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Ata da 219ª Sessão Deliberativa Ordinária, 
em 24 de novembro de 2009

3ª Sessão Legislativa Ordinária da 53ª Legislatura

Presidência do Sr. José Sarney, da Srª Serys Slhessarenko, e dos Srs. Mão Santa, 
Augusto Botelho, Valdir Raupp, João Pedro e Delcídio Amaral

(Inicia-se a sessão às 14 horas e 1 minuto 
e encerra-se às 21 horas e 28 minutos.)

É o seguinte o registro de compareci-
mento:
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – Há 
número regimental. Declaro aberta a sessão. 

Brasília, capital do País, Brasil. Estamos no Se-
nado da República do Brasil, fazendo parte da terceira 
sessão legislativa ordinária da 53ª Legislatura. 

Esta é uma sessão deliberativa.
O painel acusa a presença de 36 Srs. Senadores 

da República do Brasil. 
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos tra-

balhos.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – A 

Presidência comunica às Srªs e aos Srs. Senadores 
que será realizada sessão especial amanhã, dia 25 do 
corrente, às 10 horas, destinada a homenagear o Mu-
nicipalismo Brasileiro, nos termos dos Requerimentos 
nºs 1.438 e 1.476, de 2009.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) 
– A Presidência comunica ainda que o período do 
Expediente da sessão deliberativa ordinária do dia 
26 do corrente, quinta-feira, será destinado a home-
nagear o Banco Interamericano de Desenvolvimen-
to, no transcurso do cinquentenário da sua criação, 
dia 30 de dezembro, nos termos do Requerimento 
nº 308 de 2009.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Sobre a mesa, ofícios do 1º Secretário da Câmara dos 
Deputados que passo a ler.

São lidos os seguintes:

Of. nº 1.254/09/PS-GSE

Brasília, 13 de novembro de 2009

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

Assunto: Encaminha autógrafo de Projeto de Lei san-
cionado

Senhor Primeiro-Secretário,
Comunico a Vossa Excelência, para os devidos 

fins, que o Projeto de Lei nº 7.515, de 2006, do Poder 
Executivo (PLC nº 78/07), o qual “Acrescenta parágra-
fos ao art. 62 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 
1996, que estabelece as diretrizes e bases da edu-
cação nacional.”, foi sancionado pelo Excelentíssimo 
Senhor Presidente da República e convertido na Lei 
nº 12.056, de 13 de outubro de 2009.

Na oportunidade, remeto a essa Casa uma via 
dos autógrafos do referido projeto, bem como cópia 
da mensagem e do texto da lei em que se converteu 
a proposição ora encaminhada.

Atenciosamente, – Deputado Rafael Guerra, 
Primeiro-Secretário.

Of. nº 1.290/09/PS-GSE

Brasília, 19 de novembro 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 3.909, de 2008, do Se-
nado Federal (PLS nº 294/07 na Casa de origem), o 
qual “Inscreve o nome de Anna Justina Ferreira Nery 
no Livro dos Heróis da Pátria”.

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) – 
Os ofícios que acabam de ser lidos vão à publicação.

Sobre a mesa, ofício do 1º Secretário da Câmara 
dos Deputados que passo a ler.

É lido o seguinte:

Of. nº 1.291/09/PS-GSE

Brasília, 19 de novembro de 2009

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

Assunto: Comunica envio de PLv à sanção

Senhor Primeiro-Secretário,
Comunico a Vossa Excelência, a fim de levar ao 

conhecimento do Senado Federal, que foram aprovadas, 
na Sessão Plenário do dia 11-11-09, as Emendas de nºs 
1, 2, 3 e 5, e rejeita a de nº 4, oferecidas por essa Casa 
ao Projeto de Lei de Conversão nº 16, de 2009 (Medida 
Provisória nº 466, de 2009, do Poder Executivo), 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 providências.”

Na oportuidade, informo a Vossa Excelência que a 
referida proposição foi, nesta data, enviada à sanção.

Encaminho, em anexo, o processado da referida 
Medida Provisória e cópia dos autógrafos da matéria 
aprovada nesta Casa.

Anteciosamente, – Deputado Rafael Guerra, 
Primeiro-Secretário.
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) 

– Com referência ao ofício que acaba de ser lido, 

será juntado ao processado do Projeto de Lei de 

Conversão nº 16, de 2009, proveniente da Medida 

Provisória nº 466, de 2009. A matéria volta à Co-

missão Mista, nos termos do art. 11 da Resolução 
nº 1, de 2002 – CN.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Sobre a mesa, projetos recebidos da Câmara dos De-
putados que passo a ler.

São lidos os seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – Os 
Projetos de Decreto Legislativo nºs 907 a 924, de 
2009, que acabam de ser lidos, tramitarão com prazo 
determinado de 45 dias, de acordo com o art. 223, §1º, 
da Constituição Federal.

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

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
A Presidência recebeu os Ofícios nºs 397 e 398, de 
2009, do Presidente da Comissão de Assuntos Eco-
nômicos, comunicando que foi dado conhecimento 
aos membros daquele Órgão técnico do inteiro teor 
dos Avisos nºs 60 e 63, de 2009, e recomendando 
seu arquivamento.

As matérias vão ao Arquivo.

São os seguintes os Ofícios:

 
Of. nº 397/2009/CAE

Brasília, 10 de novembro de 2009

A Sua Excelência o Senhor
Senador José Sarney
Presidente do Senado Federal,

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que na ocasião 

da 51ª Reunião da Comissão de Assuntos Econômi-
cos, ordinária, realizada em 10 de novembro, foi dado 
conhecimento à Comissão e encaminhado aos seus 
membros, por meio do Of. nº CAE nº 46/2009-Circular, 
o Aviso nº 382/GMF _ Aviso nº 60/09, de 27 de outubro 
de 2009, do Ministério da Fazenda, encaminhando, 
em cumprimento ao art. 41 da Resolução do Senado 
Federal nº 43/01, relatório contendo as características 
das operações de crédito analisadas no âmbito da-
quele Ministério no mês de setembro de 2009, tabela 
demonstrativa da Dívida Consolidada Líquida dos Es-
tados e do Distrito Federal e a relação entre a Dívida 
Consolidada Líquida e a Receita Corrente Líquida dos 
Municípios.

Informo, ainda, que a referida matéria deverá ser 
encaminhada ao Arquivo.

Respeitosamente, _ Senador Garibaldi Alves 
Filho, Presidente da Comissão de Assuntos Econô-
micos.

Of. nº 398/2009/CAE

Brasília, 10 de novembro de 2009

A Sua Excelência o Senhor
Senador José Sarney
Presidente do Senado Federal

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, que na ocasião 

da 51ª Reunião da Comissão de Assuntos Econômi-
cos, ordinária, realizada em 10 de novembro, foi dado 
conhecimento à Comissão e encaminhado aos seus 
membros, por meio do Of. CAE nº 46/2009-Circular, 
o Aviso nº 097/2009-BCB-Presi _ Aviso nº 63/09, de 
30 de outubro de 2009, do Ministério da Fazenda, en-
caminhando, em cumprimento ao disposto na Lei nº 
9069/95, o demonstrativo das emissões do real refe-
rente ao terceiro trimestre de 2009, as razões delas 
determinantes e a posição das reservas internacionais 
a elas vinculadas, bem como o relatório da execução 
da programação monetária.

Informo, ainda, que a referida matéria deverá ser 
encaminhada ao Arquivo.

Respeitosamente, _ Senador Garibaldi Alves 
Filho, Presidente da Comissão de Assuntos Econô-
micos.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
A Presidência recebeu o Aviso nº 70, de 2009 (nº 
1.579/2009, na origem), do Tribunal de Contas da 
União, encaminhando cópia do Acórdão nº 2.654, de 
2009, bem como dos respectivos Relatório e Voto que 
o fundamentam, referente a embargos de declaração 
contra o Acórdão 2.274/2009, que trata da acumulação 
de proventos de aposentadoria do cargo de Desembar-
gador Estadual com subsídios de cargo de Deputado 
Federal (TC 017.351/2005-2).

A matéria, juntada ao Aviso nº 57, de 2009, vai 
às Comissões de Constituição, Justiça e Cidadania; e 
de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscaliza-
ção e Controle; e em cópia à Diretoria-Geral.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – A 
Presidência recebeu do Excelentíssimo Senhor Pre-
sidente da República, nos termos do § 4º do art. 71 
da Lei nº 11.768, de 14 de agosto de 2008, a Mensa-
gem nº 188, de 2009 – CN ( nº 956/2009, na origem), 
que encaminha ao Congresso Nacional o Relatório de 
Avaliação de Receitas e Despesas, referente ao quinto 
bimestre de 2009.

A mensagem vai à Comissão Mista de Planos, 
Orçamentos Públicos e Fiscalização.

Será feita comunicação à Câmara dos Deputa-
dos.

É a seguinte a Mensagem:
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O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC. Pela ordem.) 
– Pela ordem, Senador Mão Santa.

Eu peço a inscrição pela Liderança do Partido 
dos Trabalhadores. A autorização do Senador Merca-
dante, Líder efetivo, já está chegando.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Nunca antes o Partido dos Trabalhadores foi tão bem 
representado e teve um líder de tanta grandeza.

V. Exª é pela ordem?
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – É pela ordem. Pela ordem. 
Senador Mão Santa, eu sou o primeiro orador 

inscrito, mas como o Senador Geraldo Mesquita Jú-
nior é o primeiro para uma comunicação inadiável, eu 
apenas vou inverter: ele fala, e eu falo em seguida, 
como orador inscrito.

O SR. FRANCISCO DORNELLES (PP – RJ) 
– Sr. Presidente, eu havia me inscrito pela Liderança.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Pela Liderança, Francisco Dornelles, que lidera o PP 
nesta Casa e no País todo.

O SR. FRANCISCO DORNELLES (PP – RJ) – 
Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Há oradores inscritos. 

Conforme o desejo, que aqui se transforma em 
ordem, do Senador Paulo Paim, pela respeitabilidade, 
ele inverteu com a comunicação inadiável do Senador 
Geraldo Mesquita Júnior.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Blo-
co/PSB – SE) – Presidente, antes da fala do Senador 
Geraldo, eu gostaria de pedir a V. Exª para falar nesta 
sessão como Líder do PSB, após a Ordem do Dia.

Agradeço a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 

V. Exª está inscrito pelo Secretário Dr. João Pedro e 
será atendido.

Com a palavra Geraldo Mesquita Júnior, inscri-
to para uma comunicação inadiável. Ele representa o 
Acre, o PMDB e o melhor que há de amante ao Direi-
to e à Justiça.

O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB 
– AC. Para uma comunicação inadiável. Sem revisão 
do orador) – Senador Mão Santa, que preside a ses-
são, quero, antes de mais nada, agradecer a gentileza 
usual do Senador Paim, grande amigo, que me facultou 
a possibilidade de falar, desde que V. Exª garanta que 
ele falará a seguir, porque é orador inscrito. 

Do contrário, eu já renuncio aqui à prerrogativa. 
Mas, eu queria, Senador Mão Santa, em primeiro 

lugar, parabenizar os meus conterrâneos de Feijó, ali 
do coração do Acre, Município belíssimo, às margens 
do rio Envira.

Em Feijó, como todos sabem, porque eu já havia 
anunciado aqui por diversas vezes, em virtude da cas-
sação do Prefeito Juarez Leitão, do PT, por compra de 
votos, corrupção eleitoral, a Justiça Eleitoral do meu 
Estado houve por bem promover nova eleição. E essa 
eleição ocorreu agora no domingo. 

Eu quero parabenizar o povo de Feijó pela forma 
como se houve nesse processo eleitoral, que, de forma 
democrática, de forma civilizada, deu um não sonoro a 
uma política que vinha sendo levada a efeito naquele 
Município e que, certamente, não é mais do agrado 
da grande maioria da população de Feijó.

O candidato Raimundo Ferreira, conhecido pe-
los amigos e na intimidade como Dindin, juntamente 
com o Vereador Pelé, do PMDB, candidato a vice na 
sua chapa, tiveram a sua postulação acolhida pelo 
povo de Feijó. 

E o resultado da eleição foi que a chapa vence-
dora Dindin e Pelé obteve quase 55% dos votos no 
último pleito ocorrido no domingo passado.

Qual a relevância e o significado dessa eleição 
em um Município do interior do Estado? Primeiro, no 
Estado, representou vitória porque foi uma eleição cal-
cada na conjunção de esforços de todos os partidos 
de oposição do Acre. É um fenômeno que deve fazer 
com que meditemos, pensemos com vagar, mas segu-
ramente esse de fato será o caminho a seguir. 

No final do mês de setembro, por minha iniciativa, 
propus aos Presidentes e Líderes de todos os partidos 
de oposição da minha terra que nós procurássemos 
uma maneira, uma fórmula de nos unirmos para par-
ticiparmos da eleição de 2010. Naquele momento, a 
proposta soou, digamos, um pouco contrária a tudo que 
vinha sendo encaminhado, ou seja, duas candidaturas 
ao governo, por dois grandes partidos de oposição, 
PMDB e PSDB. 

Na minha avaliação – e a eleição de Feijó mos-
tra exatamente isto Senador Mão Santa –, se unirmos 
para o pleito de 2010 todos os partidos de oposição, 
como ocorreu agora em Feijó, tenho certeza absolu-
ta de que teremos o acolhimento por parte do povo 
acreano de nossas teses, de nossas proposições, de 
nosso propósito e interesse em conquistar o governo 
do Estado, em eleger senadores, uma grande banca-
da de deputados federais e uma grande bancada de 
deputados estaduais. 

Esse é o chamado princípio da alternância do 
poder. Há tempos em que o mesmo grupo político co-
manda as ações públicas no Estado do Acre. Acho que 
é hora de fazermos alternância de poder, e o exem-
plo que vem de Feijó deve repercutir em todo o País. 
Mesmo sendo Feijó ser um Município pequenininho, 
é um exemplo o que ocorreu ali: partidos de oposição, 
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de forma deliberada, dedicada, compenetrada e civili-
zada, reuniram-se em torno de uma chapa – cabeça, 
PSDB; vice-prefeito, PMDB. Todos os demais partidos 
apoiaram essa coligação, essa chapa, e o resultado foi 
o que se viu e o que a população de Feijó ofereceu não 
só ao Acre, mas a todo o País: uma vitória expressiva, 
uma vitória inquestionável. 

