – Vamos votar a DRU.

A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – ...é 
possível abrir o segundo turno da DRU? É possível? 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Vamos fazer a votação nesta sessão. 

A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Óti-
mo. Mas aí o senhor pode já abrir o painel enquanto 
continuam os discursos? 

O SR. EXPEDITO JÚNIOR (PSDB – RO) – Já 
vai abrir agora. 

A SRA. LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO) – Pela or-
dem, Sr. Presidente. 

Sr. Presidente, gostaria de comunicar aos Srs. 
Senadores que, depois da DRU, tem o último turno da 
Lei de Responsabilidade Social. Eu pediria aos Srs. 
Senadores que tivessem um pouquinho de paciência 
para a gente votar também essa PEC.

O SR. GIM ARGELLO (PTB – DF) – Da mesma 
forma, Presidente, eu gostaria de pedir a votação, em 
último turno também, daquela Medida Provisória da 
PEC dos Defensores Públicos, também uma votação 
única, já que hoje, graças a Deus, o nosso Senado 
está produzindo tão bem. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Item 2:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  
Nº 96-A, DE 2003

Terceira sessão de discussão, em segun-
do turno, da Proposta de Emenda à Constitui-
ção nº 96-A, de 2003 (nº 277/2008, Substitutivo 

OUTUBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL402



55624 Quinta-feira 29 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009

da Câmara), que acrescenta §3º ao art. 76 do 
Ato das Disposições Constitucionais Transi-
tórias, para reduzir, anualmente, a partir do 
exercício de 2009, o percentual da Desvincu-
lação de Receitas da União incidente sobre os 
recursos destinados à manutenção e desen-
volvimento 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 dezes-
sete anos e ampliar a abrangência dos progra-
mas 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).

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

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

(Procede-se à votação.)

O Sr. Flexa Ribeiro (PSDB – PA) – Senador Ex-
pedito, permite-me um aparte? 

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

O Sr. José Agripinio (DEM – RN) – Senador 
Expedito, quero lhe pedir um aparte. (Pausa.) Senador 
Expedito, o Senador Arthur Virgílio, Líder do seu par-
tido, fez uma fala muito sentida e muito sincera, men-
cionando a decisão do Supremo Tribunal Federal de 
retirar-lhe o mandato. Acabamos de abrir o painel em 
que se configurou a votação do ressurgimento do seu 
Estado porque, talvez, com a votação dessa matéria, 
com a transposição dos funcionários de Rondônia para 
a esfera federal, a exemplo do que já aconteceu com 
Amapá e com Roraima, com certeza absoluta o seu 
Estado de Rondônia readquiriu condições de gover-
nabilidade. V. Exª pode até estar perdendo o mandato, 
mas V. Exª está devolvendo ao seu Estado a condição 
de governabilidade, como talvez o último ato do seu 
mandato. Talvez o último ato do seu mandato. Poucos 
homens públicos têm o orgulho interno de se afastar 
de uma Casa Legislativa tendo a alegria que V. Exª 
teve ao ver os números deste painel. O trabalho é de 
V. Exª, esse trabalho é pessoal de V. Exª. Sem a sua 
ação pessoal, como está feito entre a Câmara e o Se-
nado, de Comissão em Comissão, esta matéria não 
estaria hoje sendo aprovada. Ela teve a iniciativa da 
Senadora Fátima Cleide, ela teve a relatoria do Sena-

dor Valdir Raupp, mas ela foi aprovada pela iniciativa 
e pela pertinácia de V. Exª. É preciso que o Senado 
tenha conhecimento disso, é preciso que o seu Esta-
do saiba disso. Com absoluta isenção, eu digo a quem 
quiser ouvir a expressão da pura verdade: Rondônia 
lhe deve essa, Senador Expedito. Rondônia lhe deve 
essa. Que Deus o proteja!

O SR. EXPEDITO JÚNIOR (PSDB – RO) – Mui-
to obrigado.

Senador Flexa. Líder Gim...
O Sr. Gim Argello (PTB – DF) – Senador Ex-

pedito, no mesmo tom, da mesma forma que o Líder 
Arthur Virgílio e o Líder José Agripino colocaram as 
palavras. Eu não sei se eu saberia usar as palavras 
tão bem quanto eles, mas a minha vontade é dizer a 
mesma coisa, com mais ênfase ainda. Quero dizer 
que o senhor ganhou o respeito de todos nós e que 
o senhor hoje, com essa decisão dura do Supremo 
sobre seu mandato, sai, como aqui está nesta tribu-
na, de cabeça erguida, porque o seu trabalho como 
Senador, trabalho para o qual Rondônia o elegeu, o 
senhor o fez por completo. O senhor honrou sobrema-
neira o mandato de Senador da República. O senhor 
veio aqui e ocupou todos os espaços que um Sena-
dor poderia ocupar. Tudo que foi combinado com V. 
Exª em todas as votações – todos os Líderes aqui 
são testemunhas – V. Exª sempre cumpriu. Sempre 
pediu a todos a transposição dos funcionários do seu 
Estado, Rondônia. Hoje, o senhor sai coroado com a 
transposição. O projeto é de autoria da nobre Senado-
ra Fátima Cleide, a quem parabenizo; o relatório é do 
Senador Valdir Raupp, a quem parabenizo também, 
mas, da mesma forma, como muito bem ressaltou o 
Senador José Agripino, V. Exª está de parabéns. Foi 
a sua insistência, foi a sua persistência que fizeram 
com que esse projeto fosse votado hoje. Vejo aqui a 
concordância do Deputado Lindomar Garçon, vejo a 
concordância do Governador Ivo Cassol. Hoje, quem 
está de parabéns e merece todo louvor e todo aplauso 
é V. Exª. Parabéns, Senador Expedito Júnior.

O SR. EXPEDITO JÚNIOR (PSDB – RO) – Mui-
to obrigado.

Senador Flexa Ribeiro, ouço V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 

– Peço aos Srs. Senadores que estão fora do plenário 
que venham votar a matéria da DRU, da educação, 
que necessita de 49 votos. Precisamos da presença 
no plenário dos Srs. Senadores que se encontram em 
outras dependências da Casa.
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V. Exª continua com a palavra, Senador Expe-
dito.

O SR. EXPEDITO JÚNIOR (PSDB – RO) – Se-
nador Flexa.

O Sr. Flexa Ribeiro (PSDB – PA) – Senador Ex-
pedito Júnior, eu quero falar neste momento da ale-
gria de tê-lo como companheiro no Senado Federal. 
Também quero parabenizar a Senadora Fátima Clei-
de, autora da PEC, o Senador Valdir Raupp, Relator 
da PEC, que juntos com V. Exª hoje conseguiram essa 
grande vitória que, sob a liderança do Governador Ivo 
Cassol, com a presença dos Deputados Estaduais 
e de lideranças sindicais, complementam o esforço 
que V. Exª fez, Senador Expedito Júnior, para que se 
concretizasse a aprovação dessa PEC. Eu também 
queria dizer a V. Exª que conversava, há pouco, com 
a Senadora Marisa Serrano... Eu sou devoto de San-
to Expedito. Não é à toa que V. Exª tem esse nome, 
porque Santo Expedito é o santo das causas impossí-
veis. E V. Exª, ao chegar ao Senado Federal, abraçou 
as causas impossíveis do seu Estado e de categorias 
que há muito tempo lutavam para ter os seus direitos 
reconhecidos. V. Exª fez aqui referência aos motota-
xistas. Lutamos juntos e tivemos o privilégio de ver a 
profissão de mototaxista regulamentada. V. Exª lutou 
como um verdadeiro combatente pela transposição dos 
funcionários do Estado para a União. V. Exª tem todo 
o direito de vir votar, Senador Expedito, porque ainda 
não o tinha feito no segundo turno. Estamos votando 
agora o segundo turno da DRU, que é outro ganho que 
vamos ter, hoje, para a educação brasileira. Senador 
Expedito, quero dizer-lhe que, hoje, como foi dito pelo 
Senador Arthur Virgílio, no dia em que V. Exª recebeu 
a notícia do resultado da votação no Supremo, V. Exª 
não se abateu. Em nenhum momento, V. Exª se deixou 
dobrar e, pelo contrário, animava todos nós para que 
pudéssemos, quase às 20 horas e 30 minutos, ter qu-
orum qualificado de dois terços no plenário para apro-
varmos tanto a PEC da transposição em dois turnos 
como a PEC que extingue a DRU para a educação. O 
povo de Rondônia, com certeza absoluta, haverá de 
reconhecer o trabalho de V. Exª. Tive a oportunidade 
de ir até seu Estado quando da sua filiação ao PSDB e 
testemunhei, junto com os Senadores que lá estiveram 
comigo – os Senadores Sérgio Guerra, Arthur Virgílio, 
Marisa e Azeredo –, o quanto o povo de Rondônia tem 
estima por V. Exª. Parabéns para o Estado que tem V. 
Exª como representante no Senado Federal.

O SR. EXPEDITO JÚNIOR (PSDB – RO) – Obri-
gado.

A SRA. LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO) – Pela or-
dem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Eu queria mesmo dividir a responsabilidade.

O SR. EXPEDITO JÚNIOR (PSDB – RO) – An-
tonio Carlos Júnior.

O Sr. Antonio Carlos Júnior (DEM – BA) – Hoje, 
embora seja um dia duro para V. Exª em razão da deci-
são do Supremo, é um dia de muita glória e de muitas 
vitórias. Esse projeto, iniciado pela Senadora Fátima 
Cleide, teve um longo percurso. Depois, foi relatado no 
Senado pelo Senador Valdir Raupp. Mas V. Exª foi o 
grande responsável pela aprovação neste momento.

O SR. EXPEDITO JÚNIOR (PSDB – RO) – Obri-
gado.

O Sr. Antonio Carlos Júnior (DEM – BA) – Por-
que perseguiu, desde que chegou aqui, os caminhos 
do projeto na Câmara dos Deputados. Fez um esforço 
enorme para que esse projeto andasse e chegasse aqui. 
E, quando chegou aqui, V. Exª fez de tudo para que 
ele fosse votado hoje. Embora seja um dia de tristeza 
por um lado, V. Exª é jovem e tem uma grande carreira 
política pela frente. Essa vitória de hoje o credencia 
para voos mais altos.

O SR. EXPEDITO JÚNIOR (PSDB – RO) – Mui-
to obrigado.

Senadora Rosalba.
A SRA. LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO) – Senador 

Expedito, eu gostaria...
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 

– Eu pediria aos Srs. Senadores...
A SRA. LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO) – Pela or-

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

– Senadora Lúcia Vânia, eu queria dividir a responsa-
bilidade com a senhora.

Podemos apurar o painel ou V. Exª acha que se 
pode aguardar para que o quorum seja mais alto?

A SRA. LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO) – Vamos 
apurar.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Posso apurar? Muito bem.

Então peço a V. Exª licença para nós apurar-
mos.

(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Votaram SIM 52 Srs. Senadores. Não houve voto 
contrário.

Não houve abstenção.
Total: 52 votos. (Palmas.)
Aprovada a proposta, a Presidência tomará as 

providências necessárias à promulgação da emenda 
constitucional.

Será feita a devida comunicação à Câmara dos 
Deputados.

É a seguinte a matéria aprovada:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 96-A, DE 2003 

(Nº 277/2008, Substitutivo da Câmara)

Substitutivo da Câmara dos Deputa-
dos à Proposta de Emenda à Consti tuição 
nº 277-C de 2008, do Senado Federal (PEC 
Nº 96/2003 na Casa de origem), que acres-
centa § 3º ao art. 76 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias para reduzir, 
anualmente, a partir do exercício de 2009, 
o percentual da Desvinculação de Recei-
tas da União incidente sobre os recursos 
desti nados à manutenção e desenvolvi-
mento do ensino de que trata o art. 212 da 
Constituição Federal.

Dê-se ao projeto a seguinte redação:

Acrescenta § 3º ao art. 76 do Ato das Dis-
posições Constitucionais Transitórias para re-
duzir, anual mente, a partir do exercício de 2009, 
o percentual da Desvincula ção das Receitas da 
União incidente sobre os recursos destinados 
à manutenção e desenvolvimento do ensino 
de que trata o art. 212 da Constituição Fede-
ral; dá nova re dação aos incisos I e VII do art. 
208, de forma a prever a obrigatoriedade do 
ensino de quatro a dezessete anos e ampliar 
a abrangên cia dos programas suplementares 
para todas as etapas da educação básica, e 
dá nova redação ao § 4º do art. 211 e ao § 3º 
do art. 212 e ao caput do art. 214, com a in-
serção neste dispositivo de inciso VI.

O Congresso Nacional decreta:
As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se-

nado Fe deral, nos termos do § 3º do art. 60 da Cons-

tituição Fede ral, promulgam a seguinte Emenda ao 
texto constitucional:

Art. 1º Os incisos I e VII do art. 208 da Consti-
tuição Federal passam a vigorar com as seguintes 
altera ções:

“Art. 208.  ..............................................
I – educação básica obrigatória e gra tuita 

dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de ida-
de, assegurada inclusive sua oferta gratuita 
para todos os que a ela não tiveram acesso 
na idade própria;(NR)

 ..............................................................
VII – atendimento ao educando, em todas 

as etapas da educação básica, por meio de 
progra mas suplementares de material didático-
escolar, transporte, alimentação e assistência 
à saúde.”(NR)

Art. 2º O § 4º do art. 211 da Constituição Fe deral 
passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 211.  ..............................................  
 .......................................................................

§ 4º Na organização de seus sistemas de 
ensino, a União, os Estados, o Distrito Federal 
e os Municípios definirão formas de colabora-
ção, de modo a assegurar a universalização 
do ensino obrigatório.”(NR)

Art. 3º O § 3º do art. 212 da Constituição Fede ral 
passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 212.  ..............................................  
 .......................................................................

§ 3º A distribuição dos recursos públicos 
assegurará prioridade ao atendimento das ne-
cessidades do ensino obrigatório, no que se 
refere a universalização, garantia de padrão 
de qualidade e equidade, nos termos do plano 
nacional de educação. “(NR)

Art. 4º O caput do art. 214 da Constituição Fe-
deral passa a vigorar com a seguinte redação, acres-
cido do inciso VI:

“Art. 214 A lei estabelecerá o plano na-
cional de educação, de duração decenal, com 
o objetivo de articular o sistema nacional de 
educação em regime de colaboração e definir 
diretrizes, objetivos, metas e estratégias de im-
plementação para assegurar a manutenção e 
desenvolvimento do ensino em seus diversos 
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níveis, etapas e modalidades por meio de ações 
integradas dos Poderes Públicos das diferentes 
esferas federativas que conduzem a:

 ..............................................................
VI – estabelecimento de meta de aplica-

ção de recursos públicos em educação como 
proporção do produto interno bruto. “(NR)

Art. 5º o art. 76 do Ato das Disposições Cons-
titucionais Transitórias passa a vigorar acrescido do 
seguinte § 3º :

“Art. 76  .................................................  
 .......................................................................

§ 3º Para efeito do cálculo dos recursos 
para manutenção e desenvolvimento do ensino 
de que trata o art. 212 da Constituição, o per-
centual referido no caput deste artigo será de 
doze e meio por cento no exercício de 2009, 
5% (cinco por cento) no exercício de 2010, e 
nulo no exercício de 2011.”(NR)

Art. 6º o disposto no inciso I do art. 208 da Cons-
tituição Federal deverá ser implementado progressi-
vamente, até 2016, nos termos do Plano Nacional de 
Educação, com apoio técnico e financeiro da União.

Art. 7º Esta emenda constitucional entra em vigor 
na data da sua publicação.

A SRA. LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO) – Senador 
Expedito, agora será votada uma PEC. Eu pediria a 
V. Exª que possibilitasse ao Presidente abrir o painel 
para que pudéssemos votar e, logo em seguida, todos 
nós o homenagearíamos.

O SR. EXPEDITO JÚNIOR (PSDB – RO) – Per-
feito, perfeito.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr. 
Presidente, considero justo S. Exª continuar na tribuna 
pelo tempo necessário, porque é fundamental ouvirmos 
a explicação do Senador...

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– A Mesa adotará essa providência.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Obri-
gado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Vamos então abrir o painel.
Item 3:

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.

Passamos à discussão. (Pausa.)
Não havendo oradores, encerro a discussão.
Vamos passar à votação.
Os Srs. Senadores e as Srªs Senadoras já po-

dem votar.

(Procede-se à votação.)

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Sr. Presi-
dente, gostaria de alertar os Srs. Senadores e as Srªs 
Senadoras que temos mais uma votação, que o painel 
já está aberto. Trata-se do segundo turno da emenda 
constitucional da Senadora Lúcia Vânia. O Governo 
encaminha favoravelmente.

Então, eu pediria aos Srs. Senadores e Senadoras 
que votassem antes de se retirar. É a última votação 
nominal da noite.

O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC) – Sr. Presi-
dente, pela ordem também gostaria de pedir que todos 
os Senadores homenageassem a Senadora Lúcia Vâ-
nia, autora de uma matéria tão relevante para o País.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Até por-
que a Senadora Lúcia Vânia é protegida do Governo.

O SR. EXPEDITO JÚNIOR (PSDB – RO) – Se-
nadora Rosalba.

A Srª Rosalba Ciarlini (DEM – RN) – Como ficou 
combinado, Senador Expedito.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Peço às Srªs e Srs. Senadores que votem. O painel 
já está aberto.

Aqueles que não se encontram no Plenário que 
venham a este recinto para concluirmos a votação 
dessa matéria.

Continua com a palavra o Senador Expedito Jú-
nior.

O SR. EXPEDITO JÚNIOR (PSDB – RO) – Se-
nadora Rosalba.

A Srª Rosalba Ciarlini (DEM – RN) – Senador 
Expedito, eu gostaria aqui de também trazer o meu re-
conhecimento ao seu trabalho, trabalho que acompa-
nhei de muito perto, até porque nós falamos hoje nes-
sa grande vitória, que foi a aprovação da transposição 
dos funcionários de Rondônia. Contudo, não podemos 
esquecer o quanto foi importante, o quanto foi determi-
nante para que eles pudessem... Eu vou pedir aqui um 
favor ao Senador Agripino e ao Deputado porque, por 
favor, estou me dirigindo ao Senador Expedito Júnior. 
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(Pausa.) Obrigado a V. Exªs. Então, Senador Expedito, 
o quanto também foi importante o seu trabalho para 
a aprovação do reconhecimento da profissão de mo-
totaxistas e motoboys. Estivemos juntos, nós lutamos 
juntos, nós defendemos aquela proposta, mas eu vi, 
a cada dia e a cada instante, o seu entusiasmo, a sua 
vontade, a sua coragem e não foi diferente também 
quando da proposta para os taxistas para que eles pu-
dessem ter mais tranquilidade no seu trabalho, ficando 
donos da placa. Foram muitas e muitas as ações que o 
senhor realizou nesse período. Comparando inclusive 
com outros que já estiveram aqui muito tempo, em tão 
pouco tempo, o senhor já mostrou o quanto é capaz, 
trabalhador, determinado, defensor das questões so-
ciais, defensor dos mais humildes, defensor da justiça 
social. Então, parabéns pelo seu trabalha, Senador. E 
pode estar certo que, às vezes, Deus escreve certo 
por linhas tortas.

O SR. EXPEDITO JÚNIOR (PSDB – RO) – Mui-
to obrigado.

A Srª Rosalba Ciarlini (DEM – RN) – Às vezes, 
não; muitas vezes. E, com certeza, o senhor vai en-
contrar muita luz, muitos amigos que estarão ao seu 
lado, de mãos dadas, em muitas caminhadas em que 
o senhor vai ser vitorioso.

O SR. EXPEDITO JÚNIOR (PSDB – RO) – Mui-
to obrigado.

Senador João Tenório.
O Sr. João Tenório (PSDB – AL) – Senador Ex-

pedito Júnior, não seria surpresa a sua disposição, a 
sua coragem, neste momento, apesar do dia tumul-
tuado na sua vida política, estar aí na tribuna defen-
dendo veementemente uma das teses pelas quais V. 
Exª mais brigou. Não seria surpresa porque essa é a 
marca da personalidade de V. Exª. E presenciei isso 
aqui, sobretudo este ano, em alguns momentos em que 
V. Exª defendeu com muita força, com a mesma vee-
mência, algumas teses, alguns projetos que entendia 
serem importantes, sobretudo para o seu povo, o povo 
do seu Estado. V. Exª se supera, neste momento, pela 
força maior ainda que usou para a aprovação desse 
projeto. Eu gostaria de dizer que V. Exª, embora não 
seja um nordestino, é também um forte, como diria o 
nosso escritor que marcou definitivamente a história 
da literatura nordestina.

O SR. EXPEDITO JÚNIOR (PSDB – RO) – Mui-
to obrigado.

Senador Marconi Perillo.

O Sr. Marconi Perillo (PSDB – GO) – Senador 
Expedito, temos muito orgulho de tê-lo como nosso 
colega tucano, nosso colega no PSDB. V. Exª tem se 
revelado aqui um grande parlamentar, não só na defesa 
do seu Estado, o Estado de Rondônia, mas também 
na proposição de matérias fundamentais para o povo 
brasileiro. Em relação especificamente ao seu Estado, 
pude presenciar pelo menos dois momentos em que 
V. Exª atuou de forma decisiva e atuou com o apoio 
de todos os seus companheiros, do PSDB, do DEM e 
de outros partidos aqui na Casa. Refiro-me à questão 
do Beron. Esse era um assunto que se arrastava há 
anos, e V. Exª, com toda sua competência e prestígio, 
conseguiu um deslinde favorável à questão do Beron. 
E agora, em relação a esta PEC, onde V. Exª teve tam-
bém uma atuação impecável, ao lado dos seus cole-
gas, como o Senador Valdir Raupp, a Senadora Fátima 
Cleide, mas V. Exª soube conquistar e pôde contar com 
todos os Senadores desta Casa.

O SR. EXPEDITO JÚNIOR (PSDB – RO) – Obri-
gado.

O Sr. Marconi Perillo (PSDB – GO) – Queria 
aproveitar o aparte para parabenizar uma Senadora 
goiana, que hoje faz aqui um brilhante relatório em 
relação à Desvinculação das Receitas da União para 
uma área nevrálgica para o País, especialmente para 
as futuras gerações, que é a educação. E agora a apro-
vação desta PEC, de sua autoria, que tem também 
uma relevância muito grande em relação às metas 
que vão ser estabelecidas na área social. Refiro-me à 
Senadora Lúcia Vânia, que merece também o aplauso 
dos goianos e dos brasileiros. Senador Expedito Jú-
nior, meus cumprimentos. V. Exª, com a sua têmpera, 
com seu caráter e especialmente com sua a forma de 
se relacionar com os colegas está obtendo hoje reco-
nhecimento e apoio para esse importantíssimo projeto. 
Muito obrigado.

O SR. EXPEDITO JÚNIOR (PSDB – RO) – Muito 
obrigado. Agradeço o apoio de V. Exª e o divido com a 
Senadora Lúcia Vânia.

Gostaria de ouvir em seguida o Senador Tasso 
Jereissati.

A Srª Lúcia Vânia (PSDB – GO) – Senador Ex-
pedito, gostaria que V. Exª votasse.(Pausa.)

O SR. EXPEDITO JÚNIOR (PSDB – RO) – Já 
votei.

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

– Antes de V. Exª dar um aparte ao Senador Tasso 
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Jereissati, pediria que V. Exª me concedesse, ainda 
que não podendo fazer apartes ao plenário, testemu-
nhar o seu trabalho nesta Casa, a convivência que 
sempre tivemos, no melhor nível. Ao mesmo tempo, 
quero dizer-lhe que, com as nossas necessidades de 
trabalho, extrapolamos para, às vezes, estabelecer 
relações de amizade. V. Exª conseguiu, nesta Casa, 
incorporar muitos amigos que admiram seu trabalho 
e sua dedicação. Nesse caso especial de Rondônia, 
todos nós sabemos do seu denodo, da sua tenacidade 
e o que V. Exª fez. Quero dizer que trago um testemu-
nho, como Presidente da Casa, de sua dedicação e 
do seu desempenho.

Em meu nome pessoal, quero reiterar a amiza-
de, a solidariedade e os desejos de êxito em sua vida 
política.

O SR. EXPEDITO JÚNIOR (PSDB – RO) – Obri-
gado, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Senador Tasso, me perdoe, mas eu estava com medo 
de ele encerrar o discurso e eu não ter oportunidade 
de dizer essas palavras.

O Sr. Tasso Jereissati (PSDB – CE) – Claro, Pre-
sidente, a precedência é sua. Mas eu gostaria também 
de aproveitar e solicitar a V. Exª, Presidente Sarney, 
que coloque em votação ainda hoje o PRS nº 68, que 
autoriza o Estado do Ceará a contratar operação de 
crédito externo com o Bird, no valor de US$46 milhões. 
Essa matéria já foi aprovada, e acho que não existe 
objeção, de acordo com o Senador Romero Jucá. São 
recursos da maior importância para o nosso Estado e 
seria muito importante a sua condescendência e ge-
nerosidade ao colocar em votação.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP.) 
– O projeto já se encontra na Mesa e será votado.

O Sr. Tasso Jereissati (PSDB – CE) – Muito 
obrigado, Presidente. Mas, Senador Expedito, é um 
momento, eu sei, de muita alegria de V. Exª. E V. Exª 
disse aqui, quando estava comemorando a votação, 
a aprovação desse projeto pelo qual V. Exª lutou tanto 
aqui, praticamente dedicou os últimos meses, talvez 
até mais que meses, a esse projeto, considerando uma 
matéria fundamental na sua vida aqui como Senador 
e colocando isso como um objetivo do qual não abria 
mão, pensando sempre na população de Rondônia, 

pensando sempre nos servidores de Rondônia. E, quan-
do vê esse projeto finalmente ser aprovado, um traba-
lho que iniciou ainda com a Senadora Fátima Cleide, 
em 2003, teve também o empenho do Senador Valdir 
Raupp. Mas V. Exª foi fundamental agora. Deixa-nos 
emocionados a dedicação e a alma que V. Exª colocou 
nisso, ao mesmo tempo em que recebe uma notícia 
que deixou todos nós aqui profundamente consterna-
dos, de que teríamos a possibilidade de perder a sua 
companhia, sempre inteligente, com muito espírito 
público e principalmente voltado para o seu Estado e 
para sua população. Mas temos a consciência de que 
nós vamos perder essa companhia por muito pouco 
tempo. A consagração virá novamente das urnas, como 
veio durante a sua vida inteira. Senti, até percebi – e 
aí mostra muito do espírito de V. Exª – que, entre uma 
má notícia como essa, que o atingia muito mais pes-
soalmente, e a boa notícia que trazia alegria para tan-
ta gente de Rondônia, o seu espírito ficou muito mais 
voltado para a boa notícia de Rondônia, que superou 
a má notícia que V. Exª recebia nesse momento. Por 
isso, tenho certeza de que, apesar da tristeza que 
sentimos agora, da enorme perda que vai representar 
para nossa Bancada, da nossa convivência, das suas 
opiniões, das suas posições, da sua vivacidade aqui 
dentro, sempre participando, sempre tendo um projeto, 
sempre tendo alguma coisa a acrescentar, V. Exª vai 
fazer muita falta aqui a nós todos. Mas V. Exª sai daqui, 
ao contrário de derrotado, enormemente engrandecido 
pela vitória que conquistou exercendo o seu objetivo 
como Senador representando o seu Estado. Por isso, 
eu gostaria de deixar esta palavra, dizendo que o povo 
de Rondônia saberá responder por meio daquilo que 
é a sua vocação, das urnas, do voto, a isso que V. Exª 
também está passando hoje. Ao mesmo tempo, eu o 
parabenizo porque sei que a sua alegria é maior do 
que todas as outras desilusões que V. Exª tenha tido 
hoje também.

O SR. EXPEDITO JÚNIOR (PSDB – RO) – Muito 
obrigado, Senador Tasso Jereissati.

Ouço agora a Senadora Marisa Serrano.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – 

AP) – Peço licença ao Plenário para apurarmos o 
resultado.

(Procede-se a apuração)
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – 
AP) – Votaram SIM 52 Senadores. Não houve voto 
contrário.

Não houve abstenção.
Total: 52 votos.
A emenda foi aprovada.
A matéria vai à Câmara dos Deputados.
Parabéns à Senadora Lúcia Vânia.

É a seguinte a matéria aprovada:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  
Nº 29, DE 2003

EMENDA CONSTITUCIONAL Nº , DE 2009

Altera o art. 193 da Constituição Fe-
deral.

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se-
nado Federal, nos termos do § 3º do art. 60 da Cons-
tituição Federal, promulgam a seguinte Emenda ao 
texto constitucional.

Artigo único. O art. 193 da Constituição Federal 
passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 193. A ordem social tem, como base, 
o primado do trabalho e, como objetivo, o bem-
estar e a justiça sociais, a serem avaliados 
por meio de indicadores de responsabilidade 
social, nos termos de lei complementar.”(NR)

O SR. EXPEDITO JÚNIOR (PSDB – RO) – Se-
nadora Marisa Serrano.

A Srª Marisa Serrano (PSDB – MS) – Eu gos-
taria, Senador Expedito, de cumprimentá-lo e de dizer 
que todos nós aqui estamos em um misto de alegria e 
tristeza. Eu imagino como V. Exª deve estar. Como V. 
Exª disse, esse era o projeto da sua vida. Se esse era 
o projeto da sua vida, sua alegria é muito maior do que 
a tristeza, eventual, passageira, que tenho certeza que 
V. Exª está sofrendo hoje. Quando estivemos em Ron-
dônia, vimos o carinho do seu povo. Vimos como eles 
o agasalharam, com todo o carinho possível, com todo 
o sentimento de generosidade. Quero dizer que aqui 
V. Exª conquistou amigos, conquistou todos aqueles 
que têm bom coração. V. Exª hoje viu que o resultado 
foi por unanimidade, pelo menos para deixar registra-
do o nosso carinho. Quero aproveitar, Sr. Presidente e 
Senador Expedito Júnior, para também cumprimentar 
a Senadora Lúcia Vânia, a Senadora Fátima Cleide e 
o Senador Valdir Raupp. Quero dizer que em relação à 
outra PEC tão importante que votamos aqui hoje, que 
é a PEC da DRU, que é trazer dinheiro para educação, 
todos nós somos favoráveis. A minha luta de quarenta 

anos na educação é para isto. É claro e evidente que 
houve alguns problemas na PEC, que demandavam 
discussões, como, por exemplo, a obrigatoriedade de 
frequentar a escola a partir dos quatro anos de idade. 
Isto não foi discutido. Seria bom que nós pudéssemos 
ter tido uma audiência pública aqui e que a Comissão 
de Educação pudesse ter participado dessa discussão. 
Não foi possível, mas, mesmo assim, foi por unanimi-
dade. Todo mundo votou a favor porque falou mais alto, 
e fala mais alto, o recurso que precisamos colocar na 
educação. Isso não invalida que depois nós discutamos 
mudanças na LDB e mudanças, talvez, no Estatuto da 
Criança e do Adolescente, para podermos equacionar 
alguns problemas que possam ter havido. Deixo aqui 
um abraço muito grande.

O SR. EXPEDITO JÚNIOR (PSDB – RO) – Mui-
to obrigado.

Senador Jarbas Vasconcelos.
O SR. FLÁVIO TORRES (PDT – CE) – Sr. Pre-

sidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 

– Senador Flávio Torres.
O SR. FLÁVIO TORRES (PDT – CE. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu queria pe-
dir a V. Exª para abrir o painel de votação para a PEC 
do Ceará enquanto os Senadores se manifestam.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Como a votação, sendo aberta, pode ser feita em 
qualquer sessão e vendo que o quorum está rarean-
do no plenário, solicito que não adiemos a votação da 
outra Emenda à Constituição.

O SR. EXPEDITO JÚNIOR (PSDB – RO) – Se-
nador Jarbas Vasconcelos.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Por uma medida de prudência, para que a matéria 
não seja prejudicada.

O Sr. Jarbas Vasconcelos (PMDB – PE. Com 
revisão do aparteante.) Senador Expedito Júnior, eu 
gostaria de fazer duas colocações. Primeiro, quero 
destacar o seu espírito guerreiro. Eu sou um Senador 
que frequenta com regularidade o plenário e sempre 
presenciei o seu espírito de luta, a sua tenacidade, a 
sua persistência em torno dessa causa e de outras do 
Estado de Rondônia, que V. Exª tão bem aqui represen-
ta. Por outro lado, Senador Expedito, quero lamentar a 
decisão adotada hoje pelo Supremo Tribunal Federal 
com relação à perda do seu mandato. A Justiça, neste 
País, deveria sustar momentaneamente a apreciação 
de qualquer processo contra vereador, deputado esta-
dual, deputado federal, senador da República e gover-
nador de Estado, enquanto não analisar a questão da 
campanha antecipada deflagrada pelo Presidente da 
República. Enquanto o Presidente da República não 
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for enquadrado ou enquanto a Justiça Eleitoral ou a 
Corte Suprema deste País não disser claramente que 
a campanha pode ser feita, que o presidente Lula pode 
colocar a Ministra Dilma debaixo do braço e percorrer 
o País todo, com dinheiro público, fazendo a campa-
nha da sua eventual sucessora, não deveria apreciar 
qualquer processo. Enquanto a Justiça Eleitoral não se 
manifestar sobre isso, não dá para ficar cassando vere-
adores, cassando governadores de Estado. É preciso 
que a Justiça, em um país que está se desenvolven-
do, está pronto para dar um salto qualitativo à frente, 
um país que começa a chamar a atenção do mundo, 
porque venceu a inflação em governos anteriores, 
porque fez a Lei de Responsabilidade Fiscal lá atrás, 
porque resolveu o problema inflacionário, se adeque a 
esse momento. Mas num momento inoportuno, cassa 
o mandato de V. Exª. Por um dever de justiça, a Justiça 
Brasileira deveria ter o cuidado de anunciar ao País 
se vai resolver enquadrar o Presidente da República 
ou se vai libera– lo, para que ele, nesses dois meses, 
novembro e dezembro, e em todo o primeiro semes-
tre de 2010, possa fazer campanha política às custas 
do contribuinte.

O SR. EXPEDITO JÚNIOR (PSDB – RO) – Se-
nador Valadares.

Obrigado Senador Jarbas.
O Sr. Antonio Carlos Valadares (Bloco/PSB – 

SE) – Senador Expedito Júnior, a vida política traz seus 
efeitos, suas consequências, traz alegria e felicidade 
como a que V. Exª está vivendo agora conosco, com a 
aprovação dessa matéria pela qual sempre lutou nes-
ta Casa. É a consagração de um trabalho legislativo 
construtivo, produtivo, em favor da Nação, em favor do 
País, em favor do seu Estado, do seu povo, que tan-
to V. Exª ama e considera. E há outros momentos de 
tristeza, de constrangimento, de aperto e de pressão. 
Mas esses momentos são vencidos pela pertinácia, 
pela tenacidade, pela coragem e pelo devotamento, 
que não faltam a V. Exª. Neste momento em que V. Exª 
volta para o seu Estado engrandecido pelo apoio, pela 
solidariedade e pelo reconhecimento do seus colegas, 
V. Exª haverá de receber a devida homenagem e a 
devida gratidão, pelo que V. Exª realizou.

O SR. EXPEDITO JÚNIOR (PSDB – RO) – Obri-
gado.

O Sr. Antonio Carlos Valadares (Bloco/PSB 
– SE) – Faça como a águia, que, depois de perder o 
bico, de perder as penas, de perder as suas garras, 
depois de 150 dias, voltou inteiramente renovada para 
enfrentar a luta e os seus adversários. Meus parabéns 
a V. Exª.

O SR. EXPEDITO JÚNIOR (PSDB – RO) – Mui-
to obrigado. 

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

– Senador Mário Couto.
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – A soli-

citação do Senador Tasso Jereissati, feita ainda há 
pouco a V. Exª, é uma votação nominal, ou melhor, 
é uma votação simbólica, que podemos fazer agora 
imediatamente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Eu ia pedir ao Plenário – antes de V. Exª falar – que 
concordasse, e ao Senador Expedito, com que nós pu-
déssemos prosseguir votando com as matérias cujas 
votações sejam simbólicas.

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Pronto, 
Sr. Presidente. Com certeza o Plenário acata, e nós 
agradecemos a V. Exª, logicamente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Se o Plenário concorda, eu vou submeter a voto o 
Projeto de Resolução nº 68.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Item 4:

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 68, DE 2009

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Resolução nº 68, de 2009, da Comissão de 
Assuntos Econômicos, tendo como Relator o 
Senador Antonio Carlos Valadares, que auto-
riza o Estado do Ceará a contratar operação 
de crédito externo, com garantia da União, com 
o Banco Internacional para Reconstrução e 
Desenvolvimento, no valor de até US$46 mi-
lhões (quarenta e seis milhões de dólares dos 
Estados Unidos da América).

Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, está encer-

rada a discussão.
Em votação. (Pausa.)
Sem manifestação contrária.
Aprovado.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/

PSB – SE) – Sr. Presidente...
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Sr. Pre-

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

– Em votação a redação final. (Pausa.)

É o seguinte o parecer da Comissão Di-
retora oferecendo a redação final:

PARECER Nº 1.870, DE 2009 
(Da Comissão Diretora)

Redação Final do Projeto de Resolu-
ção nº 68, de 2009.
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A Comissão Diretora apresenta a redação final 
do Projeto de Resolução nº 68, de 2009, que autoriza 
o Estado do Ceará a contratar operação de crédito 
externo, com garantia da União, com o Banco Interna-
cional para Reconstrução e Desenvolvimento, no valor 
de até US$46.000.000,00 (quarenta e seis milhões de 
dólares dos Estados Unidos da América).

Sala de Reuniões da Comissão, 28 de outubro 
de 2009.

ANEXO AO PARECER Nº 1.870, DE 2009

Redação Final do Projeto de Resolu-
ção nº 68, de 2009.

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, 
Presidente, nos termos do art. 48, inciso XXVIII, do 
Regimento Interno, promulgo a seguinte

RESOLUÇÃO Nº , DE 2009

Autoriza o Estado do Ceará a contratar 
operação de crédito externo, com garantia 
da União, com o Banco Internacional para 
Reconstrução e Desenvolvimento, no valor 
de até US$46,000,000.00 (quarenta e seis 
milhões de dólares norte- americanos).

O Senado Federal resolve:
Art. 1º É o Estado do Ceará autorizado a contratar 

operação de crédito externo, com garantia da União, com 
o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvi-
mento (BIRD) no valor de até US$46,000,000.00 (quarenta 
e seis milhões de dólares norte-americanos).

Parágrafo único. Os recursos dessa operação de 
crédito destinam-se ao financiamento parcial do Proje-
to de Desenvolvimento Econômico Regional do Ceará 
(Cidades do Ceará – Cariri Central).