Esta é a fala do povo de Feijó: “Queremos mudar, 
vamos mudar, vamos eleger Dindin, vamos eleger Pelé.” 
E fizeram isso, porque enxergaram de nossa parte a 
superação de dificuldades, de divergências, para coli-
girmos todos para um único propósito: conquistarmos 
a Prefeitura de Feijó, e, a partir daquela plataforma, 
fazermos uma grande administração, promovendo e 
oferecendo ao povo de Feijó as condições necessárias 
para que a grande maioria daquela população alcance 
patamares de vida bem melhores do que tem hoje. 

Portanto, Senador Mão Santa, mais uma vez, 
agradecendo ao Senador Paim, quero aqui parabeni-
zar a população de Feijó, parabenizar os partidos de 
oposição do meu Estado, pela postura séria, compe-
netrada com que participaram desse pleito, de forma 
responsável, alguns renunciando a interesses imediatos 
e pessoais em favor do interesse maior da população 
de Feijó, em favor do interesse maior do conjunto das 
oposições do Estado. Que sirva de lição, que sirva 
de exemplo para o pleito que se aproxima no nosso 
Estado. 

Essa é a fórmula, esse é o meio pelo qual vamos 
promover no nosso Estado do Acre, meu querido Estado 
do Acre, a alternância de poder, de forma democrática, 
civilizada, porque tudo tem um tempo nessa vida, e creio 
que, em que pesem os avanços promovidos até agora 
por aqueles que estão no poder no meu Estado, é hora 
de mudança, é hora de novos avanços, é hora de nova 
visão. E o povo acreano vai entender que estaremos 
preparados para essa conjuntura, para essa missão, 
caso a gente repita a perfomance, caso a gente repi-
ta a mesma fórmula exercitada no Município de Feijó, 
unindo-nos, determinados, à conquista de um poder, 
para que, através de ações públicas, possamos ofe-
recer ao povo de Feijó e, em breve, ao povo de todo o 
meu Estado melhores condições, outras perspectivas, 
outros rumos, outros questionamentos. Acho que é isso 
o que nos reservam o futuro e a história.

Senador Mão Santa, obrigado pelo tempo con-
cedido e, mais uma vez, Senador Paim, meus agra-
decimentos.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Após brilhante pronunciamento do Senador Geraldo 
Mesquita Júnior, comemorando a vitoria política dos 
seus liderados no Acre, concedemos a palavra ao pri-

meiro orador inscrito, Senador Paulo Paim, do Rio Gran-
de do Sul, e Líder do Partido dos Trabalhadores.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sena-
dor Mão Santa, eu gostaria de iniciar minha fala cum-
primentando todas as pessoas, familiares e entidades 
que são ligadas aos autistas.

Realizamos agora uma audiência pública com a 
presença de cerca de 150 homens e mulheres; entre 
eles, autistas, que nos deram uma verdadeira lição de 
vida. Agradeço a eles a placa que recebi pelo trabalho 
nessa área. Comentamos muito, Senador Flávio Arns, 
o seu trabalho também, inclusive incluindo no Estatuto 
da Pessoa com Deficiência o autista.

Registro que foi uma reunião em que, se esta-
vam lá 150 pessoas, as 150 choraram, inclusive eu – 
e falo agora de forma descontraída –, pelo relato que 
ouvimos lá de mães, de pais e dos próprios autistas. 
Foi uma reunião histórica. Eu gostaria muito que a TV 
Senado, quando a reproduzisse, avisasse, para que 
todos pudessem assistir ao relato dessa batalha, dessa 
luta bonita e histórica dos autistas. Só o que eles que-
rem é oportunidade e mostrar que eles têm um lugar 
ao sol, sim. Houve um menino, inclusive, que cantou 
duas músicas belíssimas; havia um outro que deu uma 
aula no campo das ciências exatas, mostrando a facili-
dade que tem em decifrar grandes enigmas; inclusive 
mostrou conhecimento – e isso já aos 16 anos – para 
ingressar na universidade.

Enfim, foi um grande momento. Falarei, Sr. Presi-
dente, numa outra oportunidade sobre esse tema.

Senador Mão Santa, eu gostaria...
O Sr. Flávio Arns (PSDB – PR) – Senador Paulo 

Paim, permite-me um aparte?
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Não tem 

como não permitir a V. Exª o aparte. V. Exª é um es-
tudioso desse tema e foi o grande construtor da rela-
toria do substitutivo final do Estatuto da Pessoa com 
Deficiência.

O Sr. Flávio Arns (PSDB – PR) – Quero parabe-
nizar V. Exª pela menção ao tema, pela importância das 
pessoas reunidas, pelo debate sobre os desafios, pelos 
encaminhamentos, por mostrar o potencial da pessoa 
que apresenta o quadro de autismo. De fato, são pes-
soas que precisam de mecanismos de comunicação 
para ajudá-las a se integrar na sociedade. As famílias 
precisam ser apoiadas. E quero lastimar não ter estado 
presente; eu lá estaria com o máximo prazer...

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Justifiquei 
lá sua ausência.

O Sr. Flávio Arns (PSDB – PR) – No mesmo 
horário – e eu era autor de um requerimento na Co-
missão de Educação, Cultura e Esporte –, havia um 
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debate sobre a LDB; uma análise da Lei de Diretrizes 
e Bases da educação nacional e os desafios para o 
futuro, com a presença de quatro ex-Ministros da Edu-
cação – dois Senadores ainda, Marco Maciel e Cristo-
vam Buarque, e dois ex-Senadores, Carlos Chiarelli e 
Hugo Napoleão. E, como eu era autor do requerimen-
to, não pude comparecer à audiência a que V. Exª se 
refere. Entretanto, lamento, quero me desculpar por 
não ter estado presente, e quero assegurar a V. Exª, 
aos pais e a todos os que participaram que estou pe-
dindo, inclusive, cópia do evento, da audiência, para 
que eu possa também perceber exatamente o que foi 
dito, o que foi solicitado e contribuir com V. Exª para 
os encaminhamentos necessários.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Muito 
bem, Senador Flávio Arns!

Sr. Presidente, quero falar um pouco sobre a 
PEC da Juventude; e aí falo um pouco dessa nossa 
caminhada.

No ano que vem, Sr. Presidente, estarei com-
pletando 60 anos. Sempre digo que, com o passar 
da idade...

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Quero lembrar a V. Exª que estive na comemoração 
dos 59 e quero confirmar minha presença.

Foi uma das mais belas festas que eu vi na mi-
nha vida.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – E é ver-
dade. V. Exª foi ao Rio Grande do Sul e participou.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Além das Lideranças, o que mais encantou foi o povo, fo-
ram os velhinhos aposentados beijando a mão do Paim, 
na certeza de que V. Exª iria... Foi emocionante,

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Estavam, 
ali, sindicalistas, negros, deficientes, o Movimento das 
Mulheres. V. Exª foi muito aplaudido, inclusive.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Mas estando ao seu lado, os aplausos são...

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Muito 
obrigado, Senador Mão Santa.

Vai ser no Parque de Exposições de Esteio. Se-
nador Tião Viana, já está confirmada a presença da 
Ministra Dilma e de V. Exª também, lá. O Ministro Tar-
so Genro já confirmou. Será em 15 de março do ano 
que vem.

Mas eu dizia que os anos vão passando e nós 
começamos a caminhar mais devagar. O olhar tam-
bém fica com mais dificuldades. Eu confesso que, hoje, 
quando eu recebi esta placa que tenho aqui, eu tive 
um pouco de dificuldades para ler, mas é o sinal dos 
anos.... Fazer o quê? Mas eu conseguir lê-la. Está es-
crito aqui: “O agradecimento sincero e a referência de 

todas as famílias de autistas e da Adefa – Associação 
em Defesa dos Autistas”.

Enfim, o nosso olhar em relação aos acontecimen-
tos sociais também sofre transformações naturais, mas 
a chama dos sonhos, essa não diminui; essa continua 
cada vez mais viva nos nossos corações. 

Eu poderia dizer que o meu estado de espírito, 
assim como o dos idosos, dos aposentados e pensio-
nistas que estão lutando para que haja mudanças no 
fator previdenciário e que querem reajustes com au-
mentos reais, é o mesmo de há 20 anos.

A nossa energia possui uma raiz, posso dizer, em 
grande parte dos meus anos da própria juventude, lá 
em Caxias do Sul, onde fiz política estudantil no Ginásio 
Noturno para trabalhadores, no Alberto Pasqualini, no 
Cristóvão de Mendonça, no Estadual Santa Catarina, 
ou mesmo quando eu participava de grandes passe-
atas, no tempo da UNE, tão combativa – não que ela 
não seja combativa hoje –, logo após o golpe que der-
rubou o Presidente João Goulart, em 1964.

Lá, lutamos contra a ditadura. Sei que, ao longo 
desses anos, fiz muitos amigos e traçamos os ideais 
de uma geração que nos acompanha até hoje. Foram 
momentos de embates e de combates muito impor-
tantes, e quero, neste momento, dizer que a minha 
participação, tanto na UNE como na UBES, eu jamais 
vou esquecer.

Mas cada geração cumpre o seu papel e uma 
não se sobrepõe à outra em valor. Hoje, após a de-
mocratização, temos uma juventude com uma atua-
ção tática e estratégica, pautando políticas públicas 
de juventude como causa nobre para a atual geração, 
cuja missão é dar um projeto político à democracia 
brasileira. Aqui, destaco o ProUni, o ProJovem e o 
Primeiro Emprego.

Sr. Presidente, após a solicitação de movimentos 
da juventude, encaminhei ofício ao Presidente José 
Sarney, solicitando – e este é o foco do meu debate, 
só fiz uma introdução – a inclusão em pauta, para vo-
tação, da PEC da Juventude, a PEC nº 42, de 2008. 
A PEC é de autoria do nobre Deputado Federal San-
des Júnior.

A proposta altera o Capítulo VII do Título VIII da 
nossa Constituição, nela fazendo inserir referência ao 
jovem. Também pretende modificar a redação do art. 
227 da Carta Magna, para estender aos jovens a pro-
teção e os direitos já consagrados às crianças e aos 
adolescentes, além de prescrever a elaboração do 
estatuto e do plano nacional da juventude.

A PEC da Juventude está já na Ordem do Dia 
desde junho deste ano. Ela é de extrema importância 
para um grupo social de múltiplas identidades, sejam 
elas econômicas, étnicas, culturais, de livre orientação 
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sexual, de liberdade religiosa e de gênero, entre tantas 
que precisam ser trabalhadas de forma transversal nas 
políticas públicas.

Aprovar, Sr. Presidente, a PEC da Juventude é 
um dever do Estado brasileiro. Como Constituinte que 
fui, digo que é uma obrigação que agora não podemos 
deixar passar.

Acredito que os sonhos e os desafios dos nos-
sos jovens da periferia, das fábricas, das favelas, do 
campo e da cidade, dos jovens do Twitter e do Orkut, 
precisam de um olhar específico.

O projeto possui o consenso e o aval da juven-
tude, e já foi debatido, exaustivamente, na Comissão 
Especial da Câmara dos Deputados.

Na leitura de alguns jovens, a ausência de uma 
polêmica maior sobre esse tema é o que está dificul-
tando a aprovação. Eu espero que não. Que bom que 
foi construído o consenso! Se existe o consenso, eu 
espero que o Senado vote com rapidez.

Nós podemos fazer uma grande mobilização para 
aprovar essa PEC no máximo até o dia 10 de dezem-
bro, Dia Internacional dos Direitos Humanos.

O relatório, aqui no Senado, do Senador Expedito 
Júnior, já aprovado por unanimidade na CCJ, beneficia, 
Sr. Presidente, quase 50 milhões de brasileiros com 
idade entre 15 e 29 anos. Nesse universo, 34 milhões 
têm de 15 a 24 anos, sendo eles os que mais sofrem 
com a falta, por exemplo, de formação profissional – 
e, por isso, eu apresentei o Fundep – e de acesso à 
cultura, ao lazer, realidade especialmente cruel nas 
periferias.

Nessa faixa etária, também se encontra a parte 
da população nacional atingida pelos piores índices de 
desemprego, evasão escolar e mortes por homicídio, 
sem falar dos problemas relativos à sexualidade, ao 
abuso de drogas e ao envolvimento, infelizmente, no 
campo da criminalidade.

Sr. Presidente, sem o amparo de serviços dife-
renciados e eficientes de apoio educacional, psicoló-
gico e médico, esses jovem vivenciam, diariamente, 
os conflitos inerentes à transição da adolescência 
para a vida adulta. Experimentam, nessa fase, via de 
regra, a saída da escola e da casa dos pais, a procura 
de trabalho, a prestação do serviço militar, o próprio 
casamento e a constituição de uma nova família. Pas-
sam, portanto, de um estado de total indefinição e de 
dependência a outro de responsabilidade e autonomia, 
sem vislumbrar a presença tão importante do Estado 
em seu horizonte.

Na verdade, desprovidos que estão do conheci-
mento de seus direitos, deveres, capacidades, impor-
tância e papel social, a maioria dos jovens carecem 
até mesmo de um projeto de vida. Sentindo-se, infeliz-

mente, muitos e muitos deles, excluídos dos mecanis-
mos que movem a sociedade, eles se distanciam da 
participação política e social e deixam de utilizar suas 
energias na realização das ações transformadoras tão 
importantes para o nosso País.

Assim, Sr. Presidente, queremos com essa PEC 
avançar na contribuição da renovação, inclusive das 
lideranças políticas do nosso País.

Sr. Presidente, o Senador Expedito Júnior concluiu 
dizendo, em seu relatório, que “para reverter esse qua-
dro, temos de agir de imediato, colocando a questão 
da juventude como prioridade nacional, já que esse 
segmento da população é estratégico para o desenvol-
vimento do nosso País, enfim, do povo brasileiro”.

Devemos começar, então, pelo reconhecimento 
das especificidades desse grupo singular nos seus 
traços gerais e nas suas demandas, mas tão plural no 
tocante às características sociais, culturais, econômi-
cas e territoriais de seus integrantes.