Art. 2º A operação de crédito referida no art. 1º 
deverá ser realizada nas seguintes condições:

I – devedor: Estado do Ceará;
II – credor: Banco Internacional para Reconstru-

ção e Desenvolvimento;

 III – garantidor: República Federativa do Brasil;
IV – valor: até US$46,000,000.00 (quarenta e seis 

milhões de dólares norte- americanos);
V – modalidade: empréstimo com margem fixa;
VI – prazo de desembolso: até 31 de dezembro 

de 2014;
VII – amortização: em 30 (trinta) parcelas se-

mestrais consecutivas e, na medida do possível iguais 
pagas nos dias 15 dos meses de abril e outubro de 
cada ano vencendo-se a primeira em 15 de abril de 
2019 e a última em 15 de outubro de 2033 sendo que 
cada uma das parcelas corresponderá a 3,33% (três 
inteiros e trinta e três centésimos por cento) do valor 
total do empréstimo à exceção da última que será de 
3.43% (três inteiros e quarenta e três centésimos por 
cento);

VIII – juros: exigidos semestralmente nas mes-
mas datas de pagamento da amortização e calcula-
dos sobre o saldo devedor periódico do empréstimo, 
a uma taxa composta pela Libor semestral para dólar 
norte-americano, acrescidos de um spread a ser de-
terminado pelo Bird a cada exercício fiscal e fixado na 
data de assinatura do contrato:

IX – juros de mora: até 0,50% a.a. (cinquenta 
centésimos por cento ao ano), acrescidos aos juros 
devidos e não pagos em até 30 (trinta) dias após a 
data prevista para o seu pagamento;

X – comissão à vista: 0,25% (vinte e cinco cen-
tésimos por cento) sobre o valor do empréstimo a ser 
debitada na data em que o contrato entrar em efeti-
vidade,

§ 1º As datas de pagamentos do principal e dos 
encargos financeiros, bem como dos desembolsos 
previstos poderão ser alteradas em função da data de 
assinatura do contrato de empréstimo.

§ 2º É facultado ao mutuário, a qualquer momen-
to, solicitar a Conversão dos Termos do Empréstimo, 
de forma a utilizar os produtos de cobertura de riscos 
oferecidos pelo Bird, de conversão de moedas e ta-
xas de juros, bem como o estabelecimento de tetos e 
bandas de flutuação da taxa de juros, com pagamento 
de comissão ao referido Banco.

Art. 3º É a União autorizada a conceder garantia 
ao Estado do Ceará na contratação da operação de 
crédito externo referida nesta Resolução.

Parágrafo único. O exercício da autorização pre-
vista no caput é condicionado a que o Estado do Ce-
ará celebre contrato com a União para concessão de 
contragarantias, sob a forma de vinculação das receitas 
de que tratam os arts. 155, 157 e 159, nos termos do § 
4º do art. 167, todos da Constituição Federal, e outras 
garantias em Direito admitidas, podendo o Governo 
Federal requerer as transferências de recursos neces-
sários para cobertura dos compromissos honrados di-
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retamente das contas centralizadoras da arrecadação 
do Estado ou das transferências federais.

Art. 4º O prazo máximo para o exercício da pre-
sente autorização é de 540 (quinhentos e quarenta) 
dias, contado a partir da vigência desta Resolução.

Art. 5º Esta resolução entra em vigor na data de 
sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – 
AP) – Não havendo também manifestação contrária, 
considero-a aprovada. 

A matéria vai à promulgação.
Está aprovada.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Blo-

co/PSB – SE) – Sr. Presidente, somente para pedir a 
V. Exª que, ao final da sessão, coloque em votação o 
requerimento, lido na sessão de ontem, que trata de 
uma sessão especial em homenagem aos Municípios 
brasileiros. Se V. Exª puder nos atender, gostaríamos 
de agradecer.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Sr. Presi-
dente, eu queria pedir os Decretos Legislativos nºs 800 
e 816, que estão sobre a mesa, e o Projeto de Lei da 
Câmara nº 130, que já estava na pauta. São matérias 
que não têm nenhum tipo de votação nominal.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Sr. Presidente, um breve registro...

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr. 
Presidente, há também a matéria dos cerimonialistas, 
que é solicitação do Senador Eduardo Azeredo.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Vamos chegar aos cerimonialistas. Primeiro, vamos 
votar aqui.

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

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Item 5:

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.

Em discussão o projeto e a emenda, em turno 
único. (Pausa.)

Não havendo quem peça a palavra, está encer-
rada a discussão.

Submeto à votação.
Em votação o projeto, sem prejuízo da emenda.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam quei-

ram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Em votação a emenda.
As Srªs e os Srs Senadores que a aprovam quei-

ram permanecer sentados. (Pausa.)
Também aprovada.

São as seguintes o projeto e a emenda 
aprovados:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA  
Nº 196 DE 2008 

(Nº 34/2007 na Casa de Origem,  
do Deputado Cássio Toniguchi)

Altera os arts. 32 e 33 da Lei nº 10.257, 
de 10 de julho de 2001, que dispõe sobre o 
Estatuto da Cidade. (incentivos para cons-
truções ecologicamente sustentáveis).

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Os arts. 32 e 33 da Lei nº 10.257, de 10 

de julho de 2001, passam a vigorar com as seguintes 
alterações:

“Art. 32.  ................................................  
 .......................................................................

§ 2º.  ......................................................  
 .......................................................................

III – a concessão de incentivos a opera-
ções urbanas que utilizam tecnologias visan-
do a redução de impactos ambientais, e que 
comprovem a utilização, nas construções e 
uso de edificações urbanas, de tecnologias 
que reduzam os impactos ambientais e eco-
nomizem recursos naturais, especificadas as 
modalidades de design e de obras a serem 
contempladas.” (NR)

“Art. 33.  ................................................  
 .......................................................................

VI – contrapartida a ser exigida dos pro-
prietários, usuários permanentes e investidores 
privados em função da utilização dos benefí-
cios previstos nos incisos I, II, e III do § 2º do 
art. 32 desta Lei;

 ..............................................................
VIII – natureza dos incentivos a serem 

concedidos aos proprietários, usuários per-
manentes e investidores privados, uma vez 
atendido o disposto no inciso III do § 2º do art. 
32 desta Lei.

 .................................................... ” (NR)
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Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

EMENDA Nº 1 – CMA

Acrescente-se inciso XVII ao art. 2º da Lei nº 
10.257, de 10 de julho de 2001, que passa a vigorar 
com a seguinte redação:

“Art. 2º  ..................................................
 ..............................................................
XVII – estímulo à utilização, nos parcela-

mentos do solo e nas edificações urbanas, de 
sistemas operacionais, padrões construtivos e 
aportes tecnológicos que objetivem a redução 
de impactos ambientais e a economia de re-
cursos naturais. (NR)”

Sala da Comissão, 4 de agosto de 2009.

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

O SR. TASSO JEREISSATI (PSDB – CE) – Sr. 
Presidente...

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Em discussão a redação final. (Pausa.)

É o seguinte o parecer da Comissão Di-
retora oferecendo a redação final:

PARECER Nº 1.871, DE 2009 
(Da Comissão Diretora)

Redação final da Emenda do Senado 
ao Projeto de Lei da Câmara nº 196, de 2008 
(nº 34, de 2007, na Casa de origem).

A Comissão Diretora apresenta a redação final 
da Emenda do Senado ao Projeto de Lei da Câmara nº 
196, de 2008 (nº 34, de 2007, na Casa de origem), 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.

Sala de Reuniões da Comissão, 28 de outubro 
de 2009.

ANEXO AO  PARECER Nº 1.871, DE 2009

Redação final da Emenda do Senado 
ao Projeto de Lei da Câmara nº 196, de 2008 
(nº 34, de 2007, na Casa de origem).

Altera os arts. 32 e 33 da Lei nº 10.257, 
de 10 de julho de 2001, que dispõe sobre o 
Estatuto da Cidade.

EMENDA ÚNICA 
(Corresponde à Emenda nº 1 – CMA)

Acrescente-se inciso XVII ao art. 2º da Lei nº 
10.257, de 10 de julho de 2001, que passa a vigorar 
com a seguinte redação:

“Art. 2º  ..................................................
 ..............................................................
XVII – estímulo à utilização, nos parcela-

mentos do solo e nas edificações urbanas, de 
sistemas operacionais, padrões construtivos e 
aportes tecnológicos que objetivem a redução 
de impactos ambientais e a economia de re-
cursos naturais.” (NR)

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Também sem nenhuma objeção do Plenário, encer-
rada a discussão.

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

ram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria volta à Câmara dos Deputados.
O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB – 

ES) – Sr. Presidente...
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 

Sr. Presidente, uma breve...
O SR. TASSO JEREISSATI (PSDB – CE. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu queria apenas 
agradecer V. Exª por ter colocado em votação, com a 
presteza de sempre, o projeto que autoriza o emprés-
timo de 46 milhões, feito pelo Banco do Desenvolvi-
mento Econômico ao Estado do Ceará. É um projeto 
importantíssimo para a infraestrutura. Com certeza, 
ele chegará em um momento muito oportuno em que 
são feitos grandes investimentos no nosso Estado. Por 
isso, queremos agradecer.

Infelizmente, a Senadora Patrícia, que está acom-
panhando esse projeto muito de perto, não pôde es-
tar aqui, mas está pedindo que, em nome dela, eu 
agradeça.

O Senador Flávio Torres também se empenhou 
na aprovação desse projeto e desses recursos, e o 
Senador Inácio Arruda, que não está aqui neste mo-
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mento, com certeza, também agradece a V. Exª por 
essa presteza e por essa determinação.

Muito obrigado.
O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB – ES. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu também 
gostaria de fazer uma inclusão. Eu fiz dois pedidos de 
regime de urgência: para um projeto que transforma 
Santana do Livramento em capital da integração do 
Mercosul – o Prefeito esteve visitando V. Exª recente-
mente e nos recebeu lá –; e para um outro projeto que 
cria um Fundo de Amparo ao Idoso, do Deputado Beto 
Albuquerque. São dois regimes de urgência que eu so-
licitei e gostaria de pedir sua inclusão em pauta.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– São projetos de requerimento de urgência os de V. 
Exª, não é? Pedidos de requerimento de urgência. Eu 
vou submeter, estamos votando matérias...

O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB – 
ES) – Muito obrigado.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, permita-me en-
caminhar a V. Exª relevante notícia dos principais jor-
nais da Venezuela, de Caracas, hoje, inclusive os da 
oposição ao Governo Hugo Chávez, que destacam a 
presença, ontem, do Prefeito Antonio Ledesma. Segun-
do os jornais: “Ledesma critica Chávez, porém, apóia 
o ingresso...” São todos no mesmo sentido, mas são 
notícias de primeira página que deram grande desta-
que à visita do Prefeito Antonio Ledesma.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Peço que não deixemos o Senador Expedito... Ele 
já teve a bondade, e eu quero continuar com ele na 
tribuna.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Agora 
é a oportunidade de nós ouvirmos o Senador Expedito 
Júnior, com o respeito devido pelo Plenário a S. Exª.

O SR. EXPEDITO JÚNIOR (PSDB – RO. Sem 
revisão do orador.) – Muito obrigado.

Ouço o Senador César Borges.
O Sr. César Borges (Bloco/PR – BA) – Senador 

Expedito Júnior, eu gostaria de fazer este aparte para 
dizer que uma das experiências gratificantes que tive 
aqui nesta Casa foi a de ter sido colega de V. Exª no 
Partido da República. Quando entrei, encontrei V. Exª 
lá. Tivemos uma convivência fraterna e tínhamos po-
sições muito parecidas dentro do Partido. Para mim, 
foi uma satisfação muito grande tê-lo como colega de 
Partido – já era colega Senador e fui colega de Partido. 
Lamentei quando V. Exª saiu. Acho que se comete uma 
grave injustiça quando se tira um mandato conquistado 
nas urnas. Hoje, lamentavelmente, existe essa judicia-

lização. As eleições não terminam após as eleições, 
apuradas as urnas; continuam na Justiça. Então, tenho 
certeza de que V. Exª vai deixar muita saudade nesta 
Casa, mas também V. Exª é um exemplo de amor ao seu 
Estado. As suas conquistas aqui sempre foram feitas 
com muita determinação, muita coragem. Em qualquer 
assunto em que se envolvia, V. Exª o fazia com paixão, 
com determinação e, quando se falava em Rondônia, V. 
Exª se transformava num leão, num guerreiro indomá-
vel, lutando sempre para levar benefícios ao povo de 
sua terra. Sei que V. Exª sai daqui para grandes voos 
em Rondônia. E quero lhe dizer que, aonde for V. Exª, 
estarei ao seu lado como seu amigo.

O SR. EXPEDITO JÚNIOR (PSDB – RO) – Mui-
to obrigado.

O Sr. César Borges (Bloco/PR – BA) – Portanto, 
que Deus o guarde e lhe dê um futuro de sucesso.

O SR. EXPEDITO JÚNIOR (PSDB – RO) – Ouço 
o Senador Mão Santa.

O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – Senador Expe-
dito Júnior, eu estava lá em cima, ao lado do Presiden-
te Sarney, e desci. Mas importante mesmo foi aquele 
que estava lá em baixo, subiu às montanhas e disse: 
Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. 
Eles serão saciados. Bem-aventurados os perseguidos 
pela justiça. Eles terão o Reino dos Céus. Isso falou 
Cristo. Agora, eu falo aqui a V. Exª: o reino dos céus é 
negócio divino, eu não posso garantir. Mas uma coisa 
eu garanto – eu aqui, o pai da Pátria. Passei por isso. 
Quero dizer o seguinte: jamais tirarão Expedito Júnior 
e sua “Adalgiza”, que é a Valdelice (Val), encantado-
ra esposa, dos corações de homens e mulheres, dos 
pobres, humildes e necessitados, dos que não tinham 
esperança e hoje têm pela ação que V. Exª demonstra. 
Jamais tirarão V. Exª do coração. Esta Casa vive este 
momento. Mas Shakespeare disse que não há bem 
ou mal; o que vale é a interpretação. Neste momen-
to, V. Exª deixou de ser aquele líder lá de Porto Velho, 
do Território que hoje V. Exª efetiva, um Estado. V. Exª 
passou a ser hoje uma figura nacional. V. Exª aper-
feiçoou a democracia quando deu o grito de igualda-
de – liberdade, igualdade e fraternidade. V. Exª viveu 
isso com seu estoicismo, sua liderança, sua simpatia. 
Esse “a zero” aqui foi V. Exª. V. Exª cativou, conquis-
tou, engrandeceu. Então, quem planta colhe. Lembre-
se e olhe para este Plenário. Isto é um desígnio dos 
grandes homens. Bem daqui tiraram, daí onde está 
Lúcia Vânia, encantadora mulher brasileira, Juscelino 
Kubitschek de Oliveira. Tiraram aí. Cadê a Justiça? 
Ele apelou. Nada. E V. Exª... Eu te digo, com toda as-
sertiva: a democracia é o povo. V. Exª canta, o povo 
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é o poder, e V. Exª hoje pode cantar, como Roberto 
Carlos, que disse: “um milhão de amigos”. V. Exª tem 
esse um milhão de amigos lá no seu território. V. Exª 
voltará para cá. O Reino do Céu, não sei, isso é negó-
cio de Deus. E o Filho dele disse. E V. Exª já está bem 
encaminhado, porque só falou a verdade. Ó o Gover-
no do Estado lá. V. Exª tem perspectivas invejáveis. E 
o País está entristecido, e esta Casa, do mesmo jeito 
que se entristeceu quando tiraram daqui Juscelino Ku-
bitschek de Oliveira. Mas eu terminaria com ele. Da-
qui, tiraram daqui, cassado, neste País que estamos 
a construir. Ele disse: “É melhor sermos otimistas; o 
otimista pode errar, mas o pessimista já nasce errado 
e continua errado”. E V. Exª foi esse otimista, esqueceu 
esses espinhos e ofereceu a flor da justiça, a verda-
deira justiça. V. Exª que é o exemplo. V. Exª trouxe ao 
servidor público de Rondônia a justiça. E eu ficaria, 
como médico, com meu líder, da minha geração, que 
disse: “Se és capaz de tremer de indignação por uma 
injustiça ocorrida em qualquer lugar do mundo, és meu 
companheiro”. Então, quero ser o companheiro de V. 
Exª, e vou buscar a Bíblia: chorai nos momentos de 
dificuldade, mas se exaltai nas alegrias com o povo, 
o bravo povo de Rondônia, cujo nome vem do nosso 
Rondon. Vamos nos inspirar na bravura de Rondônia, 
no altruísmo de Rondônia, no objetivo de Rondônia 
e mandá-lo de volta para cá ou para governar o seu 
povo, que é o povo de Rondônia.

O SR. EXPEDITO JÚNIOR (PSDB – RO) – Muito 
obrigado, Senador Mão Santa.

Senador Sérgio Guerra, Presidente do meu par-
tido.

O Sr. Sérgio Guerra (PSDB – PE) – Sr. Presiden-
te José Sarney, Senador Expedito. V. Exª eu conheço 
de algum tempo e esse tempo não me permitiu a fre-
quência de compartilhamentos que eu gostaria de ter 
feito. Mas eu aprendi alguma coisa com V. Exª. Primei-
ro que V. Exª é uma pessoa extremamente simpática, 
é uma pessoa que fala com franqueza. Eu assisti, no 
episódio da CPMF, à sua capacidade de resistência, 
à sua firmeza. Muitas pessoas chegavam para mim 
e diziam: “O Expedito vai ceder; o Expedito não vai 
manter essa posição”. As pressões eram muito fortes; 
as conveniências para votar do lado do Governo, es-
pecialmente naquele momento em que V. Exª estava 
no partido aliado, eram conveniências muito grandes. 
Mas o senhor levantou a cabeça, com a mesma tran-
quilidade de sempre, com a mesma alegria que pauta 
todos os seus dias, e disse: “Podem contar comigo”. E 
foi assim: firme, tranquilo, seguro, companheiro, uma 
pessoa de muita qualidade. É evidente que, na vida, a 

gente enfrenta problemas, incompreensões, injustiças. 
Muitas vezes não se percebe com clareza as qualidades 
de alguns, e elas não são tão potencializadas. O seu 
povo conhece V. Exª, porque fui lá e vi. Vi três, quatro 
mil pessoas entusiastas de V. Exª, do seu mandato e 
das suas possibilidades no seu Estado. Sou político 
com alguma experiência e vi que o povo que estava 
ali já o havia julgado há muito tempo, e continuam a 
julgá-lo da mesma maneira: um representante qualifi-
cado do povo do seu Estado. E V. Exª foi isto aqui: um 
representante qualificado do povo do seu Estado. Um 
colega, um companheiro excelente. Nós, do PSDB, 
recebemos V. Exª com muita satisfação mesmo. Uma 
outra pessoa, cheia de preconceitos e de pouca razão, 
perguntava-me: “Por que o Senador Expedito, se ele 
está ameaçado disso ou daquilo?” Eu disse: “Porque 
o Senador Expedito convivemos com ele aqui”. E aqui 
as pessoas aparecem. Não adianta. Os que pensam 
que são espertos e não mostram a sua atitude apa-
recem. Os que se fazem de corajosos e que no fundo 
não o são surgem e aparecem também. Os que são 
corajosos de fato, no momento oportuno, mostram a 
sua coragem. Os que têm firmeza expõem a sua fir-
meza na hora certa. Os defeitos de cada um de nós 
também aparecem nesta convivência na qual a gente 
todo dia é obrigado a decidir, a votar e a expor nosso 
ponto de vista. Quero dizer que, nesse episódio todo, 
sem nenhum exagero... Não é porque hoje é o dia em 
que talvez a gente tenha a infelicidade de perder a sua 
convivência, mas quero dizer, com absoluta honestida-
de, que V. Exª é um Parlamentar muito bom, um político 
muito bom, que vai ser muita coisa no seu Estado. E, 
não sei, muita gente quer que o senhor volte para cá. 
Eu, como brasileiro, prefiro que o senhor volte para 
governar o seu Estado e o seu povo, o povo do seu 
Estado também. Um abraço, e estamos juntos.

O SR. EXPEDITO JÚNIOR (PSDB – RO) – Muito 
obrigado, Presidente.

Senadora Lúcia Vânia.
A Srª Lúcia Vânia (PSDB – GO) – Senador Ex-

pedito, em primeiro lugar, gostaria de agradecer a V. 
Exª pela sua generosidade durante este período de 
votação, quando V. Exª pacientemente esperou que as 
outras matérias fossem votadas. Portanto, quero aqui 
agradecer a V. Exª e, neste momento importante da 
sua vida política, gostaria de me associar aos demais 
Parlamentares que aqui falaram para testemunhar a 
luta de V. Exª. Eu a acompanhei muito de perto e V. Exª 
sempre me chamou a atenção pelo entusiasmo, pela 
ousadia, pelo atrevimento mesmo de enfrentar situa-
ções e tomar decisões. Quem acompanhou V. Exª na 
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área social e pôde ver o quanto V. Exª ajudou as pes-
soas mais humildes deste País pode, neste momento, 
juntamente com todos nós, lamentar essa sua ausência 
aqui do Senado da República. Mas saiba V. Exª que 
o dia de hoje foi muito importante porque mostramos 
ao País inteiro a sua capacidade, a sua lealdade. Aci-
ma de tudo, foi mostrada a imagem positiva que V. Exª 
construiu nesta Casa.

O SR. EXPEDITO JÚNIOR (PSDB – RO) – Obri-
gado.

A Srª Lúcia Vânia (PSDB – GO) – Imagino que 
muitos outros estejam como eu, hoje, lamentando essa 
ação abrupta que o retira desta Casa ou que tenta cei-
far a sua carreira política tão promissora, tão bonita. 
Tenho certeza de que Deus vai guiar os seus passos 
e que vai fazê-lo, sim, responsável pelo seu Estado, 
dando-lhe, ainda muito jovem, a condição de governá-
lo. Portanto, essa é a maior compensação. Que V. Exª 
leve toda a nossa amizade, o nosso carinho e, acima de 
tudo, o nosso entusiasmo, o meu pessoalmente. Des-
de o primeiro momento em que o vi aqui, senti que V. 
Exª, apesar de muito jovem, poderia dar muitas lições 
àqueles que há muito tempo estão na vida pública. Um 
abraço, meu carinho e meu reconhecimento.

O SR. EXPEDITO JÚNIOR (PSDB – RO) – Muito 
obrigado, Senadora.

O Sr. Renato Casagrande (Bloco/PSB – ES) – 
Posso?

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

O Sr. Renato Casagrande (Bloco/PSB – ES) – 
Concede-me um aparte, Senador Expedito, depois do 
Senador Heráclito?

O SR. EXPEDITO JÚNIOR (PSDB – RO) – De-
pois do Senador Heráclito. Em seguira, será V. Exª, 
Senador Casagrande.

O Sr. Heráclito Fortes (DEM – PI) – Agradeço 
a V. Exª esta oportunidade. Queria dizer a V. Exª que 
existe um fenômeno, que é um privilégio dos cariocas. 
As baleias que se perdem nas correntes marinhas 
aproximam-se da praia de Ipanema e lutam para retor-
nar ao mar. É uma luta terrível, é uma luta incessante, 
mas elas, quando notam que o retorno é impossível, 
não desistem e ficam aproximadamente a um quilôme-
tro, no máximo, da praia e, sabendo que não poderão 
retornar ao seu habitat, ficam por horas a fio fazendo 
evoluções, nadando e encantando os turistas. Morrem 
trabalhando, morrem fazendo aquele espetáculo que 
encanta a todos. E eu via V. Exª hoje aqui e me lembra-
va muito desse fenômeno. Sou testemunha do quanto 
V. Exª lutou todo esse período para permanecer nes-

ta Casa. Mas hoje, diante de uma decisão remetida à 
Mesa pelo Supremo – decisão até discutida do ponto 
de vista legal –, V. Exª repetiu esse processo e está 
aqui nessa tribuna mostrando a Rondônia e ao Brasil 
como é que se termina um ciclo da vida, um manda-
to, como é que se luta de pé, como é que se, até a 
última hora, mostra ao seu Estado e ao País o porquê 
da presença de V. Exª nesta Casa. V. Exª só tem uma 
diferença. Infelizmente, as baleias não retornam; elas 
morrem. V. Exª está apenas encerrando um ciclo para 
renascer logo, logo, no raiar do próximo ano, e com a 
opção que será definida pelos seus conterrâneos de ir 
para o Governo do Estado ou voltar a esta Casa. É uma 
decisão que caberá a V. Exª e ao povo do seu Estado. 
Eu quero apenas lhe dizer e testemunhar, como seu 
colega de Câmara dos Deputados, como seu colega de 
Senado Federal, que a convivência que nós tivemos – 
a convivência que V. Exª teve não só comigo, mas com 
toda esta Casa – foi uma convivência de aprendizado 
porque, apesar da juventude, V. Exª trouxe para cá uma 
garra que faz inveja a todos. V. Exª trouxe para cá uma 
maneira de combater e, acima de tudo, de lutar por um 
Estado que enfrenta dificuldades, um Estado do Norte 
brasileiro, um Estado pobre. V. Exª não foi uma baleia, 
mas foi um leão durante todo esse tempo. E tenho 
certeza de que o povo do seu Estado irá reconhecer 
e irá consagrá-lo novamente nas urnas, que é o que 
nos conforta. Portanto, meu caro Senador Expedito, o 
retorno de V. Exª à vida pública é uma questão de dias, 
até porque, mais cedo ou mais tarde, a virtude triunfa 
sempre, diz Eclesiastes. Muito obrigado.

O SR. EXPEDITO JÚNIOR (PSDB – RO) – Eu 
é que agradeço.

Senador Casagrande.
O Sr. Renato Casagrande (Bloco/PSB – ES) 

– Senador Expedito, também não poderia deixar de 
manifestar a minha posição.

O SR. EXPEDITO JÚNIOR (PSDB – RO) – E a 
sua fala para mim é muito importante, porque nós te-
mos brigado muito nas comissões.

O Sr. Renato Casagrande (Bloco/PSB – ES) – 
Brigado não; temos discutido.

O SR. EXPEDITO JÚNIOR (PSDB – RO) – É. 
Brigado no bom sentido.

O Sr. Renato Casagrande (Bloco/PSB – ES) – 
No bom sentido. Mas discutido sempre com a posição 
de defesa de ideias e pensamentos. Mas eu imagino a 
situação que V. Exª está vivendo neste momento, com 
essa decisão do Supremo. Por mais que pudesse ser 
esperada, todos nós que estamos numa situação como 
essa sempre achamos que poderemos administrá-la. 
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Acho também que V. Exª está enfrentando com muita 
altivez este momento. Quero primeiro fazer esse re-
conhecimento. V. Exª é Senador de primeiro mandato 
e eu também. Estamos juntos aqui, convivendo no dia 
a dia há quase três anos – dois anos e oito meses. 
De fato, tivemos problemas de divergência em algu-
mas comissões e de convergência em outras. Eu não 
poderia deixar de manifestar o meu abraço, a minha 
solidariedade e dizer a V. Exª que Deus sabe o que 
está fazendo neste momento. Se V. Exª tiver que retor-
nar para cá ou exercer um outro cargo na vida públi-
ca, a população de Rondônia saberá responder isso 
da melhor maneira possível. Então, deixo aqui o meu 
agradecimento pela convivência que tivemos nestes 
últimos anos. Boa sorte.

O SR. EXPEDITO JÚNIOR (PSDB – RO) – Muito 
obrigado, Senador Renato Casagrande.

Senador Romeu Tuma, a quem chamo carinho-
samente de pai, porque tem me aconselhado muito 
nesta Casa.

O Sr. Romeu Tuma (PTB – SP) – Senador Expedi-
to Júnior, eu até não queria falar, porque praticamente, 
todos os Senadores que estiveram aqui votando com 
V. Exª fizeram, de forma bastante coerente, elogios ao 
seu trabalho e à sua dedicação, à vontade de poder 
servir a sua terra. Eu me baseei muito no que falou o 
seu Líder, que deu um testemunho enorme das suas 
qualidades, inclusive lendo a carta dos líderes sindi-
cais a respeito de V. Exª, em agradecimento a tudo que 
pelo seu Estado fez. Fui parceiro em quase todas as 
suas reivindicações.

O SR. EXPEDITO JÚNIOR (PSDB – RO) – Em 
todas.

O Sr. Romeu Tuma (PTB – SP) – Sempre estive 
ao seu lado, achando o que era importante... E, aqui, 
até o Senador Romero Jucá fez uma justa homenagem 
a V. Exª, Presidente, que foi quem abriu a porta para o 
Acre e para Roraima, para que houvesse estabilidade 
econômica na formação desses Estados. E graças à 
vontade de Deus, está hoje presidindo para atender a 
sua luta de Rondônia. E aqui, há poucas horas neste 
pedaço, com as Lideranças, V. Exª sabia que tinha uma 
decisão contrária do Supremo, mas disse: “Temos que 
votar o projeto da minha vida”.

O SR. EXPEDITO JÚNIOR (PSDB – RO) – É 
verdade.

O Sr. Romeu Tuma (PTB – SP) – Mas o senhor 
não morre. É uma nova etapa a vencer e que, sem dú-
vida, com a companhia de Deus, o senhor ainda será 
um grande vencedor. Que Deus o abençoe nesta luta 
que se apresenta hoje. Muito obrigado a V. Exª.

O SR. EXPEDITO JÚNIOR (PSDB – RO) – Mui-
to obrigado.

O Sr. Eduardo Azeredo (PSDB – MG) – Permite-
me V. Exª um aparte?

O SR. EXPEDITO JÚNIOR (PSDB – RO) – Se-
nador Azeredo.

O Sr. Eduardo Azeredo (PSDB – MG) – Senador 
Expedito, eu pude também estar lá em Porto Velho, na-
quela bela solenidade, e vi a maneira calorosa como o 
povo de Rondônia recebe V. Exª, e recebeu. Eu quero, 
então, desejar-lhe muito sucesso ao cumprimentá-lo 
por esse sucesso de hoje, que é essa aprovação fi-
nal. Ao mesmo tempo, relembro algumas passagens 
importantes como a questão dos taxistas, em que es-
tivemos juntos na luta; a questão da sua preocupação 
com o uso correto da Internet, que sempre foi objeto 
de vários projetos seus; a questão ligada também aos 
novos Municípios – hoje nós estamos engessados, 
porque o Brasil tinha um excesso de Municípios, pois 
a lei era permissiva; agora, nós temos uma lei que é 
proibitiva: nada pode ser criado porque o País cresce. 
Então, são alguns temas apenas que eu queria lem-
brar. Mas desejo realmente cumprimentá-lo pela sua 
atuação. E tenho certeza de que o futuro será muito 
promissor já na sua carreira de muito sucesso, jovem 
como é. E como já estou podendo chamar os outros 
de jovens, imaginem que já estou ficando mais velho 
mesmo. Então, eu quero cumprimentá-lo e desejar 
muito sucesso.

O SR. EXPEDITO JÚNIOR (PSDB – RO) – Líder 
Romero Jucá, para finalizar os apartes, ouço V. Exª.

Muito obrigado, Senador Azeredo.
O Sr. Romero Jucá (PMDB – RR) – Meu caro 

Senador Expedito, eu não poderia deixar de usar tam-
bém da palavra, primeiro para registrar a importância 
da decisão que foi tomada hoje, à noite, no que diz 
respeito ao Estado de Rondônia. Como disse, atuei 
como Governador do território de Roraima e, graças ao 
Presidente Sarney, os Estados de Roraima e do Amapá 
começaram bem a sua estruturação, através da inser-
ção desses servidores no quadro da União. No caso, 
agora, se faz justiça ao Estado de Rondônia, e V. Exª 
tem uma participação muito importante nesse processo. 
Além disso, ao longo da sua trajetória aqui, no Senado, 
V. Exª foi sempre um parceiro, não só entendendo a 
conjuntura política, muitas vezes não podendo votar a 
favor do Governo, mas sempre com lealdade, sempre se 
colocando de forma muito clara, muito parceira. E nós 
temos um relacionamento de amizade que transcende 
aqui a história do Senado, porque eu fui Presidente da 
Funai, também no Governo do Presidente Sarney, e V. 
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Exª era Deputado Federal e já levava as questões de 
Rondônia, exatamente para tentar resolver problemas 
que dizem respeito ao desenvolvimento. Então, eu fico 
muito a cavalheiro para lhe desejar tudo de bom. A 
vida infelizmente tem percalços. Na vida política, infe-
lizmente, não comandamos todas as ações. Mas, não 
tenho dúvida de que, com a sua trajetória, com o seu 
trabalho, com o seu brilhantismo, o povo de Rondônia 
haverá de colocá-lo num lugar importante, no qual V. 
Exª possa continuar a exercer um papel importante 
no desenvolvimento daquele Estado, que é irmão do 
meu. Roraima e Rondônia são Estados irmãos. Muitas 
vezes, são confundidos. Às vezes, as pessoas falam 
de Roraima pensando que é Rondônia; falam de Ron-
dônia pensando que é Roraima.

O SR. EXPEDITO JÚNIOR (PSDB – RO) – RR 
e RO.

O Sr. Romero Jucá (PMDB – RR) – Então, nós 
temos uma trajetória comum de Amazônia, de Estados 
em desenvolvimento, com problemas graves, estrutu-
rantes. E, portanto, toda ação política tem que ser muito 
contundente, muito forte, com muita energia, e V. Exª 
tem tudo isso. Então, eu quero realmente abraçá-lo, 
agradecer por todas as ações, por todo o apoio que V. 
Exª me deu aqui enquanto Líder do Governo, desejar 
felicidade a V. Exª e descortino ao povo de Rondônia 
para que possa encaminhá-lo numa vida política.

O SR. EXPEDITO JÚNIOR (PSDB – RO) – Nobre 
Líder, a recíproca é verdadeira. V. Exª sabe o quanto 
eu também o admiro. E digo que, por diversas vezes, 
a aprovação de muitos projetos do Governo aqui não 
se deve à Bancada do Governo, não, nem ao Presi-
dente Lula, mas se deve ao compromisso que V. Exª 
sempre fez aqui. E V. Exª sempre honrou seus com-
promissos. Então, parabéns a V. Exª e muito obrigado 
pelo aparte.

Ouço o Senador Paulo Paim.
O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Senador 

Expedito Júnior, eu estava como o Senador Romeu 
Tuma. Quando olhei para o nosso passado, para as 
nossas histórias, lembrei-me de que você, Senador, 
foi Deputado Federal comigo durante muitos anos. 
Lembrei-me, aqui, no Senado, de quantos e quantos 
projetos V. Exª relatou, de minha autoria, e a todos deu 
parecer favorável e defendeu aqui no plenário. Eu sei 
que este é um momento difícil e é, no mínimo para 
mim, de solidariedade a V. Exª. Eu quero fazer esta fala, 
desejando ao senhor – permita-me, agora, usar o ter-
mo “senhor” –, Senador Expedito Júnior, tudo de bom, 
porque a vida continua. V. Exª, como se fala, perdeu 
uma batalha, mas não perdeu a guerra. Vá em frente, 

na certeza de que V. Exª continuará escrevendo a sua 
história, e vai prevalecer a justiça. Um abraço.

O SR. EXPEDITO JÚNIOR (PSDB – RO) – Agra-
deço e digo o seguinte: fui Relator dos seus projetos 
e a todos dei parecer favorável porque são projetos 
bons. É V. Exª um Senador exemplar nesta Casa. Os 
projetos que V. Exª apresenta nem todos têm parecer 
favorável do Governo, encaminhamento favorável do 
Governo, Governo esse que V. Exª defende aqui nesta 
Casa. Mas sou obrigado a reconhecer os projetos bons 
que V. Exª apresentou, melhorando a qualidade de vida 
do povo brasileiro, principalmente da classe operária. 
Parabéns a V. Exª e aos aposentados brasileiros.

O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Só uma úl-
tima frase de que minha assessoria me lembra. Disse-
me V. Exª que faria questão de relatar o Estatuto da 
Igualdade Racial quando aqui chegasse.

O SR. EXPEDITO JÚNIOR (PSDB – RO) – É 
verdade. É verdade. E, como diz V. Exª, projeto bom 
é projeto aprovado. Por isso os projetos de V. Exª são 
quase todos aprovados aqui nesta Casa.

Senador Inácio.
O Sr. Inácio Arruda (Bloco/PCdoB – CE) – Se-

nador Expedito, nós tivemos, digamos assim, uma tra-
jetória aproximada, falou aqui o Senador Paulo Paim. 
Estivemos juntos na Câmara dos Deputados, desen-
volvemos um conjunto grande de atividades legisla-
tivas e parlamentares, audiências públicas, projetos 
de lei, e V. Exª sempre uma pessoa ativa e combativa 
nos interesses políticos do seu Partido e, também, 
do Estado de Rondônia. Então, fica um pouco assim 
essa idéia de que se trata de um tom de despedida. 
Mas não é. É o contrário. É uma trajetória que V. Exª 
tem desenvolvido com muito vigor. Acho que assim 
vai continuar. O que vai ficando para nós todos é a 
atitude em defesa de projetos de grande repercussão 
para o Estado, de interesse da população. Hoje, este 
dia foi marcado por esse trabalho conjunto que V. Exª 
desenvolveu, que teve aprovação unânime. Essa é 
que é a questão central. Esse projeto foi aprovado de 
forma unânime. Então, isso tem grande peso e reper-
cute muito positivamente. V. Exª vai participar dos em-
bates políticos na sua cidade, no seu Estado. Política 
tem um pouco dessas questões todas. Isso não vai 
tirar nenhum pedaço – digamos assim – da sua traje-
tória política. Tenho convicção e tenho certeza. Neste 
dia, votou-se Rondônia, mas é muito significativo que 
tenhamos votado também – com o voto de V. Exª – o 
fim da DRU para a educação. Uma colega de Estado 
de V. Exª, juntamente com a Senadora Ideli, a Sena-
dora Fátima Cleide e a Senadora Ideli, junto com um 
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grupo razoável de Senadores que batalham por essa 
questão, já há um longo período, para liquidar o que 
é uma espécie de entulho neoliberal. Antigamente, 
tínhamos o entulho da ditadura militar. Depois, tínha-
mos de enfrentar o entulho neoliberal. A DRU é um 
desses instrumentos que ainda são como fantasmas 
que rondam por aí, que temos de liquidar totalmente, 
100%. Hoje, liquidamos esse pedaço, com o voto de 
V. Exª. Também a DRU sai da educação. Isso melhora 
as possibilidades de Rondônia, do Ceará, do Norte, 
do Nordeste, do Centro-Oeste, do Sul e do Sudeste 
brasileiros. Acho que este é um momento significativo 
da vida política brasileira. Duas emendas importantes. 
Essa da educação, então, é uma demonstração da 
capacidade que tem o Legislativo brasileiro de tomar 
decisões importantes para o futuro do Brasil. E o fim 
da DRU na educação é uma desses decisões chaves 
que nós adotamos no dia de hoje. O voto de V. Exª vai 
ficar registrado para a história do nosso País em vo-
tações que mudam a vida do povo brasileiro. Liquidar 
a DRU ajuda a mudar a vida do povo brasileiro, e isso 
V. Exª fez no dia de hoje. Então, é um dia de luta do 
povo brasileiro para liquidar esses velhos entulhos, es-
sas velhas ideias que se proclamam no Brasil. E uns 
ainda se arvoram em dizer que isso era progressista, 
era avançado. Não era não, está-se demonstrando 
isso. Nem nos Estados Unidos. Ontem eu vi o Prefei-
to de Caracas contestar a posição do Chávez, que se 
autoproclamava socialista porque inclusive tinha de-
sapropriado o Hilton. E eu disse: mas veja, o Governo 
americano acabou de quase que comprar a GM, aca-
bou de comprar uma parte significativa do City Group, 
e por aí vai. Então, sinceramente, essas coisas foram 
enterradas, essas coisas neoliberais. E V. Exª ajudou 
a enterrar um pedaço hoje. Eu agradeço também aqui, 
em nome do meu povo do Ceará, o voto de V. Exª para 
ajudar o Brasil e o nosso povo nesta hora.

O SR. EXPEDITO JÚNIOR (PSDB – RO) – Eu 
é que agradeço o voto de V. Exª e o apoio de V. Exª 
para que nós pudéssemos estar comemorando hoje, 
aqui, a aprovação da PEC dos servidores públicos do 
meu Estado.

Presidente Sarney, vou finalizar agradecendo a 
todos os Senadores que fizeram apartes, inclusive a 
V. Exª, que para mim é muito importante. V. Exª sabe 
a admiração, o respeito que tenho por V. Exª; a ami-
zade que tenho com V. Exª. Aprendi muito com V. Exª 
aqui nesta Casa e acho que com todos os Senadores, 
porque eu cheguei ontem.

Esta bandeira, Presidente, é a bandeira do meu 
Estado, é a bandeira de Rondônia. Quando vim para 

cá, vim com a única pretensão, com a única intenção 
de fazer valer os votos que o povo de Rondônia me 
deu e desenterrar aqui as grandes bandeiras do meu 
Estado, os projetos que verdadeiramente transformam 
o povo do meu Estado, transformam o meu Estado, 
principalmente a questão da dívida do Beron, essa 
PEC dos servidores públicos.

E pode ter certeza de uma coisa: hoje não é a 
minha despedida. O Senador Arthur Virgílio ficava 
olhando para mim aqui toda hora, até com medo, por-
que, quando fui lá para fora colher assinaturas para 
quebrar interstício, a imprensa comentava que era a 
apresentação da minha renúncia. Eu falei: eu não sou 
homem de renunciar. Eu sou homem de enfrentar. E 
vou até o último dia, brigando pelo meu mandato aqui 
que o povo me outorgou, que o povo de Rondônia me 
deu. Esse mandato é meu. Esse mandato foi o povo 
de Rondônia que me deu nas urnas. Com muita difi-
culdade eu consegui, e foi defendendo esta bandeira, 
defendendo os interesses do povo do meu Estado, o 
compromisso que fiz com o Estado de Rondônia.

Estão aqui os sindicalistas, que fizeram questão 
de trazer a bandeira do meu Estado para que eu a 
mostrasse aqui.

Se fosse uma despedida minha, certamente eu 
estaria agradecendo aqui a todos os servidores. Está 
aqui o Zezinho, que considero como o número 82. Eu 
brinco com ele e falo: você é o 82, o número 82. E ele 
um dia perguntou: “Mas por que 82?” É o 82º Senador 
que temos nesta Casa, porque nos trata com carinho 
e respeito – todos os servidores desta Casa.

Presidente Sarney, ainda vou dar trabalho nesta 
questão do mandato. Ainda vou brigar; vou juntar as 
forças que tenho e vou até as últimas consequências. 
Vou fazer valer o voto do povo do meu Estado. Ainda 
não é a despedida aqui, não. Se eu tiver de fazer isso, 
podem ter certeza de uma coisa: vou fazer de cabeça 
erguida, vou sair daqui de cabeça erguida. Pode ter 
certeza de uma coisa, Presidente: não precisei usar 
o subterfúgio de compra de voto no meu Estado. Não 
precisei usar. Até vou fazer, numa próxima etapa, a 
leitura do voto do Ministro Marco Aurélio de Mello, que 
proferiu o único voto favorável que tive: da injustiça que 
se estava cometendo ao tomar nosso mandato. Mas 
vou fazer questão ainda de fazer isso numa próxima 
oportunidade.

Por hoje, eu gostaria de agradecer a todos os 
Senadores desta Casa, capitaneados pelo nosso Pre-
sidente, que honraram seus compromissos com nosso 
Estado e com a população do Estado de Rondônia na 
votação da PEC da transposição. E houve algo que não 
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se vê com tanta facilidade nesta Casa, que é a que-
bra de interstício, como fizemos aqui hoje. Votamos o 
primeiro e o segundo turno.

Hoje, para a população de Rondônia, que certa-
mente até agora ainda está ligada na TV Senado, não 
foi dito aqui ainda: podem sair às ruas para comemo-
rar, porque, a partir de agora, vocês são servidores 
federais com a Câmara dos Deputados, o Senado da 
República e o Congresso Nacional. Certamente, o Pre-
sidente Sarney deve publicar essa lei já nos próximos 
dias – amanhã ou depois. 

E, certamente, a população do meu Estado entra-
rá para os quadros do Governo Federal, que foi o que 
eles mais imaginaram. E eu vim para cá defendendo 
essas bandeiras: a questão da dívida do Beron, a PEC 
da transposição dos servidores.

Se eu pudesse dizer daqui desta tribuna que eu 
saio daqui com a missão cumprida – se estivesse sain-
do –, podem ter certeza de que eu diria: “Estou sain-
do daqui com a sensação do dever cumprido, porque 
tudo aquilo que prometi a Rondônia, eu executei”. Eu 
consegui desengavetar aqui os grandes programas 
do meu Estado.

Mas, certamente, Senador Arthur Virgílio, V. Exª 
está aqui ainda me cobrando. V. Exª estava ao microfo-
ne e eu dizia: “Eu só saio daqui depois de transitados 
em julgado todos os meus processos”. Vou brigar aqui 
até o último dia pelo mandato que o povo de Rondô-
nia me deu. Este mandato é meu, este mandato é do 
povo do meu Estado. Foram mais de sessenta mil votos 
na frente do segundo colocado. E, se tivesse que sair 
daqui hoje, sairia de cabeça erguida, eu dizia, Sena-
dor Arthur, porque não tenho do que me envergonhar. 
Pelo contrário, eu tenho é que me orgulhar, porque 
todos os compromissos que fiz com o povo do meu 
Estado, eu honrei.

Agradeço aqui a todos e hoje eu gostaria de fazer 
um agradecimento, principalmente como faço todos os 
dias da minha vida, quando eu levanto de manhã cedo, 
e à noite: agradecer a Deus, porque Deus me deu a 
oportunidade. Se tiver que deixar amanhã o Senado, 
eu estou saindo daqui satisfeito, porque dei conta do 
recado. Eu consegui resolver os grandes problemas 
do meu Estado.

E esta bandeira, podem tirar o que quiserem 
de mim, podem tirar inclusive o meu mandato, mas 
jamais vão me tirar o direito de defender esta ban-
deira, de defender o povo do meu Estado, e defender 
Rondônia. Esta bandeira, a camisa do progresso que 
o Governador Ivo Cassol carrega no peito, a marca 

do progresso no Estado de Rondônia, é a camisa e a 
bandeira que eu vesti.

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

Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (PMDB – AP) – Pela or-

dem.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, enca-
minho à Mesa curto pronunciamento em que registro a 
recuperação do Polo Industrial de Manaus no tocante 
aos seus polos de duas rodas. E, por outro lado, volto 
a repisar – e é muito bom fazer isso ainda na presença 
do Senador Romero Jucá –: o que precisamos arrancar, 
que é o retorno do privilégio – hoje, eu espero e tenho 
certeza que momentaneamente cassados – ao polo de 
bicicletas e de motocicletas no Polo de Manaus. 

Isso gera emprego, a competitividade tem que 
ser mantida. Há uma agregação de valor industrial 
tecnológico muito grande e nacional, muito grande 
em empresas como Yamaha, como Honda. A Honda 
nem se beneficia praticamente dos 17% de isenção do 
Imposto de Importação, porque ela não importa nada. 
É tudo fabricado no Brasil, e 60% disso, fabricado no 
Amazonas. As pessoas que pensam que aquilo é um 
polo de maquiagem estão muito enganadas.

Então, Sr. Presidente, eu peço que seja acolhido 
na íntegra esse pronunciamento que eu havia compos-
to ainda sem ter tido a surpresa de que privilégios iam 
ser cassados hoje. Mas confio, como confia o Senador 
João Pedro e sei que confia o Senador Romero Jucá, 
que, na Medida Provisória nº 470, isso será reposto, 
porque não podemos nos conformar com algo que 
cheire, na hora em que se imagine que se está sain-
do da crise, a desemprego para o Polo Industrial de 
Manaus. Não posso aceitar isso.

Portanto, encaminho esse pronunciamento, Sr. 
Presidente.

E temos uma lista de propostas que ainda podem 
ser votadas hoje: inúmeros requerimentos, alguns pro-
jetos; enfim, eu creio que terminou sendo uma sessão, 
ou melhor, um grupo de sessões muito produtivo.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

SEGUE, NA ÍNTEGRA, DISCURSO DO 
SR. SENADOR ARTHUR VIRGÍLIO.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Sem 
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, o Polo Industrial de Manaus, de forte 
presença nas linhas de produtos elétricos, eletrônicos e 
domésticos, destaca-se também como principal centro 
produtor do segmento de duas rodas. Ali são produzi-
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das as melhores motocicletas do Brasil, com elevado 
percentual de nacionalização.

O PIM atravessou a crise global e desponta agora 
fortemente na recuperação, com a retomada da pro-
dução, com sucessivos anúncios de novos empreen-
dimentos.

Agora, por exemplo, chega a informação da pre-
sença em Manaus de uma das maiores montadoras 
de veículos da China, a Hafei Auto.

Esse grupo, pela empresa que o representa no 
Brasil – a Effa Motors –acaba de anunciar que, a partir 
de 2010, passará a montar vans, furgões e picapes.

O anúncio informa que o investimento em Manas 
é da ordem de US$10 milhões, com uma fábrica situ-
ada numa área de 8 mil metros quadrados, gerando 
200 empregos diretos em Manaus.

A empresa vai apenas montar os veículos, pelo 
regime CDK, que é o Complete Knocked Down. Ou 
seja, os veículos, a partir do próximo ano, serão ape-
nas montado. 

Como começo, é razoável. Só espero que a em-
presa amplie sua base no PIM e, seguindo o exemplo 
de outros empreendimentos, todos vitoriosos, passe 
em breve a produzir os veículos em Manaus, sem se 
limitar apenas a sua montagem.

No passado, Manaus teve exemplos asseme-
lhados, que não prosperaram exatamente porque em 
Manaus eram apenas montados veículos parecidos 
com os que agora a Effa pretende montar no Pólo In-
dustrial.

Formulo votos de êxito, esperando, repito, que a 
iniciativa se amplie, sem se limitar a uma mera linha 
de montagem.

Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 

– V. Exª será atendido.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 

– Item 6:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 800, DE 2009

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 800, de 2009, (nº 
1.478/2009, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o texto do Acordo entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo da 
República da Colômbia sobre Cooperação em 
Matéria de Defesa, celebrado em Bogotá, em 
19 de julho de 2008.

Parecer favorável, sob nº 1.861, de 2009, 
da Comissão de Relações Exteriores e Defe-
sa Nacional, Relator: Senador Eduardo Aze-
redo.

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

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

maneçam sentados. (Pausa.)
Não havendo manifestação contrária, declaro 

aprovado.
A matéria vai à promulgação.

É o seguinte o projeto aprovado:

(*) PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 800, DE 2009

Aprova o texto do Acordo entre o Go-
verno da República Federativa do Brasil e 
o Governo da República da Colômbia sobre 
Cooperação em Matéria de Defesa, celebra-
do em Bogotá, em 19 de julho de 2008.

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

Governo da República Federativa do Brasil e o Go-
verno da República da Colômbia sobre Cooperação 
em Matéria de Defesa, celebrado em Bogotá, em 19 
de julho de 2008.

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

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

(*) A íntegra do texto do Acordo encontra-se publicada no DSF, de 

8-10-2009.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Item 7: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 816, DE 2009

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 816, de 2009, (nº 
1.621/2009, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o texto da Convenção Multilateral Ibe-
ro-Americana de Segurança Social, celebrado 
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em Santiago, em 10 de novembro de 2007, por 
ocasião da XVII Cúpula Ibero-Americana de 
Chefes de Estados e de Governo.

Discussão do projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam per-

maneçam sentados. (Pausa.)
Não havendo manifestação contrária, o projeto 

será dado por aprovado.
A matéria vai à promulgação.

É o seguinte o projeto aprovado:

(*) PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 816, DE 2009

Aprova o texto da Convenção Multila-
teral Ibero-americana de Segurança Social, 
celebrada em Santiago, em 10 de novem-
bro de 2007, por ocasião da XVII Cúpula 
Ibero-americana de Chefes de Estados e 
de Governo.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o texto da Convenção Mul-

tilateral Ibero-americana de Segurança Social, cele-
brada em Santiago, em 10 de novembro de 2007, por 
ocasião da XVII Cúpula Ibero-americana de Chefes de 
Estados e de Governo.

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

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

(*) A íntegra do texto da convenção encontra-se publicada no DSF, 

de 8-10-2009.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Item 8:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA  
Nº 159, DE 2008

Discussão, em turno único, do Pro-
jeto de Lei da Câmara nº 159, de 2008 (nº 
1.881/2007, na Casa de origem, do Deputa-
do Afonso Hamm), que declara Sant’Ana do 
Livramento, Estado do Rio Grande do Sul, ci-

dade símbolo da integração brasileira com os 
países membros do Mercosul.

Discussão do projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão.
Em votação. (Pausa.)
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam per-

maneçam sentados. (Pausa.)
Sem manifestação contrária, dou por aprovado.
O projeto vai à sanção.

É o seguinte o projeto aprovado:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 159, DE 2008

Declara Sant’Ana do Livramento, Es-
tado do Rio Grande do Sul, cidade símbo-
lo da integração brasileira com os países 
membros do Mercosul.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A cidade de Sant’Ana do Livramento, lo-

calizada na fronteira oeste do Estado do Rio Grande 
do Sul, é declarada cidade símbolo da integração bra-
sileira com os demais países membros do Mercado 
Comum do Sul – MERCOSUL.

Art. 2º O Poder Executivo promoverá ampla di-
vulgação desta lei, inclusive no âmbito do Mercosul, 
da Organização dos Estados Americanos – OEA e de 
demais organizações intergovernamentais afetas.

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

O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB – 
ES. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, agrade-
ço a V. Exª por ter colocado a matéria em votação. O 
Prefeito Wander, de Santana do Livramento, também 
agradece a V. Exª.

Parabéns a Santana do Livramento.
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 

– Muito obrigado.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem revisão 

do orador.) – Sr. Presidente, só uma frase.
Santana do Livramento, no Rio Grande do Sul, 

agradece. O Senador Zambiasi não está aqui no mo-
mento, mas fez um belo relatório. Cumprimento a 
Casa, cumprimento Santana do Livramento e o autor 
do projeto, que é o Deputado Hans, e também o Se-
nador Zambiasi, pela relatoria.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, só para ter no-
ção. Em que ordem está colocado o projeto dos ceri-
monialistas?
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– O projeto dos cerimonialistas... Não sei exatamente 
qual é a ordem que ele está colocado.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Não? 
Explique, Senador...

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Eu perguntava agora ao presidente da Comissão de 
Relações Exteriores... Vamos votar antes do projeto 
dos cerimonialistas, depois, então, nós...

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Item 9:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA  
Nº 161, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 161, de 2008 (nº 6.015/2005, 
na Casa de origem, do Deputado Beto Albu-
querque), que institui o Fundo Nacional do 
Idoso e autoriza a deduzir do imposto de ren-
da devido pelas pessoas físicas e jurídicas as 
doações efetuadas aos Fundos Municipais, 
Estaduais e Nacional do Idoso.

Discussão do projeto e da emenda, em turno 
único. (Pausa.)

Encerrada a discussão, porque não há orado-
res.

Em votação o projeto, sem prejuízo da emenda.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam quei-

ram permanecer sentados. (Pausa.)
O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB – 

ES) – Sr. Presidente, obrigado novamente., Parabéns 
ao Deputado Beto Albuquerque que é autor desse 
projeto.

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

– Em votação a emenda. (Pausa.)
As Srªs e os Srs. Senadores que a aprovam quei-

ram permanecer sentados. 
Aprovada.

São os seguintes o projeto e a emenda 
aprovados:

(*) PROJETO DE LEI DA CÂMARA  
Nº 161, DE 2008 

(N° 6.015/2005, na Casa de origem)

Institui o Fundo Nacional do Idoso e 
autoriza deduzir do imposto de renda de-
vido pelas pessoas físicas e jurídicas as 
doações efetuadas aos Fundos Municipais, 
Estaduais e Nacional do Idoso.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica instituído o Fundo Nacional do Ido so, 

destinado a financiar os programas e as ações relativas 
ao idoso com vistas a assegurar os seus direitos so-
ciais e criar condições para promover sua autonomia, 
integração e participação efetiva na sociedade.

Parágrafo único. O Fundo a que se refere o caput 
deste artigo terá como receita:

I – os recursos que, em conformidade com o 
art. 115 da Lei n° 10.741, de 1° de outubro de 2003, 
foram des tinados ao Fundo Nacional de Assistência 
Social, para apli cação em programas e ações relati-
vos ao idoso;

II – as contribuições referidas nos arts. 2° e 3° 
desta Lei, que lhe forem destinadas;

III – os recursos que lhe forem destinados no Or-
çamento da União;

IV – contribuições dos governos e organismos 
es trangeiros e internacionais;

V – o resultado de aplicações do governo e orga-
nismo estrangeiros e internacionais;

VI – o resultado de aplicações no mercado finan-
ceiro, observada a legislação pertinente;

VII – outros recursos que lhe forem destinados.
Art. 2° O inciso I do caput do art. 12 da Lei n° 

9.250, de 26 de dezembro de 1995, passa a vigorar 
com a se guinte redação:

“Art. 12.  ................................................
I – as contribuições feitas aos Fundos 

controlados pelos Conselhos Municipais, Es-
taduais e Nacional dos Direitos da Criança e 
do Adoles cente e pelos Conselhos Municipais, 
Estaduais e Nacional do Idoso;

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

Art. 3° A pessoa jurídica poderá deduzir do impos-
to de renda devido, em cada período de apuração, o 
total das doações feitas aos Fundos Nacional, Estadu-
ais ou Municipais do Idoso devidamente comprovadas, 
vedada a dedução como despesa operacional.

Parágrafo único. A dedução a que se refere o 
caput deste artigo, somada à dedução relativa às do-
ações efetuadas aos Fundos dos Direitos da Criança 
e do Adoles cente, a que se refere o art. 260 da Lei n° 
8.069, de 13 de julho de 1990, com a redação dada 
pelo art. 10 da Lei n° 8.242, de 12 de outubro de 1991, 
não poderá ultrapassar 1% (um por cento) do impos-
to devido.

Art. 4° Esta lei entra em vigor em 1° de janeiro 
do ano seguinte ao de sua publicação.

(*) Republicado em 3-11-2008, para constar o nome da matéria
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EMENDA Nº 1 – CAE 
(Ao PLC nº 161, de 2008)

Insira-se, onde couber, no Projeto de Lei da Câ-
mara nº 161, de 2008, o seguinte artigo:

Art. É competência do Conselho Nacio-
nal dos Direitos da Pessoa Idosa (CNDI) gerir 
o Fundo Nacional do Idoso e fixar os critérios 
para sua utilização.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora, ofe-
recendo a redação final.

É o seguinte o parecer:

PARECER Nº 1.872, DE 2009 
 (Da Comissão Diretora)

Redação final da Emenda do Senado 
ao Projeto de Lei da Câmara nº 161, de 2008 
(nº 6.015, de 2005, na Casa de origem).

A Comissão Diretora apresenta a redação final 
da Emenda do Senado ao Projeto de Lei da Câmara 
nº 161, de 2008 (nº 6.015, de 2005, na Casa de ori-
gem), que institui o Fundo Nacional do Idoso e autoriza 
deduzir do Imposto de Renda devido pelas pessoas 
físicas e jurídicas as doações efetuadas aos Fundos 
Municipais, Estaduais, e Nacional do Idoso, aprovado 
pelo Plenário.

Sala de Reuniões da Comissão, 28 de outubro 
de 2009. – Senadora – Serys Slhassarenko – Sena-
dor – César Borges – Senador Mão Santa – Senador 
João Vicente Claudino.

ANEXO AO PARECER Nº 1.872, DE 2009

Redação final da Emenda do Senado 
ao Projeto de Lei da Câmara nº 161, de 2008 
(nº 6.015, de 2005, na Casa de origem).

Institui o Fundo Nacional do Idoso e 
autoriza deduzir do Imposto de Renda de-
vido pelas pessoas físicas e jurídicas as 
doações efetuadas aos Fundos Municipais, 
Estaduais, e Nacional do Idoso.

EMENDA ÚNICA 
(Corresponde à Emenda nº 1 – CAE)

Insira-se, onde couber, no Projeto, o seguinte 
artigo:

“Art. É competência do Conselho Nacio-
nal dos Direitos da Pessoa Idosa (CNDI) gerir 

o Fundo Nacional do Idoso e fixar os critérios 
para sua utilização.”

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Em discussão o parecer. (Pausa.)

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

ram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria volta à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 

– Item 10:

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 cargo de Analista 
Técnico e de Agente Executivo da Superinten-
dência de Seguros Privados – Susep, sobre a 
transformação de cargos da 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 Infraes-
trutura e sobre o cargo isolado de provimento 
efetivo de Especialista em Infraestrutura 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 Cons-
tituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador 
Romero Jucá.

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

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

ram permanecer sentados. (Pausa.) 
Sem manifestação contrária, aprovado.
A matéria vai à sanção.
Será feita a devida comunicação à Câmara dos 

Deputados.

É o seguinte o projeto aprovado:
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Item 11:

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 Srs. 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.

Os pareceres são favoráveis.
Em discussão o projeto. (Pausa.)
Não havendo oradores, encerro a discussão.
Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam quei-

ram permanecer sentados. (Pausa.)
Sem manifestações contrárias, o projeto foi apro-

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

– Sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora ofere-
cendo a redação final.

É o seguinte a redação final:

PARECER Nº 1.873, DE 2009 
(Da Comissão Diretora)

Redação final do Projeto de Resolução 
nº 21, de 2008.

A Comissão Diretora apresenta a redação final do 
Projeto de Resolução nº 21, de 2008, que institui o Diploma 
José Ermírio de Moraes e dá outras providências.

Sala de Reuniões da Comissão, 28 de outubro de 
2009. – Senador Mão Santa – Senador Serys Slhes-
sanenko – Senador Cesar Borges – Senador João 
Vicente Claudino.

ANEXO AO PARECER Nº 1.873, DE 2009

Redação final do Projeto de Resolu-
ção final do Projeto de Resolução nº 21, 
de 2008.

Faço saber que o Senado Federal, aprovou, e 
eu, Presidente, nos termos do art. 48, inciso XXVIII, 
do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO Nº  , DE 2009

Institui o Diploma José Ermírio de Mo-
raes e dá outras providências.

O Senado Federal decreta:

Art. 1º É instituído o Diploma José Ermírio de 
Moraes, destinado a agraciar personalidades de des-
taque no setor industrial que tenham oferecido contri-
buição a agraciar personalidades de destaque no setor 
industrial que tenham oferecido contribuição relevante 
à economia nacional, ao desenvolvimento sustentável 
e ao progresso do País.

Parágrafo único. Poderão ser indicados ao Diplo-
ma empresas ou empresários do setor industrial que 
se destacaram na promoção do crescimento econô-
mico, mediante a geração de emprego e renda e pela 
contribuição com os programas de responsabilidade 
e valorização ambiental, cultural, social e econômico 
do País.

Art. 2º O Diploma será conferido, anualmente, 
durante sessão do Senado Federal especialmente 
convocada para esse fim, a realizar-se na semana do 
Dia Nacional da Indústria, comemorado no dia 25 de 
maio, e agraciará 3 (três) empresários que mais se 
destacaram no setor.

Art. 3º A indicação dos candidatos ao Diploma 
poderá ser feita por qualquer Senadora ou Senador, 
e deverá ser encaminha à Mesa do Senado Federal, 
acompanhada de justificativa circunstanciada dos mé-
ritos do indicado, até o dia 25 de fevereiro do ano em 
se der a premiação.

Art. 4º Para proceder à apreciação das indica-
ções e à escolha dos agraciados, será constituído o 
Conselho do Diploma José Ermírio de Moraes, com-
posto por um representante de cada partido político 
com assento no Senado Federal.

Parágrafo único. O Conselho escolherá, anual-
mente seus integrantes, o seu presidente, a quem 
caberá a coordenação dos trabalhos.

Art. 5º O Conselho do Diploma José Ermírio de 
Moraes encaminhará os nomes dos agraciados à Mesa 
do Senado Federal até 1º de maio de cada ano, para 
as providências cabíveis.

Art. 6º Esta resolução entra em vigor na data de 
sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Em discussão o parecer. (Pausa.)

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

ram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à promulgação. 
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 

– Requerimentos.
A Presidência informa ao Plenário que os Itens 

70, 71, 73, 74, 77, 78, 80 a 82, 84 e 86 da Ordem do 
Dia de hoje tratam de requerimentos de audiência de 
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outras Comissões, desapensamento e tramitação con-
junta de matérias.

Não havendo objeção do Plenário, a Presidên-
cia passa à deliberação, em globo, desses requeri-
mentos.

Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que os aprovarem 

permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovados os requerimentos.

São os seguintes os itens aprovados:

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 (alteram dis-
positivos do Código de Trânsito Brasileiro).

O Projeto de Lei do Senado nº 426, de 2008, 
perde o caráter terminativo, passa a tramitar em 
conjunto com os demais Projetos e vai à Comis-
são de Constituição, Justiça e Cidadania.

71 
REQUERIMENTO N° 1.198, DE 2009

Votação, em turno único, do Requerimento 
n° 1.198, de 2009, do Senador Expedito Júnior, 
solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Se-
nado n° 369, de 2008, além da Comissão cons-
tante do despacho inicial de distribuição, seja 
ouvida, também, a de Assuntos Sociais (proíbe 
concurso público para cadastro de reserva).

A matéria vai à Comissão de Assuntos 
Sociais e, nos termos do art. 49, I, do Regi-
mento Interno, retorna à de Constituição, Jus-
tiça e Cidadania.

73 
REQUERIMENTO N° 1.234, DE 2009

Votação, em turno único, do Requerimen-
to n° 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 n°s 221 e 268, de 2006, a 
fim de que tenha tramitação autônoma (Ama-
zônia Legal).

A matéria constou da Ordem do Dia da 
última sessão deliberativa, quando deixou de 
ser apreciada.

O Projeto de Lei do Senado n° 25, de 2007, é de-
sapensado das demais matérias, volta a ter tramitação 
autônoma e, nos termos do art. 49, I, do Regimento 
Interno, vai ao exame da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, uma vez que já se encontra ins-
truída pela Comissão de Meio Ambiente, Defesa do 
Consumidor e Fiscalização e Controle.

As demais matérias continuam tramitando em 
conjunto e retornam ao exame da Comissão de Cons-
tituição, Justiça e Cidadania, posteriormente, vão à 
Comissão de Assuntos Econômicos e, nos termos do 
art. 49, I, do Regimento Interno, à de Meio Ambiente, 
Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle.

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.

A matéria vai à Comissão de Agricultura e 
Reforma Agrária e, nos termos do art. 49, I, do 
Regimento Interno, à de Assuntos Sociais.

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).

Uma vez que já se encontra instruída pela 
Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, a 
matéria vai à Comissão de Ciência, Tecnologia, 
Inovação, Comunicação e Informática e, nos 
termos do art. 49, I, do Regimento Interno, à 
de Serviços de Infraestrutura.
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78 
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).

As matérias passam a tramitar autono-
mamente.

O Projeto de Lei do Senado nº 264, de 2006, já 
apreciado pela Comissão de Agricultura e Reforma 
Agrária, vai às Comissões de Constituição, Justiça e 
Cidadania; e de Direitos Humanos e Legislação Par-
ticipativa.

O Projeto de Lei do Senado nº 132, de 2009, re-
toma seu caráter terminativo e retorna, nos termos do 
art. 49, I, do Regimento Interno, à Comissão de Cons-
tituição, Justiça e Cidadania.

80 
REQUERIMENTO N° 1.299, DE 2009

Votação, em turno único, do Requerimen-
to n° 1.299, de 2009, do Senador Expedito Jú-
nior, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do 
Senado n° 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).

A matéria vai à Comissão de Serviços 
de Infraestrutura e, nos termos do art. 49, I, 
do Regimento Interno, à Comissão de Cons-
tituição, Justiça e Cidadania.

81 
REQUERIMENTO N° 1.300, DE 2009

Votação, em turno único, do Requerimen-
to n° 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).

Os Projetos vão à Comissão de Meio Am-
biente, Defesa do Consumidor e Fiscalização 
e Controle e, posteriormente, à Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania.

82 
REQUERIMENTO Nº 1.305, DE 2009

Votação, em turno único, do Requeri-
mento n° 1.305, de 2009, do Senador Flávio 
Arns, solicitando que, sobre o Projeto de Lei 
do Senado n° 552, de 2007, além da Comissão 
constante do despacho inicial de distribuição, 
seja ouvida, também, a de Direitos Humanos e 
Legislação Participativa (castração química).

A matéria vai à Comissão de Direitos 
Humanos e Legislação Participativa e, nos 
termos do art. 49, I, do Regimento Interno, à 
de Constituição, Justiça e Cidadania.

84 
REQUERIMENTO N° 1.364, DE 2009

Votação, em turno único, do Requerimen-
to n° 1.364, de 2009, do Senador João Tenório, 
solicitando a tramitação conjunta dos Projetos 
de Lei do Senado n°s 44 e 364, de 2009, por 
regularem a mesma matéria (estímulo à pro-
dução e ao consumo de energia limpa).

As matérias passam a tramitar em con-
junto e vão ao exame das Comissões de Ser-
viços de Infraestrutura; de Ciência, Tecnolo-
gia, Inovação, Comunicação e Informática; 
de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e 
Fiscalização e Controle e, nos termos do art. 
49, I, do Regimento Interno, à de Assuntos 
Econômicos.

86 
REQUERIMENTO N° 1.370, DE 2009

Votação, em turno único, do Requeri-
mento n° 1.370, de 2009, do Senador Antonio 
Carlos Júnior, solicitando que, sobre o Projeto 
de Lei do Senado n° 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).

A matéria retorna à Comissão de Direitos 
Humanos e Legislação Participativa, seguin-
do posteriormente à de Constituição, Justiça 
e Cidadania; de Agricultura e Reforma Agrá-
ria e, nos termos do art. 49, I, do Regimento 
Interno, de Assuntos Econômicos.
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Também de acordo com as Lideranças, que concor-
daram unanimemente, procederemos à votação em 
globo dos Requerimentos nº 1.198, nº 1.236 e nº 1.263, 
de audiência de outras Comissões.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Item 23: 

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, 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.

O parecer é favorável, a matéria constou da Or-
dem do Dia da última sessão.

Votação do requerimento.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam quei-

ram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Senador Arthur Virgílio, acabamos de aprovar 

agora o requerimento de V. Exª sobre o voto de repú-
dio contra a ameaça ao jornalista.

O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) – 
Presidente, vamos então ao Projeto de Lei da Câmara 
nº 203, que é o do Dia Nacional do Cerimonialista.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– V. Exª quer discutir a matéria?

O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG. Pela 
ordem.) – Desejo apenas cumprimentar o Presidente 
da Associação, José Afonso Carrijo, e também o Ro-
nan Ramos de Oliveira. A partir de amanhã, dia 29 de 
outubro, exatamente, será comemorado sempre, todo 
ano, o Dia Nacional do Cerimonialista, que é uma pro-
fissão importante para a realização de eventos, que 
organiza, dá seriedade e profissionalismo aos eventos 
realizados em todo o País.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – 
AP) – Votaremos os requerimentos acordados pelas 
Lideranças.

Votação, em globo, dos Requerimentos nºs 1.198, 
1.236, 1.263, 1.299, 1.300, 1.305 e 1.370, todos de 
2009, de audiência de outras Comissões.

As Srªs e os Srs. Senadores que os aprovam 
queiram permanecer sentados. (Pausa.)

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

– Votação, em globo, dos Requerimentos nºs 1.234 e 
1.270, de 2009, de desapensamento.

As Srªs e os Srs. Senadores que os aprovam 
queiram permanecer sentados. (Pausa.)

O Plenário, sem nenhuma discordância, declara-
os aprovados

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Votação em globo dos Requerimentos nºs 1.159, 
1.364, de 2009, de tramitação conjunta.

As Srªs e os Srs. Senadores que os aprovam 
permaneçam sentados. (Pausa.)

Aprovada a matéria, a Secretaria da Ata indivi-
dualizará a tramitação das matérias.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Item 24:

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.

O parecer é favorável.
A matéria constou da Ordem do Dia.
Em votação o requerimento.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam per-

maneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB – 

ES) – Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 

– Senador Casagrande.
O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB – ES. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Rapidamente. 
Hoje fizemos um dia de muitas votações, mas eu que-
ro des7tacar uma – não tive oportunidade de falar na 
hora porque queríamos votar – que foi a definição do 
fim da Desvinculação das Receitas da União na área 
de educação. Isso vai injetar recursos da ordem de 4 
bilhões este ano ainda; de 7 bilhões, no ano que vem; 
de 10,5 bilhões, em 2011.

Assim, quero parabenizar o Senado e o Congres-
so Nacional pela votação dessa matéria que vai injetar 

OUTUBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL450



55672 Quinta-feira 29 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009

um volume maior de recursos, como disse, na área de 
educação, que é fundamental para nós. 

Obrigado, Presidente. Parabéns!
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pela or-

dem.) – Presidente, eu queria ver se consigo usar a 
palavra ainda hoje.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – 
AP) – Em seguida, quando nós acabarmos a Ordem 
do Dia.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Obriga-
do, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – 
AP) – Em sessão anterior, foi lido o Requerimento 
nº 1.438, de 2009, do Senador Antonio Carlos Vala-
dares e outros Srs. Senadores, solicitando, nos ter-
mos regimentais, realização de sessão especial em 
homenagem ao municipalismo brasileiro no dia 18 de 
novembro de 2009.

Em votação o requerimento.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovarem 

permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 

– Não havendo mais nada a tratar, quero declarar en-
cerrada a sessão...

O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) – Sr. 
Presidente, o Projeto nº 203 já foi votado?

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Vamos deixar para votar na sessão de amanhã.

O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) – Há 
acordo de Lideranças...

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Então, vamos votar o Projeto nº 203...

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – O 
Projeto nº 203 é precisamente o dos cerimonialistas? 
(Pausa.) 

É uma profissão, Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 

– Item 25:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 203, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 203, de 2008 (nº 2.981/2008, 
na Casa de origem, do Deputado Arnaldo 
Jardim), que institui o Dia Nacional do Ceri-
monialista.

Parecer favorável, sob nº 747, de 2009, 
da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, 
Relator ad hoc Senador José Nery.

Quero congratular-me com o Senador Eduardo 
Azeredo por essa iniciativa.

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

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Discussão do projeto, em turno único.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Para 
discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, se-
rei bastante breve.

Quero dizer que, de fato, reconheço a importância 
da profissão e elogio tanto a obstinação do Senador 
Azeredo quanto a ideia tão oportuna do Deputado Ar-
naldo Jardim. Portanto, parabéns aos cerimonialistas 
brasileiros.

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

– Continua em discussão. (Pausa.)
Não mais havendo oradores, declaro encerrada 

a discussão.
Em votação o projeto.
As Srªs e Srs. Senadores que o aprovaram per-

maneçam sentados (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à sanção.

É a seguinte a matéria aprovada:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 203, DE 2008

Institui o dia Nacional do Cerimonia-
lista.

O Congresso Nacional Decreta:
Art. 1º Fica instituído o Dia Nacional do Cerimo-

nialista, a ser comemorado anualmente no dia 29 de 
outubro.

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

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pela ordem.) 
– Eu gostaria de fazer uma fala rápida. V. Exª havia me 
assegurado, Sr. Presidente.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr. 
Presidente, a Medida Provisória nº 468 já está aí?

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Não, não está.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Sr. Presi-
dente, V. Exª me assegura a palavra ainda? (Pausa.) 

Obrigado, Sr. Presidente.

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) – 
Com a palavra o Senador Paulo Paim. A palavra já havia 
sido concedida pelo Presidente José Sarney.
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Mas para ordenar os Srs. Senadores que dese-
jam falar, eu indago ao Senador Sadi Cassol se S. Exª 
deseja falar?(Pausa.)

Arthur Virgílio... (Pausa.)
Alguém ainda deseja falar? (Pausa.)Vou fazer 

uma nova lista. 
Agora, vamos ficar dentro do espírito da lei: dez 

minutos para cada um está bom, não está? (Pausa.)
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Está bom, 

Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 

O Plenário está de acordo. Então, estão inscritos os 
Senadores Paulo Paim, Sadi Cassol, que está inscrito 
desde ontem, e Flávio Torres. João Pedro, não.

Senador Arthur Virgílio, V. Exª deseja falar?
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Não, 

Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PÍ) – 

Então, são esses os Senadores inscritos e cada um 
terá o tempo de dez minutos.

Com a palavra, o Senador Paulo Paim, que já se 
encontra na tribuna.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente Senador Mão Santa, eu não poderia deixar de 
falar ainda nesta noite por uma série de motivos. Mas 
o que me traz à tribuna, Sr. Presidente, é o que está 
acontecendo no Estado do Rio Grande do Sul: os sol-
dados da Brigada Militar estão sendo ameaçados de 
demissão porque estão fazendo o que eles chamam 
de “bico”.

Ora, Sr. Presidente, por que eu faço este comen-
tário da tribuna? Na verdade, na Brigada Militar do Rio 
Grande do Sul, os soldados recebem o menor soldo, o 
menor salário, de todo o País. Soldado nenhum, PM da 
Brigada Militar, faz “bico” porque gosta. Ele se obriga, 
além do turno que tem que cumprir, a fazer “bico” por-
que o salário é um quarto, por exemplo, daquilo que é 
pago, na mesma função, aqui no Distrito Federal.

Eu estarei no Rio Grande do Sul. Vou recebê-los 
em uma audiência. Comprometo-me, na semana que 
vem, a trazer mais dados, Sr. Presidente, a fim de que 
a gente resolva essa questão no Estado no sentido de 
que eles tenham um salário decente e possam, então, 
abrir mão do tal serviço extra, o que muitos chamam 
de bico.

É inadmissível que eles sejam afastados da sua 
função com a alegação de falta de bom comporta-
mento. É preciso dar um salário adequado, decente, 
àqueles homens e àquelas mulheres que dedicam as 
suas vidas a nossa segurança.

Comprometo-me a, na semana que vem, depois 
do longo documento que recebi – não o faço agora por 

falta de tempo –, Senador Mão Santa, fazer um dis-
curso, Senador João Pedro, com mais detalhes sobre 
essa questão. Lá o soldado ganha o correspondente 
a mais ou menos dois salários mínimos. Como é que 
ele vai viver? Ele se obriga a fazer o serviço extra. Só 
existe uma saída: o Governo do Estado melhorar o 
salário da brigada militar.

Em segundo lugar, Sr. Presidente, hoje nós vo-
tamos a DRU em relação à educação. Eu votei com 
muita tranqüilidade, com muita segurança, porque 
sempre defendi essa posição. Agora, Sr. Presidente, 
eu gostaria muito que o Congresso Nacional votasse 
a PEC nº 24. O que é a PEC nº 24? É aquela que, na 
verdade, garante que a DRU também não se aplica à 
seguridade social.

Saúde, assistência e Previdência. Dizem que a 
Previdência está falida, que a saúde está falida e que 
a assistência social ainda é, está muito longe daquilo 
que nós gostaríamos. Vamos aprovar a PEC 24 para 
que esses recursos correspondentes a 20% não sejam 
retirados nem da saúde, nem da assistência social e 
muito menos da nossa querida Previdência. 

Senador João Pedro.
O Sr. João Pedro (Bloco/PT – AM) – Senador 

Paim, meu companheiro de Bancada, de Partido e 
grande Senador pelo Rio Grande do Sul, primeiro ma-
nifesto minha concordância quanto à questão do soldo, 
do salário, dos soldados no Estado de V. Exª. Só existe 
um caminho para resolver a situação do salário desses 
homens que são importantes para a segurança, para 
a prevenção: é o Governo atender às suas reivindica-
ções. Punir um policial, um soldado, que ganha pouco 
– e aí é a luta pela sobrevivência...