Pois bem, é exatamente isso o que faz a PEC 
nº 42, vinda da Câmara dos Deputados. A PEC nº 42, 
PEC da Juventude, traz a juventude como sujeito da 
história, traz a juventude para o centro do debate do 
próprio texto da nossa Carta Magna. Ela abre caminho 
para que se garanta a representação dos interesses 
e do ponto de vista da nossa juventude em nossa so-
ciedade.

Por isso, acredito na sensibilidade desta Casa, 
com todos seus Líderes, para votarmos ainda este ano 
PEC de tamanha relevância para o nosso País no mes-
mo embalo saudoso de uma geração que dizia “quem 
sabe faz a hora não espera acontecer”.

O Sr. Flávio Arns (PSDB – PR) – Permite-me 
um aparte, Senador?

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Pois não, 
Senador Flávio Arns. Para concluir a justificativa da 
PEC da Juventude, faço questão de dizer que é de 
autoria do Deputado Federal Sandes Júnior. Não o 
conheço pessoalmente, mas fiz questão de destacar 
aqui a iniciativa desse Deputado, que foi aprovada por 
unanimidade na Câmara e, aqui no Senado, na CCJ, 
estando pronta para votação no plenário.

O Sr. Flávio Arns (PSDB – PR) – Quero concor-
dar inteiramente e tenho absoluta certeza de que não 
vai haver qualquer posicionamento contrário. A Cons-
tituição Federal já estabelece a prioridade, como V. Exª 
colocou, para a criança e para o adolescente. Todas as 
políticas públicas estão voltadas também para criança, 
adolescente e jovem, até a idade de 24 anos, não que-
rendo dizer com isso que não sejamos todos jovens, 
pelo menos de espírito. Mas todas as políticas públicas 
têm que ser direcionadas para a infância, adolescência 
e juventude. Se for feito isso, haverá menos violência, 
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menos problemas, mais chances, mais tranquilidade 
para os pais, para as famílias, para que a gente possa 
ter aí uma população com oportunidades na cultura, 
no esporte, no trabalho, na educação, no acesso à uni-
versidade, enfim, em todas as políticas públicas que 
representem cidadania. Concordo inteiramente.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Muito 
obrigado, Senador Flávio Arns. 

Sr. Presidente, concluo dizendo que, além dessa 
PEC, o que eu gostaria muito para a nossa juventude 
é que aprovássemos o Fundep. É uma PEC de nos-
sa autoria, já foi aprovada na CCJ, está pronta para o 
Plenário. É investimento no ensino técnico profissio-
nalizante, em torno de R$8 bilhões ou R$ 9 bilhões. 
Há todo o apoio do MEC.

Por isso, o apelo que eu faço, Sr. Presidente, é que 
esta Casa vote as duas PECs – a PEC da Juventude e 
a PEC do Fundep –, para que a gente possa inclusive 
investir mais do que o próprio Governo já sinaliza na 
questão do ensino técnico. A nossa juventude precisa 
do fortalecimento das escolas técnicas.

Termino dizendo que ninguém pode nos proibir de 
sonhar. Sou daqueles que sonham um dia nós termos 
pelo menos uma escola técnica em cada Município 
deste País. Municípios com 5 mil habitantes, uma es-
cola proporcional; Municípios com 1 milhão, 2 milhões, 
tantas escolas quantas forem necessárias.

Era isso.
Obrigado, Presidente. Muito obrigado a todos.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 

Estamos alternando e agora vamos chamar um Líder: 
Francisco Dornelles. Ele é o Líder e é o Presidente 
Nacional do PP (Partido Progressista) e um dos ho-
mens de maior experiência na política do Brasil; um 
dos grandes nomes da política brasileira. Ele é mineiro 
e eleito pelo Rio de Janeiro.

Sem dúvida nenhuma, a minha maior emoção 
na vida foi quando representei o Brasil na OIT com o 
ilustre Líder. Como ele era querido! Ele fora duas vezes 
Ministro do Trabalho. E não simplesmente duas vezes, 
mas reconhecido como líder mundial do trabalho.

O SR. FRANCISCO DORNELLES (PP – RJ. 
Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
muito obrigado pelas suas palavras.

Srªs e Srs. Senadores, eu queria fazer alguns 
comentários sobre a indústria naval. O Brasil já foi o 
segundo maior construtor naval do mundo. Perdeu 
esse posto no fim da década de 80 e praticamente 
testemunhou o fim de um setor. O setor naval iniciou 
sua transformação agora, em 2003. Nesse momento, 
a Transpetro começou a planejar o Programa de Mo-
dernização e Expansão da Frota (Promef), base do 
renascimento da indústria naval.

O Promef foi desenvolvido a partir de um pilar bá-
sico: os navios deveriam ser construídos no Brasil, com 
um índice de nacionalização de 65%, e gerar, assim, 
o renascimento de uma indústria naval mundialmente 
competitiva, promovendo desenvolvimento para o Brasil, 
com geração de tecnologia, empregos e renda.

O objetivo central do Programa é modernizar e 
expandir a frota de navios da Transpetro para atingir 
100% na cabotagem e 50% nos navios de longo cur-
so, tornando a indústria naval brasileira uma referência 
internacional, capacitando-a para reduzir os desem-
bolsos com fretes marítimos.

O Brasil faz 95% do seu comércio internacional 
pelo mar. O gasto com transporte marítimo no País é 
de cerca de US$16 bilhões por ano. Hoje, menos de 
4% desse comércio é feito por navios brasileiros. Fazer 
renascer a indústria naval é uma questão de sobera-
nia para o País.

O Promef, Sr. Presidente, é um dos mais impor-
tantes projetos do Programa de Aceleração do Cres-
cimento (PAC) e vai gerar 40 mil empregos diretos e 
outros 160 mil indiretos, num total de 200 mil novos 
postos de trabalho. Nas duas fases do programa serão 
construídos 49 navios. A primeira fase inclui 26 navios, 
sendo que o primeiro será entregue em abril de 2010 
e o último em março de 2014. Já na segunda fase, 
serão construídos 23 navios com prazo de entrega 
entre 2012 e 2014.

E o Promef é diretamente responsável pela cria-
ção do maior estaleiro do Hemisfério Sul. O Estaleiro 
Atlântico Sul (EAS), em Pernambuco, gera 9 mil em-
pregos diretos e 36 mil indiretos. Nos próximos anos, 
serão 12 mil empregos diretos e 44 mil indiretos, pro-
vocando um grande impacto no mercado de trabalho 
na Região Metropolitana do Recife.

Já o Estaleiro Mauá, em Niterói, Rio de Janeiro, 
construirá quatro navios como parte da primeira fase do 
Promef. A primeira entrega do Mauá será realizada em 
outubro de 2010 e a última em dezembro de 2011.

Com 19 embarcações em carteira, sem contar 
os quatro navios de produto do Promef, o Estaleiro 
Ilha S. A. (Eisa), no Rio de Janeiro, tem hoje 3 mil fun-
cionários, sendo praticamente um terço (1/3) deles 
moradores das comunidades próximas. Esse número 
pode subir para 4 mil.

O maior desafio do pré-sal, localizado a 300 quilô-
metros da costa, é garantir a expansão da cadeia eco-
nômica que envolve o setor, desenvolver tecnologia para 
o melhor aproveitamento da bacia, capacitar a mão de 
obra necessária e gerar empregos. E a indústria naval 
já está se preparando para este desafio.

Para ter no Brasil o que há de melhor no setor 
de construção naval, a Transpetro, a Petrobras e o Mi-
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nistério de Ciência e Tecnologia investiram R$9,5 mi-
lhões nas novas instalações do Centro de Engenharia 
Naval, que agora abriga o mais moderno laboratório 
desta área na América Latina.

O setor naval conhece hoje, Sr. Presidente, no-
vos ares e esperanças, trazidos a partir do horizonte 
estabelecido. Os estaleiros, que estavam relegados a 
meros reparadores, se tornaram novamente respon-
sáveis pela construção da nova frota brasileira.

A batalha pelo ressurgimento da indústria naval 
é uma luta dos que acreditam nas possibilidades e no 
potencial do País. Hoje, antes mesmo da entrega do 
primeiro navio, que ocorrerá no início do ano que vem, 
já temos a quinta maior carteira de encomendas de pe-
troleiros do mundo e a oitava maior carteira no geral.

Finalizo meu pronunciamento sobre a indústria 
naval, enfatizando a importância do trabalho desen-
volvido na área pela Petrobras, pela Transpetro e pelo 
seu competente presidente, o ex-Senador Sérgio Ma-
chado.

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

Esse é o brilhante Parlamentar, ressaltando o engran-
decimento da indústria naval no País e mostrando que 
este País não foi feito em um dia. Muito antes, Mauá 
fez o primeiro estaleiro e as primeiras embarcações, 
dando esta grandeza que somos nós, o Brasil.

Sem dúvida nenhuma, os dois maiores homens 
do século foram o empresário Mauá e o grande gover-
nante Pedro II, que governou este País por 49 anos, e 
muito preparado. Viajou muito pouco. Tião, leve lá ao 
Luiz Inácio esta grandeza histórica que nós possuí-
mos. E Pedro II, muito preparado, deixava a coroa e 
o cetro e vinha ouvir os pais da Pátria, os Senadores. 
Luiz Inácio perde uma grande oportunidade de reviver 
e reconhecer a grandeza da nossa indústria naval.

O SR. FRANCISCO DORNELLES (PP – RJ) – 
Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Convidamos para usar da palavra agora um orador 
inscrito.

Não está aqui Marco Maciel, então, vamos cha-
mar, para uma comunicação inadiável, César Bor-
ges.

Os oradores inscritos teriam a vez, mas não estão 
aqui. Eram Marco Maciel e Cristovam Buarque.

Então, V. Exª usa como uma comunicação inadi-
ável.

O SR. CÉSAR BORGES (Bloco/PR – BA) – Muito 
obrigado, Sr. Presidente. Eu quero comunicar...

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Eu falei do Mauá, que foi o precursor da indústria na-
val, isso que está falando. Este País não foi feito da 

noite... Nunca antes, não. Houve o antes. E este aqui 
pode, com todo garbo, dizer, da mesma maneira, na 
história da Bahia, que, assim como Mauá instalou o 
primeiro parque naval industrial no Rio de Janeiro, V. 
Exª, eu dou o testemunho, instalou a grande indústria 
automobilística do Nordeste, a Ford.

O SR. CÉSAR BORGES (Bloco/PR – BA. Para 
uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) – 
Agradeço suas palavras. É sobre este assunto o meu 
pronunciamento agora, Sr. Presidente.

Na sexta-feira passada, com a presença do Presi-
dente da República, o Presidente Lula, de autoridades 
baianas e de outras autoridades federais, bem como do 
alto staff da Ford, o vice-presidente mundial e o presi-
dente da Ford Motors do Brasil, foi anunciado o maior 
investimento da montadora, a se realizar novamente 
na Bahia e no Brasil, Sr. Presidente.

Enquanto muitas empresas se retraem e ainda 
esperam a segurança total para investir, a Ford dobra 
sua aposta no Brasil, principalmente na Bahia, Estado 
brasileiro que deu à fábrica de automóveis as condições 
para continuar produzindo no País. Aquele momento 
foi uma aposta histórica da Ford no Brasil. São recur-
sos disputados em todo o mundo, mas que, entretanto, 
vieram para o Brasil e para a Bahia. 

Essa é a vitória da Bahia e do Brasil, Sr. Presi-
dente. E isso começou há dez anos, em 1999. São R$4 
bilhões agora para serem aplicados até 2015, sendo 
que R$2,5 bilhões serão investidos diretamente na 
fábrica instalada no Estado da Bahia, no meu querido 
Estado da Bahia, para quem falo, para o seu povo, e 
tenho a satisfação de, como Governador, ter acompa-
nhado toda essa instalação e, com determinação, tê-la 
transformado em uma realidade.

Serão, agora, criados mais de mil empregos dire-
tos e dez mil indiretos. A Ford, hoje, já tem, aproxima-
damente, dez mil empregos diretos e mais de sessenta 
mil indiretos em todo o Estado, Sr. Presidente. Nesses 
dez anos, nós duplicamos praticamente o nosso Pro-
duto Interno Bruto. 

Então, toda a Bahia se sente homenageada com a 
decisão da empresa, a decisão de ampliar investimen-
tos de uma fábrica que se tornou um grande sucesso 
mundial, apesar do pioneirismo de se instalar fora das 
regiões industriais mais tradicionais do Brasil. Porque, 
normalmente, fábrica de automóvel só podia ser para 
o Sudeste, com algum vetor para o Sul, ou para Belo 
Horizonte, ou Rio de Janeiro. 

Hoje, na Bahia, já produzimos 10% dos automó-
veis do Brasil. E a fábrica baiana funciona como van-
guarda da Ford Mundial na implantação dos mais mo-
dernos processos de produção industrial. Além disso, 
sempre ressaltando a qualidade do trabalhador baiano, 
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que produz os melhores automóveis de todo o mundo, 
produzidos no Nordeste do Brasil, Sr. Presidente, pela 
primeira vez na nossa história.

É um presente também para o Nordeste, porque 
parte desse investimento vai para o Ceará, que será 
contemplado com investimentos de R$300 milhões 
na fábrica Troller. E outros Estados também poderão 
atrair empresas fornecedoras para a indústria automo-
bilística, gerando um ciclo virtuoso em nossa querida 
região do Nordeste.

Como diz o Senador Mão Santa, um bem nun-
ca vem sozinho, sempre vem acompanhado de outro 
bem.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Mas, mas... Mas isso foi do Padre Antônio Vieira. Eu 
apenas repito o que ele disse.

O SR. CÉSAR BORGES (Bloco/PR – BA) – Mas 
V. Exª o repete com muita sapiência e muita proprie-
dade aqui nesta Casa.

Srªs e Srs. Senadores, ter participado como Go-
vernador da Bahia da luta pela implantação da Ford 
é um fato do qual me orgulho – e de que vou me or-
gulhar sempre, Sr. Presidente –, porque vejo a Bahia 
se beneficiar da tecnologia que vem sendo absorvida 
via universidade, via centros de formação técnica e 
também pela implantação de dezenas de indústrias 
fornecedoras de peças e serviços.