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – E que 
quer trabalhar; só quer trabalhar mais.

O Sr. João Pedro (Bloco/PT – AM) – Ele não está 
se negando a trabalhar, mas está reivindicando o que 
é justo, isto é, um salário. Então, V. Exª está correto 
quando chama a atenção do Governo Estadual, quando 
chama a atenção da Governadora do Rio Grande do 
Sul, para melhorar o salário, o soldo, dos soldados do 
Estado. Então, V. Exª está de parabéns por trazer esse 
debate e fazer uma denúncia à Nação por conta da 
situação dos salários dos soldados de um Estado rico, 
de um Estado importante da nossa Federação. Eu que-
ro, no final desse aparte, Senador Paim, desculpar-me 
com V. Exª por não ter, hoje pela manhã, comparecido 
à Comissão de Direitos Humanos, que se reuniu com a 
presença da sociedade civil, de várias entidades, para 
colocar o retrato de V. Exª na galeria dos presidentes 
daquela Comissão. Eu quero dizer que conheço V. Exª 
e sei que não pediu que a sua foto fosse colocada ali 
ao lado da de outros presidentes, como a do Senador 
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Cristovam e a do Senador Magno Malta, que passa-
ram por aquela Comissão e desempenharam a função 
de presidente. Eu quero concordar com a manifesta-
ção, com a reunião, mas não tive oportunidade de ir 
até a reunião. Foi uma justa homenagem e quero me 
associar a ela. Eu quero me associar a todos os mem-
bros da Comissão de Direitos Humanos, que fizeram 
um ato político e prestaram essa justa homenagem 
a V. Exª. Parabéns a V. Exª. Parabéns à Comissão. A 
foto ali representa não o Paim, mas o homem público 
Paim, a história de V. Exª: zeloso, militante, fiscalizador, 
que cumpre um mandato com essa pauta importante 
que é discutir os direitos humanos, que é condenar a 
violência, a discriminação. Então, V. Exª está de para-
béns por esse reconhecimento. Eu fiz o aparte para 
me associar a todos os Senadores que estiveram hoje 
na reunião da Comissão que lhe prestou essa home-
nagem e a todas as entidades nacionais e estaduais 
que estiveram presentes hoje na reunião para colocar 
a foto de V. Exª ao lado da foto de outros presidentes, 
compondo uma galeria de ex-presidentes, que nunca 
se calaram, principalmente diante das injustiças con-
tra os trabalhadores rurais, contra a mulher, contra o 
índio, contra as crianças e os adolescentes. Então, pa-
rabéns à nossa Comissão. Desejo que V. Exª continue 
atento. V. Exª saiu da presidência, mas não largou a 
bandeira dos direitos humanos. Então, continue sendo 
esse homem comprometido com a defesa dos direi-
tos humanos e com a luta pelo fim das injustiças, meu 
companheiro Paim! O ato havido hoje na Comissão foi 
justo e a homenagem foi justa também, porque V. Exª 
é um exemplo de homem público para o Rio Grande 
do Sul, para o Brasil, para o PT, para homens que não 
se vergam diante das dificuldades, das lutas políticas, 
que são duras. V. Exª merece estar na galeria, entre os 
presidentes que honraram compromissos com a luta 
em defesa dos direitos humanos. 

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Muito 
obrigado, Senador João Pedro.

O Sr. Sadi Cassol (Bloco/PT – TO) – Permita-me 
um aparte, Senador Paim?

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Pois não, 
Senador Sadi Cassol. Antes, porém, quero responder 
ao Senador João Pedro, cujo depoimento vem se so-
mar a outros, o que só me alegra e me deixa ciente do 
dever cumprido nos dois anos que eu estive na presi-
dência daquela Comissão.

Senador Sadi Cassol.
O Sr. Sadi Cassol (Bloco/PT – TO) – Quero en-

dossar as palavras do Senador João Pedro e dizer a 
V. Exª da minha alegria, da minha satisfação de ver 
que o Senado da República presta esta homenagem 
a V. Exª. Eu não pude estar de manhã, presente, mas 

mandei um representante. Eu estava no Ministério 
da Justiça tratando de assuntos de interesse do meu 
Estado, Tocantins. É um orgulho muito grande abrir a 
historia do seu trabalho público e ver o quanto que V. 
Exª defende aqueles que mais precisam. Eu recebi 
esta semana, uma solicitação da Câmara de Vere-
adores de Babaçulândia, no Tocantins, em que eles 
recorrem a este Senador pedindo que interfira junto 
ao Ministério Público Federal do meu Estado para que 
se faça audiências públicas na construção da Usina 
do Estreito porque lá tem um abandono generalizado 
de todas aquelas famílias ribeirinhas e prestadoras de 
serviço. Estão plantando uma usina, mas não estão 
atendendo os interesses sociais daquele povo. Eu já 
oficializei ao Ministério Público Federal do Tocantins 
porque nós queremos participar junto com aqueles 
mais sofridos, como aconteceu no caso da Usina do 
Lajeado em Palmas: veio o progresso, veio a constru-
ção, mas ficaram todos os problemas sociais, e muitos 
ainda não foram resolvidos, muitas questões ainda pre-
cisam ser discutidas. Acho que o progresso é preciso, 
sim, mas, primeiro, o ser humano. Quero parabenizar 
V. Exª e dizer que essa sua luta, de muitos e muitos 
anos, só nos orgulha, principalmente por ser também 
meu conterrâneo do Rio Grande do Sul. Um abraço, 
Senador Paim. Conte com esse seu colega para poder, 
cada vez mais, estar junto daqueles que mais preci-
sam. Muito obrigado.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Eu que 
agradeço, Senador Sadi Cassol. O seu representante, 
de fato, esteve lá e me deu um abraço e toda a solida-
riedade, que sei que não é apenas sua, mas também 
de toda a Bancada.

Sr. Presidente, quero ser breve para não ultra-
passar o tempo que acordamos entre nós, até porque 
sei que o Senador Flávio Torres ainda está ali na ex-
pectativa também de falar. Por certo, ele falaria antes 
de mim.

Eu queria que V. Exª considerasse como lidos 
alguns registros que farei aqui rapidamente.

Primeiro, cito a audiência pública que a Bancada 
gaúcha teve com o Ministro Guilherme Cassel, na linha 
de buscar investimentos, principalmente para o setor 
da uva e do vinho no Rio Grande do Sul.

Sr. Presidente, eu também gostaria muito de dei-
xar registrado nos Anais da Casa um documento que 
recebi naquela sessão de homenagem, meu amigo 
Sadi Cassol e também Flávio Torres e João Pedro, que 
veio do Ministério da Agricultura, do Sr. Francisco Sig-
nor. Ele fez uma análise – foi um gesto de carinho dele 
para mim –, cumprimentando-me por aquele momento. 
Ele me mandou o documento, em que disse: “Senador 
Paim” – vou resumir naturalmente –, “meus cumprimen-
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tos. Você é o Parlamentar gaúcho que mais emendas 
apresentou para a área da agricultura.” Achei bonito, 
porque, quando se lembram do meu trabalho, as pes-
soas se lembram de deficiente, idoso, mulher, criança, 
negro, índio, branco, pobre. Mas, dos R$10 milhões a 
que tenho direito, em torno de R$7 milhões foram só 
para investimento na agricultura pela importância que 
ela tem simbolicamente para nosso Estado.

Ele diz aqui que eu atendi, embora muitos não 
saibam – ele fez essa gentileza –, 14.316 famílias com 
emendas individuais para o Rio Grande do Sul. Diz ele 
que, no mínimo, grande parte dos Municípios do Rio 
Grande acabaram sendo beneficiados ao longo do 
meu mandato, até porque, confesso – e encerro, agra-
decendo ao Chico, como é conhecido – que, quando 
eu terminar o mandato, em 2010, dos 496 Municípios 
do Rio Grande, não haverá um Município que não te-
nha recebido emenda individual deste Parlamentar, 
sem naturalmente deixar de atender às demandas 
dos inúmeros projetos que eles encaminharam para 
os Ministérios.

Quero, ainda, Sr. Presidente, se me permitir, com 
a mesma rapidez, cumprimentar a Cobap e a Caixa 
Econômica Federal pela parceria que firmaram num 
acordo histórico e inédito na compra de casas para os 
aposentados e pensionistas. Não vou discorrer, mas 
quero dizer que a Caixa assinou um acordo habitacio-
nal com a Cobap no sentido de que, efetivamente, os 
aposentados e pensionistas possam ter acesso à casa 
própria via Programa Minha Casa, Minha Vida. É um 
projeto exemplar, que merece aqui nossos elogios.

Por fim, Sr. Presidente, eu quero cumprimentar 
a cidade de Bagé, cidade que fica a quatro horas da 
capital, Porto Alegre, que viverá nos próximos dias uma 
grande festa, a festa internacional do churrasco. Todos 
sabem que os gaúchos adoram um churrasco, e, por 
isso, eu quero convidar a todos para que, nos dias 26, 
27, 28 e 29 de novembro, estejam em Bagé. 

Será um momento muito bonito. Fui convidado 
pelo prefeito e estendo a todos os senhores. Nesse 
momento, vocês poderão provar de uma comida típica, 
que é tradição do nosso Estado. É claro que, além do 
carreteiro, feijão tropeiro, também o churrasco.

Parabéns, então, à cidade de Bagé, cidade his-
tórica do nosso amado Rio Grande por promover uma 
festa internacional dessa natureza, valorizando a cons-
trução de laços de amizade, tão importante, entre to-
dos os povos. 

E termino com o último registro, Sr. Presidente, 
dizendo que a CUT e a Força Sindical irão fazer uma 
denúncia à OIT, porque, infelizmente, no Brasil, muitos 
sindicalistas ainda são assassinados, tanto no campo 
como na cidade. 

Também eles fazem a denúncia de que infeliz-
mente, quando há uma paralisação, devido ao tal do 
interdito proibitório, não é permitido mais aos traba-
lhadores fazerem aquela caminhada, aquele piquete, 
aquela manifestação em frente ao local de trabalho.

Eu quero dizer que, para todas as denúncias 
que eles fazem, eu tenho projeto. Tenho para o fim do 
interdito proibitório, tenho o Projeto 177, para acabar 
com essa história de demitir dirigente sindical que tem 
estabilidade no emprego, como vem acontecendo tanto 
do Conselho Fiscal como do Suplente, como também 
tenho para o da contribuição assistencial.

Enfim, são três projetos que abarcam a denún-
cia que vai à OIT. É só o Congresso aprovar os três 
projetos que estaremos, assim, atendendo à vontade 
do conjunto sindical brasileiro, de todas as centrais, 
de todas as confederações. Que nenhum crime não 
seja investigado, e o assassino seja punido; que não 
haja a demissão dos dirigentes sindicais; que também 
a contribuição assistencial seja um direito assegurado 
por lei como eu já aprovei em projeto que está pron-
to para ser apreciado no Plenário e, em seguida, vai 
para a Câmara dos Deputados; E, por fim, o chamado 
interdito proibitório para que os trabalhadores tenham 
o direito de se manifestar livremente toda vez que hou-
ver uma paralisação.

Senador Mão Santa, agradeço a V. Exª, agradeço 
aos Senadores que ficaram aguardando. E peço só que 
V. Exª considere na íntegra os seis pronunciamentos 
que fiz na tribuna, eu pelo menos, ao longo de meus 
dez minutos agradecendo o aparte dos Senadores. 

Obrigado, Senador.

SEGUEM, NA ÍNTEGRA, DISCURSOS 
DO SR. SENADOR PAULO PAIM.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apa-
nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, quero registrar a audiência que ocorreu há 
alguns dias com o Ministro do Desenvolvimento Agrário 
Guilherme Cassel e representantes da Fecovinho.

A reunião teve por objetivo a viabilização do proje-
to da Central Cooperativa Nova Aliança, que irá fomen-
tar o desenvolvimento da agricultura familiar mediante 
uma nova organização cooperativa.

A Bancada Gaúcha está apoiando este impor-
tante projeto coordenado pelo Diretor-Executivo da 
Fecovinho Hélio Machioro.

Estavam presentes os deputados Pepe Vargas, 
Luis Carlos Busato, Paulo Pimenta e as assessorias de 
vários parlamentares incentivadores do projeto.

O projeto de desenvolvimento cooperativo está 
estruturado em diversas etapas e irá inicialmente reunir 
5 cooperativas, fomentando a economia familiar. 
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Era o que tinha a dizer.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apa-

nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, a cidade gaúcha de Bagé, distante umas 
4 horas da nossa capital, Porto Alegre, viverá nos pró-
ximos dias uma grande festa. A Festa Internacional do 
Churrasco.

Todos sabem o quanto nós, gaúchos, gostamos 
de saborear um bom churrasco. Imaginem então uma 
churrascada que vai durar 4 dias: 26, 27, 28 e 29 de 
novembro.

Tive a honra de ser convidado a participar deste 
evento que busca valorizar o companheirismo, a cor-
dialidade e a hospitalidade do povo gaúcho. Isso sem 
esquecer de reverenciar uma comida típica, que é tra-
dição no nosso Estado, o churrasco.

Esse será um momento de grande congraçamento 
que vai unir pessoas da cidade, do Estado, do País e 
visitantes de outros países.

Parabéns Bagé, cidade histórica do nosso amado 
Rio Grande, por promover uma festa desta natureza, 
valorizando nosso bom churrasco e a construção de 
laços de amizade que sempre são positivos.

Meu forte abraço a todos e desde já desejo su-
cesso no evento.

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

nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs. e Srs. 
Senadores, quero abordar um tema importante que 
tem relação com diversos projetos que apresentei 
nesta Casa.

As principais centrais sindicais do Brasil anuncia-
ram que apresentarão denúncia na Organização Inter-
nacional do Trabalho (OIT) contra o Ministério Público 
do Trabalho (MPT) por “interferência indevida”.

A reivindicação será apresentada pela Força Sin-
dical, Central Única de Trabalhadores (CUT) e outras 
três organizações operárias ao diretor-geral da OIT, 
Juan Somavía, na próxima segunda-feira em Gene-
bra, Suíça.

Uma das razões da denúncia é que os sindicatos 
consideram que os procuradores do MPT incorrem em 
“interferência indevida” com suas atuações contra a 
cobrança da chamada “taxa assistencial” cobrada de 
membros de diferentes categorias profissionais não 
sindicalizados.

O Presidente da Força Sindical, Paulo Pereira da 
Silva, diz que o MPT prejudica o movimento sindical e 
que vários sindicatos estão em quebra e sem condi-
ções de enfrentar o custo das campanhas para exigir 
melhoras salariais.

Outros pontos que serão motivo da reivindicação 
são: assassinatos de dirigentes sindicais impunes e 

decisões judiciais impedindo piquetes em portas de 
fábricas, bancos e outros estabelecimentos.

Quero ressaltar que apresentei o PLS 248/2006 
que dispõe sobre a Contribuição Assistencial. As en-
tidades sindicais enfrentam verdadeira maratona para 
obter das empresas o desconto em folha de pagamento 
das contribuições assistenciais, mesmo quanto fixadas 
em assembléia da categoria ou Convenção Coletiva, 
e observados os estatutos fixados em decorrência da 
autonomia sindical. É um total desrespeito ao princí-
pio da autonomia e da liberdade sindical, previsto na 
Constituição Federal. É necessária uma norma legal 
que acabe com a insegurança jurídica no que se refere 
a estas contribuições.

Sabemos que as contribuições sindicais são fun-
damentais para o funcionamento e o desenvolvimento 
das entidades sindicais. Sem esses recursos a pres-
tação de serviços relevantes aos trabalhadores acaba 
sendo impedida ou dificultada.

A proposição que apresentei prevê o descon-
to compulsório, limite percentual de até 1% (um por 
cento) da remuneração bruta anual do trabalhador em 
atividade e punição para empregadores e órgãos ou 
empresas públicas que venham a dificultar ou impedir 
o recolhimento das contribuições.

Creio que a sua aprovação servirá aos interes-
ses de todos os trabalhadores. Dará aos sindicatos o 
instrumento jurídico de que necessitam e acabará com 
a insegurança jurídica presente, a este respeito, no 
ordenamento jurídico. Esperamos contar com o apoio 
de nossos Pares para a sua aprovação.

Apresentei também o PLS 177/2007 que veda a 
dispensa do empregado sindicalizado ou associado, 
a partir do momento do registro de sua candidatura a 
cargo de direção ou membro do Conselho Fiscal ou 
representação de entidade sindical ou de associação 
profissional, até 1 (um) ano após o final do seu manda-
to, caso seja eleito, inclusive como suplente, salvo se 
cometer falta grave devidamente apurada nos termos 
desta Consolidação.

E o PLS 513, que apresentei em 2007, vem no 
sentido de dispor sobre o exercício do direito de greve, 
a fim de impossibilitar a utilização do interdito proibitó-
rio na hipótese que menciona.

Apesar de o nosso ordenamento jurídico admi-
tir o emprego de meios pacíficos tendentes a persu-
adir os trabalhadores a aderirem a greve, verifica-se 
que muitas empresas, como artifício para frustrar o 
movimento grevista, acabam abusando do direito de 
proteção possessória, mediante a utilização da via 
judicial do interdito proibitório, previsto no Código de 
Processo Civil...
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As liminares já obtidas costumam impor aos sin-
dicatos – que geralmente sequer são ouvidos nessa 
fase processual – a pena pecuniária para o caso da 
transgressão do mandado judicial, inviabilizando, as-
sim, o movimento grevista.

Em face dessa situação de flagrante iniqüidade 
social, propus esse projeto de lei, objetivando, assim, 
evitar abusos dessa ordem.

Sr. Presidente, como todos podem ver esses pro-
jetos vem ao encontro de uma solução para problemas 
graves que exigem medidas sérias.

A aprovação dessas matérias pode trazer resul-
tados muito positivos para questões urgentes.

Era o que tinha a dizer.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apa-
nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, gostaria de registrar que recebi uma carta 
assinada pelo Superintendente Federal de Agricultura 
no Rio Grande do Sul, Sr. Francisco Signor, em nome 
do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, 
fazendo referência a importância do meu trabalho para 
o setor agropecuário do Rio Grande do Sul.

Era o que tinha a dizer.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR PAULO PAIM EM SEU PRO-
NUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. PAULO PAIM (Bloco PT – RS. Sem apa-
nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs. e Srs. 
Senadores, a Caixa assinou um acordo habitacional 
com a Confederação Brasileira dos Aposentados e 
Pensionistas (COBAP). 

Todos sabem que há poucos dias aconteceu o III 
Congresso Nacional Extraordinário de Aposentados, 
Pensionistas e Idosos, em Luziânia (GO). O acordo foi 
assinado durante esse encontro.

O acordo habitacional deve beneficiar cerca de 1,5 
milhão de aposentados e pensionistas de todo o Brasil.

O objetivo do acordo é estabelecer condições 
para operacionalizar produtos como: abertura de cor-
respondentes Caixa Aqui negociais nas Federações e 
entidades filiadas à COBAP, crédito consignado para 
os associados, apoio às cooperativas habitacionais no 
Programa Minha Casa, Minha Vida, entre outros.

A partir da publicação do Acordo no Diário Ofi-
cial da União, todas as Superintendências Regionais 
da Caixa podem firmar parcerias com as Federações 
Estaduais de Aposentados e Pensionistas. 

No Programa Minha Casa, Minha Vida, por exem-
plo, o apoio da Caixa às cooperativas vai desde a ca-
pacitação dos seus representantes até a assistência 
técnica para a elaboração de projetos técnicos de en-
genharia e sociais.

Os produtos e serviços oferecidos pela instituição 
foram apresentados no evento pelo superintendente re-
gional, Edalmo Porto Rangel, para um público de cerca 
de mil aposentados e pensionistas de todo o Brasil.

Ele ponderou que se trata de um gesto de promoção 
da cidadania e do desenvolvimento sustentável do país. 

Sr.Presidente, é disso que nossos aposentados 
precisam, de atitudes positivas que melhorem sua 
qualidade de vida.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 

V. Exª, Senador Paulo Paim, será atendido de acordo 
com o Regimento e queremos também nos associar 
aos aplausos que V. Exª recebeu pela aposição do 
retrato de V. Exª na Comissão de Direitos Humanos e 
dou testemunho porque participei da comissão quan-
do V. Exª era Presidente e agradeci no nome do Piauí 
à Comissão de Direitos Humanos.

No Piauí, João Pedro, para uma vergonha nossa, 
o Governo do PT permitia torturas – torturas –, e fui por-
tador de documentos, trazidos por pessoas do Ministério 
Público, e o Paulo Paim tomou, com sua autoridade mo-
ral, e acabou com essa nódoa que existia recentemente 
no Piauí: tortura. Eu lamentava. Foi com tristeza que eu 
trouxe a documentação, que o deixou estarrecido.

Apresento a gratidão do povo do Piauí, por V. Exª, 
com a sua influência, com a sua autoridade moral, ter 
dado fim à tortura no Piauí.

O SR. JOÃO PEDRO (Bloco/PT – AM) – Quem 
cometia, Presidente, a tortura? Quem?

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Eram as instituições policiais militares.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Delega-
cias lá no Piauí.

O SR. JOÃO PEDRO (Bloco/PT – AM) – Bom, 
mas aí não é o PT.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Não, o Governador tinha conhecimento. Eles denun-
ciaram, eu trouxe. Já foi apagado. O Paim resolveu o 
problema.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Senador 
Mão Santa, só agradecer a V. Exª, que mandou também 
um representante da Comissão. Ele me explicou que V. 
Exª, infelizmente, tinha morrido um colega seu no Es-
tado, V. Exª teve que ficar lá e, por isso, não estava na 
Comissão. Mas aqui faz o depoimento, neste momento, 
em apoio a esse trabalho nosso na Comissão.

E quero dizer, Senador Mão Santa e Senador 
João Pedro, que V. Exª tem razão. A denúncia que re-
cebi de um fato que aconteceu na delegacia, o Sena-
dor Mão Santa me trouxe a denúncia, nós intervimos 
de forma imediata e conseguimos inibir, e isso passou 
a não mais acontecer.

Senador Mão Santa, só me permita, pela oportu-
nidade, dar ainda duas informações à Casa.

Primeira, na questão do Aerus, a reunião será 
no dia 3, no meu gabinete, com todas as forças en-
volvidas: Governo, Ministério Público, AGU, o pessoal 
da Varig, o pessoal do Aerus. Vamos tentar construir 
uma saída, no dia 3.

No dia 4, enfim, a Câmara vai votar o fim do fator 
e o reajuste integral para os aposentados.

No dia 11, haverá grande manifestação pela re-
dução de jornada de 44 horas para 40 horas sema-
nais, também projeto de minha autoria com o Senador 
Inácio Arruda.

E ainda teremos, no dia 4, uma grande manifesta-
ção sobre o marco do petróleo, liderada pelos petrolei-
ros, aqui no Auditório Petrônio Portela. E teremos tam-
bém uma grande manifestação, no dia 10, para discutir 
a situação dos trabalhadores da alimentação.

Desculpe, é tanta coisa, mas acelerei o máximo.
Obrigado, Senador Mão Santa.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 

Concedo a palavra ao Senador Sadi Cassol, do To-
cantins, do Partido dos Trabalhadores. E S. Exª estava 
inscrito desde ontem. Eu presidia a sessão quando tive 
que viajar para o sepultamento de um amigo. Daí não 
ter comparecido ao ato, à festividade do Paulo Paim.

Com a palavra o Senador Sadi Cassol.
O SR. SADI CASSOL (Bloco/PT – TO. Pronuncia 

o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Esti-
mado Presidente Mão Santa, Srªs e Srs. Senadores, , 
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antes de fazer a leitura de uma matéria que pretendo 
tratar nesta Casa, quero fazer um agradecimento e, ao 
mesmo tempo, parabenizar a nossa Vice-Prefeita de 
Palmas, Tocantins, Edna Agnolin, e também o nosso 
Prefeito Raul Filho, pelo excelente programa de casa-
mento comunitário que eles têm lá em Palmas, reali-
zado todos os meses.

No sábado passado, tive oportunidade, com muita 
honra, de ser convidado como paraninfo. Casamos 72 
casais. Foi um ato de muita emoção, um ato de muita 
beleza, em que senhores e senhoras com 50, 60, 70 
anos se casaram, coisa que não aconteceu, claro, du-
rante todas as suas vidas. A organização foi impecável, 
desde a vestimenta até as músicas e o bolo. Enfim, foi 
um casamento digno de qualquer pessoa que queira 
se unir pelo laço matrimonial. Foi celebrado todo o ato 
religioso e civil também.

Quero parabenizar, por esse projeto, o Prefeito e a 
Prefeita em exercício, a Vice-Prefeita Edna Agnolin.

Eu gostaria, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senado-
res, de levantar uma questão que me parece de extre-
ma importância. Vou ler um trabalho que solicitei aos 
técnicos aqui da Casa. Vou ler aquilo que levantamos 
referente ao Seguro Obrigatório de Veículos.

Trago ao conhecimento do Plenário estudo que 
solicitei à Consultoria Legislativa da Casa sobre a insti-
tuição, cobrança e destinação dos recursos angariados 
com o DPVAT – Seguro Obrigatório de Veículos.

Solicitei o estudo por entender que o sistema de 
cobrança desse seguro apresenta inconsistência na sua 
concepção e desvios de finalidade na sua destinação.

Pretendo, com isso, iniciar um debate mais apro-
fundado sobre o sistema DPVAT e propor medidas de 
aprimoramento desse instrumento que tem por finali-
dade socorrer as vítimas de acidentes de trânsito.

O DPVAT confere às vítimas de acidente de trân-
sito direito a reembolso de despesas médicas e a inde-
nização em caso de morte ou invalidez permanente. O 
pagamento é devido mesmo quando o veículo causa-
dor do dano não foi identificado ou está inadimplente 
no pagamento do prêmio. 

A legislação que instituiu o seguro é a Lei de nº 
6.194, de 1974, que define o DPVAT como um seguro 
de danos pessoais causados por veículos automotores 
de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transpor-
tadas ou não. 

Por se tratar de um seguro, seu regime jurídico se 
sujeita ao disposto no Decreto-Lei nº 73, de 1966, que “dis-
põe sobre o Sistema Nacional de Seguros Privados, regula 
as operações de seguro e dá outras providências”. 

Tal Decreto-Lei criou o Conselho Nacional de 
Seguros Privados (CNSP), ao qual foram atribuídas, 
entre outras, competências para “fixar as diretrizes e 
normas da política de seguros privados”; “estipular 
índices e demais condições técnicas sobre tarifas, 

investimentos e outras relações patrimoniais a serem 
observadas pelas Sociedades Seguradoras”; “fixar as 
características gerais dos contratos de seguros”; e 
“fixar normas gerais de contabilidade e estatística a 
serem observadas pelas Sociedades Seguradoras”, 
conforme art. 32, incisos I, III, IV e V.

Atualmente, as normas disciplinadoras do DPVAT 
estão consolidadas na Resolução nº 154, de 2006, e 
as condições tarifárias vigentes foram fixadas pela Re-
solução nº 192, de 2008, ambas do CNSP.

As indenizações são de R$13.500,00 em caso de 
morte; até R$13.500,00 em caso de invalidez perma-
nente; e até R$2.700,00 para o reembolso de despesas 
de assistência médica e suplementares.

O seguro é financiado por prêmios, que são pa-
gos por todos os proprietários de automóveis, como 
condição para o licenciamento anual do veículo.

Os prêmios variam de R$89,61 a R$339,74, de-
pendendo da categoria do veículo, se automóvel de 
passeio, veículo de carga, veículos de passageiros 
ou motocicletas.

A destinação dos recursos arrecadados com a 
cobrança do seguro obedece à seguinte estrutura:

– o Sistema Único de Saúde (SUS), por 
meio do Fundo Nacional de Saúde (FNS), re-
cebe 45% a título de compensação pela as-
sistência médica aos acidentados;

– o Departamento Nacional de Trânsito 
(DENATRAN), recebe 5% para a promoção de 
campanhas de prevenção de acidentes;

– por determinação do Conselho Nacional 
de Seguros Privados, 3,35% são destinados, 
ainda, à Superintendência de Seguros Priva-
dos (SUSEP), ao Sindicato de Corretores de 
Seguros (Sincor) e à Fundação Escola Nacio-
nal de Seguros (FUNENSEG).

Não há, entretanto, nenhuma garantia de que 
os recursos não venham a ser empregados em ou-
tras atividades, pois o FNS pode financiar qualquer 
projeto de saúde, e, por não ter personalidade jurídi-
ca, os recursos destinados ao Denatran entram para 
o Tesouro Nacional.

Segundo dados da Seguradora Líder, empresa cons-
tituída para gerir o Sistema DPVAT, os recursos arrecada-
dos em 2008 foram distribuídos da seguinte maneira:

– Arrecadação Bruta: R$4.645.568.433,94;
– Destinações Obrigatórias: R$ 2,4 bilhões;
– Operação do DPVAT: mais R$2 bilhões.

O que me chama a atenção aqui, Sr. Presidente 
– e aqui vai o nosso trabalho de conseguir melhorar 
isso –, é que as indenizações para aqueles que são 
acidentados, dos R$4,6 bilhões, apenas R$1,6 bilhão 
é destinado para a indenização. O restante vai indo de 
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um lado para outro. No fim, aparece a rubrica “Despe-
sas de Operação: R$314.047.237,53.

Quanto ao resultado operacional das empre-
sas que operam em seguros, como a Líder, há um 
resultado negativo. Elas estão com muito prejuízo. 
Eu acho que teriam de cobrar ainda mais seguro de 
nós, usuários, porque fecharam com um prejuízo de 
R$48.746.242,85.

Então, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, 
esta Casa precisa talvez buscar outras medidas para 
vermos melhor onde estão indo esses recursos arre-
cadados com o seguro obrigatório.

A Resolução nº 154, de 8 de dezembro de 2006, 
determinou a constituição de dois consórcios especí-
ficos, a serem administrados por uma seguradora es-
pecializada, na qualidade de líder. Para atender a essa 
exigência, foi criada a Seguradora Líder dos Consór-
cios de Seguro DPVAT, ou simplesmente Seguradora 
Líder, autorizada a operar pela Portaria da Susep nº 
2.797, de 4 de dezembro de 2007. A Seguradora Líder 
é uma companhia de capital nacional, constituída por 
68 seguradoras que participam dos dois consórcios, e 
começou a operar em 1º de janeiro de 2008.

As seguradoras consorciadas permanecem res-
ponsáveis pela garantia das indenizações, prestando, 
também, atendimento a eventuais dúvidas e recla-
mações da sociedade. Contudo, a Seguradora Líder 
passou a representá-las nas esferas administrativa e 
judicial das operações de seguro.

Ocorre que diversos problemas têm sido consta-
tados no funcionamento do DPVAT.

(Interrupção do som.)

O SR. SADI CASSOL (Bloco/PT – TO) – A exis-
tência do benefício é pouco conhecida do cidadão em 
geral. Em razão disso, muitas vítimas de acidentes de 
trânsito deixam de receber a indenização e o reembol-
so das despesas médicas a que fazem jus.

A tabela de reembolso das despesas médicas 
oferece valores muito baixos, que não pagam o valor 
cobrado pelos hospitais privados. Muitos desses exigem 
uma garantia do paciente como condição para atendê-
lo. Tal sistema de reembolso nos hospitais privados não 
tem funcionado bem em razão da grande burocracia 
hoje existente para demandar o benefício.

De igual modo, o recebimento de indenizações de-
pende da apresentação de documentos que nem sem-
pre estão facilmente disponíveis para as vítimas de aci-
dentes.

Independentemente desses problemas operacionais, 
há um equívoco conceitual no sistema. Embora seja tratado 
institucionalmente como um seguro, o modelo do DPVAT 
é incompatível com essa classificação jurídica.

Os valores dos prêmios de seguro devem guardar 
uma correlação atuarial com o risco e com a indenização 

devida em caso de sinistro. No caso do DPVAT, entretanto, 
45% do valor arrecadado a título de prêmio é destinado ao 
Sistema Único de Saúde e 5% ao Departamento Nacional 
de Trânsito. Em consequência, cria-se uma desproporção 
entre o valor das indenizações recebidas pelas vítimas, 
que é muito baixo, frente ao valor dos prêmios pagos pe-
los proprietários de veículos.

Segundo o Código Tributário Nacional (Lei nº 
5.172, de 1966), “imposto é o tributo cuja obrigação 
tem por fato gerador uma situação independente de 
qualquer atividade estatal específica, relativa ao contri-
buinte” (art. 16). A destinação de recursos para o SUS 
e o Denatran tem por finalidade, em tese, o atendimen-
to médico das vítimas e a promoção de campanhas 
de prevenção de acidentes junto aos motoristas. Tais 
atividades não têm por benefício, entretanto, o pro-
prietário do veículo que paga o prêmio, mas futuras 
vítimas de acidentes.

Por esse motivo, entendemos que essa obrigação 
tem natureza jurídica de imposto, que somente poderia 
ser instituído por meio de lei complementar, nos termos 
do art. 154, I, da Constituição Federal. Como o DPVAT 
foi criado por lei ordinária, assim como as destinações 
ao SUS e ao Denatran, conclui-se que se pode arguir 
a constitucionalidade desses diplomas legais. 

Além disso, o fato gerador do DPVAT (proprieda-
de de veículo automotor)...

(Interrupção do som.)

O SR. SADI CASSOL (Bloco/PT – TO) - ...coin-
cide com o do Imposto sobre a Propriedade de Veícu-
los Automotores (IPVA), o que também é vedado pelo 
mesmo dispositivo constitucional.

Igualmente injustificável nos parece ser a destinação 
de 3,35% dos recursos para entidades alheias à gestão do 
seguro. A distribuição de recursos a título de corretagem 
é particularmente contrária ao princípio da moralidade, 
consagrado no art. 37 da Constituição Federal, uma vez 
que essa atividade não é prestada, pois há somente uma 
seguradora autorizada a atuar nesse segmento. 

Outra anomalia jurídica é prestação de segu-
ro em regime de monopólio, por meio de uma única 
“Seguradora Líder”, de cujo capital participam todas 
as seguradoras nacionais. Resulta desse sistema a 
supressão completa da competição do setor, o que, a 
nosso ver, viola os princípios...

(Interrupção do som.)

O SR. SADI CASSOL (Bloco/PT – TO) – Eu gostaria 
da sua compreensão, Sr. Presidente, para concluir.

A supressão da competição do setor viola os 
princípios da livre iniciativa, da livre concorrência e da 
defesa do consumidor, conforme o art. 170 da Cons-
tituição. A Constituição determina, ainda, que “a lei 
reprimirá o abuso de poder econômico que vise à do-
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minação dos mercados, à eliminação da concorrência 
e ao aumento arbitrário dos lucros”.

O que se admite, a título de intervenção do Estado 
na economia, é a instituição de seguros obrigatórios para 
determinadas atividades. A obrigatoriedade de contratar 
o seguro não retira do segurado, entretanto, o direito de 
escolher a seguradora, como ocorre no caso do DPVAT.

Diante do exposto, fica clara a constatação de que 
existem anomalias no sistema, razão pela qual proponho 
um debate aprofundado sobre o tema para encontramos 
alternativas para aprimorar os benefícios do seguro.

(Interrupção do som.)

O SR. SADI CASSOL (Bloco/PT – TO) – Os re-
cursos destinados às indenizações, por exemplo, po-
deriam ser ampliados, redirecionando-se os recursos 
destinados ao reembolso de despesas médicas, que 
não têm funcionado a contento. Essa medida elimina-
ria grande parte da burocracia atualmente existente, 
o que reduziria custos administrativos e beneficiaria 
o acidentado.

O repasse de recursos para entidades de classes, 
estabelecido por normas infralegais, como a destinação 
que é feita ao Sindicato dos Corretores de Seguros, 
pode ser contestado, e anuncio ao Plenário a minha 
disposição de apresentar Projeto de Decreto Legisla-
tivo destinado a sustar, nos termos do art. 49, V, da 
Constituição Federal, os respectivos atos normativos 
que claramente exorbitam do poder regulamentar atri-
buído à CNSP e à Susep.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, como trami-
tam diversas proposições no Senado Federal tratando 
sobre o assunto, quero propor a realização de audiên-
cia pública nas comissões competentes para instruir 
as matérias, oportunidade em que todos os órgãos do 
Governo e entidades envolvidas poderão se manifestar 
de maneira democrática e transparente.

Informo ainda, Sr. Presidente, aos meus nobres 
pares da Casa que estou solicitando ao Tribunal de Con-
tas da União uma auditoria operacional no sistema do 
DPVAT, com o intuito de avançarmos no conhecimento 
dessa matéria, para podermos, assim, deliberar em 
favor do cidadão brasileiro, aumentando seu grau de 
informação, para utilizar, da melhor maneira possível, 
esse que deve ser um benefício do consumidor.

Agradeço, Sr. Presidente, esta tolerância desses 
minutos a mais...

(Interrupção do som.)

O SR. SADI CASSOL (Bloco/PT – TO) – ...mas 
é uma questão que vem preocupando, e não só a nós 
Parlamentares, que buscamos essas informações e 
vemos as discrepâncias desses seguros.

O que é pior: está sendo destinada parte des-
ses recursos arrecadados pelo prêmio pago por nós, 
consumidores, por exemplo, a corretores. Que serviço 

presta o corretor nesse caso, quando é uma empresa 
só que pratica o seguro e é obrigatório ser com ela? 
Qual a participação do sindicato dos corretores no 
caso desse seguro? Assim também há a destinação 
com outros desvios de finalidade.

Por isso, vamos, nos próximos dias, solicitar uma 
audiência pública aqui, nesta Casa, ao mesmo tempo 
em que já estamos oficiando ao Tribunal de Contas 
para que nos faça uma averiguação de como esses 
recursos estão sendo empregados.

Agradeço a tolerância de V. Exª, Senador Mão 
Santa.

Vamos dar sequência a esse trabalho até encon-
trarmos um denominador comum em nosso favor, em 
favor de quem paga, sendo que nem sempre esses 
recursos são bem utilizados. Por exemplo: R$2.700,00. 
V. Exª, Mão Santa, que é médico, sabe que, com o 
pedido de restituição de uma despesa hospitalar de 
R$2.700,00, hoje em dia, num hospital público, imagi-
no que não dá para consertar uma unha. Imagine num 
acidente em que a pessoa chega lá toda estraçalhada. 
Como você vai ter R$2.700,00 para ser indenizado do 
recurso sobre aquele acidente?

Então, nós vamos trabalhar com essa matéria até 
encontrarmos uma boa aplicação do prêmio recolhido 
por nós, consumidores.

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

Essas foram as palavras do Senador Sadi Cassol, 
mostrando suas preocupações quanto aos seguros 
de acidentes de veículos.

O SR. JOÃO VICENTE CLAUDINO (PTB – PI) – 
Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Deixa ele falar, depois V. Exª fala.

O SR. JOÃO VICENTE CLAUDINO (PTB – PI) – 
Não, não. Vou só registrar um pronunciamento. 

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Mas V. Exª, querendo, eu lhe dou a palavra.

O SR. JOÃO VICENTE CLAUDINO (PTB – PI. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Não. O Senador 
Flávio Torres vai fazer o pronunciamento.

Eu queria só deixar como lido um discurso. Eu não 
pude estar presente à sessão em homenagem aos 100 
anos do Dnocs e queria deixar registrado, nos Anais do 
Senado, esse pronunciamento e que fosse dado como 
lido, de acordo com o Regimento da Casa.