Veja, V. Exª: a Ford, no início, não tinha o com-
promisso de levar para lá o Centro de Desenvolvimen-
to de Produtos. Levou, com 250 engenheiros. Hoje, 
temos mais de 700 engenheiros, trabalhando em um 
dos mais desenvolvidos centros de produtos da Ford 
em todo o mundo, com engenheiros baianos, formados 
em universidades baianas.

Em 1999, quando iniciamos os entendimentos 
com a Ford, o mercado automobilístico nacional es-
tava em plena decadência, produzindo menos de um 
milhão e meio de unidades, produção que, apenas 
dois anos antes, havia chegado a quase dois milhões. 
Em 1999, caiu para um milhão e meio. Mas a Bahia 
e a Ford acreditaram nesse projeto. Naquele momen-
to, foi uma aposta de alto risco da Ford, que estava 
decrescendo no País e que viu no projeto baiano a 
possibilidade de retomar a participação que tinha no 
mercado brasileiro.

Podemos dizer agora, Sr. Presidente, depois de 
dez anos: valeu a pena, porque demos os incentivos 
certos no momento certo. Assumimos uma decisão ou-
sada, porque a Ford foi uma aposta também do Gover-
no da Bahia. Nós verificamos ali o momento histórico 
que não poderia ser perdido e tivemos o discernimento 
de fazer essa aposta.

Felizmente, o Brasil voltou a crescer. E mesmo 
agora, com toda a crise internacional, o País manteve 
o nível do produto nacional, graças às ações anticícli-
cas do Governo Lula, e as montadoras de automóvel 
continuaram produzindo sem desemprego.

Gostaria de explicar melhor o projeto de amplia-
ção da Ford agora, no momento atual, da Bahia. Os 
recursos serão usados na modernização e adaptação 
do maquinário, visando a aumentar a competitividade 
e a produção de veículos, dos atuais 250 mil veículos 
por ano para mais de 300 mil veículos por ano.

Serão gerados onze mil novos empregos no Es-
tado, mil postos diretos e dez mil postos indiretos. 
Vão se somar aos atuais nove mil empregos diretos 
e aproximadamente sessenta mil indiretos, que foram 
criados pela implantação.

Serão garantidos para isso isenções importantes, 
federais e estaduais. De um lado, o Presidente Lula 
teve sensibilidade para com o Nordeste brasileiro, as-
sinando uma Medida Provisória, que levou o número 
471, que prorrogou por mais cinco anos, até 2015, a 
isenção do IPI e do lucro presumido do Imposto de 
Renda da empresa. Além disso, existe o compromisso 
também do Governo do Estado em manter a isenção, 
que foi concedida em 1999, do ICMS. 

Esses incentivos são fundamentais para contor-
nar os históricos desequilíbrios regionais da economia 
brasileira. A Região Nordeste, que conta, atualmente, 
com aproximadamente 30% da população do Brasil, 
detém somente 10% da produção das riquezas bra-
sileiras. Isso é inaceitável historicamente. É preciso 
fazer algo. Se olharmos para a produção industrial, o 
Nordeste produz apenas 12% da produção industrial 
de todo o País, e há sempre uma tendência lamentá-
vel de concentração de investimento nas áreas mais 
ricas do nosso País.

Portanto, Sr. Presidente, a reconcentração espa-
cial da indústria somente poderá ser evitada, caso se 
adote uma política de incentivos tributários, a exemplo 
do que foi feito com a introdução do regime automoti-
vo lá em 1999 e, agora, com a prorrogação dada pelo 
Presidente Lula. 

É claro que é necessário reduzir o custo de produ-
ção no Nordeste brasileiro, por meio dos investimentos 
em infraestrutura, para que se revertam em melhoria 
de portos, estradas, aeroportos, ferrovias, além da 
ampliação das diversas fontes energéticas, tais como 
hidrelétricas, petróleo, fonte eólica, biomassa, gás na-
tural, entre outras. Se isso não for feito, coloca-se em 
risco todo o esforço de formação do parque industrial 
nordestino. Posso dizer que, sem o apoio federal na 
isenção de outros impostos, dificilmente meu Gover-
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no teria tido sucesso na atração da montadora Ford 
para a Bahia. 

Hoje, todas as análises econômicas avaliam que 
valeu a pena que esse esforço fiscal fosse feito, porque 
se garantiu a entrada da Bahia e do Nordeste num novo 
ciclo econômico, graças à capacidade multiplicadora 
da indústria automobilística, que, por si só, é capaz de 
atrair outras indústrias a jusante da cadeia produtiva, 
diante de uma produção integrada que caracteriza a 
indústria automobilística. 

Não é simplesmente produzir e montar carros, 
mas existe um valor agregado muito grande no desen-
volvimento da tecnologia, no treinamento e no traba-
lho gerado para engenheiros, técnicos, desenhistas, 
designers, que atuam na operação de uma empresa 
desse porte. 

Há duas coisas que costumo dizer aqui no Se-
nado, Sr. Presidente. Primeiro, para mim, a Bahia está 
acima das divisões políticas, e, portanto, pelo interesse 
do meu Estado, estarei sempre aberto ao diálogo com 
o Governo Estadual. Também costumo repetir que na 
política não devemos ficar olhando para o retrovisor, 
para o passado em busca de culpas ou desculpas. 
Para o bem-estar da população, o que interessa são 
o presente e o futuro. 

Faço essas observações, porque fiquei muito 
contente em ver o Partido dos Trabalhadores, que go-
verna o meu Estado, ajudando na negociação que per-
mitiu ao Presidente Lula assinar a medida provisória, 
garantindo esses incentivos fiscais para a montadora 
instalada na Bahia. 

Quando negociamos a implantação da Ford, lu-
tamos contra os interesses legítimos de Estados for-
tíssimos, como o Estado de São Paulo, mas também 
enfrentamos a incompreensão da oposição daquela 
época, que sobretudo era feita pelo Partido dos Tra-
balhadores.

O Governador Jaques Wagner, Governador da 
Bahia, teve um gesto de grandeza no evento de sex-
ta-feira, quando destacou, durante a solenidade, o 
quanto foi importante para a Bahia a decisão tomada 
lá atrás, pelo meu governo, há dez anos, de investir 
na atração na Ford.

Eu, da minha parte, também parabenizo o Go-
vernador Jaques Wagner, porque refez um posicio-
namento histórico do seu Partido e mostrou visão de 
longo prazo, talvez até contrariando posições internas 
de alguns correligionários seus mais radicais.

Então, se eu e meus companheiros de então – 
entre os quais não posso deixar de destacar a impor-
tantíssima presença aqui na Presidência do Senado 
Federal do Senador Antonio Carlos Magalhães – lá 
atrás trouxemos a Ford para a Bahia e o Governo Ja-

ques Wagner hoje está ajudando a manter o investi-
mento no nosso Estado, tenho que apoiar e ajudar no 
que for possível, aqui no Congresso, em particular no 
Senado, para que esta Medida Provisória nº 471 con-
siga sua aprovação o mais rápido possível. Se possí-
vel, queremos vê-la, Sr. Presidente – e acredito que o 
veremos –, aprovada ainda este ano.

Esse não é um investimento para a Bahia, Sr. 
Presidente. É um investimento disputado por todo o 
mundo, mas que está vindo para o Brasil. Portanto, a 
Bahia espera contar com o apoio do Congresso Nacio-
nal, para que esta epopéia de uma fábrica de automó-
veis no Nordeste continue e se consolide para o bem 
do Brasil, da Bahia e do Nordeste brasileiro.

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

– Senador César Borges, Antoine de Saint-Exupéry 
disse que o essencial é invisível aos olhos. Quem vê 
bem vê coração. 

Além desse engrandecimento material, industrial, 
que vem bem, V. Exª implantou no Nordeste a filosofia 
de Henry Ford.

Henry Ford foi um grande idealizador. A gente 
tinha carruagem, charrete, carro de boi. Ele mudou! 
Então, ele foi contestado. Se a fábrica dele incendiasse, 
ele ficaria pobre, porque não tinha... Ele disse: “Não. 
Eu verei uma necessidade da comunidade e passarei 
a fabricá-la com os seguintes princípios: maior quan-
tidade em menor tempo e menor custo”. Daí ele fazer 
sempre o Ford preto, 1948, o Ford de Bigode, e aquele 
carro pequeno, o Prefect. Não sei se você conheceu. 
Meu avô o tinha.

Mas V. Exª trouxe esses princípios de liderança 
industrial, que, sem dúvida nenhuma, estão sendo 
incutidos no povo da Bahia e do Nordeste e fazendo 
aquela Região crescer.

O SR. CÉSAR BORGES (Bloco/PR – BA) – Muito 
obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Convidamos, como Líder do Partido dos Trabalhado-
res, Tião Viana, Líder melhor desta nova geração de 
políticos, que traz aqui a ciência médica modernizada. 
É um extraordinário professor de doenças tropicais e 
infectocontagiosas, respeitado no País todo, que cedeu 
sua grandeza ao campo político.

O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC. Pela Lide-
rança do PT. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Senador Mão Santa, agradeço-lhe as palavras.

Trago aqui a lembrança aos Senadores sobre a 
importância de uma visita à nossa Casa nos próximos 
dias. O Presidente do Senado Federal, Senador José 
Sarney, convidou o Presidente do Comitê Nacional 
da Conferência Consultiva Política do Povo Chinês 
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(CCPPC), Jia Qinglin, a visitar o Congresso Nacional 
brasileiro nos dias 25 e 30 deste mês. Haverá um forte 
debate no auditório Petrônio Portella a partir do dia 26, 
às 11 horas, com o Presidente do CCPPC, que dis-
correrá sobre toda a evolução histórica das relações 
envolvendo a China e a América Latina, sobre o sig-
nificado histórico e político da China como uma nova 
China, sobre a evolução e os avanços da República 
Popular da China e sobre o que significa a política chi-
nesa neste momento, as relações multilaterais.

Há, inclusive, agora, o G-2, e já se reconhece 
a relação forte entre a China e os Estados Unidos, 
debatendo temas essenciais para o planeta, como o 
aquecimento global e a responsabilidade em controlar 
o clima planetário. Há uma situação que diz respeito 
ao desafio das relações comerciais multilaterais, de 
modo particular, da China com a América Latina e, de 
modo mais especial, da China com o Brasil.

Não estamos falando de uma visita qualquer. 
Trata-se de um país que desponta no mundo como a 
grande nação do futuro. Já é a grande nação do pre-
sente, afirma-se com consolidada força no cenário 
internacional e influencia políticas em todos os con-
tinentes hoje, não só pela relações comerciais, mas 
também pela influência política que exerce.

A figura do Presidente do CCPPC equivale à do 
Presidente do Congresso Nacional brasileiro, pois se 
coloca como a quarta autoridade do Estado chinês, 
após o Presidente, o Vice-Presidente e o Primeiro-
Ministro. O ambiente em que ele preside é de relação 
de consulta, de supervisão democrática, com um fórum 
de grandes discussões envolvendo os parlamentares 
chineses, os representantes dos comitês locais, os 
representantes do Comitê Nacional, os representan-
tes não vinculados a partidos políticos e, o que é mais 
interessante ainda, os representantes de localidades 
essenciais do cenário político internacional, como 
Taiwan, Hong Kong e Macau.

Então, a situação é de muita expectativa em re-
lação a essa visita. Espero que haja o melhor nível de 
debate e envolvimento das responsabilidades entre 
o Brasil e a China e que o cenário político seja devi-
damente aproveitado por nós, Senador Flávio Arns, 
que temos o melhor interesse para que a China seja, 
de fato, um expoente das melhores relações políticas 
internacionais, dos melhores indicadores de direitos 
humanos e de democracia e da afirmação do Estado 
Nacional do tempo presente, como imaginamos devam 
ser os Estados Nacionais nos dias de hoje.

A China deixa uma enorme dúvida e inquietação 
planetária quando o assunto é o aquecimento global. 
A máquina produtiva e econômica daquele país está a 
exigir um suporte energético assustador para o mun-

do. Há a expectativa de mais de oitocentas usinas 
térmicas a serem geradas como usinas novas para o 
suporte ao consumo da produção nacional até o ano 
de 2015. Isso não é pouca coisa, isso diz respeito a 
grandes preocupações do mundo. Quando olhamos 
para o fato de que somente China e Estados Unidos 
são responsáveis por algo em torno de 60% da polui-
ção global, nós, com isso, já absorvemos a dimensão 
e a importância que tem esse encontro para a política 
brasileira, para as relações internacionais do Brasil e, 
sobretudo, para um futuro das relações envolvendo a 
América Latina, o Brasil e a China e das relações po-
líticas com os países.

Há algumas inquietações também com os pa-
íses africanos, porque a China, muitas vezes, esta-
belece relações com países de prática política ainda 
questionável do ponto de vista dos direitos humanos 
e da afirmação da democracia. Entendemos que isso 
é respeitável, porque se refere à autodeterminação do 
povo chinês, às prerrogativas do Estado nacional chi-
nês, mas, sem dúvida alguma, discutir, refletir, trocar 
experiências sobre os melhores resultados das demo-
cracias no planeta hoje é um imperativo para nós, do 
Brasil. Espero que o Parlamento esteja à altura desse 
desafio e possa afirmar conteúdo político e respon-
sabilidade com as grandes e essenciais causas dos 
direitos humanos, dos direitos políticos, da afirmação 
dos Estados plurais, que devem fazer parte da vida 
democrática e do sentimento de Estado/Nação, o que 
envolve o nosso querido Brasil.

Então, Sr. Presidente, quero dar, em nome do 
Partido dos Trabalhadores, as boas-vindas ao Sr. Jia 
Qinglin, que é o Presidente do Comitê Nacional da Con-
ferência Consultiva Política do Povo Chinês (CCPPC). 
O Partido dos Trabalhadores está interessado e atento 
e deseja o melhor êxito possível para esse encontro 
envolvendo os chefes dos Parlamentos brasileiro e 
chinês.

Muito obrigado.
O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – Peço a pala-

vra pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 

Após o brilhante pronunciamento o Líder do PT, Se-
nador Tião Viana, concedo a palavra, pela ordem, ao 
Senador Osmar Dias, Líder do PDT.