SEGUE, NA ÍNTEGRA, DISCURSO DO 
SR. SENADOR JOÃO VICENTE CLAUDINO.

O SR. JOÃO VICENTE CLAUDINO (PTB – PI. 
Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores,
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – V. 
Exª será atendido de acordo com o Regimento.

E a Presidência da Casa, que eu estou represen-
tando, se associa a essa homenagem de 100 anos do 
Dnocs, de relevantes serviços prestados ao combate 
da seca no Nordeste.

E mudou muito a fisionomia. Quis Deus estar na 
tribuna um homem que representa o Nordeste, o Ce-
ará. Eu me lembro de que eu era interno num colégio 
cearense, em 1957, 1958, e tinha aquela Hospedaria 
Getúlio Vargas, que todos os retirantes da seca, para 
não invadir Fortaleza... Então, o Colégio Marista, em 
que todos nós estudávamos, no Ceará – o João Vicente 
também estudou lá –, angariava fundos para entregar 
à Hospedaria Getúlio Vargas.

Queremos render homenagem ao Dnocs, que 
minimizou esse problema também culturalmente. Eu, 
João Vicente e V. Exª, que é professor da Universida-
de do Ceará, todos fomos estudantes universitários 
no Ceará.

Mudou o Piauí, quando governamos o Estado 
e fizemos o maior desenvolvimento universitário da 
história do País. Criamos 400 faculdades, 36 cam-
pi avançados e, como um bem nunca vem só, vem 
acompanhado de outro bem, surgiram outras univer-
sidades privadas.

Então, a nossa homenagem, minha e de João Vi-
cente, que mostra a dependência cultural que o Piauí 
tinha do Ceará, mas nós libertamos o Estado e hoje ofe-
recemos ao povo do Piauí um ensino universitário. 

Com a palavra o Senador Flávio Torres, que re-
presenta também o ensino universitário do Ceará e 
do País.

O SR. FLÁVIO TORRES (PDT – CE. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, desculpe-me pelo adiantado da hora. Peço 
desculpas também aos funcionários do Senado, que 
permitem que esta sessão continue, mas amanhã vou 
dar um voto sobre a questão da Venezuela e queria 
explicá-lo, queria ter o direito de explicar o meu voto. Já 
ouvi que o senhor vai votar diferentemente de mim.

Sr. Presidente, no ano de 1977, a China invadiu 
o Vietnã na madrugada, e amanhecemos o dia com 
a notícia de que a China havia invadido o Vietnã. Por 
coincidência, naquele mesmo dia, uma pessoa do nos-
so grupo morreu – naquele tempo era o movimento da 
anistia, dos direitos humanos –, e fomos ao cemitério. 
No cemitério, fiz uma estatística. Comecei a conver-
sar e peguei um papel. Listei vinte nomes de pessoas 
e não errei a opinião de ninguém a respeito da inva-
são da China sobre o Vietnã. Eu sabia. Se fulano é 
do PCdoB, vai apoiar a China. Se fulano é ligado aos 
trotskistas, vai dizer que está errado a China invadir. E 

por aí vai. Não errei nenhum, Senador Cassol. Eu fiz 
a relação. Aquilo eu usei muito, porque, para mim, é 
entristecedor e emburrificador a gente saber a posição 
que vai tomar sobre um assunto de que não sabíamos 
nada. A invasão havia sido de madrugada, e ninguém 
sabia de nada.

Estou-me sentindo um pouco assim no Senado. 
Quando há um projeto do Governo, toda a Oposição 
vota contra, e todo o Governo vota a favor. Às vezes, 
quem é do Governo poderia discordar ligeiramente 
de um projeto do Governo. Do mesmo jeito, a Oposi-
ção, que é contra, mas concorda com alguma coisa 
do Governo. A gente não vê aqui esse diálogo, essa 
flexibilidade.

Na questão do voto da Venezuela, é exatamente 
isso que estou vendo. Temos uma questão, mas o que 
vemos? Vemos o Governo votando a favor, defendendo 
o regime de Chávez – ou pelo menos os Senadores da 
situação –, e a Oposição, contra. Para mim, não é isso. 
Eu queria me colocar aqui. Vou votar amanhã a favor da 
entrada da Venezuela no Mercosul, mas não posso deixar 
de dizer aqui o que acho do regime de Chávez.

Convidamos, para um depoimento na Comissão 
de Relações Exteriores, o Prefeito de Caracas, que nos 
disse que há 1.200 presos em Caracas. Sr. Presidente, 
passei boa parte de minha vida tentando que o Brasil 
não tivesse preso político. Então, não quero, de forma 
alguma, associar-me a um regime, nem de longe, que 
tem preso político.

O Prefeito de Caracas disse que a Oposição, na 
Venezuela, tem o trabalho cerceado, não tem liberdade 
de fazer oposição. Sr. Presidente, eu passei uma boa 
parte da minha vida na oposição, brigando para que te-
nhamos liberdade, e eu não quero, de forma nenhuma, 
nem de longe, associar-me a um regime que cerceia a 
liberdade de atuação da oposição. E por aí vai.

Essas milícias que o Presidente Chávez está fazendo 
na Venezuela me assustam muito, porque dar autoridade 
para uma pessoa que não foi formada... Você vai dar o 
quê? Vai dar uma arma para uma pessoa que não tem 
formação? É uma coisa, para mim, muito perigosa. En-
tão, eu vejo tudo o que acontece na Venezuela com muita 
reserva. Eu declaro: eu não gostaria de estar vivendo na 
Venezuela, com o que eu vejo lá.

Mas, dito isso, eu queria dizer o seguinte: eu 
acredito firmemente numa coisa chamada autode-
terminação dos povos. Esse problema não é nosso. 
Esse problema, infelizmente, é dos venezuelanos. Os 
venezuelanos têm de ir para a rua, como nós fomos, 
têm de lutar pelos direitos humanos, têm de lutar pela 
liberdade de expressão, de oposição, têm de lutar pela 
liberdade de imprensa. Esse é um problema deles.

OUTUBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL466



55688 Quinta-feira 29 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2009

E nós não temos o direito, o Brasil não tem o direito 
de ficar apontando, cobrando da Venezuela um regime 
democrático, porque nós mesmos, há muito pouco tempo, 
estávamos pendurando as pessoas pelos pés e dando 
choques elétricos para arrancar delas confissões.

Nós temos uma democracia muito nova, muito 
recente e com uma história triste muito recente, que 
não dá ao Brasil o direito de ficar apontando. Deixem 
os países resolverem as suas situações. Com relação 
a este ponto que estamos tratando, a Venezuela vai 
entrar é numa relação de comércio, numa relação até 
de estreitamento de amizade, de relações, num con-
tinente que sempre olhou para o outro lado do mapa, 
para a Europa ou para a América do Norte, mas nunca 
olhou para os vizinhos, nunca olhou para si.

Então, é importante que nós façamos um esfor-
ço de uma coisa que vai começar capenga, que vai 
começar fanhosa, que vai começar cheia de defeitos, 
mas que é a semente de uma união dos países da 
América Latina. Já temos um esforço no Cone Sul 
com a Argentina, com o Paraguai, com o Uruguai... 
São quatro países. Está na hora de a gente olhar para 
o norte para ver se outros países vêm se juntar ao 
Brasil nesse nosso esforço de tentar uma coisa latino-
americana, que fale a nossa língua ou muito próximo 
da gente, que tenha os nossos mesmos defeitos, que 
tenha as nossas mesmas necessidades, porque te-
mos coisas muito próximas na América Latina: temos 
o povo ainda analfabeto, nós temos ainda um povo 
sem acesso ao emprego, sem acesso à saúde, sem 
acesso ao trabalho.

Então, quero aqui explicar que o meu voto a fa-
vor da Venezuela nem de longe redime ou diminui as 
críticas que faço com relação à Venezuela.

Para completar, Sr. Presidente, nesta semana, 
quando a gente ainda estava estudando o voto, li uma 
declaração do Presidente Chávez. Ele disse que não 
vai mais financiar Professor Pardal – olhem para mim, 
e eu já boto a carapuça -, que vai estudar a atmosfera 
de Vênus; disse que os professores, os pesquisadores 
saiam de suas redomas e vão fazer ciência para as 
favelas de Caracas.

Essa afirmação é de uma ignorância, é de uma 
bobagem de alguém que não sabe o que é ciência nem 
pelo dicionário. Porque não há ciência para favelado. 
Ciência é ciência, tem qualidade ou não tem. É a ciên-
cia que está descobrindo, que descobriu os remédios, 
que distribuiu a cura para as doenças, que descobriu a 
produtividade. Não há ciência para favelado. Felizmen-
te, o mundo não espera pela ciência para resolver o 
problema dos pobres. Os pobres não têm comida, não 
têm emprego, não têm moradia, não têm saúde, por 
falta de opção política dos nossos governantes. Não é 

pela ciência. Nós sabemos plantar feijão, nós sabemos 
produzir antibiótico, nós sabemos construir uma casa. 
Não damos isso para as nossas populações porque 
os governos não têm suficiente coragem, vontade e 
determinação para fazer isso. Não é pela ciência.

Eu estava vendo, na nossa pauta trancada, da 
nossa sessão, um requerimento do Senador Colombo 
sobre o CNPq, que abriu um edital para alfabetizar os 
assentados. É o mesmo erro. Isso não é para CNPq. 
O CNPq é o Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico. Ele não tem que cuidar de 
educação de assentado, que é, no máximo, uma ta-
refa do Ministério da Educação, ou do prefeito onde o 
assentamento está ocorrendo.

Quanto a esses desvios, esses erros, a gente 
tem que pôr a baliza aqui no nosso País. Mas vamos 
falar do que acontece no nosso País. O que acontece 
na Venezuela é problema dos venezuelanos. A gen-
te negocia com a China, que não tem nada parecido 
com democracia. A gente pode negociar com o Irã. 
Cada povo tem a sua cultura e tem o seu regime. Va-
mos cuidar da gente, mas vamos fortalecer o embrião 
do que poderá ser um mercado forte dos países da 
América Latina.

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

Senador Flávio Torres, pouco tempo, o mandato de V. 
Exª vai até que dia?

O SR. FLÁVIO TORRES (PDT – CE) – Vai até o 
dia 17 de novembro, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
Pois é, nós lamentamos, mas V. Exª enriqueceu este 
Senado.

O SR. FLÁVIO TORRES (PDT – CE) – Obrigado, 
mas ainda vou me despedir.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– Porque a Senadora tirou uma licença. V. Exª trouxe 
a universidade para o Senado da República. V. Exª, 
vamos dizer, traduz o ensino sério, pesquisador, cien-
tista, que tanto o Brasil necessita.

O SR. FLÁVIO TORRES (PDT – CE) – Muito 
obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
Então, o Senado é justamente isso. Vamos colocar as 
nossas ideias e o Plenário vai decidir. O que entendo 
bem, e procuro entender muito bem, é que acho – res-
peitando todas as ciências – que a maior conquista da 
civilização foi a democracia. Winston Churchill definiu 
muito bem, é complicado, é difícil, mas, não se conhece 
outro regime melhor. E essa democracia tem dois pila-
res, a meu ver, e vejo bem: a divisão de poder, e que 
seja dividido mesmo, e a alternância de poder.
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E conheço a origem disso tudo: é Cuba. Conheço, 
visitei, por isso o meu voto. Cuba tem eleições. Visitei 
Cuba, tem 300 parlamentares, 300 votos para Fidel 
e 300 votos para o irmão dele. Tem partido, mas eles 
dizem que é assembléia. Aquele modelo se irradiou. 
Hoje o príncipe desse modelo é o Chávez, que eu co-
nheço. Estive representando este Congresso. Éramos 
eu e dois Deputados. Era sobre energias alternativas. 
Deu-me curiosidade e fui visitar o parlamento. Tinha 
lá um capitão. Ele me olhou. Apresentei-me como um 
Senador do Brasil, chefe da delegação. Ele foi buscar 
um coronel para que eu pudesse entrar. Entrei, convivi. 
Não é democracia aquilo. Não vai ter alternância de 
poder nunca. Ele vai ganhar todas as eleições, como 
Fidel ganhou. Fui à assembléia. São 300. Olhei: quantos 
votaram em Fidel? Trezentos. Quantos votos no irmão 
dele? Trezentos. Não é como a nossa. Irradiou-se. O 
Equador está aí com Correa, muito esperto, a Bolívia 
com um índio, o Morález, o Paraguai, a Nicarágua. 
Olhem o rolo que deu em Honduras! 

Acho que está em jogo a democracia. Só a dis-
cussão... Acredito que o Governo vai...O Governo está 
botando todos os esforços. A simpatia do Presidente 
Luiz Inácio é muito forte e sua identidade com Chávez 
também. Ele também queria o terceiro mandato. Só 
não passou por nossa causa, por causa do Senado 
da República. Ele sabe que não passa aqui, mas pas-
saria na Câmara e em todas as instituições do Brasil. 
Aqui é que não passará. Mas isso acredito que passe. 
É uma questão fechada entre a economia e é vantajo-
so, economia, o dinheiro é bom, circula, a Venezuela 
compra. Mas eu acho que as liberdades democráticas, 
Eduardo Gomes, que combateu a primeira ditadura 
disse: é preciso a eterna vigilância. Então nós esta-
mos vigilantes, o meu voto vai ser por eterna vigilân-
cia. Que o exemplo irradiou: Nicarágua... Honduras é 
porque não emplacou, mas mesmo passando, ainda 
que com grandes divergências, já é um freio no Chá-
vez. E nós nos curvamos para o pensamento como V. 
Exª que vê o lado da economia, da transação. O Par-
lamento Europeu foi um êxito total, acabei de vir de 
lá, eu sou pelo parlamento, mas acho que devemos 
primeiro, temos quatro países, vamos convidar a Co-
lômbia, vamos convidar o Chile, que é uma sociedade 
cultural, vamos convidar o Peru, depois a gente bota 
a Venezuela, mas a Venezuela já lidera com recursos 
os outros países, politicamente. Sabemos, a própria 
Argentina. E mais ainda, porque talvez V. Exª chegou 
agora, mas ele deu declarações ofensivas ao Senado 
da República, disse que nós éramos piratas, éramos 
ventríloquos do Bush, nós, Senadores da República, 
não somos, nós somos pais da pátria, do Brasil.

Então, o meu voto é contra por convicção, para 
dar um freio ao Chávez, que ofendeu a moral do Se-
nado da República do Brasil. 

O SR. FLÁVIO TORRES (PDT – CE) – Eu res-
peito a opinião de V. Exª, voto a favor, mas também 
sou vigilante.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI.) – 
Nossos aplausos.

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

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 1.449, 2009

Requer Voto de Pesar pelo falecimento 
do ex-Deputado Estadual Alcino Santos.

Requeiro, nos termos do art. 218, do Regimento 
Interno, a inserção em ata, de Voto de Pesar pelo fale-
cimento do ex-Deputado Estadual Alcino Santos.

Dessa forma, nos temos do art. 218 do Regimen-
to Interno e, de acordo com as tradições da Casa, re-
queiro sejam apresentadas condolências:

Aos seus filhos: Alcino, Vera, Maria Luiza, José 
Américo e Carlos Alberto – Endereço da Família – Rua 
Vitória, 60 – Bairro de Fátima – CEP: 29160-831 – Ser-
ra – ES – Tel.: (27) 3238-0930.

Justificação

No dia 5 de outubro de 1989, exatamente um 
ano depois da promulgação da Constituição brasileira 
pós-regime militar, a “Constituição Cidadã”, nas pala-
vras de Ulysses Guimarães, a Assembleia Legislativa 
Constituinte do Espírito Santo reunia-se para promul-
gar a Constituição Estadual.

Na manhã daquele dia, no antigo prédio da As-
sembleia, na Cidade Alta, em Vitória, o então Presi-
dente Alcino Santos proferiu um discurso emocionado, 
em que definiu a Carta como “um instrumento político 
moderno, liberal, onde a meta é o homem”.

Na manhã de ontem, terça-feira, no mês em 
que a Constituição Estadual completa 20 anos, Alcino 
Santos morreu, aos 92 anos. Desapareceu um perso-
nagem importante da história capixaba, de atuação 
destacada no Poder Legislativo do Espírito Santo. Ao 
reproduzir o ritual cumprido por Ulysses Guimarães 
no Congresso Nacional, ele ofereceu sua contribui-
ção para consolidar o restabelecimento do processo 
democrático no Estado.

Infelizmente, devido a problemas de saúde, Al-
cino Santos não pôde comparecer à sessão em sua 
homenagem na Assembleia, no dia do 20° aniversário 
da Constituição capixaba. Estivesse presente, poderia 
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sentir justificado orgulho de seu trabalho à frente do 
Legislativo estadual.

Nele, durante o período em que foi deputado, 
demonstrou preocupação em exercer um papel deci-
sivo para solucionar os problemas do Espírito Santo. 
Dono de uma invulgar capacidade para mobilizar seus 
colegas, fez da tribuna um instrumento poderoso para 
lutar pelo progresso de sua terra. Fiscal de rendas do 
Estado, Alcino Santos exerceu sete mandatos na As-
sembleia Legislativa. Durante o Governo Elcio Alvares 
(1975-1979), foi secretário da Fazenda.

Viúvo, Alcino deixa cinco filhos: Alcino, Vera, Ma-
ria Luiza, José Américo e Carlos Alberto. Seu nome 
está inscrito na história do Espírito Santo, não só pela 
atuação parlamentar, como por ter participado ativa-
mente da elaboração da Constituição do Estado e por 
ter presidido a memorável sessão da Assembleia em 
que ela passou a vigorar.

Sala das Sessões, 28 de outubro de 2009. – Se-
nador Gerson Camata.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – A 
Presidência encaminhará os votos solicitados.

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

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 1.450, DE 2009

Nos termos do art. 258, do Regimento Interno do 
Senado Federal, requeiro o apensamento do Projeto 
de Lei do Senado nº 376, de 2009, ao Projeto de Lei 
da Câmara nº 109, de 2006, para que possam tramitar 
em conjunto, tendo em vista versarem sobre matérias 
correlatas.

Justificação

Objetivando dar maior eficiência e celeridade ao 
exame das proposições que tramitam no Senado Fe-
deral, em particular, as que dispõem sobre o programa 
“Voz do Brasil”, requeremos a tramitação em conjunto 
das matérias supracitadas.

Entendemos, assim, que a análise sobre os refe-
ridos projetos pelas Comissões Técnicas desta Casa, 
na forma como propomos, será factível, devendo se 
processar de maneira adequada, em consonância com 
a importância de tratamento exigida para a avaliação 
da matéria.

Sala das Sessões, 28 de outubro de 2009. – Se-
nador Antonio Carlos Junior.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
O requerimento lido, será incluído em Ordem do Dia 
oportunamente.

Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 1.451, DE 2009

Requeiro, nos termos do art. 256, do Regimento 
Interno, a retirada, em caráter definitivo, do Reque-
rimento nº 1.363, de 2009, que solicita a tramitação 
conjunta do Projeto de Lei do Senado nº 44, de 2009, 
com o Projeto de Lei do Senado nº 311, de 2009, por 
versarem sobre a mesma matéria.

Brasília, 28 de outubro de 2009. – Senador Ro-
mero Jucá.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – A 
Presidência defere o requerimento de retirada.

O Projeto de Lei do Senado nº 44, de 2009, 
também é objeto do Requerimento nº 1.364, de 2009, 
de tramitação conjunta com outra matéria, que se en-
contra incluído na Ordem do Dia.

O Projeto de Lei do Senado nº 311, de 2009, uma 
vez que já se encontra instruído pela Comissão de Ser-
viços de Infraestrutura, volta à Comissão de Assuntos 
Econômicos, em decisão terminativa.

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

São lidos os seguintes:

REQUERIMENTO Nº 1.452, DE 2009

Requeiro, nos termos do art. 258 do Regimento 
Interno do Senado Federal, a tramitação em conjun-
to do PLS nº 149, de 2009, que “Altera o art. 328 da 
Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 (Código de 
Trânsito Brasileiro), para dispor sobre a destinação de 
veículos recolhidos pelos órgãos executivos de trânsito 
e não reclamados por seus proprietários”, com o PLC 
nº 19,  de 2004, que “Altera o art. 259 da Lei nº 9.503, 
de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de 
Trânsito Brasileiro. (Dispondo que o número de pon-
tos só será registrado no prontuário do condutor se 
no auto de infração constar sua assinatura)”, e com 
PLC 48, de 2009.

Sala das Sessões, 28 de outubro de 2009. – Se-
nador Romero Jucá.

REQUERIMENTO Nº 1.453, DE 2009

Requeiro, nos termos regimentais, a tramitação 
conjunta do Projeto de Lei do Senado nº 152, de 2004, 
com os Projetos de Lei do Senado nºs 46 e 361, de 
2003, e nº 330, de 2005, que já se encontram apensa-
dos, por versarem sobre o mesmo assunto.

Sala das Sessões, 28 de outubro de 2009. – Se-
nador Romero Jucá.
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – Os 
requerimentos que acabam de ser lidos serão incluídos 
em Ordem do Dia oportunamente.

Sobre a mesa, projetos de Lei do Senado e pro-
jeto de resolução que passo a ler.

São lidos os seguintes:

PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº 482, DE 2009

Altera o art. 232 da Lei nº 9.503, de 23 
de setembro de 1997, que institui o Código 
de Trânsito Brasileiro, para incluir parágrafos 
definindo como se dará a apresentação de 
documento de porte obrigatório.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 232 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro 

de 1997, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 232.  ..............................................
 ..............................................................
§ 1º. Caso o agente fiscalizador, utili-

zando de recursos tecnológicos para acesso 
remoto, confirmar a propriedade do veículo e 
a habilitação do condutor, a falta de documen-
to de porte obrigatório não será considerada 
infração, não incidindo no caso a respectiva 
penalidade e medida administrativa.

§ 2º. Se não for possível o acesso remo-
to às informações do veículo e do condutor, 
a multa será lavrada, tornando-se anula se o 
condutor apresentar o documento faltante no 
prazo de trinta dias perante o órgão executivo 
de trânsito responsável pela autuação” (NR) 

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

Justificação

O Código de Trânsito Brasileiro (CTB) determi-
na, no art. 232, que conduzir veículo automotor sem 
os documentos de porte obrigatório constitui infração 
leve, punível com multa e retenção do veículo até a 
apresentação do documento. São considerados de por-
te obrigatório, a rigor, o Certificado de Licenciamento 
Anual (CLA) e a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) 
ou Permissão para Dirigir, afora outros destinados a 
situações específicas.

Entendemos que a medida é extremamente rigorosa 
para uma falta que não implica riscos diretos para a se-
gurança da via. Em grande parte dos casos, o dispositivo 
serve apenas para punir o esquecimento do motorista.

De fato, a apresentação da CNH é necessária 
por constituir a forma mais prática de se comprovar a 

habilitação do condutor. A obrigatoriedade do porte do 
documento de habilitação, entretanto, está mais afeta 
às facilidades que oferece para a fiscalização do que 
à segurança do trânsito propriamente dita. 

Com o avanço da informática, a maioria dos órgãos 
de administração de trânsito dispõe de recursos tecno-
lógicos capazes de obter informações sobre veículos e 
condutores e verificar se o condutor está efetivamente 
habilitado. Cabe-lhes fazer uso desses recursos para 
compatibilizar a manutenção da segurança do trânsito 
com a redução dos transtornos para os cidadãos.

Com essa preocupação, há dois anos o Con-
selho Nacional de Trânsito (CONTRAN) baixou reso-
lução que suprimia a obrigatoriedade do porte dos 
comprovantes de pagamento do IPVA (Imposto sobre 
Propriedade de Veículos Automotores) e do DPVAT 
(Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por 
Veículos Automotores de Vias Terrestres), quando da 
condução de veículos automotores, por entender que 
as informações neles contidas poderiam ser obtidas 
por meio do licenciamento anual.

É com o mesmo espírito – de minimizar os des-
confortos para os cidadãos – que formulamos a pre-
sente iniciativa, que visa não a abolir a exigência do 
porte dos documentos, mas a admitir que o motorista 
que porventura tenha se esquecido de trazê-los possa 
flexibilizar o rigor das penalidades quando o agente 
fiscalizador, por intermédio de acesso remoto, confir-
me a situação regular dos documentos ou no caso de 
apresentar o documento no prazo de trinta dias.

Para a sua aprovação, solicitamos a colaboração 
dos nobres Parlamentares.

Sala das Sessões, – Senador Flávio Torres.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997.

Institui o Código de Trânsito Brasi-
leiro.

....................................................................................
Art. 232. Conduzir veículo sem os documentos 

de porte obrigatório referidos neste Código:
Infração – leve;
Penalidade – multa;
Medida administrativa – retenção do veículo até 

a apresentação do documento.
....................................................................................

(À Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania em decisão terminativa, onde po-
derá receber emendas pelo prazo de cinco 
dias úteis, após publicado e distribuído em 
avulsos )
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PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº 483, DE 2009

Dá nova redação ao caput e ao § 2º 
do art. 36 da Lei nº 9.985, de 18 de julho de 
2000, que dispõe sobre o Sistema Nacional 
de Unidades de Conservação da Natureza 
para permitir que a compensação ambien-
tal por ela instituída possa ser destinada a 
pagamento por serviços ambientais pres-
tados por propriedades rurais. 

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O caput e o § 2º do art. 36 da Lei nº 9.985, 

de 18 de julho de 2000, passam a vigorar com a se-
guinte redação:

“Art. 36. Nos casos de licenciamento am-
biental de empreendimentos de significativo 
impacto ambiental, assim considerado pelo 
órgão ambiental competente, com fundamento 
em estudo de impacto ambiental e respectivo 
relatório – EIA/RIMA, o empreendedor é obri-
gado, nos termos do disposto neste artigo e 
no regulamento desta Lei, a apoiar a implan-
tação e manutenção de unidade de conserva-
ção do Grupo de Proteção Integral e destinar 
parte dos recursos da compensação ambiental 
para o pagamento pelos serviços ambientais 
prestados por propriedades rurais situadas em 
zona de amortecimento.

 ..............................................................
§ 2º Ao órgão ambiental licenciador com-

pete definir as unidades de conservação e as 
propriedades rurais a serem beneficiadas, 
considerando as propostas apresentadas no 
EIA/RIMA e ouvido o empreendedor, podendo 
inclusive ser contemplada a criação de novas 
unidades de conservação. 

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

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

Justificação

Há, na sociedade brasileira, crescente percep-
ção quanto ao limitado alcance dos instrumentos de 
comando e controle no combate ao desmatamento. Tal 
limitação resulta de fatores tais como a resistência dos 
proprietários rurais a normas ambientais consideradas 
injustas, pois lançariam sobre eles todo o ônus pela 
conservação ambiental, e as dimensões continentais 
do País, que impõem severas limitações ao trabalho 
de fiscalização. 

Disso tem resultado a convicção quanto à im-
portância de reconhecer que os proprietários rurais, 
ao manterem a cobertura arbórea em suas proprieda-
des, especialmente em torno de nascentes e ao longo 
dos cursos d’água, geram significativos benefícios à 
sociedade: conservação da qualidade do solo, ao pre-
venir a ocorrência de processos erosivos; manutenção 
da quantidade e da qualidade dos recursos hídricos, 
vitais para a própria agricultura, para o abastecimen-
to humano e para a geração de energia; combate ao 
aquecimento global.

Nesse contexto, assume inegável importância a 
Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000, que dispõe so-
bre o Sistema Nacional de Unidades de Conservação 
da Natureza, segundo a qual os recursos oriundos 
da compensação ambiental nela prevista deverão ser 
destinados à implantação e à manutenção de unidades 
de conservação da natureza. Julgamos inquestionavel-
mente meritório determinar que esses recursos sejam 
também destinados ao pagamento pelos serviços am-
bientais prestados pelas propriedades rurais situadas 
em áreas circunvizinhas a essas unidades.

Maximizar a proteção dessas areas de unidades 
de conservação, reveste-se de importância crucial 
para nelas prevenir danos ambientais que possam 
comprometer a integridade das referidas unidades de 
conservação. Restrições adicionais ao uso dos recur-
sos naturais nas áreas circunvizinhas, estabelecidas 
mediante a compensação financeira ora sugerida, 
constituem importante instrumento para a prevenção 
de danos às unidades de conservação e contribuem, 
de forma inquestionável, para a concretização dos ob-
jetivos da lei supracitada.

Sala das Sessões, – Senador Gilberto Goell-
ner.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI No 9.985, DE 18 DE JULHO DE 2000

Regulamenta o art. 225, § 1o, incisos I, 
II, III e VII da Constituição Federal, institui o 
Sistema Nacional de Unidades de Conserva-
ção da Natureza e dá outras providências.

O Vice-Presidente da República no exercício do 
cargo de Presidente da República Faço saber que o 
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguin-
te lei:
....................................................................................

Art. 36. Nos casos de licenciamento ambiental de 
empreendimentos de significativo impacto ambiental, 
assim considerado pelo órgão ambiental competente, 
com fundamento em estudo de impacto ambiental e 
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respectivo relatório – EIA/RIMA, o empreendedor é obri-
gado a apoiar a implantação e manutenção de unida-
de de conservação do Grupo de Proteção Integral, de 
acordo com o disposto neste artigo e no regulamento 
desta Lei.(Regulamento)

§ 1o O montante de recursos a ser destinado 
pelo empreendedor para esta finalidade não pode 
ser inferior a meio por cento dos custos totais previs-
tos para a implantação do empreendimento, sendo o 
percentual fixado pelo órgão ambiental licenciador, de 
acordo com o grau de impacto ambiental causado pelo 
empreendimento.

§ 2o Ao órgão ambiental licenciador compete 
definir as unidades de conservação a serem benefi-
ciadas, considerando as propostas apresentadas no 
EIA/RIMA e ouvido o empreendedor, podendo inclu-
sive ser contemplada a criação de novas unidades de 
conservação. 

§ 3o Quando o empreendimento afetar unidade 
de conservação específica ou sua zona de amorteci-
mento, o licenciamento a que se refere o caput deste 
artigo só poderá ser concedido mediante autorização 
do órgão responsável por sua administração, e a uni-
dade afetada, mesmo que não pertencente ao Grupo 
de Proteção Integral, deverá ser uma das beneficiárias 
da compensação definida neste artigo.

Brasília, 18 de julho de 2000; 179o da Indepen-
dência e 112o da República. – MARCO ANTONIO DE 
OLIVEIRA MACIEL – José Sarney Filho. 

Este texto não substitui o publicado no DOU de 19-7-2000

(Às Comissões de Agricultura e Reforma 
Agrária; e de Meio Ambiente, Defesa do Con-
sumidor e Fiscalização e Controle, cabendo à 
última a decisão terminativa.)

PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº 484, DE 2009

Dispõe sobre a prestação de auxílio 
financeiro pela União aos – municípios, 
com o objetivo de compensar eventuais 
reduções dos repasses do Fundo de Par-
ticipação dos Municípios – FPM.

O Congresso Nacional Decreta:
Art. 1º A União prestará auxílio financeiro aos 

municípios, de acordo com os prazos e condições 
previstos nesta lei.

Art. 2º O auxílio referido no caput será prestado 
mediante a entrega, em um determinado exercício finan-

ceiro, de valores correspondentes à variação nominal 
negativa das quotas recebidas do Fundo de Participa-
ção dos Municípios – FPM, acumulada em cada trimes-
tre em relação a igual trimestre do ano imediatamente 
anterior, deduzidos os recursos já entregues.

Parágrafo único. O valor correspondente à varia-
ção negativa acumulada no trimestre será entregue 
em parcela única até o décimo quinto dia útil do mês 
imediatamente subseqüente ao de seu término.

Art. 3º O valor referente a cada Município será 
calculado pelo Banco do Brasil S.A. de acordo com 
os prazos e condições previstos nesta Lei e será cre-
ditado em conta bancária específica criada para essa 
finalidade.

Art. 4º Esta lei entra em vigor no exercício finan-
ceiro seguinte ao de sua publicação.

Justificação

A retração da economia brasileira, a partir do 
terceiro trimestre de 2008, afetou fortemente a ar-
recadação das receitas federais. Nesse contexto, as 
transferências constitucionais da União, no primeiro 
semestre de 2009, realizaram-se abaixo das previsões 
constantes dos orçamentos dos municípios, trazendo 
dificuldades para o cumprimento de compromissos 
financeiros por parte das administrações municipais. 
Os efeitos da crise foram agravados pela concessão 
de inúmeros benefícios tributários relacionados ao 
imposto sobre renda e ao imposto sobre produtos in-
dustrializados.

Nesse contexto, o Governo Federal procurou mi-
tigar a situação dos municípios com a edição da Me-
dida Provisória (MPV) nº 462, de 14 de maio de 2009, 
convertida na Lei 12.058 de 13 de outubro de 2009. 
A Lei dispõe que a União prestará auxílio financeiro 
aos municípios, no exercício de 2009, a título de apoio 
financeiro com o objetivo de superar as dificuldades 
financeiras emergenciais. Portanto, tratou-se de uma 
medida extraordinária tomada em resposta à crise eco-
nômica, cuja aplicação está restrita ao corrente ano.

No entanto, essa não é a primeira vez que a eco-
nomia brasileira é afetada por uma crise e nem será a 
última. As crises são inerentes ao funcionamento da 
economia capitalista e seus efeitos incluem a queda 
da receita tributária e, portanto, das transferências 
dos fundos de participação. A recessão econômica 
é tecnicamente caracterizada pela queda do produto 
interno bruto (PIB) por dois trimestres consecutivos e, 
nessa situação, é muito provável que os repasses dos 
fundos de participação tenham queda nominal. Essa 
situação já ocorreu diversas vezes nas últimas duas 
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décadas, causando sérias dificuldades financeiras aos 
governos locais.

Portanto, a proposição que apresentamos busca 
criar um mecanismo permanente de compensação 
para os municípios. O projeto dispõe que a União 
prestará auxílio financeiro aos municípios, em bases 
permanentes, para compensar eventuais reduções 
dos repasses do Fundo de Participação dos Muni-
cípios (FPM). 

Para tanto, prevê que os recursos a serem en-
tregues em um determinado exercício financeiro serão 
calculados a partir da variação negativa acumulada em 
cada trimestre em relação a igual trimestre do ano ime-
diatamente anterior, deduzidos os valores já entregues. 
O valor correspondente a cada trimestre será entre-
gue em parcela única até o décimo quinto dia útil do 
mês subseqüente. Caberá ao Banco do Brasil S.A. o 
cálculo do valor referente a cada município, que será 
creditado em conta bancária específica criada para 
essa finalidade.

Portanto, contamos com o apoio de nossos ilus-
tres Pares e com o aperfeiçoamento desta proposição, 
no curso de sua tramitação nesta Casa.

Sala das Sessões, – Senadora Serys Slhessa-
renko.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 12.058, DE 13 DE OUTUBRO DE 2009.

Dispõe sobre a prestação de apoio 
financeiro pela União aos entes federados 
que recebem recursos do Fundo de Partici-
pação dos Municípios – FPM, no exercício 
de 2009, com o objetivo de superar dificul-
dades financeiras emergenciais; altera as 
Leis nos 11.786, de 25 de setembro de 2008, 
9.503, de 23 de setembro de 1997, 11.882, de 
23 de dezembro de 2008, 10.836, de 9 de ja-
neiro de 2004, 11.314, de 3 de julho de 2006, 
11.941, de 27 de maio de 2009, 10.925, de 23 
de julho de 2004, 9.636, de 15 de maio de 
1998, 8.036, de 11 de maio de 1990, 8.212, de 
24 de julho de 1991, 10.893, de 13 de julho 
de 2004, 9.454, de 7 de abril de 1997, 11.945, 
de 4 de junho de 2009, 11.775, de 17 de se-
tembro de 2008, 11.326, de 24 de julho de 
2006, 8.427, de 27 de maio de 1992, 8.171, 
de 17 de janeiro de 1991, 5.917, de 10 de 
setembro de 1973, 11.977, de 7 de julho de 
2009, 11.196, de 21 de novembro de 2005, 

9.703, de 17 de novembro de 1998, 10.865, 
de 30 de abril de 2004, 9.984, de 17 de ju-
lho de 2000, e 11.772, de 17 de setembro de 
2008, a Medida Provisória no 2.197-43, de 24 
de agosto de 2001, e o Decreto-Lei no 1.455, 
de 7 de abril de 1976; revoga a Lei no 5.969, 
de 11 de dezembro de 1973, e o art. 13 da 
Lei no 11.322, de 13 de julho de 2006; e dá 
outras providências. 

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

Art. 1o A União prestará apoio financeiro, no exer-
cício de 2009, aos entes federados que recebem o 
Fundo de Participação dos Municípios – FPM, me-
diante entrega do valor correspondente à variação 
nominal negativa entre os valores creditados a título 
daquele Fundo nos exercícios de 2008 e 2009, antes 
da incidência de descontos de qualquer natureza, de 
acordo com os prazos e condições previstos nesta Lei 
e limitados à dotação orçamentária específica para 
essa finalidade, a ser fixada por meio de decreto do 
Poder Executivo. 

§ 1o  ....................................................................
....................................................................................

(À Comissão de Assuntos Econômicos, 
em decisão terminativa.)

 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 485, DE 2009

Determina a aplicação de critérios de 
sustentabilidade ambiental às construções 
e às reformas de estádios, arenas e quadras 
esportivas e altera o art. 12 da Lei nº 8.666, 
de 21 de junho de 1993, que regulamenta o 
art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, 
institui normas para licitações e contratos 
da Administração Pública, para inserir dis-
positivo com a mesma finalidade.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta lei torna obrigatória a observância de 

critérios de sustentabilidade ambiental nos projetos de 
construção e reforma de estádios, arenas e quadras 
esportivas.

Art. 2º Os projetos de construção ou reforma de 
estádios, arenas e quadras esportivas e de qualquer 

    473ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2009



Outubro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 29 55695 

espaço destinado a eventos esportivos deverão seguir 
critérios de sustentabilidade ambiental.

Parágrafo único. Os critérios de sustentabilidade 
ambiental deverão abarcar, entre outros, a diminuição 
do consumo de energia elétrica e dos recursos hídri-
cos, a utilização de matérias-primas certificadas am-
bientalmente e a reciclagem de materiais.

Art. 3º O art. 12 da Lei no 8.666, de 21 de junho 
de 1993, passa a vigorar acrescido do seguinte pará-
grafo único:

“Art. 12.  ................................................  
 .......................................................................

Parágrafo único. Para os projetos básicos 
e os projetos executivos de construção ou re-
forma de estádios, arenas e quadras esportivas 
e demais espaços destinados a eventos espor-
tivos serão também considerados os critérios 
de sustentabilidade ambiental.” (NR) 

Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

No Brasil serão realizados dois grandes even-
tos esportivos mundiais: a Copa do Mundo em 2014 
e a Olimpíada do Rio de Janeiro em 2016. Para tais 
eventos será construída uma grande infraestrutura 
esportiva.

Este é o momento do nosso país demonstrar a 
todas as nações que estamos preocupados em pre-
servar o meio ambiente. Constantemente somos alvos 
de críticas internacionais com relação às queimadas 
e ao desmatamento na Amazônia, de modo que é im-
portante mostrar que estamos agindo no sentido de 
criar uma sociedade sustentável.

Precisamos aproveitar esta oportunidade para 
estabelecer um novo padrão de desenvolvimento. Com 
esse objetivo, este projeto de lei busca determinar a 
obrigatoriedade de que, na construção de estádios, 
arenas e quadras esportivas, sejam utilizados critérios 
de sustentabilidade ambiental.

Pelas razões expostas consideramos de elevada 
importância a participação dos nobres Parlamentares 
no esforço para a aprovação da presente proposição.

Sala das Sessões, – Senadora Serys Slhessa-
renko.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993

Mensagem de veto

Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da 
Constituição Federal, institui normas para 
licitações e contratos da Administração 
Pública e dá outras providências.

O Presidente da República Faço saber que oCon-
gresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:

CAPÍTULO I

Das Disposições Gerais

Seção I 
Dos Princípios

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

Art. 12. Nos projetos básicos e projetos executivos 
de obras e serviços serão considerados principalmente 
os seguintes requisitos: 

I – segurança;
II – funcionalidade e adequação ao interesse 

público;
III – economia na execução, conservação e ope-

ração;
IV – possibilidade de emprego de mão-de-obra, 

materiais, tecnologia e matérias-primas existentes no 
local para execução, conservação e operação;

V – facilidade na execução, conservação e ope-
ração, sem prejuízo da durabilidade da obra ou do 
serviço;

VI – adoção das normas técnicas, de saúde e de 
segurança do trabalho adequadas; 

VII – impacto ambiental. 

Seção IV 
Dos Serviços Técnicos  

Profissionais Especializados

Art. 13.  ...............................................................
....................................................................................

(Às Comissões de Constituição, Justiça 
e Cidadania; de Educação, Cultura e Esporte; 
e de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor 
e Fiscalização e Controle, cabendo à última a 
decisão terminativa.)
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PROJETO DE RESOLUÇÃO DO SENADO 
Nº 70, DE 2009 

Altera a Resolução do Senado Federal nº 
93, de 1970, o Regimento Interno do Senado 
Federal, para estabelecer que o Presidente do 
Banco Central do Brasil comparecerá anual-
mente à Comissão de Assuntos Econômicos, 
em audiência pública, para expor sobre a con-
corrência no sistema financeiro nacional.

O Senado Federal resolve:
Art. 1º O art. 99 da Resolução do Senado Fede-

ral nº 93, de 1970 – o Regimento Interno do Senado 
Federal, passa a viger com a seguinte redação:

“Art. 99.  ................................................

 ..............................................................
§ 1º A Comissão promoverá audiências 

públicas regulares com o Presidente do Banco 
Central do Brasil para discutir:

I – diretrizes, implementação e perspec-
tivas futuras da política monetária;

II – o grau de concorrência e a lucrativi-
dade no sistema financeiro nacional, as medi-
das tomadas pelo Banco Central do Brasil para 
detectar e evitar abusos de poder econômico, 
bem como a eficácia dessas medidas.

§ 2º As audiências de que trata o inciso 
I do §1º ocorrerão na primeira quinzena de fe-
vereiro, abril, julho e outubro, podendo haver 
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alterações de datas decorrentes de entendi-
mento entre a Comissão e a Presidência do 
Banco Central do Brasil. 

§ 3º A discussão de que trata o inciso II 
do § 1º será feita, no mínimo, uma vez por ano, 
podendo ocorrer na mesma audiência de outu-
bro prevista no §2º, ou em data decorrente de 
entendimento entre a Comissão e a Presidên-
cia do Banco Central do Brasil.” (NR)

Art. 2º Esta Resolução entre em vigor cento e 
oitenta dias após a data de sua publicação.

Justificação

A Lei nº 4.595, de 1964, conhecida como a Lei 
do Sistema Financeiro Nacional, estabelece uma série 
de competências para o Banco Central do Brasil, como 
executar a política monetária, criar normas e fiscalizar 
as instituições financeiras. 

O Congresso Nacional, no uso de usas atribuições 
constitucionais de fiscalizar os atos do Poder Execu-
tivo, tem sido muito ativo no acompanhamento da po-
lítica monetária. A Lei nº 9.069, de 1995, que criou o 
Plano Real, prevê que o Conselho Monetário Nacional 
submeterá trimestralmente a Programação Monetária 
à apreciação da Comissão de Assuntos Econômicos 
(CAE). A Resolução do Senado Federal (RSF) nº 32, 
de 2007, estabelece que o Presidente do Banco Central 
deverá comparecer trimestralmente à CAE para, em 
audiência pública, debater as diretrizes e perspectivas 
da política monetária. Já a Lei de Responsabilidade 
Fiscal propõe apresentações semestrais, em que o 
Banco Central deve avaliar o cumprimento dos objeti-
vos e metas da política monetária, evidenciando seu 
impacto e custo fiscal.

Em relação ao acompanhamento das atividades 
de fiscalização, contudo, a atuação do Congresso Na-
cional, e, em especial, do Senado Federal, tem sido 
bem mais tímida. Não que inexista acompanhamento: 
são promovidas audiências públicas eventuais, já houve 
Comissões Parlamentares de Inquérito sobre o tema e, 
no primeiro semestre de 2009, a Comissão de Acom-
panhamento da Crise Financeira e Empregabilidade 
estudou o crédito e o spread bancário no País. Mas, 
sem prejuízo de intervenções pontuais, é necessário 
um acompanhamento rotineiro das atividades de fis-
calização do Banco Central, sobretudo das condições 
de concorrência do sistema financeiro.

Há fartas evidências de que as taxas de juros 
são elevadas no Brasil, em especial, no crédito ao con-
sumidor. Em algumas modalidades, como no cheque 
especial e cartões de crédito, a taxa chega a superar 
100% ao ano, mesmo com a taxa básica da economia, 
a taxa Selic, situando-se em 8,75% a.a., o seu mais 
baixo valor. No primeiro semestre de 2009, o Banco 
Central, a Secretaria de Acompanhamento Econômi-
co e a Secretaria de Direito Econômico divulgaram um 
estudo sobre o mercado de cartões de crédito em que 

concluíram que a lucratividade das empresas creden-
ciadoras estava bem acima daquela observada em 
empresas que atuam em atividades com nível de risco 
semelhante. As tarifas bancárias são outro motivo de 
reclamação rotineira dos correntistas. 

Compete ao Banco Central, nos termos do art. 
18 da Lei nº 4.595, de 1964, regular as condições de 
concorrência entre instituições financeiras, coibindo-
lhes os abusos. É fundamental que o Senado Fede-
ral possa acompanhar de perto as ações que o Banco 
Central vem tomando, tanto no sentido de fomentar a 
concorrência no sistema financeiro, como para identi-
ficar e impedir eventuais abusos de poder econômico. 
Por isso, propomos audiências públicas anuais para 
discutir o tema. Como o Presidente do Banco Central 
já comparece trimestralmente à CAE para debater a 
política monetária, sugerimos que aproveite uma des-
sas reuniões para discutir, também, a concorrência no 
sistema financeiro.

Diante da importância desta matéria, que permi-
tirá o fortalecimento institucional do Senado na defesa 
dos interesses da população, conto com o apoio de 
meus Pares para a sua aprovação.

Sala das Sessões, – Senador Jefferson Praia, 
PDT – AM.

(À Comissão de Assuntos Econômi-
cos)

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – Os 
projetos lidos serão publicados e remetidos às Comis-
sões competentes.

Sobre a mesa, ofício que passo a ler.

É lido o seguinte:

Ofício nº 187/2009-GLPSDB

Brasília, 28 de outubro de 2009

Excelentíssimo Senhor
Senador José Sarney
Presidente do Senado Federal

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico o Senador Flexa 

Ribeiro para integrar como suplente a Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania, em substituição ao 
Senador Expedito Júnior.

Na oportunidade, renovo protestos de apreço e 
distinta consideração.

Atenciosamente, – Senador Arthur Virgílio, Lí-
der do PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Será feita a substituição solicitada.

Sobre a mesa, pareceres que passo a ler.

São lidos os seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – Os 
pareceres que acabam de ser lidos vão à publicação.

Sobre a mesa, ofício que passo a ler.

É lido o seguinte:

Ofício nº 350/09-PRESIDÊNCIA/CCJ

Brasília, 28 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 183, de 
2009, que “Altera a composição e a organização interna 
do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região, 
com sede em São Paulo, e dá outras providências.”, 
de autoria do Tribunal Superior do Trabalho.

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.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – O 
ofício que acaba de ser lido vai à publicação.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – Foi 
lido anteriormente o Parecer nº 1.874, de 2009, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania concluindo 
contrariamente ao Projeto de Lei do Senado nº 113, de 
2005 – Complementar, que acrescenta um Parágrafo 
Único ao artigo 238, da Lei Complementar nº 75, de 20 
de maio de 1993 (dispõe sobre a Organização, as Atri-
buições e o Estatuto do Ministério Público da União).

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 a matéria 
continue sua tramitação.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – Foi 
lido anteriormente o Parecer nº 1.875, de 2009, da Co-
missão de Educação, Cultura e Esporte, sobre o Proje-
to de Lei da Câmara nº 151, de 2008 (nº 1.000/2007, 
na Casa de origem, do Deputado Uldurico Pinto), que 
acrescenta § 6º ao art. 7º da Lei nº 11.096, de 13 de 
janeiro de 2005, que institui o Programa Universidade 
para Todos – Prouni, regula a atuação de entidades 
beneficentes de assistência social no ensino superior; 
e altera a Lei nº 10.891, de 9 de julho de 2004, e dá 
outras providências (permite ao estudante beneficiário 
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do Prouni solicitar transferência para outra instituição 
participante do Programa). 

A matéria ficará perante a Mesa durante cinco 
dias úteis a fim de receber emendas, nos termos do 
art. 235, II, “d”, do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Foi encaminhado à publicação o Parecer nº 1.876 de 
2009, da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, 
que conclui pela prejudicialidade do Projeto de Lei 
do Senado nº 367, de 2008, de autoria do Senador 
Expedito Júnior, que institui o Dia Nacional de Cons-
cientização para a Doação de Medula Óssea. 

A matéria será incluída em Ordem do Dia opor-
tunamente, a fim de ser declarada prejudicada, nos 
termos do § 1º do art. 334 do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Com referência ao Ofício nº 350/2009, de 28 do cor-
rente, da CCJ, lido anteriormente, 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 o 
Projeto de Lei da Câmara nº 183, de 2009, seja apre-
ciado pelo Plenário.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Foram lidos anteriormente os Pareceres nºs 1.881 a 
1.883, de 2009, das Comissões de Assuntos Sociais; 
de Constituição, Justiça e Cidadania; e de Meio Am-
biente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Con-
trole, sobre as seguintes matérias:

– Projeto de Lei da Câmara nº 107, de 2008 (nº 
2.093/2003, na Casa de origem, do Deputado 
Júlio Delgado), que dispõe sobre a advertência 
em rótulos de alimentos e bulas de medicamen-
tos que contêm fenilalanina; e

– Projeto de Lei da Câmara nº 138, de 2008 (nº 
706/2007, na Casa de origem, do Deputado Ma-
gela), que altera o art. 65 da Lei nº 9.605, de 12 
de fevereiro de 1998, dispondo sobre a proibição 
de comercialização de tintas em embalagens do 
tipo aerossol a menores de 18 (dezoito) anos, e 
dá outras providências.

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

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Foram lidos anteriormente os Pareceres nºs 1.884 a 
1.886, de 2009, das Comissões de Assuntos Sociais 
e de Educação, Cultura e Esporte, referentes às se-
guintes matérias:

– Projeto de Lei do Senado nº 233, de 2003–Com-
plementar, de autoria do Senador Paulo Paim, 
que dispõe sobre a garantia da aposentadoria 

especial para os trabalhadores que exercem 
atividades que prejudiquem a saúde ou a inte-
gridade física; e

– Projeto de Lei da Câmara nº 112, de 2007 (nº 
6.846/2002, na Casa de origem, do Deputado Marce-
lo Teixeira) que dispõe sobre o exercício das ativida-
des profissionais de cabeleireiro, barbeiro, esteticista, 
manicura, pedicura, depilador e maquiador. 

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

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Foram lidos anteriormente os Pareceres nºs 1.891 
a 1.892, de 2009, das Comissões de Constituição, 
Justiça e Cidadania; e de Meio Ambiente, Defesa do 
Consumidor e Fiscalização e Controle, concluindo 
contrariamente às seguintes matérias:

– Proposta de Emenda à Constituição nº 87, de 2007, 
tendo como primeiro signatário o Senador Expedito 
Júnior, que altera os arts. 142, 170, 194, 203 e 226, 
da Constituição Federal, e os arts. 79 e 80, do Ato 
das Disposições Constitucionais Transitórias, para 
dispor sobre a cooperação das forças armadas com 
ações sociais civis, sobre a assistência social aos 
moradores de rua, e dá outras providências; e

– Projeto de Lei da Câmara nº 68, de 2007 (nº 2.350/2003, 
na Casa de origem, do Deputado Marcelo Guima-
rães Filho), que dispõe sobre a obrigatoriedade de 
registro expresso, na fatura apresentada ao usuário, 
da inexistência de débitos anteriores referentes a 
serviço público objeto de concessão, alterando as 
Leis nºs 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, e 9.472, 
de 16 de julho de 1997.

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 sua tramitação.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Encerrou-se ontem o prazo, previsto no § 1º do art. 
213-B do Regimento Interno, para apresentação de 
sugestões ao Projeto de Lei do Senado nº 431, de 
2009 – Consolidação, de autoria do Senador Adelmir 
Santana, que consolida e atualiza a legislação federal 
sobre a inscrição e a extinção do registro de empresá-
rio e de sociedade empresária.

Ao Projeto não foram oferecidas sugestões.
A matéria vai à Comissão de Constituição, Jus-

tiça e Cidadania, que deverá se pronunciar sobre o 
atendimento ao princípio de preservação do conteúdo 
original das normas consolidadas, nos termos do caput 
do art. 213-B do Regimento Interno.
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Sobre a mesa, ofício que passo a ler.

É lido o seguinte:

Of. nº 1.065/2009/PS-GSE

Brasília, 8 de outubro de 2009

A Sua Excelência o Senhor
Senador Heráclito Fortes
Primeiro-Secretário do Senado Federal
Assunto: Comunica envio de PL à sanção

Senhor Primeiro-Secretário,
Comunico a Vossa Excelência que foi aprovado nesta 

Casa o Projeto de Lei nº 3.942, de 2008, do Senado Fede-
ral (PLS nº 640/2007 na Casa de origem), o qual “Institui o 
dia 10 de dezembro como o Dia da Inclusão Social”.

Na oportunidade, informo a Vossa Excelência que a 
referida proposição foi, nesta data, enviada à sanção.

Atenciosamente, – Deputado Rafael Guerra, 
Primeiro-Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – O 
ofício que acaba de ser lido vai à publicação.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – Os 
Srs. Senadores 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. 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, “Uma CPI para investigar 
o MST”, publicada pela revista Veja, em sua edição de 
9 de setembro de 2009.

A matéria destaca que parlamentares vão criar 
uma CPI para apurar a origem e o destino do dinheiro 
que abastece os cofres de entidades ligadas ao mo-
vimento dos sem-terra.

Sr. Presidente, requeiro que a matéria acima ci-
tada seja considerada parte integrante deste pronun-
ciamento, para que passe a constar dos Anais do 
Senado Federal.

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 fa-
zer o registro da matéria intitulada “Mais funcionários 
federais”, publicada pelo jornal O Estado de S.Paulo, 
de 3 de setembro de 2009.

A matéria destaca que o Governo Lula organizou 
uma força tarefa para que fosse possível apresentar ao 
Congresso, no prazo-limite, uma enxurrada de projetos 
que elevam os vencimentos de diferentes categorias 
do funcionalismo, inclusive dos Ministros do STF, o 
que produzirá um efeito cascata no Poder Judiciário. 

Segundo a matéria o contribuinte vai ter que pagar a 
conta a partir do ano que vem.

Sr. Presidente, requeiro que a matéria acima ci-
tada seja considerada parte integrante deste pronun-
ciamento, para que passe a constar dos Anais do 
Senado Federal.

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 (Mão Santa. PSC – PI) – Não 
havendo nada mais a tratar, está encerrada a sessão 
do Senado da República do Brasil.

Essa sessão iniciou-se às 14 horas. São 22h47 
minutos.

A Presidência convoca sessão plenária do Senado, 
a realizar-se amanhã, às 14h30min, com a seguinte

ORDEM DO DIA 

PERÍODO DO EXPEDIENTE

REQUERIMENTO Nº 1.306, DE 2009

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 1.306, de 2009, do Senador Raimundo 
Colombo, solicitando ao Tribunal de Contas da 
União a realização de inspenção no Conselho 
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tec-
nológico – CNPq com o propósito de anular o 
Edital Pronera nº 4/2009.

1 
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. 

2  
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. 

3 
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. 

4  
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 19, DE 2007 

Votação, em primeiro turno, da Proposta 
de Emenda à Constituição nº 19, de 2007, tendo 
como primeiro signatário o Senador Tião Viana, 
que acrescenta parágrafo único ao art. 54 da Cons-
tituição Federal, para permitir a Deputados Fede-
rais e Senadores o exercício de cargo de professor 
em instituição pública de ensino superior. 

Parecer favorável sob nº 850, de 2007, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Eduardo Suplicy. 

5  
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. 

6  
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. 
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227 (dispõe sobre a proteção dos direitos econô-
micos, sociais e culturais da juventude). 

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

7  
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. 

8  
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. 

9  
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. 

10  
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. 

11 
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: 

12  
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 
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Júnior, favorável, nos termos da Emenda no 
1-CAS (Substitutivo), que oferece. 

13  
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 
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: Senador 
Juvêncio da Fonseca, favorável, nos termos 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). 

14  
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. 

15  
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 
quando 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 Júnior, 
favorável, com a Emenda no 1-CCJ, de reda-
ção, que apresenta. 

16  
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 

17  
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 Jui-
zados Especiais Cíveis e Criminais 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. 

18  
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 -Código 
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. 

19  
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 86, DE 2006 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 86, de 2006 (no 1.244/2003, na 
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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 Adoles-
cente (substitui a expressão “medida sócio-edu-
cativa” pela “medida psicossocioeducativa”). 

Parecer sob no 1.480, de 2009, da Comis-
são de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator 
ad hoc: Senador Efraim Morais, favorável, com a 
Emenda no 1-CCJ, de redação, que apresenta. 

20  
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 116, DE 2006 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 116, de 2006 (nº 557/2003, 
na Casa de origem, do Deputado João Herr-
mann Neto), que determina a publicidade dos 
valores das multas decorrentes da aplicação 
do Código de Defesa do Consumidor revertidos 
para o Fundo Nacional de que a trata a Lei nº 
7.347, de 24 de julho de 1985; e altera Lei nº 
8.078, de 11 de setembro de 1990. 

Parecer sob nº 1.352, de 2007, da Comis-
são de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor 
e Fiscalização e Controle, Relator: Senador 
Flávio Arns, favorável, nos termos da Emenda 
nº 1-CMA (Substitutivo), que oferece. 

21  
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 38, DE 2007 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 38, de 2007 (nº 6.672/2006, 
na Casa de origem), de iniciativa do Presiden-
te da República, que altera o art. 1.526 da Lei 
nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 -Código 
Civil, determinando que a habilitação para o 
casamento seja feita pessoalmente perante o 
oficial do Registro Civil. 

Parecer sob nº 1.088, de 2009, da Comis-
são de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator 
ad hoc: Senador Inácio Arruda, favorável, com a 
Emenda n° 1-CCJ, de redação, que apresenta. 

22  
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 48, DE 2007 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 48, de 2007 (nº 6.048/2002, 
na Casa de origem, do Deputado Alberto Fra-
ga), que acrescenta o § 3º ao art. 83 da Lei nº 
7.210, de 11 de julho de 1984 -Lei de Execução 
Penal, determinando que os estabelecimentos 
penais destinados às mulheres tenham por 
efetivo de segurança interna somente agentes 
do sexo feminino. 

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

23  
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 60, DE 2007 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 60, de 2007 (nº 3.688/2000, 
na Casa de origem, do Deputado José Carlos 
Elias), que dispõe sobre a prestação de servi-
ços de psicologia e de assistência social nas 
escolas públicas de educação básica. 

Pareceres sob nºs 298 e 299, de 2009, 
das Comissões 

– de Educação, Cultura e Esporte, Rela-
tor: Senador Cícero Lucena, favorável ao Proje-
to, com a Emenda nº 1-CE, que apresenta; e 

– de Assuntos Sociais, Relator: Senador 
Mozarildo Cavalcanti, favorável, nos termos da 
Emenda nº 2-CAS (Substitutivo), que oferece. 

24  
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 126, DE 2007 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 126, de 2007 (nº 7.252/2006, 
na Casa de origem), de iniciativa do Presidente 
da República, que dá nova redação à alínea 
“o” do inciso VII do caput do art. 27 da Lei nº 
10.683, de 28 de maio de 2003, que dispõe 
sobre a organização da Presidência da Repú-
blica e dos Ministérios (altera competências do 
Ministério da Defesa). 

Parecer favorável, sob nº 525, de 2008, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, Relator: Senador Romero Jucá. 

25  
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 5, DE 2008 

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

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

26  
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 7, DE 2008 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 7, de 2008 (nº 108/2007, na 
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Casa de origem, da Deputada Solange Ama-
ral), que altera o inciso II do caput do art. 

1.641 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 
-Código Civil (é obrigatório o regime de separação de 
bens no casamento de pessoa maior de 70 anos). 

Parecer sob nº 1.392, de 2009, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Valdir Raupp, favorável, com 
a Emenda nº 1-CCJ, que apresenta. 

27  
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 28, DE 2008 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 28, de 2008 (nº 5.702/2005, 
na Casa de origem), de iniciativa do Presiden-
te da República, que altera o art. 37 da Lei n° 
10.522, de 19 de julho de 2002, que dispõe 
sobre o Cadastro Informativo dos créditos não 
quitados de órgão e entidades federais e dá 
outras providências. 

Parecer favorável, sob nº 1.148, de 2008, 
da Comissão de Assuntos Econômicos, Rela-
tor ad hoc: Senador Inácio Arruda. 

28  
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 46, DE 2008 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 46, de 2008 (nº 799/2007, 
na Casa de origem, do Deputado Magela), 
que revoga o art. 508 da Consolidação das 
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 
5.452, de 1º de maio de 1943 (revoga o artigo 
que permite a rescisão de contrato de traba-
lho, por justa causa, do empregado bancário 
inadimplente). 

Parecer favorável, sob nº 1.649, de 2009, 
da Comissão de Assuntos Sociais, Relator: 
Senador Paulo Paim. 

29  
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. 

30  
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. 

31  
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. 

32 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

Nº 136, DE 2008  – COMPLEMENTAR 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei da Câmara nº 136, de 2008 -Comple-
mentar (nº 375/2006-Complementar, na Casa 
de origem), de iniciativa do Presidente da Re-
pública, que dispõe sobre a composição do 
Conselho de Administração da Superintendên-
cia da Zona Franca de Manaus; revoga a Lei 
Complementar nº 68, 13 de junho de 1991; e 
dá outras providências. 

Pareceres favoráveis, sob nºs 953 e 954, 
das Comissões 

– de Constituição, Justiça e Cidadania, Re-
latora ad hoc: Senadora Serys Shessarenko; e 

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

33  
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 143, DE 2008 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 143, de 2008 (nº 388/2003, 
na Casa de origem, do Deputado Maurício 
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Rabelo), que altera a redação do art. 70 da 
Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, que 
dispõe sobre a proteção do consumidor (inclui 
a substituição ou retirada de peças e compo-
nentes, sem autorização do consumidor no 
fornecimento de serviços). 

Pareceres sob nºs 1.269 e 1.270, de 
2009, das Comissões 

– de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relatora: Senadora Serys Slhessarenko, favo-
rável, nos termos das Emendas nºs 1 e 2-CCJ, 
que apresenta; e 

– da Comissão de Meio Ambiente, Defe-
sa do Consumidor e Fiscalização e Controle, 
Relator: Senador Flexa Ribeiro, favorável ao 
Projeto e as emendas oferecidas pela CCJ. 

34  
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 152, DE 2008 

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

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

35  
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 154, DE 2008 

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

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. 

36  
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 156, DE 2008 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 156, de 2008 (nº 7.343/2006, 
na Casa de origem, do Deputado Tarcísio Zim-
mermann), que altera o art. 38 da Lei nº 10.741, 
de 1º de outubro de 2003 -Estatuto do Idoso, 
para garantir a prioridade dos idosos na aqui-
sição de unidades residenciais térreas, nos 
programas nele mencionados. 

Pareceres favoráveis, sob nº 67 e 1.593, 
de 2009, das Comissões 

– de Direitos Humanos e Legislação Parti-
cipativa, Relator ad hoc: Senador Flávio Arns. 

– de Assuntos Sociais, Relator ad hoc: 
Senador Paulo Paim (em audiência, nos termos 
do Requerimento nº 636, de 2009). 

37 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 158, DE 2008 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 158, de 2008 (nº 843/2007, 
na Casa de origem, do Deputado Daniel Almei-
da), que altera o art. 473 da Consolidação das 
Leis do Trabalho -CLT, aprovada pelo Decreto-
Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, a fim de 
permitir a ausência ao serviço para realização 
de exame preventivo de câncer. 

Parecer sob nº 1.650, de 2009, da Co-
missão de Assuntos Sociais, Relatora ad hoc: 
Senadora Fátima Cleide, favorável, com as 
Emendas nºs 1 e 2-CAS, que apresenta. 

38  
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. 

39  
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). 

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

40  
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-
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ria de Sá), que regula o exercício da profissão 
de Técnico em Imobilização Ortopédica e dá 
outras providências. 

41  
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 5, DE 2009 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 5, de 2009 (nº 1.273/2007, na 
Casa de origem, do Deputado Alexandre Silveira), 
que inclui as vacinas contra hepatite A, meningo-
cócica conjugada C, pneumocócica conjugada 
sete valente, varicela e pneumococo no Calen-
dário Básico de Vacinação da Criança. 

Parecer favorável, sob nº 1.431, de 2009, 
da Comissão de Assuntos Sociais, Relator: 
Senador Mão Santa. 

42  
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 12, DE 2009 

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

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

43  
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. 

44 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 226, DE 2006  

(Tramita nos termos dos  
arts. 142 e 143 do Regimento Comum) 

Segunda sessão de discussão, em pri-
meiro turno, do Projeto de Lei do Senado nº 
226, de 2006, de iniciativa da Comissão Par-
lamentar Mista de Inquérito dos Correios, 
que acrescenta dispositivos ao Decreto-Lei 
nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 -Código 

Penal, e à Lei nº 1.579, de 18 de março de 
1952, que dispõe sobre as Comissões Parla-
mentares de Inquérito (tipifica as condutas de 
fazer afirmação falsa ou negar a verdade, na 
condição de indiciado ou acusado, em inqué-
ritos, processos ou Comissões Parlamentares 
de Inquérito). 

Parecer favorável, sob nº 1.064, de 
2008, da Comissão de Constituição e Jus-
tiça (em audiência, nos termos do Reque-
rimento nº 29, de 2007), Relator: Senador 
Alvaro Dias. 

45  
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 382, DE 2003  

(Incluído em Ordem do Dia,  
nos termos do Recurso nº 7, de 2008) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 382, de 2003, de autoria do 
Senador Rodolpho Tourinho, que dispõe sobre 
o percentual dos cargos e empregos públicos 
para as pessoas portadoras de necessidades 
especiais e os critérios de sua admissão, nos 
termos do inciso VIII do artigo 37 da Consti-
tuição Federal. 

Pareceres sob nºs 964 a 966, de 2008, 
das Comissões 

– de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator “ad hoc”: Senador Mozarildo Cavalcan-
ti, favorável, com as Emendas nºs 1 e 2-CCJ, 
que apresenta; 

– de Assuntos Sociais (em audiência 
nos termos do Requerimento nº 510, de 
2007), Relator “ad hoc”: Senador Jayme 
Campos, favorável, 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. 

46 
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 autoria 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 periódi-
cas nos cursos de educação à distância. 

Parecer sob nº 1.451, de 2009, da Comis-
são de Educação, Cultura e Esporte, Relator: 
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Senador Marco Maciel, favorável, nos termos da 
Emenda nº 1-CE (Substitutivo), que oferece. 

47  
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 185, DE 2004 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
do Senado nº 185, de 2004, de autoria do Senador 
Demóstenes Torres, que regulamenta o emprego 
de algemas em todo o território nacional. 

Pareceres sob nºs 920 e 921, de 2008, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator “ad hoc”: Senador Antonio Carlos Vala-
dares, 1º pronunciamento (sobre o Projeto, em 
turno único, perante a Comissão): favorável, nos 
termos de emenda substitutiva, que oferece; 2º 
pronunciamento (sobre as emendas, apresenta-
das ao Substitutivo, no turno suplementar, peran-
te a Comissão): favorável, nos termos da Emenda 
nº 1-CCJ (Substitutivo), que apresenta. 

48  
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 124, DE 2005  

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

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

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

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

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

49  
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 140, DE 2007 – COMPLEMENTAR 

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

Pareceres sob nºs 281 e 706, de 2007, da 
Comissão de Constituição, Justiça e 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. 

50  
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 441, DE 2008 

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

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

51  
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 Comis-
são de Desenvolvimento Regional e Turismo, 
Relator ad hoc: Senador Tasso Jereissati, favo-
rável, com a Emenda nº 1-CDR, que oferece. 

52  
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 
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nº 881, de 2009), Relator: Senador Aloizio Mer-
cadante, favorável, com a Emenda nº 1-CCJ, 
que apresenta. 

53  
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 235, DE 2009 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei do Senado nº 235, de 2009, de ini-
ciativa da Comissão Parlamentar de Inqué-
rito da Pedofilia, 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 descrito 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. 

54  
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 320, DE 2008 

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. 

55  
REQUERIMENTO Nº 1.093, DE 2009 

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 1.093, de 2009, do Senador Romero 
Jucá, solicitando que, sobre o Projeto de Lei 
do Senado nº 238, de 2006, além das Comis-
sões constantes do despacho inicial de distri-
buição, seja ouvida, também, a de Serviços de 
Infraestrutura (prorrogação da não incidência 
do Adicional ao Frete para Renovação da Ma-
rinha Mercante). 

56  
REQUERIMENTO Nº 1.094, DE 2009 

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 1.094, de 2009, do Senador Pau-
lo Paim, solicitando o desapensamento da 
Proposta de Emenda à Constituição nº 50, 
de 2006, das Propostas de Emenda à Cons-
tituição nºs 38, de 2004, e 86, de 2007, a 

fim de que tenha tramitação autônoma (voto 
secreto). 

57  
REQUERIMENTO Nº 1.102, DE 2009 

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 1.102, de 2009, do Senador Rome-
ro Jucá, solicitando a tramitação conjunta do 
Projeto de Lei do Senado nº 301, de 2009, 
com os Projetos de Lei do Senado nºs 212, 
de 2005; 67, 199, 239 e 342, de 2006; e 287, 
de 2008, que já se encontram apensados, 
por regularem a mesma matéria. (porte de 
arma de fogo) 

58 
REQUERIMENTO Nº 1.112, DE 2009 

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 1.112, de 2009, do Senador Rome-
ro Jucá, solicitando a tramitação conjunta dos 
Projetos de Lei do Senado nºs 291, de 2006, 
e 63, de 2007, por regularem a mesma ma-
téria (concede benefício no imposto de renda 
para empresas). 

59  
REQUERIMENTO Nº 1.149, DE 2009 

Votação, em turno único, do 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). 

60  
REQUERIMENTO Nº 1.157, DE 2009 

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

61  
REQUERIMENTO Nº 1.158, DE 2009 

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 1.158, de 2009, do Senador Jeffer-
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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). 

62 
REQUERIMENTO Nº 1.217, DE 2009 

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 1.217, de 2009, de autoria do Se-
nador Valter Pereira, solicitando o desapen-
samento dos Projetos de Lei da Câmara n°s 
49, de 2003; e 86, de 2004, e dos Projetos de 
Lei do Senado nºs 115 e 134, de 2005; 223 
e 285, de 2006; e 558, de 2007; e a trami-
tação conjunta, dividida em dois blocos, por 
afinidade, das seguintes matérias: -Projetos 
de Lei do Senado nºs 410, de 2003; e 224, 
de 2004 (gratuidade no transporte coletivo 
para idosos); e -Projetos de Lei do Senado 
nºs 249, de 2004; e 135, de 2008 (isenções 
fiscais para doações a instituições filantrópi-
cas e pensão alimentícia). 

63  
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. 

64  
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. 

65  
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. 

66  
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). 

67  
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). 

68  
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 Assun-
tos Econômicos (cria o Serviço Social da Saúde 
-Sess e o Serviço Nacional de Aprendizagem 
da Saúde – SENASS). 

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 22 horas e 47 
minutos.)
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COMPOSIÇÃO DO SENADO FEDERAL NA 53ª LEGISLATURA
(por Unidade da Federação)

Bahia
Minoria-DEM - Antonio Carlos Júnior* (S)

Bloco-PR - César Borges*
PDT - João Durval**

Rio Grande do Sul
Bloco-PT - Paulo Paim*
PTB - Sérgio Zambiasi*
Maioria-PMDB - Pedro Simon**

Amazonas
Minoria-PSDB - Arthur Virgílio*
PDT - Jefferson Praia* (S)

Bloco-PT - João Pedro** (S)

Rio de Janeiro
Bloco-PRB - Marcelo Crivella*
Maioria-PMDB - Paulo Duque* (S)

Maioria-PP - Francisco Dornelles**

Ceará
PDT - Flávio Torres* (S)

Minoria-PSDB - Tasso Jereissati*
Bloco-PC DO B - Inácio Arruda**

Paraná
Minoria-PSDB - Flávio Arns*
PDT - Osmar Dias*
Minoria-PSDB - Alvaro Dias**

Maranhão
Maioria-PMDB - Lobão Filho* (S)

Maioria-PMDB - Mauro Fecury* (S)

PTB - Epitácio Cafeteira**

Paraíba
Minoria-DEM - Efraim Morais*
Bloco-PRB - Roberto Cavalcanti* (S)

Minoria-PSDB - Cícero Lucena**

Acre
Maioria-PMDB - Geraldo Mesquita Júnior*
PV - Marina Silva*
Bloco-PT - Tião Viana**

Pará
Minoria-PSDB - Flexa Ribeiro* (S)

PSOL - José Nery* (S)

Minoria-PSDB - Mário Couto**

Espírito Santo
Maioria-PMDB - Gerson Camata*
Bloco-PR - Magno Malta*
Bloco-PSB - Renato Casagrande**

Mato Grosso do Sul
Bloco-PT - Delcídio Amaral*
Maioria-PMDB - Valter Pereira* (S)

Minoria-PSDB - Marisa Serrano**

Pernambuco
Minoria-DEM - Marco Maciel*
Minoria-PSDB - Sérgio Guerra*
Maioria-PMDB - Jarbas Vasconcelos**

Piauí
Minoria-DEM - Heráclito Fortes*
PSC - Mão Santa*
PTB - João Vicente Claudino**

Distrito Federal
Minoria-DEM - Adelmir Santana* (S)

PDT - Cristovam Buarque*
PTB - Gim Argello** (S)

São Paulo
Bloco-PT - Aloizio Mercadante*
PTB - Romeu Tuma*
Bloco-PT - Eduardo Suplicy**

Rio Grande do Norte
Maioria-PMDB - Garibaldi Alves Filho*
Minoria-DEM - José Agripino*
Minoria-DEM - Rosalba Ciarlini**

Rondônia
Bloco-PT - Fátima Cleide*
Maioria-PMDB - Valdir Raupp*
Minoria-PSDB - Expedito Júnior**

Minas Gerais
Minoria-PSDB - Eduardo Azeredo*
Maioria-PMDB - Wellington Salgado de
Oliveira* (S)

Minoria-DEM - Eliseu Resende**

Santa Catarina
Bloco-PT - Ideli Salvatti*
Maioria-PMDB - Neuto De Conto* (S)

Minoria-DEM - Raimundo Colombo**

Tocantins
Bloco-PR - João Ribeiro*
Bloco-PT - Sadi Cassol* (S)

Minoria-DEM - Kátia Abreu**

Goiás
Minoria-DEM - Demóstenes Torres*
Minoria-PSDB - Lúcia Vânia*
Minoria-PSDB - Marconi Perillo**

Alagoas
Minoria-PSDB - João Tenório* (S)

Maioria-PMDB - Renan Calheiros*
PTB - Fernando Collor**

Amapá
Maioria-PMDB - Gilvam Borges*
Minoria-PSDB - Papaléo Paes*
Maioria-PMDB - José Sarney**

Mato Grosso
Minoria-DEM - Gilberto Goellner* (S)

Bloco-PT - Serys Slhessarenko*
PTB - Osvaldo Sobrinho** (S)

Sergipe
Maioria-PMDB - Almeida Lima*
Bloco-PSB - Antonio Carlos Valadares*
Minoria-DEM - Maria do Carmo Alves**

Roraima
Bloco-PT - Augusto Botelho*
Maioria-PMDB - Romero Jucá*
PTB - Mozarildo Cavalcanti**

Mandatos
*: Período 2003/2011    **: Período 2007/2015
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COMPOSIÇÃO
COMISSÕES PARLAMENTARES DE INQUÉRITO

1) COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO - ONGS

Finalidade: Comissão Parlamentar de Inquérito composta de 11 Senadores titulares e 7 suplentes, destinada
a apurar, no prazo de cento e oitenta dias, a liberação, pelo Governo Federal, de recursos públicos para
organizações não governamentais - ONGs - e para organizações da sociedade civil de interesse público
- OSCIPs, bem como a utilização, por essas entidades, desses recursos e de outros por elas recebidos do
exterior, no período de 1999 até 30 de abril de 2009. 