O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero pedir minha 
inscrição para falar em nome da Liderança do PDT.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Senador Osmar Dias, o Dr. João Pedro vai fazer sua 
inscrição.
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O orador seguinte é o Senador Flávio Arns, que 
é do Estado do Paraná e do PSDB. É exemplo das 
virtudes na política.

V. Exª poderá usar a tribuna pelo tempo que 
achar conveniente.

Aqui, estamos aqui com as fortes lideranças do 
Partido Social Cristão (PSC). Aliás, quero conquistá-
lo, porque V. Exª descende de Evaristo Arns, de Dona 
Zilda Arns. Mas lá somos muito fortes. Há o nosso..

O SR. FLÁVIO ARNS (PSDB – PR) – Ratinho 
Júnior.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – É 
o Super Ratinho. Nós estamos preparando para Presi-
dente da República. Esse é o Partido que mais cresce. 
Aliás, é o de maior qualidade hoje no País.

O SR. FLÁVIO ARNS (PSDB – PR. Para uma 
comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, V. Exª mencionou a liderança no Paraná. 
Também quero cumprimentar o Deputado Federal 
Ratinho Júnior, que coordena o Partido Social Cris-
tão (PSC) no Estado do Paraná e que, inclusive, está 
apoiando o Senador Osmar Dias, que está aqui pre-
sente, que é outra grande liderança do nosso Estado 
na área da agricultura, na área social e econômica e 
na área de infraestrutura e que também tem um papel 
de destaque no Senado Federal, tendo sido Presidente 
da Comissão de Educação, Cultura e Esporte. S. Exª 
atua particularmente na área da agricultura, seja do 
pequeno, do médio ou do grande produtor, área essa 
que é, eu diria, o sustentáculo do desenvolvimento do 
nosso País.

Antes de fazer o pronunciamento propriamente 
dito, que gostaria de realizar neste tempo destinado à 
comunicação inadiável, eu queria destacar a beleza da 
audiência pública que houve hoje cedo na Comissão 
de Educação, Cultura e Esporte, reunindo quatro ex-
Ministros da Educação, dois ainda Senadores desta 
Casa, Senador Marco Maciel e Senador Cristovam 
Buarque, e dois outros ex-Ministros e também ex-
Senadores, Hugo Napoleão e Carlos Chiarelli, todos 
fazendo uma análise da Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional (LDBEN), trazendo os avanços, 
as dificuldades, os desafios e as sugestões a serem 
apontadas. Vemos que isso é importante.

O ex-Senador Hugo Napoleão trouxe ao deba-
te a lembrança da implantação, no seu período, do 
Português como prova eliminatória nos exames ves-
tibulares. Podemos imaginar a repercussão disso, a 
revolução que aconteceu naquele período com essa 
iniciativa, aparentemente muito singela, de colocar a 
prova de Português como eliminatória. Isso significou 
uma mudança completa naquilo que se ofertava e que 
se oferta na educação básica no Brasil, porque colocar 

no vestibular a disciplina Português como eliminatória 
faz com que todas as crianças e jovens se dediquem 
ao estudo da redação, ao estudo da Literatura, àquilo 
que é necessário ser aprendido na língua portuguesa. 
Isso vai ser exigido no vestibular daqueles que forem 
fazer o vestibular ou alguma outra prova também. Nesse 
sentido, costumamos dizer que o vestibular, de certa 
forma, contamina para o bem ou para o mal toda a edu-
cação básica ofertada em nosso País. Nesse caso, a 
exigência contaminou para o bem. Toda a metodologia 
e toda a abordagem, desde a educação infantil até o 
fim do Ensino Médio, modificaram-se a partir de uma 
exigência do vestibular.

Então, foi muito interessante o debate, em que 
o Senador Marco Maciel abordou várias questões e 
contextualizou a questão da educação no seu aspecto 
histórico. O Senador Cristovam Buarque agiu da mesma 
maneira, e o ex-Senador Carlos Chiarelli destacou a im-
portância da educação a distância e também o acesso 
da pessoa com deficiência ao Ensino Profissionalizante 
e aos Ensinos Fundamental e Médio pela educação 
a distância. Basta dizer que mais de 50% das pesso-
as com deficiência que são chefes de família não têm 
além do terceiro ano do Ensino Fundamental. Então, 
para serem protagonistas da sua história, têm de, sem 
dúvida alguma, também ter acesso à educação.

Sr. Presidente, além de enaltecer isso – a Se-
nadora Marisa Serrano está aqui presente e presidiu 
aquela audiência pública das mais importantes –, eu 
gostaria de ler o pronunciamento sobre notícias colo-
cadas em jornal no dia de hoje a respeito da contrata-
ção de pessoas com deficiência auditiva pelo Superior 
Tribunal de Justiça (STJ) em Brasília.

Quisera eu sempre comparecer a esta tribuna 
pelo motivo de hoje: brindar a bela iniciativa de em-
presas e órgãos governamentais em prol da abertura 
de vagas de trabalho para pessoas com deficiência, 
fazendo acontecer a inclusão e a cidadania de muitos 
brasileiros. Quem nos dá o exemplo é o STJ, ao con-
tratar 220 jovens surdos, modernizando o Judiciário e 
renovando as expectativas de um futuro melhor para 
essas pessoas e para suas famílias. Para muitos, trata-
se do primeiro emprego! Foram realmente selecionados 
para a modernização do sistema: preparam, digitalizam, 
indexam os documentos. É o seu trabalho que reduzi-
rá nos tribunais o custo com remessa de documentos 
e o acúmulo de papéis, colocando os processos, por 
meio virtual, de forma ágil, à disposição de juízes e 
de advogados.

O grande elogio a esses funcionários – o que é, 
sem dúvida, seu diferencial – é a concentração com 
que se devotam ao trabalho. Os surdos têm a grande 
qualidade da concentração no trabalho, o que é dito 
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por eles próprios. Agrega-se a isso o entusiasmo com 
que assumem esse emprego, que foi uma ideia exem-
plar do Sr. Ministro Cesar Asfor Rocha, Presidente do 
STJ, idealizador do projeto.

Neste primeiro momento, para a maioria, será 
uma vaga com prazo determinado, mas esse grupo 
fica cadastrado junto a uma empresa particular por 
meio da qual sua contratação foi consumada. Essa 
ação nos oportuniza – a nós todos – confirmar o pleno 
potencial para o trabalho de um contingente bastante 
expressivo da nossa população. Estamos melhorando 
a autoestima do nosso povo ao abrirmos esses espa-
ços à pessoa surda.

Felizmente, não seria pela falta de leis que es-
ses brasileiros ficariam ao desamparo. A Lei nº 7.853, 
de 24 de outubro de 1989, uma lei que existe há vin-
te anos, dispõe sobre o apoio às pessoas portadoras 
de deficiência, sobre sua integração social e sobre a 
Coordenadoria Nacional para a Integração da Pessoa 
Portadora de Deficiência (Corde) e, entre outras pro-
vidências, institui a tutela jurisdicional de interesses 
coletivos ou difusos.

O assunto é tratado também na Lei nº 8.213, de 
24 de julho de 1991, que dispõe sobre os Planos de 
Benefícios da Previdência Social e que, no art. 93, 
define o percentual de cargos que a empresa a partir 
de 100 (cem) empregados deve destinar a “beneficiá-
rios reabilitados ou pessoas portadoras de deficiência 
habilitadas”, índice que varia de 2% a 5%. Portanto, 
são pessoas que já têm seus direitos assegurados 
pela legislação.

O STJ está, na verdade, chamando a atenção 
para brasileiros que já são encontrados prestando ser-
viços em todos os setores produtivos, atuando dentro 
das capacidades que lhes são próprias e, desse modo, 
contribuindo efetivamente com a construção de uma 
sociedade mais justa.

Dar cidadania à pessoa com qualquer tipo de de-
ficiência – lembro a audiência pública havida hoje na 
Comissão de Direitos Humanos, em que se tratou da 
pessoa autista –, às vezes, depende de os diversos 
segmentos sociais perceberem em que sentido devem 
se adequar para atender às necessidades desse pú-
blico, que também é consumidor. Cito como exemplo 
o caso da telefonia móvel. Para o surdo ou para a pes-
soa com sério comprometimento da fala, é fundamental 
que existam planos específicos, de baixo custo, para a 
utilização exclusiva de mensagem de texto. Esse é o 
mérito do projeto de nossa autoria que está tramitando 
na Comissão de Direitos Humanos e que propõe uma 
importante alteração na Lei Geral de Telecomunicações. 
Observamos que o Regulamento do Serviço Móvel Pes-
soal, da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), 

já prevê a obrigatoriedade de serviços específicos. No 
entanto, a norma não tem sido efetivamente cumprida, 
muito provavelmente por despreocupação das opera-
doras na execução do serviço.

Na pessoa do Sr. Ministro Cesar Asfor Rocha, 
Presidente do STJ, parabenizo todo o Tribunal, incluindo 
seus novos funcionários, desejando que a experiência 
que ora agregam ao currículo profissional marque um 
tempo novo. Esperamos que o futuro confirme essa 
abertura ao surdo e às pessoas com deficiência de 
modo geral, em todos os setores da vida! Que novas 
e duradouras vagas de trabalho possam ser noticiadas 
e comemoradas, mas que elas surjam da consciência 
do empresariado e dos órgãos públicos, não porque 
empregar um percentual X é exigência de lei! Que 
empreguemos por acreditar no senso de responsabi-
lidade e na força de trabalho desses brasileiros, não 
por obrigação ou pela vantagem que se possa auferir 
nos impostos!

Muito obrigado.
Quero destacar, Sr. Presidente, que a lei, quan-

do trata da contratação de pessoas com deficiência, 
como li no texto, é muito clara ao dizer que são pes-
soas habilitadas ou reabilitadas para o trabalho. Esse 
percentual de pessoas com deficiência se refere a 
essas cotas de 2% a 5%, refere-se a iniciativas nas 
empresas privadas, dependendo do número de em-
pregados: se são duzentos empregados, são 2%; aci-
ma de mil empregados, são 5%. Além disso, toda lei 
prevê que, em concursos públicos, haja a destinação 
de um percentual de vagas de acordo com o edital de 
concurso, para que pessoas com deficiência também 
se habilitem.

Com a audiência pública de hoje cedo na Co-
missão de Educação, Cultura e Esporte, haverá, fruto 
dessa audiência, a propositura de iniciativas para que 
as pessoas tenham acesso à educação e, pela edu-
cação, tenham mais chances de conseguir o trabalho 
que merecem.

Além disso, quero destacar outra audiência públi-
ca, realizada na manhã de hoje, que tratou da pessoa 
autista, dos desafios nessa área, da participação da 
família e da comunidade. Que o cidadão autista e sua 
família também tenham todo o apoio que, por lei, por 
direito e por cidadania, merecem!

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 

Após brilhantes palavras do Senador Flávio Arns, va-
mos chamar um orador inscrito. O orador inscrito é o 
Senador Cristovam Buarque. 

Antes, porém, vamos ler o expediente.
Sobre a mesa, expediente que passo a ler.

É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – O 
expediente lido vai à publicação. 

Será feita a devida comunicação à Câmara dos 
Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Convidamos para ocupar a tribuna o Senador e Pro-
fessor Cristovam Buarque. S. Exª representa o PDT do 
Distrito Federal e a esperança de um País educado.

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

Srªs e Srs. Senadores, Sr. Presidente, Senador 
Mão Santa, pelos diálogos que nós temos tido aqui, 
especialmente nós que, talvez, estejamos entre aque-
les que estão permanentemente dialogando, tenho a 
impressão de que não preciso, aqui, Senador Geraldo 
Mesquita Júnior, dizer que tenho tido uma posição de 
independência, mesmo que o meu Partido, neste mo-
mento, faça parte do Bloco do Governo. 

Tenho feito críticas duras ao Governo no que se 
refere à maneira como conduz, de uma maneira lenta 
demais, na mesma velocidade dos Governos de an-
tes, o problema educacional brasileiro, dando apenas 
um aumento em relação às universidades, às escolas 
técnicas, mas não à educação de base, tendo deixado 
praticamente parado no que se refere à erradicação 
do analfabetismo, mas não posso deixar de entrar em 
uma polêmica que qualquer político mais esperto, como 
se diz, ficaria de fora. E entro nessa polêmica com a 
minha responsabilidade de cidadão brasileiro no que 
se refere à política externa do Governo Lula. 

O Governo Lula foi criticado há um mês ou me-
nos pelo fato de receber aqui o Presidente de Israel. 
Muitos disseram que a política de Israel na Palestina 
justificaria que o Governo brasileiro não fizesse um 
aceno, como foi feito ao Presidente de Israel. Outros 
criticaram o fato de o Presidente receber, na semana 
passada, o Presidente da Autoridade Palestina. Disse-
ram que o comportamento de alguns grupos políticos 
na Palestina não justificaria o Presidente Lula receber 
o Presidente da Autoridade Palestina. A partir dos úl-
timos dias, especialmente ontem e hoje, têm criticado 
fortemente o Presidente Lula e o seu Governo por te-
rem recebido aqui o Presidente do Irã.

Eu quero dizer que o papel de um governo é se 
relacionar com os outros governos e que eu vejo até 
como uma prova de maturidade do Brasil estarmos 
sendo capazes de receber presidentes, chefes de go-
vernos de linhas tão diferentes.

Agora mesmo estamos recebendo o Presidente 
da República Tcheca. Em uma semana, quatro pre-
sidentes vieram aqui. Não podemos negar que isso 
significa um amadurecimento da posição do Brasil no 

cenário internacional, que não começou no Governo 
Lula, que vem com o processo democrático, vem com 
o Presidente Sarney inclusive, quando fez as abertu-
ras para o Mercosul e fortaleceu as relações com a 
América Latina, vem sim com o Presidente Fernando 
Henrique Cardoso, quando ele espalhou, por intermé-
dio de suas posições, o nome do Brasil, mas temos 
que reconhecer, ou porque veio depois desses, ou por 
causa do seu carisma, ou por causa de uma ênfase 
muito grande, ou por causa do Ministro que tem ao 
lado, que é o Ministro Celso Amorim, o fato de que, 
nesses sete anos, o Brasil deu um salto nas relações 
internacionais.

Não somos mais um País como éramos antes. 
Nós estamos presentes e estamos sendo capazes e 
obrigados a receber dirigentes de países que podemos 
até ter sérias críticas a eles.

Claro, ninguém pode deixar de criticar o fato de 
o Presidente do Irã ter dito em algum momento – eu 
nunca vi onde – que o Holocausto não teria aconteci-
do contra o povo judeu. Essa é uma declaração que 
merece toda a ênfase do nosso protesto.

Claro que a gente tem razão de criticar o uso de 
uma força descomunal pelo governo de Israel contra a 
população da Palestina, em vez de procurar concentrar 
seu esforço especificamente naqueles que causavam 
os atos terroristas.

Claro que nós temos que criticar aquilo que os 
governos fazem de errado na nossa maneira de ver as 
coisas. Claro que podemos dizer, sim, que, no nosso 
ponto de vista, a perseguição no Irã aos bahá’is não 
é o que nós gostamos.

Agora, daí a negar ao Brasil o papel de receber 
esses presidentes, daí negar o papel de manter as boas 
relações comerciais com esse países, de, inclusive, 
tentar – o que pode parecer uma imensa pretensão 
–, fazer um esforço, ainda que pequeno para o Brasil 
e diante da força do mundo, para a paz entre esses 
povos lá distantes... Aí nós temos que reconhecer: a 
crítica a essa maneira de agir da política externa me 
parece uma falta de percepção, de algo que vai além 
do Governo e é algo que tem a ver com a Nação bra-
sileira, que tem a ver com o Estado brasileiro.

Eu não compactuo com muitas das posições de 
muitos dos presidentes e governantes de outros pa-
íses. E até sou crítico dos governantes do meu País! 
Agora, daí a querer fechar o Brasil, querer impedir que 
aqui venham aqueles que querem negociar, aqueles 
que querem apresentar suas posições, eu creio que 
aí há um erro.

Ao mesmo tempo em que o Presidente Lula re-
cebeu essas pessoas, tenho a impressão de que, 
nas suas falas, não cometeu um único erro, de que 
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o Ministro das Relações Exteriores não cometeu um 
único erro, de que, até aqui, ele manteve-se dentro da 
posição clara de representar a Nação, de representar 
o Estado brasileiro em um mundo confuso, em um 
mundo que não é o ideal como desejamos, em um 
mundo cujas posições são diferentes das nossas em 
diversos países. 

Eu poderia, Sr. Presidente, perfeitamente, ficar 
quieto, calado diante de um momento em que a polê-
mica tende a fazer com que você fique sempre mar-
ginalizado. 

Aqui, Senadora Marisa Serrano, durante a visita 
do Presidente Shimon Peres eu fiz uma nota no meu 
Twitter, dizendo: “O Presidente Peres de Israel acaba de 
fazer um discurso falando da paz”. Recebi uma quanti-
dade imensa de protestos, dizendo: “Como é possível 
dizer que ele fala de paz se lá no Oriente Médio existe 
um clima de guerra?” Mas ele falou de paz. E, aliás, fez 
um belo discurso. Quem estava aqui assistiu.

Ontem, na vinda do Presidente do Irã, aqui pelo 
menos onde foi recebido, ele falou de paz. Temos de 
falar a verdade. Se merece credibilidade ou não, é 
outro problema. 

Temos que reconhecer que a tentativa do Go-
verno brasileiro de se mostrar presente no mundo e, 
inclusive, de manter diálogo com dirigentes com os 
quais discorda – imagino que se não discorda em um 
aspecto, pelo menos em algum outro deve haver dis-
cordância –, tenho a impressão de que é uma posição, 
Senadora Marisa Serrano, correta do ponto de vista de 
quem representa o Estado e não a si próprio; de quem 
representa a Nação, e não o seu partido.

Por isso, em vez de ficar quieto, decidi dizer desta 
posição: não vejo por que o Brasil deveria se negar a 
manter diálogo com dirigentes dos quais cada um de 
nós pode ter todas as discordâncias. E, nessas rela-
ções, tem que manifestar as discordâncias, mas tem 
que reconhecer que essas pessoas estão represen-
tando seus países. 

Da mesma maneira que aqui, cada vez que se 
debate o ingresso da Venezuela no Mercosul, eu digo: 
eu não discuto a entrada do Chávez no Mercosul; eu 
discuto a entrada da Venezuela no Mercosul. Não tem 
jeito de o Presidente Chávez continuar Presidente por 
mais cem ou duzentos anos, não tem como. Agora, 
a gente tem certeza de que a fronteira da Venezuela 
com o Brasil vai durar mais mil anos. A gente tem que 
ter essa visão de longo prazo e de Estado.

Eu passo a palavra à Senadora Marisa, que pe-
diu um aparte.

A Srª Marisa Serrano (PSDB – MS) – Obriga-
da, Senador Cristovam. Concordo com V. Exª quando 
diz que o Presidente Lula, como Presidente de todos 

os brasileiros, como Chefe de Estado, deve receber, 
e pode receber, os outros Chefes de Estado sem ne-
nhum problema. O que me causa espécie, Senador 
Cristovam, é o que aconteceu principalmente ontem, 
não só receber o Presidente do Irã, mas dar aval a 
uma política de energia atômica que nós sabemos 
preocupante em todo o Oriente Médio. É dar aval à 
belicosidade. É o nosso País mostrar ao mundo que 
aceita esse tipo de energia, mesmo que o Presidente 
tenha dito que seja para energia limpa, mas nós sabe-
mos que o Irã está em uma área de extremo conflito 
no Oriente Médio. E isso nos causa espécie, porque 
não é assim que o Brasil sempre agiu, é justamente o 
contrário: é falar de paz e agir na paz também. Todos 
nós conhecemos o Irã, sabemos qual é a sua forma 
de agir, as mulheres iranianas devem sentir na pele 
a falta de liberdade que têm, são todas subalternas e 
sabem disso. Tenho lido muito a respeito e choca-me 
a questão de como as mulheres vivem no Irã. Tenho 
convivido muito com os Baha’is aqui de Brasília, de 
São Paulo e sei das angustias que eles passam por 
não terem liberdade religiosa no seu país, no país de 
fundação Baha’i. Além disso, é um país fundamentalista 
que tem pouca percepção da liberdade que os outros 
países podem ter, principalmente na religião. Queria 
externar a V. Exª e a todo o País que está nos vendo 
e ouvindo que não é a questão de o Presidente Lula 
ter recebido um Chefe de Estado, mas a forma como o 
fez. Parece-me que é um desrespeito também a todos 
esses que sofrem, que penam. E eu acompanhei o gru-
po Baha’i ao Itamaraty, pedindo que o Brasil solicitasse 
a libertação dos Baha’is presos por professarem uma 
filosofia que não é aquela que o Governo aceita. Então 
essas coisas doem. E eu gostaria muito que Presidente 
Lula pudesse tê-lo recebido, mas não desse o aval a 
questões como essas que nós estamos colocando e 
que V. Exª colocou também. Muito obrigada.

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) – 
Eu quero dizer que, se eu sentisse esse aval do Pre-
sidente Lula, eu protestaria contra o aval da mesma 
maneira que a senhora protesta, entendendo a vinda 
desse Chefe de Estado. Porque o que eu vi foram mui-
tas críticas à vinda do Chefe de Estado. Eu, inclusive, 
já levei reivindicação dos Baha’is à Embaixada irania-
na. Sou um defensor de todos que praticam a religião 
Baha’i, uma religião de paz, de amor, que merece o 
nosso respeito. 

É claro que a gente não pode tolerar a maneira 
como as mulheres são tratadas em muitos outros pa-
íses. Quando os presidentes desses países vêm aqui, 
ninguém se lembra de criticar, ninguém faz a menor 
ressalva. A gente tem que fazer essa crítica também. 
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Eu não estou emitindo juízo nem estou aqui para 
defender nenhum dos presidentes que aqui vieram. Não 
estou tampouco defendendo as posições do Presiden-
te Lula, salvo a posição de recebê-los. E quanto aos 
discursos que ele fez, eu tenho a impressão de que 
se mantiveram dentro dos limites. No que se refere à 
questão nuclear, eu acho que ele foi até bem explícito 
contra o uso de armas nucleares; ele foi bem explícito 
em defender que qualquer país possa fazer o que o 
Brasil faz aqui. Nós temos centrais nucleares, nós tra-
tamos o nosso urânio e temos na nossa Constituição 
a proibição de termos bombas atômicas. 

Nós temos pelo Estado de Israel um profundo 
respeito, todos nós, inclusive pela responsabilidade 
de um brasileiro na criação de Israel e pelo carinho 
que cada um de nós tem não apenas com os israelen-
ses, mas eu pessoalmente com os judeus em geral, 
que são pessoas responsáveis por grande parte dos 
avanços científicos e culturais da humanidade inteira. 
Talvez nenhum outro povo tenha dado uma contribui-
ção maior, proporcional ao número de seus indivíduos, 
para o pensamento mundial do que o povo judeu. Isso 
a gente tem que dizer, tem que reconhecer. 

Agora, as relações do Brasil com os Estados 
têm que ser com uma maturidade capaz de evitar um 
passionalismo que, nós últimos dias, vem acontecen-
do, dos que são contra receber aqui o Presidente de 
Israel e uma grande parte do movimento mulçumano, 
do movimento árabe se manifestou claramente. 

Eu recebi muitas manifestações quando elogiei 
o discurso feito pelo Presidente Peres nessa Mesa. 
E é em nome disso que estou dizendo: o Brasil não 
pode tratar as relações entre Estados como tratamos 
as relações entre pessoas.

Eu, inclusive, critiquei diversas vezes o Presiden-
te pelo fato de querer fazer política externa como se 
fosse política entre amigos. Não existe política externa 
entre amigos. Não existe política externa entre inimi-
gos. Existe política externa entre Estados.

Eu tenho impressão de que nesse sentido o Go-
verno Lula tem procurado acertar. Eu acho que tem 
errado na transformação de políticas de reforma social 
em políticas de assistência. Tem errado muito em fazer 
com que o Brasil tenha tido um retrocesso ideológico 
imenso. Desapareceram os debates em relação às pro-
postas. Até a Oposição não apresenta nenhuma alter-
nativa. A Oposição faz criticas, não apresenta alterna-
tivas. Esse retrocesso ideológico talvez seja o aspecto 
mais negativo dos oito anos do Governo Lula. 

Eu tenho a impressão de que, na política econô-
mica, o que ele fez foi dar continuidade a um sentido 
de responsabilidade que surgiu no Governo Itamar 
Franco, antes do Governo Fernando Henrique Cardo-

so, e é uma responsabilidade correta. Talvez a única 
inflexão que ele tenha dado tenha sido em política 
externa, no sentido de abrir a presença do Brasil nos 
mais diversos países e de transformar Brasília, de re-
pente, num centro de peregrinação de dirigentes dos 
diversos Estados do mundo. 

Como eu digo, hoje mesmo está aqui o Presiden-
te da República Tcheca, que obviamente não chama 
atenção, mas está aqui visitando o Brasil. 

Senador Geraldo Mesquita.
O Sr. Geraldo Mesquita Júnior (PMDB – AC) 

– Senador Cristovam Buarque, concordo com V. Exª 
que as relações de Estados não podem ser obstadas 
por questões que, mesmo de forma justificada, apa-
recem como uma nódoa, uma mancha num país ou 
noutro. Acho certíssimo o Presidente da República 
receber qualquer dignitário, qualquer mandatário. Fico 
desconfiado quando isso é feito de qualquer forma 
ao argumento que o Brasil tem, de qualquer maneira, 
que conseguir um assento permanente no Conselho 
de Segurança das Nações Unidas. Aí eu acho que a 
coisa não vai bem. Agora, a relação entre Estados é 
proveitosa, útil, em que pesem questões relativas a 
cada um que a população do mundo inteiro discute. 
A Senadora Marisa lembrou há pouco a situação dos 
Baha’is no Irã. Lembro a V. Exª, por exemplo, espero 
até que não seja verdadeira a notícia, mas colhi da 
imprensa brasileira a notícia de que cidadãos irania-
nos que se revoltaram contra o resultado das últimas 
eleições lá estão sendo condenados à prisão perpétua. 
Acho que o Presidente Lula manifestou-se – acho que 
V. Exª tem razão – acertadamente com relação ao di-
reito que tem o Irã de promover sua política de energia 
atômica desde que para fins pacíficos, como fazemos 
aqui. Agora, acho que o Presidente perdeu uma gran-
de oportunidade de, diplomaticamente, cavalheiresca-
mente, dizer ao presidente iraniano que observamos 
com muita preocupação que cidadãos iranianos sejam 
presos e condenados à prisão perpétua tão somente 
pelo fato de terem se insurgido contra um resultado 
eleitoral. Acho que, fazendo assim, ele passa a ideia 
de que essas relações entre Estados estão acima dos 
interesses particulares de cada um, como é o nosso 
caso, em relação ao propalado desejo – que não é 
mais nem um desejo, parece uma obsessão – de o 
Brasil conseguir um assento permanente no Conselho 
de Segurança da ONU. Se a relação é por uma razão 
como essa, Senador Buarque, acho que precisamos 
revê-la, porque aí ela está indo por um caminho equi-
vocado que pode dar em coisa que não agradará, no 
futuro, os brasileiros.

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) – Es-
tou mais de acordo ainda porque acho que o Conselho 
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de Segurança, hoje, é um objetivo secundário. As Na-
ções Unidas, hoje, não são um lugar onde se discu-
tem os grandes fatos, que estão muito mais na OMC 
e em outras entidades bilaterais, como o G-20, do que 
mesmo no Conselho. Não vale a pena fazer barganha 
nenhuma, mas muito menos para ter cadeira no Con-
selho de Segurança. Nisso, estou de acordo. Agora, 
no que concerne às relações bilaterais, às relações 
comerciais e à tentativa de influenciar – às vezes, as 
tentativas não são feitas nos discursos explícitos, mas 
nas conversas particulares, às quais a gente não tem 
acesso; não sei se houve ou não –, justifico.

Porém, não podemos deixar de protestar pelo 
que acontece com os bahá’is, protestar pela maneira 
discriminatória no tocante ao tratamento de gênero, 
protestar contra a negação do Holocausto, contra a 
ideia de negar a existência do Estado de Israel. Isso a 
gente tem que dizer, mas sem negar a relação entre 
os Estados e inclusive, quando for o caso, a visita de 
Chefes de Estado ao Brasil.