(Requerimento nº 201, de 2007, lido em 15.3.2007)
(Aditado pelo Requerimento nº 217, de 2007, lido em 20.03.2007)
(Aditado pelo Requerimento nº 1.324, de 2007, lido em 8.11.2007)
(Aditado pelo Requerimento nº 515, de 2008, lido em 30.04.2008)

(Aditado pelo Requerimento nº 1.391, de 2008, lido em 18.11.2008)
(Aditado pelo Requerimento nº 623, de 2009, lido em 27.5.2009)

Número de membros: 11 titulares  e 7  suplentes
PRESIDENTE: Senador Heráclito Fortes   (DEM-PI) (15)

VICE-PRESIDENTE: Senadora Lúcia Vânia   (PSDB-GO)
RELATOR: Senador 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



outubro de 2009 ORDEM DO DIA sexta-feira 30 137

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



outubro de 2009 ORDEM DO DIA sexta-feira 30 151

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/sf/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3311-3325/3572/7279

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).
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6. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
7. Nos termos da decisão do Presidente do Senado, publicada no DSF de 14.02.2008.
8. Em 01/04/2008, o Senador Virgínio de Carvalho é designado Suplente em vaga antes ocupada pela Senadora Maria do Carmo Alves, que se encontra
licenciada, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 20.03.2008 a 3.02.2009 (Of. 30/08-GLDEM e Req. nº 1.135/2009).
9. Em 17/04/2008, o Senador Geovani Borges é designado titular em vaga antes ocupada pelo Senador Gilvam Borges, que se encontra licenciado, nos
termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 17.04.2008 a 24.08.2008 (Of. 112/08-GLPMDB).
10. Em 03/06/2008, a Senadora Marina Silva é designada Titular do Bloco de Apoio ao Governo, na Comissão (Of. 59/2008 - GLDBAG).
11. Em 04.06.2008, o Senador Cristovam Buarque é designado suplente do PDT na Comissão (Of. nº 05/08-LPDT), em substituição ao Senador Osmar
Dias.
12. Em 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
Reuniões: QUARTAS-FEIRAS - 10:00HS - Plenário n.º 3 - ALA ALEXANDRE COSTA

Telefone(s): 3311-3972
Fax: 3311-4315

E-mail: scomccj@senado.gov.br
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4) COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE  - CE
Número de membros: 27 titulares  e 27 suplentes

PRESIDENTE:  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.
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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)
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9. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
10. Senador Garibaldi Alves Filho foi eleito Presidente do Senado em 12.12.2007 (art. 77, § 1º, RISF).
11. Vaga cedida temporariamente ao PSOL, conforme Ofício nº 10/2008-DEM (DSF 14.02.2008).
12. Nos termos da decisão do Presidente do Senado, publicada no DSF de 14.02.2008.
13. Em 05.09.2007, o Senador Euclydes Mello é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador
Fernando Collor (Of. nº 146/2007-GLDBAG).
14. Senador Euclydes Mello comunica filiação ao PRB, em 1ª/10/2007, Of. nº 041/2007 (DSF 10.10.2007).
15. Em 28.12.2007, vago em virtude do afastamento do Senador Euclydes Mello, devido ao retorno do Senador Fernando Collor ao exercício do mandato.
16. Em 14/02/2008, o Senador Fernando Collor é designado Titular do PTB na Comissão (Of. 15/2008-GLPTB).
17. Em 24/03/2008, o Senador Tasso Jereissati é designado Suplente do PSDB na Comissão (Of. 29/08 - GLPSDB).
18. Em 01/04/2008, o Senador Virgínio de Carvalho é designado Titular em vaga antes ocupada pela Senadora Maria do Carmo Alves, que se encontra
licenciada, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 20.03.2008 a 3.02.2009 (Of. 30/08-GLDEM e Req. nº 1.135/2009).
19. Em 17/04/2008, o Senador Geovani Borges é designado Suplente em vaga antes ocupada pelo Senador Gilvam Borges, que se encontra licenciado,
nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 17.04.2008 a 24.08.2008 (Of. 122/08-GLPMDB).
20. Em 04.06.2008, o Senador Jefferson Praia é designado suplente do PDT na Comissão (Of. nº 09/08-LPDT).
21. Em 05.06.2008, o Senador Valdir Raupp é designado suplente do PMDB e do Bloco da Maioria na Comissão (OF. GLPMDB nº 168/2008).
22. Em 10/06/2008, a Senadora Marina Silva é designada Suplente do Bloco de Apoio ao Governo, na Comissão, em substituição à Senadora Fátima
Cleide (Of. 67/2008 - GLDBAG).
23. Em 4/7/2008, o Senador Marco Antônio Costa é designado suplente em vaga antes ocupada pela Senadora Kátia Abreu, que se licenciou, nos termos
do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 30.6.2008 a 28.10.2008. (Of. nº 62/08-GLDEM)
24. Em 26.08.2008, o Senador Gilvam Borges é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 360/2008).
25. Senador Fernando Collor encontra-se licenciado do exercício do mandato a partir de 10.09.2008, pelo prazo de 123 dias (Requerimento nº 1094, de
2008).
26. Em 07.10.2008, a Senadora Ada Mello é designada membro titular do PTB na Comissão, em substituição ao Senador Fernando Collor (Of. nº
140/2008-GLPTB).
27. Em 29.10.2008, a Senadora Kátia Abreu é designada membro titular do Partido Democratas na Comissão, em substituição ao Senador Marco Antônio
Costa (Of. nº 103/2008-GLDEM).
28. Vago em virtude do retorno do Senador Fernando Collor ao exercício do mandato, em 11.01.2009 (Of. nº 001/2009 - Gab. Sen. Fernando Collor).
29. Vago em virtude do fim do exercício do Senador Virgínio de Carvalho, devido ao retorno da Titular.
30. Em 03/02/2009, o Senador Fernando Collor é designado Titular do PTB na Comissão (Of. 2/2009-GLPTB).
31. Em 11.02.2009, o Senador Cristovam Buarque teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PDT (Of. nº
08/09-GLPDT).
32. Em 11.02.2009, a Senadora Patrícia Saboya é designada membro suplente do PDT na Comissão (Of. nº 08/2009-GLPDT), em substituição ao Senador
Jefferson Praia.
33. Em 12.02.2009, os Senadores Arthur Virgílio e Eduardo Azeredo tiveram as suas indicações como titulares da Comissão ratificadas pela Liderança do
PSDB (Of. nº 028/09-GLPSDB).
34. Em 12.02.2009, o Senador Tasso Jereissati é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 028/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador Sérgio Guerra.
35. Em 12.02.2009, o Senador João Tenório é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 028/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Tasso Jereissati.
36. Em 12.02.2009, o Senador Alvaro Dias é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 028/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Flexa Ribeiro.
37. Em 12.02.2009, o Senador Flexa Ribeiro é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 028/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
João Tenório.
38. Em 16.02.2009, o Senador João Pedro é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Mozarildo Cavalcanti.
39. Em 16.02.2009, o Senador Aloízio Mercadante é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição ao Senador Antonio Carlos Valadares.
40. Em 16.02.2009, a Senadora Marina Silva é designada membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Aloízio Mercadante.
41. Em 16.02.2009, o Senador Magno Malta é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição à Senadora Serys Slhessarenko.
42. Em 16.02.2009, o Senador Tião Viana é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador João Ribeiro.
43. Em 16.02.2009, o Senador Augusto Botelho é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição à Senadora Marina Silva.
44. Em 16.02.2009, o Senador João Ribeiro é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Inácio Arruda.
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45. Em 16.02.2009, o Senador Antonio Carlos Valadares é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
016/09-GLDBAG), em substituição ao Senador Augusto Botelho.
46. Em 16.02.2009, o Senador Renato Casagrande é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição ao Senador Marcelo Crivella.
47. Em 16.02.2009, o Senador Eduardo Suplicy teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo
(Of. nº 016/09-GLDBAG).
48. Em 17.02.2009, o Senador Fernando Collor foi confirmado, como titular, e o Senador Mozarildo Cavalcanti, designado como suplentes, pela
Liderança do PTB (Of. nº 032/09-GLPTB).
49. Em 17.02.2009, o Senador Tião Viana é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 018/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Augusto Botelho.
50. Em 17.02.2009, a Senadora Rosalba Ciarlini é designada membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
César Borge.
51. Em 17.02.2009, o Senador Heráclito Fortes é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Romeu Tuma.
52. Em 17.02.2009, a Senadora Kátia Abreu é designada membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
53. Em 17.02.2009, o Senador Adelmir Santana é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
José Nery.
54. Em 17.02.2009, o Senador Augusto Botelho é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 018/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Tião Viana.
55. Em 17.02.2009, o Senador José Agripino é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição à Senadora
Kátia Abreu.
56. Em 17.02.2009, o Senador Marco Maciel é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
57. Em 17.02.2009, o Senador Demóstenes Torres é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Marco Maciel.
58. Em 17.02.2009, o Senador Efraim Morais é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Heráclito Fortes.
59. Em 19.02.2009, o Senador Cristovam Buarque é designado Suplente do PDT na Comissão, em substituição à Senadora Patrícia Saboya (Of.
19/09-GLPDT).
60. Em 19.02.2009, a Senadora Patrícia Saboya é designada Titular do PDT na Comissão, em substituição ao Senador Cristovam Buarque (Of.
19/09-GLPDT).
61. Em 02/03/2009, o Senador Valdir Raupp é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (Of.
24/2009-GLPMDB).
62. Em 02/03/2009, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valdir Raupp (Of.
24/2009-GLPMDB).
63. Em 02/03/2009, o Senador Geraldo Mesquita Júnior é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Almeida Lima
(Of. 24/2009-GLPMDB).
64. Em 02/03/2009, o Senador Francisco Dornelles é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Mão Santa (Of.
24/2009-GLPMDB).
65. Em 02/03/2009, o Senador Almeida Lima é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Geraldo Mesquita Júnior
(Of. 24/2009-GLPMDB).
66. Em 03.03.2009, o Senador João Tenório é designado membro titular do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Arthur Virgílio (Of. nº
47/09-GLPSDB).
67. Em 03.03.2009, o Senador Augusto Botelho é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador
Tião Viana (Of. nº 026/09-GLDBAG).
68. Em 03.03.2009, o Senador Flávio Arns é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador João
Ribeiro (Of. nº 029/09-GLDBAG).
69. Em 03.03.2009, o Senador Arthur Virgílio é designado membro suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador João Tenório (Of. nº
47/09-GLPSDB).
70. Em 03.03.2009, o Senador Tião Viana é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador Augusto
Botelho (Of. nº 026/09-GLDBAG).
71. Vago, conforme comunicação do Senador Jarbas Vasconcelos, lido na sessão de 3 de março de 2009.
72. Em 03.03.2009, o Senador João Ribeiro é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador Aloizio
Mercadante (Of. nº 029/09-GLDBAG).
73. Em 10.03.2009, o Senador Antonio Carlos Valadares é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao
Senador Renato Casagrande (Of. nº 050/2009-GLDBAG).
74. Em 10.03.2009, o Senador Romero Jucá é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 063/2009).
75. Em 10.03.2009, o Senador Renato Casagrande é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao
Senador Antonio Carlos Valadares (Of. nº 050/2009-GLDBAG).
76. Em 28.04.2009, o PMDB cede vaga de suplente ao PC do B (OF. GLPMDB nº 109/2009).
77. Em 30.04.2009, o Senador Inácio Arruda é designado membro suplente em vaga cedida pelo PMDB na Comissão (Of. IA Nº 093/2009).
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78. Em 02/06/2009, a Liderança do Democratas cede, temporariamente, vaga de suplente ao Partido Trabalhista Brasileiro - PTB (OF. Nº
094/09-GLDEM).
79. Em 02/06/2009, a Senadora Kátia Abreu deixa de compor a Comissão (Of. 93/09-GLDEM).
80. Em 02/06/2009, o Senador Romeu Tuma é designado membro suplente em vaga cedida pelo DEM na Comissão (OF. Nº 165/2009/GLPTB).
81. A Senadora Patrícia Saboya encontra-se licenciada, nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, conforme o Requerimento nº 878, de 2009,
aprovado no dia 15/07/2009, na Sessão Deliberativa Extraordinária iniciada em 14/07/2009.
82. Em 04.08.2009, o Senador Flávio Torres é designado membro titular do PDT na Comissão, em substituição à Senadora Patrícia Saboya (Of. nº
59/09-LPDT).
83. A Senadora Marina Silva desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme comunicação lida na sessão de 19.08.2009.
84. A Senadora Marina Silva filiou-se do Partido Verde, conforme comunicação lida na sessão de 01.09.2009.
85. O Senador Flávio Arns desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme ofício lido na sessão de 10.09.2009 (OF/GSFA/0801/2009).
86. Em 15.09.2009, o Senador Tião Viana deixa de compor a Comissão (Of. 125/09-GLDBAG).
87. Em 16.09.2009, o Senador Roberto Cavalcanti é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (OF. GLDBAG nº 132/2009).
88. Em 08.10.2009, o Senador Flávio Arns comunicou a sua filiação ao Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), a partir do dia 2 de outubro de
2009 (Of./GSFA/0898/2009).
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
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8) COMISSÃO DE SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA  - CI
Número de membros: 23 titulares  e 23 suplentes

PRESIDENTE:  Senador Fernando Collor  (PTB-AL)
VICE-PRESIDENTE:  Senador Eliseu Resende  (DEM-MG)

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B )  (2)

Serys Slhessarenko   (PT) (17)

Delcídio Amaral   (PT) (17,34,59)

Ideli Salvatti   (PT) (17)

Inácio Arruda   (PC DO B) (18)

Fátima Cleide   (PT) (21)

João Ribeiro   (PR) (22)

 1.  Marina Silva   (PV) (23,66,68)

 2.  Paulo Paim   (PT) (19,34,55)

 3.  Antonio Carlos Valadares   (PSB) (25)

 4.  VAGO (24,70,72,73)

 5.  Eduardo Suplicy   (PT) (16)

 6.  João Pedro   (PT) (20)

Maioria ( PMDB, PP )
Francisco Dornelles   (PP) (50,63,64)

Gilvam Borges   (PMDB) (49)

Paulo Duque   (PMDB) (45)

Mão Santa   (PSC) (5,9,53,71,74)

Valdir Raupp   (PMDB) (54,58)

Wellington Salgado de Oliveira   (PMDB) (47)

 1.  Neuto De Conto   (PMDB) (3,6,48)

 2.  Lobão Filho   (PMDB) (26,52)

 3.  Pedro Simon   (PMDB) (8,10,11,46)

 4.  Valter Pereira   (PMDB) (44)

 5.  VAGO (43,63)

 6.  Almeida Lima   (PMDB) (51,60,64)

Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
Gilberto Goellner   (DEM) (36)

Eliseu Resende   (DEM) (29)

Heráclito Fortes   (DEM) (35)

Osvaldo Sobrinho   (PTB) (30,67,69)

Kátia Abreu   (DEM) (7,37)

Arthur Virgílio   (PSDB) (41,62,65)

João Tenório   (PSDB) (40,56)

Flexa Ribeiro   (PSDB) (14)

Marconi Perillo   (PSDB) (42)

 1.  Antonio Carlos Júnior   (DEM) (28)

 2.  Efraim Morais   (DEM) (27)

 3.  Adelmir Santana   (DEM) (31)

 4.  Rosalba Ciarlini   (DEM) (38)

 5.  Demóstenes Torres   (DEM) (1,32)

 6.  Cícero Lucena   (PSDB) (14)

 7.  Mário Couto   (PSDB) (15,57,65)

 8.  Alvaro Dias   (PSDB) (14,61)

 9.  Sérgio Guerra   (PSDB) (13)

PTB  (4)

Fernando Collor (33)  1.  Gim Argello (33)

PDT
João Durval (12)  1.  Osmar Dias (39)

Notas:
1. Senador Romeu Tuma comunicou, em 11.10.2007, filiação ao PTB (DSF 15.10.2007)
2. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
3. Senador Garibaldi Alves Filho foi eleito Presidente do Senado em 12.12.2007 (art. 77, § 1º, RISF).
4. Nos termos da decisão do Presidente do Senado, publicada no DSF de 14.02.2008.
5. Em 23/04/2008, o Senador Geovani Borges é designado Titular do PMDB, na Comissão (Of. 125/08-GLPMDB).
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6. Em 07/05/2008, o Senador Lobão Filho é designado Suplente do PMDB na Comissão (Of. 144/2008 - GLPMDB).
7. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se, nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 26.6.2008 a 24.10.2008.
8. Em 09.07.2008, o Senador Casildo Maldaner é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 221/2008).
9. Em 26.08.2008, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 359/2008).
10. Vago em virtude do retorno do Senador Raimundo Colombo ao exercício do mandato, em 27.10.2008.
11. Em 02/12/2008, o Senador Paulo Duque é designado Suplente do PMDB na Comissão (Of. 532/2008 - GLPMDB).
12. Em 11.02.2009, o Senador João Durval teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PDT (Of. nº 09/09-GLPDT).
13. Em 12.02.2009, o Senador Sérgio Guerra é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. 29/2009-GLPSDB), em substituição ao Senador
Tasso Jereissati.
14. Em 12.02.2009, os Senadores Cícero Lucena e Mário Couto, como suplentes, e o Senador Flexa Ribeiro, como titular, tiveram as suas indicações na
Comissão ratificadas pela Liderança do PSDB (Of. nº 029/09-GLPSDB).
15. Em 12.02.2009, o Senador João Tenório é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. 29/2009-GLPSDB), em substituição ao Senador
Eduardo Azeredo.
16. Em 16.02.2009, o Senador Eduardo Suplicy é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição ao Senador Augusto Botelho.
17. Em 16.02.2009, os Senadores Delcício Amaral, Serys Slhessarenko e Ideli Salvatti tiveram as suas indicações como titulares da Comissão ratificadas
pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/09-GLDBAG).
18. Em 16.02.2009, o Senador Inácio Arruda é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Francisco Dornelles.
19. Em 16.02.2009, o Senador Paulo Paim é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição à Senadora Fátima Cleide.
20. Em 16.02.2009, o Senador João Pedro é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Renato Casagrande.
21. Em 16.02.2009, a Senadora Fátima Cleide é designada membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Inácio Arruda.
22. Em 16.02.2009, o Senador João Ribeiro é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Expedito Júnior.
23. Em 16.02.2009, a Senadora Marina Silva é designada membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Flávio Arns.
24. Em 16.02.2009, o Senador Expedito Júnior é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador João Ribeiro.
25. Em 16.02.2009, o Senador Antonio Carlos Valadares é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
016/09-GLDBAG), em substituição ao Senador Aloízio Mercadante.
26. Vago, em virtude de o Senador José Maranhão ter tomado posse no cargo de Governador de Estado, renunciando ao mandato de Senador.
27. Em 17.02.2009, o Senador Efraim Morais é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Marco Maciel.
28. Em 17.02.2009, o Senador Antonio Carlos Júnior é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao
Senador Demóstenes Torres.
29. Em 17.02.2009, o Senador Eliseu Resende é confirmado como membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
30. Em 17.02.2009, o Senador Jayme Campos é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Heráclito Fortes.
31. Em 17.02.2009, o Senador Adelmir Santana é confirmado como membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
32. Em 17.02.2009, o Senador Demóstenes Torres é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao
Senador Romeu Tuma.
33. Em 17.02.2009, o Senador Fernando Collor é designado membro titular do PTB na Comissão (Of. nº 33/09-GLPTB), em substituição ao Senador Gim
Argello, que passa a integrar a suplência, em substituição ao Senador João Vicente Claudino.
34. Em 17.02.2009, o Senador Paulo Paim é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 23/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Delcídio Amaral, que passa à suplência.
35. Em 17.02.2009, o Senador Heráclito Fortes é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Jayme Campos.
36. Em 17.02.2009, o Senador Gilberto Goellner é confirmado como membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
37. Em 17.02.2009, a Senadora Kátia Abreu é designada membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
38. Em 17.02.2009, a Senadora Rosalba Ciarlini é confirmada como membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
39. Em 19/02/2009, o Senador Osmar Dias é designado Suplente do PDT na Comissão (Of. 20/09-GLPDT).
40. Em 12.02.2009, o Senador Arthur Virgílio é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. 29/2009-GLPSDB), em substituição ao Senador
Marconi Perillo.
41. Em 12.02.2009, o Senador Alvaro Dias é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. 29/2009-GLPSDB), em substituição ao Senador João
Tenório.
42. Em 12.02.2009, o Senador Marconi Perillo é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. 29/2009-GLPSDB), em substituição ao Senador
Sérgio Guerra.
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43. Em 02.03.2009, o Senador Francisco Dornelles é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Geraldo Mesquita
(OF. GLPMDB nº 25/2009).
44. Em 02.03.2009, o Senador Valter Pereira é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Neuto De Conto (OF.
GLPMDB nº 25/2009).
45. Em 02.03.2009, o Senador Paulo Duque é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Leomar Quintanilha (OF.
GLPMDB nº 25/2009).
46. Em 02.03.2009, o Senador Pedro Simon é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Paulo Duque (OF.
GLPMDB nº 25/2009).
47. Em 02.03.2009, o Senador Wellington Salgado teve sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (OF. GLPMDB nº
22/2009).
48. Em 02.03.2009, o Senador Neuto De Conto é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Lobão Filho (OF.
GLPMDB nº 25/2009).
49. Em 02.03.2009, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valdir Raupp (OF.
GLPMDB nº 25/2009).
50. Em 02.03.2009, o Senador Almeida Lima é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Romero Jucá (OF.
GLPMDB nº 25/2009).
51. Em 02.03.2009, o Senador Valdir Raupp é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Pedro Simon (OF.
GLPMDB nº 25/2009).
52. Em 02.03.2009, o Senador Lobão Fiho é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 25/2009).
53. Em 02.03.2009, o Senador Mão Santa é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (OF.
GLPMDB nº 25/2009).
54. Em 02.03.2009, o Senador Geraldo Mesquita é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valter Pereira (OF.
GLPMDB nº 25/2009).
55. Em 10.03.2009, o Senador Paulo Paim é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador
Delcídio Amaral (Of. nº 025/09-GLDBAG).
56. Em 10/03/2009, o Senador João Tenório é designado Titular do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Arthur Virgílio, que passa à
suplência (Of. 50/09 - GLPSDB).
57. Em 10/03/2009, o Senador Arthur Virgílio é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador João Tenório, que passa à
titularidade (Of. 50/09 - GLPSDB).
58. Em 10.03.2009, o Senador Valdir Raupp é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Geraldo Mesquita Júnior
(OF. GLPMDB nº 061/2009).
59. Em 10.03.2009, o Senador Delcídio Amaral é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador
Paulo Paim (Of. nº 025/09-GLDBAG).
60. Em 10.03.2009, vago em razão de o Senador Valdir Raupp ter sido designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 061/2009).
61. Em 16.04.2009, o Senador Alvaro Dias é designado membro suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Mário Couto (Of.
76/09-GLPSDB).
62. Em 16.04.2009, o Senador Mário Couto é designado membro titular do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Alvaro Dias (Of.
76/09-GLPSDB).
63. Em 14.05.2009, o Senador Francisco Dornelles deixa a vaga de membro suplente na Comissão e assume a vaga de membro titular cedida pelo PMDB
(OF. GLPMDB nº 001-A-2009).
64. Em 14.05.2009, o Senador Almeida Lima deixa a vaga de membro titular do PMDB na Comissão e assume a vaga de membro suplente (OF.
GLPMDB nº 111/2009).
65. Em 12.08.2009, o Senador Arthur Virgílio deixa a suplência e é designado titular do PSDB, em substituição ao Senador Mário Couto, que passa a
integrar a Comissão como suplente (Of. 136/09-GLPSDB).
66. A Senadora Marina Silva desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme comunicação lida na sessão de 19.08.2009.
67. O Senador Jayme Campos licenciou-se nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 130 dias, a partir de 26.08.09 (Requerimento nº
1.041/2009, aprovado na sessão de 25.08.09).
68. A Senadora Marina Silva filiou-se do Partido Verde, conforme comunicação lida na sessão de 01.09.2009.
69. O Senador Osvaldo Sobrinho é designado membro titular na Comissão, em vaga anteriormente ocupada pelo Senador Jayme Campos, conforme
expediente da Liderança do PTB, com o "de acordo" da Liderança do DEM, lido na sessão de 14.09.2009.
70. O Senador Expedito Júnior desfiliou-se do Partido da República, conforme ofício lido na sessão de 23.09.2009 (Of. nº 221/2009-GSEJUN).
71. O Senador Mão Santa comunicou sua desfiliação do Partido do Movimento Democrático Nacional, conforme ofício s/nº lido na sessão de 23.09.2009.
72. O Senador Expedito Júnior filiou-se ao PSDB, conforme ofício lido na sessão de 29.09.2009 (Of. nº 225/2009-GSEJUN).
73. Em 29.09.2009, o Senador Expedito Júnior deixa de compor a Comissão (Of. 142/2009-GLDBAG).
74. O Senador Mão Santa comunicou sua filiação ao Partido Social Cristão - PSC, conforme o OF. GSMS 098/2009, lido na sessão de 01.10.2009.
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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).



218 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

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.



Pág. Pág.

ÍNDICE ONOMÁSTICO

ALOIZIO MERCADANTE

Parecer n° 1.891, de 2009 (da Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania), sobre a 
Proposta de Emenda à Constituição n° 87, de 
2007, tendo como primeiro signatário o Senador 
Expedito Júnior, que “altera os arts. 142, 170, 194, 
203 e 226, da Constituição Federal, e os arts. 
79 e 80, do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias, para dispor sobre a cooperação das 
forças armadas com ações sociais civis, sobre 
a assistência social aos moradores de rua e dá 
outras providências”. ......................................... 647

ALVARO DIAS

Apoio ao pronunciamento do Senador Jarbas 
Vasconcelos, relativo ao desrespeito do Presidente 
Lula pela legislação eleitoral, bem como críticas ao 
Presidente da República por, segundo Sua Exce-
lência, não concluir obras públicas de grande vulto. 
Aparte ao Senador Jarbas Vasconcelos. ............... 200

Comunicação ao Plenário da retirada da ban-
cada de oposição da reunião da Comissão Parla-
mentar de Inquérito (CPI) da Petrobras por, segundo 
Sua Excelência, ter o Governo Federal esvaziado 
a referida reunião. .................................................. 203

Manifestação de discordância em relação ao 
Presidente do Senado Federal, José Sarney, no que 
se refere à interpretação do Regimento Interno da 
Casa no episódio da destituição do Senador Flá-
vio Arns do cargo de Presidente da Comissão de 
Educação, Cultura e Esporte. Aparte ao Senador 
Arthur Virgílio.  ....................................................... 214

Registro da matéria intitulada “Uma CPI para 
investigar o MST”, publicada pela revista Veja, edi-
ção de 9 de setembro de 2009. ............................. 681

ANTONIO CARLOS JÚNIOR

Críticas ao Governo Federal por, segundo 
Sua Excelência, não conter os gastos públicos e 
consequentemente não investir na infraestrutura 
do Brasil. ................................................................ 153

Comentários a respeito da crise econômi-
ca e sobre a queda da arrecadação no Estado da 
Bahia. ..................................................................... 153

Saudações ao jornal Tribuna da Bahia pelo 
transcurso de 40 anos de sua fundação. ............... 153

Reconhecimento do trabalho do Senador Ex-
pedito Júnior nas causas que se referem ao Estado 
de Rondônia, especialmente em relação à matéria 
que trata da transposição dos servidores públicos do 
referido Estado. Solidariedade ao referido Senador, 
em função da decisão do Supremo Tribunal Federal 
(STF) de afastá-lo do Senado Federal. Aparte ao 
Senador Expedito Júnior. ....................................... 404

Requerimento nº 1.450, de 2009, que requer 
o apensamento do Projeto de Lei do Senado n° 376, 
de 2009, ao Projeto de Lei do Senado n° 109, de 
2006, para que possam tramitar em conjunto, tendo 
em vista versarem sobre matérias correlatas. ....... 469

ANTONIO CARLOS VALADARES

Leitura de artigo de autoria de Sua Excelên-
cia, publicado pelo jornal O Estado de S. Paulo no 
dia 28 de outubro de 2009, demonstrando posição 
favorável à entrada da Venezuela no Mercosul. 
Registro de voto em separado assinado por vários 
Senadores, inclusive Sua Excelência, manifestando 
posição favorável à entrada da Venezuela no Mer-
cosul. ..................................................................... 159

Saudações aos Senadores e Deputados Fe-
derais do Distrito Federal pela mobilização em favor 
do projeto que concede aumento da remuneração 
dos militares da Polícia Militar e do Corpo de Bom-
beiros do Distrito Federal, bem como pedido de 



II

Pág. Pág.

informação sobre proposta que trata de atividades 
de risco de servidores públicos que exercem deter-
minadas atividades específicas. ............................ 353 

Reconhecimento do trabalho do Senador Ex-
pedito Júnior nas causas que se referem ao Estado 
de Rondônia, especialmente em relação à matéria 
que trata da transposição dos servidores públicos do 
referido Estado. Solidariedade ao referido Senador, 
em função da decisão do Supremo Tribunal Federal 
(STF) de afastá-lo do Senado Federal. Aparte ao 
Senador Expedito Júnior. ....................................... 411

ARTHUR VIRGÍLIO

Saudações ao pronunciamento da Senadora 
Ideli Salvatti, relatora do projeto de lei que propõe 
alterações na chamada Lei do Inquilinato. Aparte 
à Senadora Ideli Salvatti. ....................................... 205

Considerações sobre a destituição do Senador 
Flávio Arns do cargo de Presidente da Comissão de 
Educação, Cultura e Esporte, do Senado Federal, 
bem como sobre possível jurisprudência aplicável 
ao referido episódio e sobre a necessidade de se 
obedecer ao Regimento Interno da Casa. ............. 211

Discussão a respeito da Medida Provisória 
n° 465, de 2009, que tem como objetivo principal 
autorizar a concessão de subvenção econômica ao 
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 
Social (BNDES), sob a modalidade de equalização 
de taxas de juros, em operações de financiamento 
destinadas à aquisição e produção de bens de ca-
pital e à inovação tecnológica, contratadas até 31 
de dezembro de 2009. ........................................... 232

Discussão a respeito da Medida Provisória n° 
446, de 2009, que propõe modificações no regime 
de prestação do serviço público de energia elétrica 
nos chamados “Sistemas Isolados”. ...................... 247

Comentários sobre a importância da votação 
da matéria relativa à carreira dos policiais militares 
e dos bombeiros militares do Distrito Federal. ...... 258

Comentários sobre a Proposta de Emenda 
à Constituição n° 96-A, de 2003 que trata de redu-
ção no percentual da Desvinculação de Receitas 
da União (DRU) da educação. ............................... 393

Reconhecimento do trabalho do Senador Ex-
pedito Júnior nas causas que se referem ao Estado 
de Rondônia, especialmente em relação à matéria 
que trata da transposição dos servidores públicos do 
referido estado. Solidariedade ao referido Senador, 
em função da decisão do Supremo Tribunal Federal 
(STF) de afastá-lo do Senado Federal. Aparte ao 
Senador Expedito Júnior. ....................................... 399

Registro da recuperação do Pólo Industrial de 
Manaus, no Estado do Amazonas, especialmente 
no que se refere ao chamado segmento de duas 
rodas. ..................................................................... 422

CÉSAR BORGES

Reconhecimento do trabalho do Senador Ex-
pedito Júnior nas causas que se referem ao Estado 
de Rondônia, especialmente em relação à matéria 
que trata da transposição dos servidores públicos do 
referido Estado. Solidariedade ao referido Senador, 
em função da decisão do Supremo Tribunal Federal 
(STF) de afastá-lo do Senado Federal. Aparte ao 
Senador Expedito Júnior. ....................................... 416

CÍCERO LUCENA

Parecer n° 1.875, de 2009 (da Comissão de 
Educação, Cultura e Esporte), ao Projeto de Lei 
da Câmara n° 151, de 2008 (PL n° 1.000/2007, na 
Casa de origem, do Deputado Uldurico Pinto), que 
acrescenta § 6° ao art. 7° da Lei n° 11.096, de 13 
de janeiro de 2005, que institui o Programa Uni-
versidade para Todos (PROUNI), regula a atuação 
de entidades beneficentes de assistência social no 
ensino superior; e altera a Lei n° 10.891, de 9 de 
julho de 2004 e dá outras providências. ................ 493

CRISTOVAM BUARQUE

Projeto de Lei do Senado nº 486, de 2009, 
que autoriza o tombamento de áreas públicas que 
venham sendo utilizadas para a prática de esporte 
e lazer por comunidades periféricas, ribeirinhas e 
quilombolas, por período igual ou superior a cinco 
anos, para a criação de “Espaços Desportivos Co-
munitários”. ............................................................ 475

Parecer n° 1.878, de 2009 (da Comissão de 
Direitos Humanos e Legislação Participativa), sobre 
a Sugestão Legislativa n° 4, de 2008, encaminha-
da pela Federação de Futebol Não-Profissional da 
Bahia, propondo a apresentação de projeto de lei 
com vistas à criação de áreas denominadas “Es-
paços Desportivos Comunitários”. ......................... 517

DEMÓSTENES TORRES

Parecer n° 1.874, de 2009 (da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania), sobre o Projeto 
de Lei do Senado n° 113, de 2005 – Complemen-
tar, de autoria do Senador Marcelo Crivella, que 
acrescenta um parágrafo único ao artigo 238 da 



III

Pág. Pág.

Lei Complementar n° 75, de 20 de maio de 1993, 
que dispõe sobre a organização, as atribuições e 
o estatuto do Ministério Público da União. ............. 487

Parecer n° 1.887, de 2009 (da Comissão 
de Desenvolvimento Regional e Turismo), sobre o 
Projeto de Lei do Senado n° 168, de 2003, de au-
toria do Senador Sibá Machado, que altera o arti-
go 13 da Lei n° 7.827, de 27 de setembro de 1989, 
que regulamenta o artigo 159, inciso I, alínea c da 
Constituição Federal, para prever a instituição dos 
Conselhos Deliberativos dos Fundos Constitucio-
nais de Financiamento do Norte e do Nordeste. ... 610

EDUARDO AZEREDO

Parecer n° 1.861, de 2009 (da Comissão de 
Relações Exteriores e Defesa Nacional), sobre o 
Projeto de Decreto Legislativo n° 800, de 2009 (n° 
1.478/2009, na Câmara dos Deputados), de autoria 
da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa 
Nacional da Câmara dos Deputados, que aprova 
o texto do Acordo entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo República da Co-
lômbia sobre Cooperação em Matéria de Defesa, 
celebrado em Bogotá, em 19 de julho de 2008. .... 29

Parecer n° 1.868, de 2009 (de Plenário), so-
bre o Projeto de Lei da Câmara n° 222, de 2009 
(n° 5.664, de 2009, na origem), que “Dispõe sobre 
os militares da Polícia Militar do Distrito Federal e 
do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal 
e dá outras providências. ....................................... 259

Reconhecimento do trabalho do Senador Ex-
pedito Júnior nas causas que se referem ao Estado 
de Rondônia, especialmente em relação à matéria 
que trata da transposição dos servidores públicos 
do referido Estado. Aparte ao Senador Expedito 
Júnior. .................................................................... 419

Homenagem ao Dia Nacional do Cerimonia-
lista, comemorado no dia 29 de outubro. ............... 450

EDUARDO SUPLICY

Manifestação de defesa ao Presidente Lula, 
em contraponto às críticas do Senador Jarbas Vas-
concelos, relativas à visita do Presidente da Repú-
blica ao Rio São Francisco, na região Nordeste do 
Brasil. Aparte ao Senador Jarbas Vasconcelos. .... 201

Saudações à Senadora Ideli Salvatti em fun-
ção do trabalho desenvolvido como relatora do pro-
jeto de lei que propõe alterações na chamada Lei 
do Inquilinato, bem como registro de voto favorável 
de Sua Excelência ao referido projeto de lei. Aparte 
à Senadora Ideli Salvatti. ....................................... 205

Encaminhamento de votação da Proposta 
de Emenda à Constituição (PEC) n° 87-A, de 2003 
que trata da transposição dos servidores públicos 
do Estado de Rondônia. ........................................ 398

EXPEDITO JÚNIOR

Requerimento nº 1.443, de 2009, que requer 
a tramitação autônoma do Projeto de Lei do Senado 
n° 37, de 2009, de autoria de Sua Excelência, em 
razão de, no mérito, não regularem a mesma ma-
téria dos demais projetos aos quais foi apensado. 21

Agradecimento a todos os Senadores pelas 
palavras e pelo apoio dado a Sua Excelência, em 
função da decisão do Supremo Tribunal Federal 
(STF) de afastá-lo do Senado Federal, bem como 
pelo apoio e pela aprovação da matéria que trata 
da transposição dos servidores públicos do Estado 
de Rondônia. ......................................................... 398

Encaminhamento de votação da Proposta 
de Emenda à Constituição (PEC) n° 87-A, de 2003 
que trata da transposição dos servidores públicos 
do Estado de Rondônia. ........................................ 398

Parecer n° 1.890, de 2009 (da Comissão de 
Assuntos Econômicos), sobre o Projeto de Lei do 
Senado n° 480, de 2008, de autoria do Senador 
Neuto de Conto, que altera a Lei n° 7.713, de 22 
de dezembro de 1988, para isentar integralmente, 
do imposto de renda, os rendimentos até o valor 
equivalente a dez salários mínimos, pelo contribuinte 
que completar setenta anos de idade. ................... 635

FÁTIMA CLEIDE

Discussão a respeito da Medida Provisória n° 
446, de 2009, que propõe modificações no regime 
de prestação do serviço público de energia elétrica 
nos chamados “Sistemas Isolados”. ...................... 249

FLÁVIO ARNS

Apoio ao pronunciamento do Senador Tião 
Viana, relativo ao lançamento, pelo Ministério da 
Saúde, do chamado Protocolo Clínico e Diretrizes 
Terapêuticas para o Tratamento da Hepatite Viral 
Crônica pelo Vírus B e as Coinfecções. Aparte ao 
Senador Tião Viana. .............................................. 195

Destaque para o recebimento de uma publi-
cação da Federação Nacional das Associações dos 
Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae’s), que tem 
como título Autogestão e Autodefensoria: conquis-
tando autonomia e participação. ............................ 195



IV

Pág. Pág.

Manifestação em concordância com o pro-
nunciamento do Senador Arthur Virgílio, no sentido 
de que se respeite o Regimento Interno do Senado 
Federal em questões como a da destituição de Sua 
Excelência do cargo de Presidente da Comissão de 
Educação, Cultura e Esporte da Casa. Aparte ao 
Senador Arthur Virgílio. .......................................... 212

FLÁVIO TORRES

Comemoração do centenário de criação do 
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas 
(DNOCS). .............................................................. 12

Considerações sobre a questão da adesão 
da Venezuela ao Mercosul. .................................... 466

Projeto de Lei do Senado nº 482, de 2009, 
que altera o art. 232 da Lei n° 9.503, de 23 de se-
tembro de 1997, que institui o Código de Trânsito 
Brasileiro, para incluir parágrafos definindo como 
se dará a apresentação de documento de porte 
obrigatório. ............................................................. 470

FLEXA RIBEIRO

Comemoração do centenário de criação do 
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas 
(DNOCS). .............................................................. 17

Críticas à Governadora do Estado do Pará, 
Ana Júlia Carepa, em função de não respeito à Lei 
de Responsabilidade Fiscal. .................................. 206

Indignação com a situação da malha rodovi-
ária no Estado do Pará. Comunicação à população 
do Município de Itaituba, também no Pará, de en-
caminhamento no sentido de uma solução para a 
questão da telefonia fixa e móvel no município. .... 206

Discussão a respeito da Medida Provisória 
n° 465, de 2009, que tem como objetivo principal 
autorizar a concessão de subvenção econômica ao 
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 
Social (BNDES), sob a modalidade de equalização 
de taxas de juros, em operações de financiamento 
destinadas à aquisição e produção de bens de ca-
pital e à inovação tecnológica, contratadas até 31 
de dezembro de 2009. ........................................... 234

Reconhecimento do trabalho do Senador Ex-
pedito Júnior nas causas que se referem ao Estado 
de Rondônia, especialmente em relação à matéria 
que trata da transposição dos servidores públicos 
do referido Estado, bem como do trabalho, também 
em prol do Estado de Rondônia, dos Senadores 
Valdir Raupp e Fátima Cleide. Aparte ao Senador 
Expedito Júnior. ..................................................... 404

Registro da matéria intitulada “Mais funcioná-
rios federais”, publicada pelo jornal O Estado de S. 
Paulo, edição de 3 de setembro de 2009. ............. 682

FRANCISCO DORNELLES

Parecer n° 1.888, de 2009 (da Comissão de 
Assuntos Econômicos), sobre o Projeto de Lei do 
Senado n° 168, de 2003, de autoria do Senador Sibá 
Machado, que altera o artigo 13 da Lei n° 7.827, de 
27 de setembro de 1989, que regulamenta o artigo 
159, inciso I, alínea c da Constituição Federal, para 
prever a instituição dos Conselhos Deliberativos dos 
Fundos Constitucionais de Financiamento do Norte 
e do Nordeste. ....................................................... 615

Parecer n° 1.892, de 2009 (da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania), sobre o Projeto 
de Lei da Câmara n° 68, de 2007 (n° 2.350/2003, 
na Casa de origem, do Deputado Marcelo Guima-
rães Filho), que dispõe sobre a obrigatoriedade de 
registro expresso, na fatura apresentada ao usuário, 
da inexistência de débitos anteriores referentes ao 
serviço público objeto de concessão, alterando as 
Leis n°s 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, e 9.472, 
de 16 de julho de 1997. ......................................... 658

GARIBALDI ALVES FILHO

Comemoração do centenário de criação do 
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas 
(DNOCS). .............................................................. 6

GERSON CAMATA

Apoio ao pronunciamento do Senador Antonio 
Carlos Júnior, referente à necessidade de contenção 
dos gastos públicos por parte do Governo Federal, 
bem como posicionamento de Sua Excelência a 
favor da venda dos chamados terrenos de Mari-
nha e dos terrenos administrados pela Secretaria 
de Patrimônio da União (SPU). Aparte ao Senador 
Antonio Carlos Júnior. ........................................... 154

Considerações sobre projeto de lei do Se-
nado, de autoria de Sua Excelência, que institui 
a internação involuntária do viciado e restabelece 
pena de detenção para usuários de drogas. ......... 155

Considerações sobre a questão da segu-
rança nacional, relacionada ao tráfico de drogas e 
ao contrabando de armas, bem como críticas ao 
Governo Federal pela, segundo Sua Excelência, 
má aplicação de verbas na defesa das fronteiras 
brasileiras. ............................................................. 155



V

Pág. Pág.