É isso, Sr. Presidente, o que eu tinha para di-
zer.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Convidamos agora para usar da palavra o Líder do 
PDT, que está inscrito, Senador Osmar Dias.

O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR. Como Líder. Pro-
nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Senador 
Mão Santa; Srªs e Srs. Senadores, mais uma vez, volto 
do interior do Paraná consciente de que falta muito, mas 
muito mesmo, para que possamos comemorar aquilo 
que tem sido divulgado como se todos os problemas 
nacionais já estivessem sido resolvidos.

Volto de uma região onde estão os agricultores 
familiares querendo vender o trigo, e nem preço para o 
trigo se tem! Segunda-feira passada me ligou o Ministro 
Reinhold Stephanes, pedindo para que, no Congresso 
Nacional, colocássemos no Orçamento R$700 milhões 
para que houvesse, por parte do Governo, a possibi-
lidade de comprar trigo, arroz e feijão. Meu Deus do 
céu, será que isso não foi previsto antes? Será que isso 
não foi calculado antes? Porque, para fazer estoques, 
para o cumprimento da política de preço de garantia 
para os produtores, o Governo tinha que ter o recur-
so! Agora vai ter que ser aprovado aqui, correndo, um 
recurso. E isso não é responsabilidade do Ministro da 
Agricultura. O Ministro da Agricultura, pelo contrário, 
está lutando para viabilizar esse recurso para cumprir 
aquilo que é obrigação legal do Governo: pagar o preço 
mínimo dos produtos. Nem trigo, nem arroz, nem fei-
jão têm preço, pelo menos o preço de garantia. E não 
tem dinheiro. O Governo não pode regular o mercado 
porque não tem dinheiro. 

Então, quando se fala assim: “nossa prioridade é 
a agricultura familiar”, vamos parar de conversa mole, 
de conversa fiada e vamos colocar em prática o dis-
curso. Essa coisa de discutir ideologia, essa coisa de 
falar ideologicamente “nós somos de tal linha”, isso já 
encheu o saco daqueles que estão no campo produ-
zindo e não estão tendo como vender sua produção 
em função da falta de cumprimento das regras esta-
belecidas pelo próprio Governo.

Aí, quando se fala que a agricultura familiar sus-
tenta os empregos no campo, porque são quatro mi-
lhões e quinhentas mil famílias de agricultores fami-
liares, isso fica muito bonito. Isso vira uma poesia no 
discurso de alguns. No Paraná, 382 mil famílias. Se a 
gente colocar, para cada família, dois trabalhadores, 
são nove milhões de trabalhadores no País só na agri-
cultura familiar. E é isso o que acontece. Estão lá. E 
eles estão empregando mais uma ou duas pessoas, o 
que vai dobrar esse número, praticamente. Mas parece 
que esses empregos, que estão aí, não necessitam de 
apoio, não necessitam do cuidado do Governo para 
que sejam mantidos. 

Então, mais uma vez, venho à tribuna para aler-
tar o Governo. 

No Paraná, são 218 Municípios que perdem po-
pulação há 20 anos. Fui verificar quais são esses 
Municípios. Senador Mozarildo Cavalcanti, dos 218 
Municípios, 214 – portanto, só quatro que não – são 
Municípios com menos de 10 mil eleitores. O que estou 
querendo dizer com isso? São Municípios que depen-
dem da base, da vocação econômica do Estado, que é 
a agricultura. Aí, fica essa “xaropice” de se dizer: “fulano 
defende o agronegócio; fulano defende a agricultura e, 
portanto, a gente precisa discutir ideologia.” Ideologia 
é colocar em prática as regras que são estabelecidas 
pelo próprio Governo; é pagar pelo trigo pelo menos 
o preço que o produtor paga para produzir; caso con-
trário, ele não vai mais plantar; ideologia é ouvir o que 
ouvi lá no sudoeste do Paraná, onde as famílias estão 
preocupadas agora. E, vejam: pequenas comunidades 
estão preocupadas com o crack, com a droga que está 
entrando na família e está destruindo o ambiente fami-
liar. E onde é que tem início o uso do crack, da droga, 
pelas crianças até e pelos jovens? Na escola. 

Ideologia é exatamente isto: é a gente oferecer 
na escola formação preventiva para se evitar que es-
ses jovens ingressem nesse vício maldito. A preven-
ção deve começar lá na escola, com a educação. A 
criança e o jovem têm que aprender o que é ser cida-
dão, o dever e o direito, mas, em vez disso, a gente 
vai discutir ideologia.

Ideologia é tirar um jovem do vício e colocá-lo de 
volta no seio da família, sadio, saudável, pensando em 
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estudar, pensando em trabalhar, pensando em cons-
tituir no futuro uma família. Isso é ideologia. Quando 
você tira um jovem do vício e da droga e devolve esse 
jovem para a família, esse é um ato ideológico da maior 
importância. Agora, a conversa mole, o discurso, isso 
é ideologia barata, que não constroi, que não resolve 
o problema de ninguém.

Todos os Estados, no meu entendimento, em 
especial o meu, não têm mais o direito de adiar o mo-
mento em que mães, pais, família possam ter um local 
seguro para onde encaminhar um jovem que tenha sido 
desencaminhado da vida pelo vício das drogas.

Creio que essa obrigação é do Poder Público, sim. 
Essa obrigação é do Governo, porque, Senador Mão 
Santa, quando alguém tem dinheiro para pagar pela 
recuperação do seu filho numa clínica particular, tudo 
bem, mas quando não se tem o dinheiro para pagar, 
é o Estado que deve, no meu entendimento, colocar à 
disposição da população clínicas de recuperação. Isso 
tem de ser feito em cada região, para que esses jovens 
não tenham, no descaminho, a desventura de nunca 
mais poderem voltar a ser jovens saudáveis, com ex-
pectativa de qualidade de vida e, sobretudo, com ex-
pectativa de vida em família. Sem ideologia. 

Também acho que a gente precisa preparar para 
os jovens ambientes em que eles se sintam mais res-
ponsáveis por aquilo que será o nosso futuro.

Hoje de manhã, alguém disse, num canal de 
televisão: “Se nós queremos um futuro melhor para 
as nossas crianças, para os nossos filhos, nós preci-
samos ver que filhos nós estamos entregando para o 
nosso futuro”.

E é isso. Se nós não dermos aos jovens a opor-
tunidade para que eles façam um curso de qualifica-
ção e de capacitação lá na região onde estão viven-
do, na vocação daquilo que é a economia regional, 
será muito difícil segurar esses jovens junto à família 
e eles vão ter de partir em busca de oportunidades, 
longe das famílias. 

A escola e os núcleos de capacitação profissio-
nal, de qualificação profissional, vão segurar o jovem 
perto da família. 

Eu visitei um pequeno Município chamado Cho-
pinzinho, no Paraná.

Senador Cristovam Buarque, V. Exª tem de visitar 
esse Município. Vou-lhe contar, em rápidas palavras, 
o que V. Exª vai ver no Município de Chopinzinho, de 
20 mil habitantes: primeiro, um exercício diário de ci-
dadania. Os estudantes chegam na escola e cantam 
o Hino Nacional – têm de cantar o Hino Nacional –, e 
cantam o Hino do Estado. Todas as crianças, todas – 
não 50%, 70%, mas 100% – , estudam na escola in-
tegral. Há educação integral para todas as crianças do 

Município de Chopinzinho. Na zona rural, visitei escolas 
com tele-salas, com toda a estrutura para que aqueles 
jovens que estão no ambiente rural possam continuar lá, 
mas tendo contato direto com a informática, com tudo 
aquilo que se aprende numa boa escola na cidade e 
com transporte escolar garantido pelo Município, pelo 
Prefeito municipal, o meu amigo Vanderlei Crestani, 
que não é do nosso Partido, é do PSDB.

Ele me disse: “Olha, não estou preocupado com 
o meu Partido ou com o seu Partido. Eu estou preo-
cupado com o que podemos fazer pelo futuro do nos-
so Estado.” Ele me ajudou a elaborar a proposta para 
o sudoeste do Paraná, coordenou a elaboração. Ele, 
sendo do PSDB, coordenou a elaboração do meu pro-
jeto, do projeto que quero apresentar no ano que vem, 
do Projeto Paraná.

Ele me mostrou as experiências de Chopinzinho 
na educação. 

Mas pensa que ele parou na escola em tempo 
integral? Não. Ele chamou as professoras e os profes-
sores da rede municipal e da rede estadual e disse: 
“Vamos combinar, aqui, quanto é que eu devo pagar 
por aula para que os jovens de Chopinzinho possam 
fazer o cursinho gratuito, o pré-vestibular.”

Então, eles saem do ensino médio e têm isso de 
graça na escola municipal. À noite, quando não há mais 
crianças estudando, os jovens vão para aquela esco-
la, onde podem receber o mesmo direito que os filhos 
daqueles que podem pagar por um bom cursinho na 
grande cidade, por alojamento, por um apartamento. 
Eles não precisam sair de Chopinzinho. Eles vão, em 
Chopinzinho, para a escola em tempo integral, quan-
do crianças, para a escola de ensino médio e para a 
escola-oficina, para aprenderem um ofício, uma pro-
fissão, a qualificação profissional. Então, da escola 
eles saem e vão para o núcleo de capacitação profis-
sional, com várias alternativas e opções para que eles 
possam escolher. Dali, eles vão fazer cursinho e não 
pagam, porque quem banca é o Município. E ganham 
os professores, porque, além do salário que eles estão 
recebendo do Estado ou do Município, eles têm uma 
complementação, recebendo por aquelas aulas que 
eles vão dar à noite. E fazem isso com muita satisfa-
ção, porque conseguem, com um cursinho público – 
eu não conheço outro em outro lugar –, competir com 
os mais renomados cursinhos do Brasil. 

Preparam-se para o vestibular e, aí, vão para Pato 
Branco, para Francisco Beltrão, para Dois Vizinhos, vão 
fazer as suas universidades, os seus cursos universi-
tários, para, exercendo o direito que todo jovem tem, 
formarem-se em um curso superior.

Lá, Senador Cristovam Buarque, eu vi um Pre-
feito, eleito pela terceira vez, com aprovação sabe de 
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quanto? De 96%! Está bem acima, até, do Presidente 
Lula. É preciso dizer para o Lula, e eu vou dizer para o 
Presidente Lula: “O Prefeito de Chopinzinho está com 
uma popularidade de 96%.” Noventa e seis por cento 
de aprovação! Eu acho que os 4% que o desaprovam 
até nem sabem o que está acontecendo no Municí-
pio, por isso desaprovam a sua administração, mas 
eu acho que não existe, em lugar nenhum do Brasil, 
uma aprovação tão alta.

Onde está o segredo? O Prefeito está adminis-
trando para oferecer oportunidades às crianças, aos 
jovens, às famílias, pensando nas pessoas. As obras 
grandiosas, ele as dispensou.

Só que eu vi uma outra coisa: ele levou uma estra-
da asfaltada, de 12km, até uma comunidade rural. Um 
agricultor humilde me disse: “Eu nunca vi um Prefeito 
fazer um asfalto para os agricultores”. Normalmente, 
fazem-no para uma grande indústria, para uma gran-
de empresa, mas para os pequenos agricultores? Mas 
ele levou! Eu disse: “Olhe, por esse asfalto, passa a 
educação; por esse asfalto, passa a cidadania, pas-
sa o respeito”. Essa obra é um sinal do respeito que 
o Prefeito dedica à sua população mais humilde, que 
vive no campo, mas que contribui com o alimento e 
com a renda. Daí, o Município consegue oferecer edu-
cação para todas as crianças, para todos os jovens e 
a qualidade de vida vai melhorando a partir disso que 
o Município oferece.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Quan-
tos habitantes, se me permite perguntar, Senador Os-
mar Dias?

O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – Não chegam 
a 20 mil habitantes. São quase 20 mil habitantes, mas 
é uma cidade, lá no Sudoeste do Paraná, colonizada 
em 1881. Ela não foi criada naquela época. Ela foi 
criada em 1945 ou 1947, mas essa estrada vicinal 
que foi asfaltada foi a picada por onde passaram os 
desbravadores do Sudoeste. Então, tem história, e ele 
resgatou essa história, construindo essa estrada para 
facilitar o acesso das pessoas da cidade para estudar. 
Foi esse o pensamento do meu amigo, o Prefeito Van-
derlei Crestrani, que, como eu, é agrônomo, mas está 
investindo tudo na educação e na saúde da gente de 
Chopinzinho.

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

fiquei pensando, quando observei as características 
de Chopinzinho... É esse o nome?

O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – Chopinzi-
nho.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT-SP) – Com 20 
mil habitantes, como descreve V. Exª, é uma cidade 

que tem, sobretudo na agricultura, um das principais, 
se não a principal fonte de riqueza. 

O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – Quarenta e 
oito por cento das pessoas moram, ainda, no campo. 

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT– SP) – No 
campo. Então, me veio à mente outro Município, este 
com sete mil habitantes, também de pequenos e mé-
dios agricultores. As principais fontes de riqueza são 
a agricultura, de pequeno e médio porte, mas também 
o turismo, sendo contabilizados ali 53 pousadas, 1200 
leitos, 32 restaurantes. Então, ali, no alto da Serra da 
Mantiqueira, os nove Vereadores, por consenso, recém-
aprovaram – e o Prefeito sancionou – a iniciativa de se 
realizar uma experiência, pioneira e única, de conces-
são de uma modesta – mas com o tempo será cada 
vez maior – Renda Básica de Cidadania. Justamente 
onde um prefeito – e por isso que eu lembrei – foi ten-
do a aprovação crescente: em 2004, eleito com 55% 
dos votos; em 2008, com 79,06% dos votos, portan-
to com grande legitimidade. Não chegou ainda, mas, 
obviamente, para ter ocorrido a terceira eleição, deve 
ter havido um interregno, porque só se pode duas se-
guidamente. Mas com tal aprovação e legitimidade é 
que ele propôs fazer de Santo Antônio do Pinhal, este 
município no interior de São Paulo, uma experiência 
pioneira da renda básica de cidadania. Se o Prefeito 
de Chopinzinho quiser fazer o mesmo, eu me coloco 
à disposição de ajudar.