Requerimento nº 1.449, de 2009, que requer 
Voto de Pesar pelo falecimento do ex-Deputado Es-
tadual Alcino Santos. ............................................. 468

GILBERTO GOELLNER

Projeto de Lei do Senado nº 483, de 2009, 
que dá nova redação ao caput e ao § 2° do art. 36 
da Lei n° 9.985, de 18 de julho de 2000, que dispõe 
sobre o Sistema Nacional de Unidades de Conser-
vação da Natureza para permitir que a compensação 
ambiental por ela instituída possa ser destinada a 
pagamento por serviços ambientais prestados por 
propriedades rurais. ............................................... 471

Parecer n° 1.893, de 2009 (da Comissão de 
Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscaliza-
ção e Controle), sobre o Projeto de Lei da Câmara 
n° 68, de 2007 (n° 2.350/2003, na Casa de origem, 
do Deputado Marcelo Guimarães Filho), que dis-
põe sobre a obrigatoriedade de registro expresso, 
na fatura apresentada ao usuário, da inexistência 
de débitos anteriores referentes ao serviço público 
objeto de concessão, alterando as Leis n°s 8.987, 
de 13 de fevereiro de 1995, e 9.472, de 16 de julho 
de 1997. ................................................................. 662

GIM ARGELLO

Requerimento nº 1.446, de 2009, que requer 
urgência para o Projeto de Lei da Câmara n° 222, 
de 2009 (nº 5.664/2009, na Casa de origem), de 
iniciativa do Presidente da República, que dispõe 
sobre os militares da Polícia do Distrito Federal e 
do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal 
e dá outras providências. ....................................... 255

Parecer n° 1.867, de 2009 (da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania), sobre o Projeto 
de Lei da Câmara n° 222, de 2009 (PL n° 5.664, 
de 2009, na origem), de autoria do Presidente da 
República, que dispõe sobre os militares da Polícia 
Militar do Distrito Federal. ...................................... 256

Agradecimento a todos os Senadores, bem 
como ao Presidente da República, Luiz Inácio Lula 
da Silva, pelo empenho na aprovação do projeto que 
concede aumento na remuneração dos militares da 
Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros do Distrito 
Federal. .................................................................. 351

Reconhecimento do trabalho do Senador Ex-
pedito Júnior nas causas que se referem ao Estado 
de Rondônia, especialmente em relação à matéria 
que trata da transposição dos servidores públicos do 
referido Estado. Solidariedade ao referido Senador, 
em função da decisão do Supremo Tribunal Federal 

(STF) de afastá-lo do Senado Federal. Aparte ao 
Senador Expedito Júnior. ....................................... 403

Parecer n° 1.883, de 2009 (da Comissão de 
Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscaliza-
ção e Controle), sobre o Projeto de Lei da Câmara 
n° 138, de 2008 (n° 706/2007, na Casa de origem, 
do Deputado Magela), que altera o art. 65 da Lei n° 
9.605, de 12 de fevereiro de 1998, dispondo sobre 
a proibição de comercialização de tintas em emba-
lagens do tipo aerossol a menores de 18 (dezoito) 
anos e dá outras providências. .............................. 563

HERÁCLITO FORTES

Lamento em função do diminuto número de 
Senadores presentes na audiência pública da Co-
missão de Fiscalização e Controle do Senado Fe-
deral, realizada para apresentar as medidas admi-
nistrativas em discussão e as já implementadas na 
Casa. ..................................................................... 357

Parecer n° 1.870, de 2009 (da Comissão Di-
retora), que apresenta a redação final do Projeto 
de Resolução n° 68, de 2009. ............................... 412

Parecer n° 1.871, de 2009 (da Comissão Di-
retora), que apresenta a redação final da Emenda 
do Senado ao Projeto de Lei da Câmara nº 196, de 
2008 (nº 34, de 2007, na Casa de origem). ........... 415

Reconhecimento do trabalho do Senador Ex-
pedito Júnior nas causas que se referem ao Estado 
de Rondônia. Solidariedade ao referido Senador, 
em função da decisão do Supremo Tribunal Federal 
(STF) de afastá-lo do Senado Federal. Aparte ao 
Senador Expedito Júnior. ....................................... 418

IDELI SALVATTI

Requerimento nº 1.442, de 2009, que re-
quer a tramitação em conjunto do Projeto de Lei 
do Senado n° 114, de 2009, com o Projeto de Lei 
do Senado n° 237, de 2008, por versarem sobre a 
mesma matéria. ..................................................... 20

Requerimento nº 1.444, de 2009, que requer 
Voto de Aplauso ao Senhor Carlos Col, diretor – 
presidente da Vicar, promotora da categoria Stock 
Car de automobilismo, bem como aos seus pilotos, 
pela iniciativa em realizar a primeira “Corrida Ver-
de”, no dia 25 de outubro de 2009, no Município de 
Curitiba, Estado do Paraná. ................................... 21

Agradecimento pelo apoio recebido na Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, re-
ferente a projeto relatado por Sua Excelência que 
propõe alterações na chamada Lei do Inquilinato, 
bem como considerações sobre o assunto. .......... 204



VI

Pág. Pág.

Comentários a respeite do Regimento Interno 
do Senado Federal, com destaque para jurisprudên-
cia que a Presidência de Comissões pertencem aos 
Partidos pela proporcionalidade. ........................... 217

Satisfação pela apreciação da matéria que 
trata da transposição dos servidores públicos do 
Estado de Rondônia. ............................................. 384 

INÁCIO ARRUDA

Comemoração do centenário de criação do 
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas 
(DNOCS). .............................................................. 2

Declaração de apoio do Partido Comunista 
do Brasil (PCdoB) à matéria que trata do reajuste 
de salário dos policiais militares e dos bombeiros 
do Distrito Federal. ................................................ 259

Reconhecimento do trabalho e da trajetória 
política do Senador Expedito Júnior no Senado Fe-
deral. Aparte ao Senador Expedito Júnior. ............ 420

JARBAS VASCONCELOS

Críticas ao Presidente Lula por desrespeitar a 
legislação eleitoral, com citação do editorial intitula-
do “O Palanque do São Francisco”, publicado pelo 
jornal O Estado de S. Paulo, em outubro de 2009, 
bem como indignação com a atuação do Presiden-
te da República na aliança firmada entre o Partido 
dos Trabalhadores (PT) e o Partido do Movimento 
Democrático Brasileiro (PMDB). ............................ 199

Reconhecimento do trabalho do Senador Ex-
pedito Júnior nas causas que se referem ao Estado 
de Rondônia, especialmente em relação à matéria 
que trata da transposição dos servidores públicos do 
referido Estado. Solidariedade ao referido Senador, 
em função da decisão do Supremo Tribunal Federal 
(STF) de afastá-lo do Senado Federal. Aparte ao 
Senador Expedito Júnior. ....................................... 411

JEFFERSON PRAIA

Projeto de Resolução do Senado nº 70, de 
2009, que altera a Resolução do Senado Federal 
n° 93, de 1970, o Regimento Interno do Senado 
Federal, para estabelecer que o Presidente do 
Banco Central do Brasil comparecerá anualmente à 
Comissão de Assuntos Econômicos, em audiência 
pública, para expor sobre a concorrência no sistema 
financeiro nacional. ................................................ 485

JOÃO PEDRO

Parecer n° 1.862, de 2009 (de Plenário), 
sobre o Projeto de Lei de Conversão n° 15, de 29 
de junho de 2009, proveniente da Medida Provi-
sória n° 465, de 2009, que “autoriza a concessão 
de subvenção econômica ao Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), 
em operações de financiamento destinadas à aqui-
sição e produção de bens de capital e à inovação 
tecnológica; altera as Leis n°s 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 
Provisória n° 462, de 14 de maio de 2009, e do 
Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972; e dá 
outras providências.” ........................................... 217

Encaminhamento de votação da Proposta de 
Emenda à Constituição n° 87-A, de 2003 que trata 
da transposição dos servidores públicos do Estado 
de Rondônia. ......................................................... 389

Apoio ao pronunciamento do Senador Paulo 
Paim, referente à ameaça de demissão de soldados 
da Brigada Militar do Estado do Rio Grande do Sul, 
em função de estarem fazendo o chamado “bico” 
para complementar sua renda mensal. Aparte ao 
Senador Paulo Paim. ............................................. 452

JOÃO RIBEIRO

Requerimento nº 1.441, de 2009, que requer a 
inserção, em Ata, de Voto de Pesar e apresentação 
de condolências à família e ao Município de Guru-
pi – TO, pelo falecimento de Filomena Maria Salim 
Moreira – Filó, como era carinhosamente chamada 
pelo povo daquela cidade tocantinense – esposa 
do Deputado Federal Juarez Moreira. ................... 20

Voto de Pesar e apresentação de condolên-
cias à família do Deputado Laurez Moreira, do Es-
tado do Tocantins, pelo falecimento, no dia 27 de 
outubro de 2009, de sua esposa Filomena Maria 
Salim Moreira. ........................................................ 253

Encaminhamento de votação da Proposta de 
Emenda à Constituição n° 87-A, de 2003 que dispõe 
sobre a carreira dos servidores civis e militares do 
ex-Território Federal de Rondônia. ........................ 381

Homenagem à bancada do Estado de Ron-
dônia, especialmente ao Senador Expedito Júnior, 
pelo empenho na aprovação da matéria que trata 
da transposição dos servidores públicos do anti-
go Território de Rondônia ao se transformar em 
Estado. .............................................................. 381



VII

Pág. Pág.

JOÃO TENÓRIO

Reconhecimento do trabalho do Senador Ex-
pedito Júnior nas causas que se referem ao Estado 
de Rondônia, especialmente em relação à matéria 
que trata da transposição dos servidores públicos do 
referido Estado. Solidariedade ao referido Senador, 
em função da decisão do Supremo Tribunal Federal 
(STF) de afastá-lo do Senado Federal. Aparte ao 
Senador Expedito Júnior. ....................................... 408

JOÃO VICENTE CLAUDINO

Comemoração do centenário de criação do 
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas 
(DNOCS). .............................................................. 460

JOSÉ AGRIPINO

Comentários a respeito de debate ocorrido 
na Comissão de Relações Exteriores para tratar da 
questão do ingresso da Venezuela no Mercosul. .. 209

Solicitação ao Governo Federal para que de-
fina o modelo de operacionalização do Aeroporto 
de São Gonçalo do Amarante no Estado do Rio 
Grande do Norte. ................................................... 209

Discussão a respeito da Medida Provisória 
n° 465, de 2009, que tem como objetivo principal 
autorizar a concessão de subvenção econômica ao 
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 
Social (BNDES), sob a modalidade de equalização 
de taxas de juros, em operações de financiamento 
destinadas à aquisição e produção de bens de ca-
pital e à inovação tecnológica, contratadas até 31 
de dezembro de 2009. ........................................... 233

Saudações ao Governador do Distrito Fede-
ral, José Roberto Arruda, pela iniciativa de instituir 
a bonificação do risco de vida para os bombeiros 
e policiais militares do Distrito Federal. ................. 261

Registro da importância quanto à votação 
da Proposta de Emenda à Constituição n° 96-A, 
de 2003 que trata de redução no percentual da 
Desvinculação de Receitas da União (DRU) da 
educação, bem como dispõe sobre outros temas 
também ligados à educação. Manifestação do voto 
favorável da bancada dos Democratas (DEM) à ma-
téria da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 
citada. .................................................................... 393

Reconhecimento do trabalho do Senador Ex-
pedito Júnior nas causas que se referem ao Estado 
de Rondônia, especialmente em relação à matéria 
que trata da transposição dos servidores públicos do 
referido Estado. Solidariedade ao referido Senador, 

em função da decisão do Supremo Tribunal Federal 
(STF) de afastá-lo do Senado Federal. Aparte ao 
Senador Expedito Júnior. ....................................... 403

JOSÉ SARNEY

Parecer n° 1.863, de 2009 (da Comissão Di-
retora), que apresenta a redação final das Emendas 
do Senado ao Projeto de Lei de Conversão n° 15, 
de 2009 (Medida Provisória n° 465, de 2009). ...... 234

Parecer n° 1.866, de 2009 (da Comissão Di-
retora), que apresenta a redação final das Emendas 
do Senado ao Projeto de Lei de Conversão n° 16, 
de 2009 (Medida Provisória n° 466, de 2009). ...... 250

Parecer n° 1.869, de 2009 (da Comissão Di-
retora), que apresenta a redação, para o segundo 
turno, da Proposta de Emenda à Constituição n° 
87-A, de 2009. ....................................................... 387

KÁTIA ABREU

Parecer n° 1.880, de 2009 (da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania), sobre o Proje-
to de Lei do Senado n° 201, de 2009, de iniciativa 
da Comissão Parlamentar de Inquérito da Pedofi-
lia, que altera os arts. 286 e 287 do Decreto-Lei n° 
2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), 
com a finalidade de agravar a pena dos delitos de 
incitação e de apologia de crime quando este for 
punido com reclusão. ............................................. 533

LÚCIA VÂNIA

Saudações ao Governador do Distrito Federal, 
José Roberto Arruda, bem como ao Governador do 
Estado de São Paulo, José Serra, pelo aumento da 
remuneração e pela valorização de seus respectivos 
funcionários públicos. ............................................ 259

Encaminhamento de votação da Proposta 
de Emenda à Constituição n° 96-A, de 2003 que 
trata de redução no percentual da Desvinculação 
de Receitas da União (DRU) da educação, bem 
como dispõe sobre outros temas também ligados 
à educação. ......................................................... 389

Reconhecimento do trabalho do Senador Ex-
pedito Júnior nas causas que se referem ao Estado 
de Rondônia, especialmente em relação à matéria 
que trata da transposição dos servidores públicos do 
referido Estado. Solidariedade ao referido Senador, 
em função da decisão do Supremo Tribunal Federal 
(STF) de afastá-lo do Senado Federal. Aparte ao 
Senador Expedito Júnior. ....................................... 417



VIII

Pág. Pág.

Parecer n° 1.894, de 2009 (da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania), sobre as Emen-
das de Plenário n°s 4 e 5 – PLEN eo projeto de 
Lei n° 248, de 2006, de autoria do Senador Paulo 
Paim, que acrescenta Capítulo III-A ao Título V da 
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada 
pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943, 
para dispor sobre a Contribuição Assistencial e dá 
outras providências. ............................................... 670

MÃO SANTA

Reconhecimento do trabalho do Senador Ex-
pedito Júnior nas causas que se referem ao Estado 
de Rondônia, especialmente em relação à matéria 
que trata da transposição dos servidores públicos do 
referido Estado. Solidariedade ao referido Senador, 
em função da decisão do Supremo Tribunal Federal 
(STF) de afastá-lo do Senado Federal. Aparte ao 
Senador Expedito Júnior. ....................................... 416

MARCELO CRIVELLA

Parecer n° 1.884, de 2009 (da Comissão de 
Assuntos Sociais), sobre o Projeto de Lei do Sena-
do n° 233, de 2003 – Complementar, de autoria do 
Senador Paulo Paim, que dispõe sobre a garantia 
da aposentadoria especial para os trabalhadores 
que exercem atividades que prejudiquem a saúde 
ou a integridade física. ........................................... 573

MARCO MACIEL

Apoio ao pronunciamento do Senador Jarbas 
Vasconcelos, relativo ao desrespeito do Presidente 
Lula pela legislação eleitoral, bem como críticas ao 
Presidente da República por, segundo Sua Exce-
lência, nada ter feito no sentido de promover a cha-
mada reforma política. Aparte ao Senador Jarbas 
Vasconcelos. .......................................................... 200

Saudações ao Governador do Distrito Fede-
ral, José Roberto Arruda, pela decisão de adotar 
novos critérios de remuneração e vencimentos para 
a Polícia Militar do Distrito Federal, bem como ao 
Governador do Estado de São Paulo, José Serra, 
pela valorização da carreira e aumento da remu-
neração dos professores do Estado. ..................... 260

Cumprimentos ao Senador Expedito Júnior, 
em função do trabalho exercido em favor da Pro-
posta de Emenda à Constituição (PEC) que permite 
a transposição dos servidores públicos do Estado 
de Rondônia. ......................................................... 382

MARCONI PERILLO

Apoio ao pronunciamento do Senador Jarbas 
Vasconcelos, relativo ao desrespeito do Presidente 
Lula pela legislação eleitoral. Aparte ao Senador 
Jarbas Vasconcelos. .............................................. 202

Homenagem ao Dia do Servidor Público, co-
memorado no dia 28 de outubro, com destaque para 
a importância da profissionalização do serviço pú-
blico no Brasil. ....................................................... 202

Reconhecimento do trabalho do Senador Ex-
pedito Júnior nas causas que se referem ao Estado 
de Rondônia, especialmente em relação à matéria 
que trata da transposição dos servidores públicos 
do referido Estado, bem como do trabalho da Se-
nadora Lúcia Vânia como relatora da matéria que 
trata da redução do percentual da Desvinculação 
das Receitas da União (DRU) em relação à educa-
ção. Aparte ao Senador Expedito Júnior. .............. 408

MARINA SILVA

Parecer n° 1.882, de 2009 (da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania), sobre o Projeto 
de Lei da Câmara n° 138, de 2008 (n° 706/2007, na 
Casa de origem, do Deputado Magela), que altera o 
art. 65 da Lei n° 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, 
dispondo sobre a proibição de comercialização de 
tintas em embalagens do tipo aerossol a menores 
de 18 (dezoito) anos e dá outras providências. ..... 557

MÁRIO COUTO

Críticas à atuação do Ministro do Meio Am-
biente, Carlos Minc, por, segundo Sua Excelência, 
desempregar milhares de pessoas na Amazônia, 
bem como defesa da extinção do Instituto Brasileiro 
do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Reno-
váveis (IBAMA). ..................................................... 192

Saudações ao pronunciamento do Senador 
Raimundo Colombo, relativo à questão da seguran-
ça pública no Brasil. Aparte ao Senador Raimundo 
Colombo................................................................. 198

Saudações ao pronunciamento do Senador 
Flexa Ribeiro, referente às más condições da malha 
rodoviária no Estado do Pará. Aparte ao Senador 
Flexa Ribeiro. ......................................................... 208

Saudações ao trabalho desenvolvido pela 
Polícia Militar do Distrito Federal, bem como ante-
cipação quanto ao voto de Sua Excelência relativo 
ao Projeto de Lei da Câmara n° 222, que dispõe 
sobre a carreira e os quadros dos militares da Po-



IX

Pág. Pág.

lícia Militar e do Corpo de Bombeiros do Distrito 
Federal. .................................................................. 258

MARISA SERRANO

Considerações sobre a importância dos mo-
vimentos sociais que contribuem para o desenvol-
vimento do Brasil. .................................................. 156

Reconhecimento do trabalho do Senador Ex-
pedito Júnior nas causas que se referem ao Estado 
de Rondônia, especialmente em relação à matéria 
que trata da transposição dos servidores públicos do 
referido Estado. Solidariedade ao referido Senador, 
em função da decisão do Supremo Tribunal Federal 
(STF) de afastá-lo do Senado Federal. Aparte ao 
Senador Expedito Júnior. ....................................... 411

MOZARILDO CAVALCANTI

Requerimento nº 1.440, de 2009, que requer 
o desapensamento do Projeto de Resolução do Se-
nado nº 35, de 2007, por não versar sobre a mesma 
matéria que as demais proposituras que tramitam 
em conjunto com este. ........................................... 20

Parecer n° 1.876, de 2009 (da Comissão 
de Educação, Cultura e Esporte), sobre o Projeto 
de Lei do Senado n° 367, de 2008, de autoria do 
Senador Expedito Júnior, que institui o Dia Nacio-
nal de Conscientização para a Doação de Medula 
Óssea.................................................................. 505

PAPALÉO PAES

Parecer n° 1.864, de 2009 (de Plenário), sobre 
a Medida Provisória n° 467, de 2009, que “autoriza, 
em caráter excepcional, a prorrogação de contratos 
por tempo determinado, firmados com fundamento 
nas alíneas d e h do inciso VI do art. 2° da Lei n° 
8.745, de 9 de dezembro de 1993 e dá outras pro-
vidências.” .............................................................. 236

Parecer n° 1.881, de 2009 (da Comissão de 
Assuntos Sociais), ao Projeto de Lei da Câmara n° 
107, de 2008 (PL n° 2.093/2003, na Casa de ori-
gem, do Deputado Júlio Delgado), que dispõe sobre 
a advertência em rótulos de alimentos e bulas de 
medicamentos que contêm fenilalanina. ............... 538

PAULO PAIM

Solidariedade ao Senador Expedito Júnior, 
em função da decisão do Supremo Tribunal Federal 
(STF) de afastá-lo do Senado Federal. Aparte ao 
Senador Expedito Júnior. ....................................... 420

Compromisso de Sua Excelência de receber, 
em audiência, soldados da Brigada Militar do Esta-
do do Rio Grande do Sul, ameaçados de demissão 
em função de estarem fazendo o chamado “bico” 
para complementar sua renda mensal. ................. 452

Expectativa pela votação da Proposta de 
Emenda à Constituição n° 24, que garante que a 
Desvinculação de Receitas da União (DRU) não 
se aplique à área da Seguridade Social, garan-
tindo a manutenção de recursos anteriormente 
disponibilizados. ................................................ 452

Registros acerca da audiência pública reali-
zada pela bancada de Senadores do Estado do Rio 
Grande do Sul com o Ministro do Desenvolvimen-
to Agrário para tratar das questões relacionadas à 
uva e ao vinho no referido Estado e de documento, 
recebido por Sua Excelência, do Superintendente 
Federal de Agricultura, Francisco Signor, que cum-
primenta Sua Excelência por ser o parlamentar 
gaúcho que mais apresentou emendas para a área 
da agricultura. ........................................................ 452

Cumprimentos à Caixa Econômica Federal e 
à Confederação dos Aposentados e Pensionistas 
do Brasil (Cobap) pela parceria firmada para a com-
pra de casas para os aposentados e pensionistas 
brasileiros. ............................................................. 452

Cumprimentos à cidade de Bagé, no Estado 
do Rio Grande do Sul, pela comemoração da Festa 
Internacional do Churrasco, a ser realizada nos dias 
26, 27, 28 e 29 de novembro, bem como convite a 
todos para que compareçam à referida festa. ....... 452

Registro de denúncia, feita pela Central Úni-
ca dos Trabalhadores (CUT) e pela Força Sindical 
à Organização Internacional do Trabalho (OIT), do 
assassinato de diversos sindicalistas brasileiros, 
bem como da proibição de participação dos tra-
balhadores em diversas manifestações de cunho 
sindicalista. ............................................................ 452

RAIMUNDO COLOMBO

Reconhecimento acerca da atuação do Se-
nador Flávio Arns no Senado Federal. .................. 197

Considerações sobre matéria publicada pelo 
jornal O Globo, intitulada “200 mil pedras de crack 
apreendidas só neste ano”. ................................... 197

Expectativa pela votação da Emenda Cons-
titucional n° 42, a chamada “PEC da Juventude”, 
que estabelece uma política pública de proteção 
aos jovens. ............................................................. 197

Preocupação com a questão da segurança 
pública no Brasil. ................................................... 197



X

Pág. Pág.

Parecer n° 1.879, de 2009 (da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania), sobre o Projeto 
de Lei da Câmara n° 71, de 2006 (n° 1.355/2003, 
na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da 
República, que dá nova redação ao § 1° do art. 8° 
da lei n° 9.099, de 26 de setembro de 1995, que 
dispõe sobre os Juizados Especiais Cíveis e Crimi-
nais (confere legitimidade ativa perante os Juizados 
Especiais Cíveis às Organizações da Sociedade Ci-
vil de Interesse Público – OSCIP e ás Sociedades 
de Crédito ao Microempreendedor – SCM). .......... 526

RENAN CALHEIROS

Comentários sobre a importância da votação 
da matéria relativa à carreira dos policiais militares 
e dos bombeiros militares do Distrito Federal. ...... 258

Requerimento nº 1.448, de 2009, assinado 
pelos Líderes Partidários, que requer calendário 
especial para a Proposta de Emenda à Constitui-
ção n° 96-A, de 2003 (n° 277/2008, Substitutivo 
da Câmara), acrescenta § 3° ao art. 76 do Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias para re-
duzir, anualmente, a partir do exercício de 2009, o 
percentual da Desvinculação das Receitas da União 
incidente sobre os recursos destinados à manuten-
ção 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 suple-
mentares para todas as etapas da educação básica; 
e dá nova redação ao § 4° do art. 211, ao § 3° do 
art. 212 e ao caput do art. 214, acrescentando-lhe 
inciso VI, para que a matéria conste da Ordem do 
Dia de sessões deliberativas a serem convocadas 
para o dia 28/10/2009. ........................................... 359

RENATO CASAGRANDE

Discussão a respeito da Medida Provisória n° 
446, de 2009, que propõe modificações no regime 
de prestação do serviço público de energia elétrica 
nos chamados “Sistemas Isolados”. ...................... 249

Associação ao Requerimento, apresentado 
pelo Senador João Ribeiro, de Voto de Pesar e 
apresentação de condolências à família do Depu-
tado Laurez Moreira, do Estado do Tocantins, pelo 
falecimento, no dia 27 de outubro de 2009, de sua 
esposa Filomena Maria Salim Moreira. ................. 254

Saudações ao trabalho desenvolvido pela 
Polícia Militar do Distrito Federal, bem como ante-
cipação quanto ao voto de Sua Excelência relativo 
ao Projeto de Lei da Câmara n° 222, que dispõe 

sobre a carreira dos militares da Polícia Militar e do 
Corpo de Bombeiros do Distrito Federal. .............. 258

Registro de audiência pública realizada na 
Comissão de Fiscalização e Controle, no intuito de 
apresentar as medidas administrativas em discus-
são e as já implementadas no Senado Federal, bem 
como comentários de Sua Excelência a respeito 
das medidas citadas. ............................................. 356

Manifestação de apoio à matéria que trata da 
transposição dos servidores públicos do Estado de 
Rondônia, bem como cumprimentos à Senadora 
Fátima Cleide, autora da matéria, aos Senadores 
Valdir Raupp e Expedito Júnior e a todos os Deputa-
dos Federais, na figura do Deputado Mauro Nasif. 388 

Reconhecimento do trabalho do Senador Ex-
pedito Júnior nas causas que se referem ao Estado 
de Rondônia. Solidariedade ao referido Senador, 
em função da decisão do Supremo Tribunal Federal 
(STF) de afastá-lo do Senado Federal. Aparte ao 
Senador Expedito Júnior. ....................................... 418

ROMERO JUCÁ

Parecer n° 1.858, de 2009 (da Comissão de 
Assuntos Sociais), sobre a Mensagem (SF) n° 206, 
de 2009 (n° 806/2009, na origem), que “submete 
à apreciação do Senado Federal a indicação do 
Senhor Maurício Ceschin para exercer o cargo de 
Diretor da Agência Nacional de Saúde Suplementar 
(ANS), na vaga decorrente do término do mandato 
do Senhor José Leôncio Andrade Feitosa”............ 21

Discussão a respeito da Medida Provisória 
n° 465, de 2009, que tem como objetivo principal 
autorizar a concessão de subvenção econômica ao 
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 
Social (BNDES), sob a modalidade de equalização 
de taxas de juros, em operações de financiamento 
destinadas à aquisição e produção de bens de ca-
pital e à inovação tecnológica, contratadas até 31 
de dezembro de 2009. ........................................... 233

Encaminhamento de votação da Proposta 
de Emenda à Constituição n° 96-A, de 2003 que 
trata de redução no percentual da Desvinculação 
de Receitas da União (DRU) da educação, bem 
como dispõe sobre outros temas também ligados 
à educação. ......................................................... 388

Registro da importância quanto à votação da 
Proposta de Emenda à Constituição (PEC) n° 87-A, 
de 2003 que trata da transposição dos servidores 
públicos do Estado de Rondônia. .......................... 397

Reconhecimento do trabalho do Senador Ex-
pedito Júnior nas causas que se referem ao Estado 
de Rondônia, especialmente em relação à matéria 



XI

Pág. Pág.

que trata da transposição dos servidores públicos do 
referido Estado. Solidariedade ao referido Senador, 
em função da decisão do Supremo Tribunal Federal 
(STF) de afastá-lo do Senado Federal. Aparte ao 
Senador Expedito Júnior. ....................................... 419

Requerimento nº 1.451, de 2009, que requer 
a retirada, em caráter definitivo, do Requerimento n° 
1.363, de 2009, que solicita a tramitação conjunta 
do Projeto de Lei do Senado n° 44, de 2009, com 
o Projeto de Lei do Senado n° 311, de 2009, por 
versarem sobre a mesma matéria. ........................ 469

Requerimento nº 1.452, de 2009, que requer 
a tramitação em conjunto do Projeto de Lei do Se-
nado n° 149, de 2009, que “altera o art. 328 da Lei 
n° 9.503, de 23 de setembro de 1997 (Código de 
Trânsito Brasileiro), para dispor sobre a destinação 
de veículos recolhidos pelos órgãos executivos de 
trânsito e não reclamados por seus proprietários”, 
com o Projeto de Lei da Câmara n° 19, de 2004, 
que “altera o art. 259 da Lei n° 9.503, de 23 de se-
tembro de 1997, que institui o Código de Trânsito 
Brasileiro (Dispondo que o número de pontos só 
será registrado no prontuário do condutor se no 
auto de infração constar sua assinatura)”, e com o 
Projeto de Lei da Câmara n° 48, de 2009. ............ 469

Requerimento nº 1.453, de 2009, que requer 
a tramitação conjunta do Projeto de Lei do Senado 
n° 152, de 2004, com os Projetos de Lei do Sena-
do n°s 46 e 361, de 2003, e n° 330, de 2005, que 
já se encontram apensados, por versarem sobre o 
mesmo assunto...................................................... 469

ROMEU TUMA

Reconhecimento do trabalho do Senador Ex-
pedito Júnior nas causas que se referem ao Estado 
de Rondônia, especialmente em relação à matéria 
que trata da transposição dos servidores públicos do 
referido Estado. Solidariedade ao referido Senador, 
em função da decisão do Supremo Tribunal Federal 
(STF) de afastá-lo do Senado Federal. Aparte ao 
Senador Expedito Júnior. ....................................... 419

Parecer n° 1.877, de 2009 (da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania), sobre o Projeto 
de Lei da Câmara n° 183, de 2009 (n° 3.885/2008, 
na origem), de iniciativa do Tribunal Superior do 
Trabalho, que altera a composição e a organização 
interna do Tribunal Regional do Trabalho da Segun-
da Região, com sede em São Paulo e dá outras 
providências. .......................................................... 511

ROSALBA CIARLINI

Apoio ao pronunciamento do Senador José 
Agripino, referente à necessidade de definição, por 
parte do Governo Federal, do modelo de operacio-
nalização do Aeroporto de São Gonçalo do Ama-
rante, Estado do Rio Grande do Norte. Aparte ao 
Senador José Agripino. ......................................... 210

Encaminhamento de votação da Proposta 
de Emenda à Constituição (PEC) n° 87-A, de 2003 
que trata da transposição dos servidores públicos 
do Estado de Rondônia. ........................................ 398

Reconhecimento do trabalho do Senador Ex-
pedito Júnior nas causas que se referem ao Estado 
de Rondônia, especialmente em relação à matéria 
que trata da transposição dos servidores públicos do 
referido Estado. Solidariedade ao referido Senador, 
em função da decisão do Supremo Tribunal Federal 
(STF) de afastá-lo do Senado Federal. Aparte ao 
Senador Expedito Júnior. ....................................... 407

Parecer n° 1.885, de 2009 (da Comissão de 
Educação, Cultura e Esporte), sobre o Projeto de 
Lei da Câmara n° 112, de 2007 (n° 6.846/2002, na 
Casa de origem, do Deputado Marcelo Teixeira), que 
dispõe sobre o exercício das atividades profissio-
nais de cabeleireiro, barbeiro, esteticista, manicura, 
pedicura, depilador e maquiador. .......................... 590

Parecer n° 1.886, de 2009 (da Comissão de 
Assuntos Sociais), sobre o Projeto de Lei da Câ-
mara n° 112, de 2007 (n° 6.846/2002, na Casa de 
origem, do Deputado Marcelo Teixeira), que dispõe 
sobre o exercício das atividades profissionais de ca-
beleireiro, barbeiro, esteticista, manicura, pedicura, 
depilador e maquiador. .......................................... 596

SADI CASSOL

Elogios à conduta do Senador Paulo Paim 
na defesa dos direitos humanos e na luta contra as 
injustiças sociais, por ocasião de ato ocorrido na 
Comissão de Direitos Humanos para colocar a foto 
do referido Senador na galeria de ex-Presidentes. 
Aparte ao Senador Paulo Paim. ............................ 453

Congratulações ao Prefeito e à vice-Prefeita 
de Palmas, no Estado de Tocantins, pelo programa 
de casamento comunitário instituído no Município. . 457

Considerações e questionamentos a respeito 
da cobrança e destinação de recursos do Seguro 
de Danos Pessoais Causados por Veículos Auto-
motores de Vias Terrestres (DPVAT)...................... 457



XII

Pág. Pág.

SÉRGIO GUERRA

Requerimento nº 1.445, de 2009, que requer 
que o Projeto de Lei do Senado n° 457 de 2009 e o 
Projeto de Lei da Câmara n° 27 de 2003, tramitem 
conjuntamente por regularem a mesma matéria. .. 21

Parecer n° 1.859, de 2009 (da Comissão de 
Assuntos Sociais), sobre a Mensagem (SF) n° 207, 
de 2009 (n° 807/2009, na origem), que “submete à 
apreciação do Senado Federal o nome do Senhor 
Leandro Reis Tavares para exercer o cargo de Di-
retor da Agência Nacional de Saúde Suplementar 
(ANS), na vaga decorrente do término do mandato 
do Senhor Eduardo Marcelo de Lima Sales”. ........ 23

Reconhecimento do trabalho do Senador Ex-
pedito Júnior nas causas que se referem ao Estado 
de Rondônia, especialmente em relação à matéria 
que trata da transposição dos servidores públicos do 
referido Estado. Solidariedade ao referido Senador, 
em função da decisão do Supremo Tribunal Federal 
(STF) de afastá-lo do Senado Federal. Aparte ao 
Senador Expedito Júnior. ....................................... 417

SÉRGIO ZAMBIASI

Parecer n° 1.889, de 2009 (da Comissão de 
Direitos Humanos e Legislação Participativa), sobre 
o Projeto de Lei do Senado n° 480, de 2008, de au-
toria do Senador Neuto de Conto, que altera a Lei 
n° 7.713, de 22 de dezembro de 1988, para isentar 
integralmente, do imposto de renda, os rendimentos 
até o valor equivalente a dez salários mínimos, pelo 
contribuinte que completar setenta anos de idade. 631

SERYS SLHESSARENKO

Parecer n° 1.872, de 2009 (da Comissão Di-
retora), que apresenta a redação final da Emenda 
do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n° 161, de 
2008 (nº 6.015, de 2005, na Casa de origem). ...... 426

Parecer n° 1.873, de 2009 (da Comissão Di-
retora), que apresenta a redação final do Projeto de 
Resolução n° 21, de 2008, que institui o Diploma 
José Ermírio de Moraes e dá outras providências. 447

Projeto de Lei do Senado nº 484, de 2009, 
que dispõe sobre a prestação de auxílio financeiro 
pela União aos Municípios, com o objetivo de com-
pensar eventuais reduções dos repasses do Fundo 
de Participação dos Municípios (FPM). ................. 472

Projeto de Lei do Senado nº 485, de 2009, 
que determina a aplicação de critérios de susten-
tabilidade ambiental às construções e às reformas 
de estádios, arenas e quadras esportivas e altera o 

art. 12 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, que 
regulamenta o art. 37, inciso XXI da Constituição 
Federal, institui normas para licitações e contratos 
da Administração Pública, para inserir dispositivo 
com a mesma finalidade. ....................................... 473

TASSO JEREISSATI

Comemoração do centenário de criação do 
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas 
(DNOCS). .............................................................. 11

Reconhecimento do trabalho do Senador Ex-
pedito Júnior nas causas que se referem ao Estado 
de Rondônia, especialmente em relação à matéria 
que trata da transposição dos servidores públicos do 
referido Estado. Solidariedade ao referido Senador, 
em função da decisão do Supremo Tribunal Federal 
(STF) de afastá-lo do Senado Federal. Aparte ao 
Senador Expedito Júnior. ....................................... 409

TIÃO VIANA

Reconhecimento e elogios ao Ministério da 
Saúde pelo lançamento do chamado Protocolo 
Clínico e Diretrizes Terapêuticas para o Trata-
mento da Hepatite Viral Crônica pelo Vírus B e 
as Coinfecções. ................................................. 194

Cumprimentos à população, e em especial 
aos servidores públicos do Estado de Rondônia, 
pela aprovação da matéria que trata da transposi-
ção dos servidores citados. ................................... 384 

VALDIR RAUPP

Parecer n° 1.860, de 2009 (da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania), sobre a Propos-
ta de Emenda à Constituição n° 87-A, de 2003 (n° 
483/2005, na Câmara dos Deputados), tendo como 
primeira signatária a Senadora Fátima Cleide, que 
altera o art. 89 do Ato das Disposições Constitucio-
nais Transitórias. .................................................... 25

Parecer n° 1.865, de 2009 (de Plenário), so-
bre o Projeto de Lei de Conversão n° 16, de 2009, 
relativo à Medida provisória n° 466, de 2009, que 
dispõe sobre os serviços de energia elétrica nos 
Sistemas Isolados, altera as Leis n°s 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 
n°s 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. .............................. 242



XIII

Pág. Pág.

Requerimento nº 1.447, de 2009, que requer 
calendário especial para a Proposta de Emenda 
à Constituição n° 87-A, de 2003 (n° 87/2003, no 
Senado Federal), que altera o art. 89 do Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias (dispõe 
sobre a carreira dos servidores civis e militares do 
ex-Território Federal de Rondônia), para que a ma-

téria conste da Ordem do Dia de sessões delibera-
tivas a serem convocadas para o dia 28/10/2009. 358

Encaminhamento de votação da Proposta 
de Emenda à Constituição (PEC) n° 87-A, de 2003 
que dispõe sobre a carreira dos servidores civis e 
militares do ex-Território Federal de Rondônia. ..... 385