O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – Obrigado, 
Senador.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Meus 
cumprimentos ao Prefeito de Chopinzinho . Se puder 
recordar o nome dele...

O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – Vanderlei 
Crestani.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Van-
derlei Crestani, pelas medidas tão positivas para se 
prover a boa educação para todos e inclusive ajudar 
a agricultura de Chopinzinho.

O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – Obrigado, 
Senador Suplicy. Vou recomendar a ele uma conver-
sa com V. Exª.

Ouço o Senador Cristovam Buarque. E aí eu en-
cerro, Sr. Presidente.

O Sr. Cristovam Buarque (PDT – DF) – Sena-
dor, eu fico feliz de vê-lo trazendo aqui um exemplo 
claro de que é possível fazer as coisas. Um exemplo 
de uma pequena cidade que se pode fazer em gran-
des cidades, talvez leve mais tempo. Pode-se fazer 
por bairros; não tem problema nenhum de uma cida-
de grande fazer isso por bairros. Eu até defendo mais 
por bairros do que por escolas isoladas, espalhadas 
na cidade. Então, eu quero que leve meus parabéns. 
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Aceito o seu convite para uma visita, vamos marcar 
a data. Pelo entusiasmo com que fala, espero que o 
senhor seja o próximo Governador do Paraná, para 
levar essa experiência ao Estado inteiro.

O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – Eu ia encerrar 
dizendo que o meu desejo era levar essa experiência 
de Chopinzinho para o Estado inteiro. Mas eu uso o 
aparte de V. Exª para dizer que, na missa de domin-
go, em Curitiba, o padre distribuiu um folheto em que 
havia uma afirmação de um movimento dos jovens, 
Senador Mão Santa, dizendo o seguinte: “precisamos 
fazer alguma coisa”.

Em Curitiba, cidade modelo para muitos, nós 
estamos assistindo ao assassinato de 540 jovens por 
ano, quase dois por dia. Curitiba é uma cidade que, 
como tantas outras, vive o medo, a preocupação e, 
sobretudo, a perplexidade do que fazer para enfren-
tar essa questão da violência, da criminalidade, que 
cresce entre os jovens.

Talvez a gente possa buscar em Chopinzinho uma 
lição do que fazer em Curitiba e em tantas cidades es-
palhadas pelo meu Estado e pelo Brasil afora. Começar 
com a educação integral para as crianças, continuar 
com a oportunidade de os jovens, no ensino médio, 
fazerem o curso técnico, oferecer o cursinho gratuito 
para os jovens que não têm como pagar o cursinho 
para ingressar na universidade; enfim, oferecer opor-
tunidades para as crianças e para os jovens.

Esse é um sonho, meu caro amigo Cristovam 
Buarque, que um dia, tenho certeza, vai se espalhar 
por todo o Estado do Paraná.

Obrigado, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 

Convidamos agora um orador inscrito. Estamos alter-
nando. O Senador Osmar Dias falou como Líder, e o 
orador inscrito é o Senador Papaléo Paes – PSDB do 
Amapá.

Quero anunciar, com muita honra, a presença 
do Líder Jonas Vieira, que é o 1º Secretário do Par-
tido Social Cristão do Piauí e candidato a Deputado 
Estadual.

O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP. Pronun-
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Senador Mão Santa, Srªs e Srs. Senado-
res, desde há muitos anos que os países dotados de 
belos recursos naturais e equivalentes obras do gê-
nio humano sabem que a indústria do turismo é uma 
das mais rentáveis fontes de recursos financeiros. E 
isso pelas duas pontas: a entrada de divisas com os 
turistas externos e a geração de empregos para os 
nativos. Além disso, as áreas e cidades inseridas no 
circuito turístico beneficiam-se com a melhoria de sua 
infraestrutura urbana, do transporte local e interurbano 

e do comércio local. Enfim, fazer turismo, ou melhor, 
produzir turismo é hoje um dos mais rentáveis negó-
cios do mundo.

No Brasil, Sr. Presidente, não é diferente, com a 
vantagem de que temos simultaneamente a natureza e 
a criação do homem como elementos abundantes para 
motivar turismo em todos os recantos do País.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o Estado 
do Amapá foi palco, no dia de ontem, do seminário 
estadual Desenvolvimento do Turismo na Amazônia, 
evento proposto pela nobre Deputada Federal Fátima 
Pelaes. Esse seminário foi importante para analisar o 
conjunto do potencial turístico da região amazônica e 
debater projetos específicos como a reestruturação 
aeroportuária, a melhoria da rede hoteleira e a capa-
citação de mão de obra ligada ao turismo. Tudo isso 
levando sempre em consideração a preservação am-
biental, característica singular do meu Estado.

Eu quero aqui, Sr. Presidente, fazer uma referência 
a essa questão aeroportuária, mais especificamente 
à questão ligada ao Aeroporto de Macapá. Eu solicito 
encarecidamente ao Sr. Presidente da Infraero e quero 
a boa leitura do Senhor Presidente da República Luiz 
Inácio Lula da Silva para que vejam o Amapá com o 
respeito que ele merece, porque a situação em que se 
encontra o Aeroporto de Macapá, uma obra parada há 
cerca de três anos, Sr. Presidente, com dinheiro públi-
co sendo ali deteriorado, jogado fora, é uma tristeza 
muito grande para nós.

Aí, Sr. Presidente, é que vemos o quanto o Norte 
do nosso País, principalmente os pequenos Estados, 
que têm uma composição de forças políticas menor do 
que os grandes Estados na âmbito da Câmara Federal, 
é desprezado, é menos atendido, é menos olhado.

Temos um aeroporto, Senadora Serys, que está 
parado há três anos. É uma obra grande, toda a infra-
estrutura de concreto já está pronta, mas, em função 
da corrupção que houve naquela questão ligada a uma 
determinada construtora, resolveram parar a obra. O 
Tribunal de Contas deu um parecer e a obra está pa-
rada, não temos notícia do andamento dessa obra.

Isso é um prejuízo enorme para a Nação. Tenho 
certeza absoluta de que, se o Senhor Presidente da 
República tomar conhecimento da realidade em que 
se encontra o aeroporto de Macapá, ele vai resolver 
essa questão, até por dó dos amapaenses. Realmen-
te não conseguimos entender, Senador Mozarildo, 
como a Infraero, com toda essa força que tem, com 
todo esse poder que tem para fazer reformas e mais 
reformas, tornando os aeroportos das grandes cida-
des altamente luxuosos, não pode fazer a conclusão 
do nosso aeroporto, que é um aeroporto pequeno, 
simples, deixando-o jogado às traças e às baratas, 
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com as críticas em cima de todos nós. E, mais ainda, 
nós passarmos, não digo, especificamente, o vexame, 
mas o constrangimento de vermos, a cada dia, nossos 
passageiros... Porque lá não temos... Não é questão de 
classe A, B, C, não. Todos, praticamente, viajamos de 
avião, devido à dificuldade que nós temos de utilizar 
transporte marítimo e à inexistência de ligação via ter-
restre. Então, não é uma questão de querer favorecer 
uma faixa privilegiada da população, não; são todos 
aqueles que usam os aviões.

Sr. Presidente, segundo notícias veiculadas no 
jornal Diário do Amapá do dia de hoje, a Secretária Es-
tadual de Turismo, Célia Brazão, reafirmou que existem 
projetos destinados a incrementar a atividade turística 
do Estado, reestruturando esse importante gerador de 
emprego e renda para o Amapá.

Por tudo isso, Sr. Presidente, eu quero ressaltar, 
mais uma vez, as qualidades e trunfos do Amapá como 
polo turístico de forte potencial de atração.

Situado nas bordas da Amazônia, junto ao Oceano 
Atlântico; fronteiriço com países de línguas diversas, 
como o francês, da Guiana Francesa, ou o holandês, 
do Suriname, o Amapá reúne características privile-
giadas para o desenvolvimento do turismo ecológico 
e do turismo de aventura.

Com luxuriante vegetação tropical amazônica, 
nosso Estado tem sua cobertura vegetal nativa pre-
servada em sua quase totalidade, pois é o detentor 
do menor índice de desmatamento de sua vegetação 
original – apenas 2%. 

A maior parte do seu território é ocupada por flo-
restas e o restante é composto por cerrado e várzea. 
No litoral, praias semivirgens se revezam com man-
guezais, formando a maior representação brasileira 
desse bioma, onde a mistura de água salgada e doce 
propicia a reprodução da cadeia alimentar de nume-
rosas espécies animais.

Nossa capital, Macapá, tem uma peculiaridade 
própria de poucas cidades do mundo: é a única capital 
de Estado brasileiro cortada pela linha do Equador.

Além disso, Macapá preserva a memória de nossa 
história em bem conservados monumentos que refle-
tem a obra do homem na formação cultural de nosso 
Estado. Nesse conjunto, destaca-se o belíssimo Forte 
de São José, na entrada da cidade, marco da influên-
cia francesa na cultura regional e um dos monumentos 
militares mais bem preservados em todo o País.

Muitos são os locais que representam a história 
do Estado do Amapá. A Igreja de São José de Maca-
pá, de 1761, é o monumento mais antigo da cidade e 
guarda ainda os antigos traços coloniais.

Na Casa do Artesão, é possível comprar cerâmica 
revestida com pó de manganês e artesanato indígena, 

cuja beleza ganha destaque nos armamentos produ-
zidos com madeiras nativas e a diversificada gama de 
utensílios e ornamentos confeccionados com dentes, 
ossos de animais, penas de pássaros, sementes e fi-
bras vegetais.

Situada em plena Amazônia, na beira do estuário 
do Amazonas, Macapá é lugar perfeito para se admi-
rar a passagem das aves migratórias vindas de outras 
partes do mundo, ou os flamingos, tucanos, guarás, 
tartarugas marinhas e de rio, exemplares de jacaré-açu, 
peixe-boi, tamanduá-bandeira e muitos outros.

Ali, de frente para a Ilha de Marajó, os maca-
paenses veem o rio Amazonas ganhar ares de mar 
nas praias da Fazendinha e do Araxá, preparando-se 
para desaguar no oceano e produzir as deslumbran-
tes pororocas.

Srªs e Srs. Senadores, o Estado do Amapá fez a 
opção de desenvolver o turismo sustentável como forma 
de preservar a qualidade de vida da população e, ao 
mesmo tempo, alavancar e economia local. Hoje,essa 
atividade é um dos mais promissores setores da eco-
nomia amapaense.

O Parque Nacional do Tumucumaque, por exem-
plo, é a maior unidade de conservação do mundo em 
área florestal tropical. No bloco oeste da área do par-
que, a floresta densa, com árvores emergentes, do-
mina as porções mais movimentadas do relevo local, 
a Serra do Tumucumaque.

Nos morros do tipo “pão-de-açúcar”, a vegetação 
é esparsa e com predominância de bromeliáceas e 
cactáceas. Tumucumaque tem uma fauna muito rica e 
pouco estudada, que vai desde espécies espetaculares 
de mamíferos, como a onça e a suçuarana, até as ara-
ras, marianinhas, jacus, beija-flores multicoloridos.

A região abriga as nascentes de todos os princi-
pais rios do Amapá, com destaque para o Oiapoque, 
o Jari e o rio Araguari. O rio Oiapoque faz a fronteira 
do Brasil com a Guiana Francesa, tendo um traçado 
retilíneo, encaixado em extensa fratura tectônica.

O rio Jari constitui a divisa entre o Estado do Pará 
e o Estado do Amapá. E o rio Araguari é o principal 
curso d’água do Amapá, gerando energia e fornecen-
do água para abastecimento urbano.

Srªs e Srs. Senadores, o Amapá, desde o lon-
gínquo período em que foi disputado por potências 
europeias como a França e a Holanda, que tentaram 
subtraí-lo ao domínio de Portugal, até sua lenta passa-
gem de Território a Estado federado, mantém intacta sua 
vocação para o ecoturismo e o turismo de aventura.

O aporte que esse segmento de atividade econô-
mica trará para o desenvolvimento do Estado é inegável 
e já faz parte da consciência das autoridades estaduais 
e começa a se consolidar no ideário do povo. Esse é 
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o caminho certo para que o turismo se torne um dos 
principais meios de alavancagem do desenvolvimento 
socioeconômico de nosso Estado. 

Por isso, convido meus nobres Pares, que ainda 
não conhecem as belezas do Amapá, a virem visitar-
nos e desfrutem de um dos mais belos pedaços da 
terra brasileira.

Aos brasileiros e brasileiras de todos os cantos 
deste País, que nos ouvem e nos assistem pela Rádio 
e pela TV Senado, eu, aqui neste momento, formulo 
o convite para virem conhecer as experiências que o 
turismo de aventura ou o turismo na natureza podem 
propiciar.

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

Após brilhante pronunciamento do Senador Papaléo 
Paes, estamos chamando aqui um líder. 

Antonio Carlos Valadares pediu para ser depois da 
Ordem do Dia. Agora, então, tem o Arthur Virgílio....

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Mas se V. Exª me conceder dez minutos, 
eu falarei agora.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Muito justo. Eu nunca lhe dei... Dez é a nota de V. Exª, 
o tempo eu nunca lhe cerceei. A minha razão de estar 
aqui é exatamente...

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – E 
tem o Arthur. V. Exª querendo, ele pode falar agora, e 
V. Exª, como pediu, depois.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Blo-
co/PSB – SE) – Pois não. Então, Arthur Virgílio. Arthur 
Virgílio.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Senador Arthur Virgílio, Líder. Nós estamos alternando, 
e ele ficou para depois da Ordem do Dia.

Arthur Virgílio é o Líder do PSDB. Aliás, das for-
ças oposicionistas. E eu quero dizer que as oposições 
estão fortes no Brasil. Aí desponta o candidato a ven-
cedor. Mas eu quero dar o testemunho de que ele tem 
muito a dever a V. Exª. 

V. Exª lutou, aqui, nesta arena política que é o 
nosso plenário, como um herói, para chegarem as opo-
sições à força que hoje elas estão atingindo no País.

O José Serra, que, pelo que tudo indica, será o 
próximo Presidente da República, entra devendo a V. 
Exª, porque foi V. Exª quem segurou a tocha das opo-
sições no Brasil. 

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Como 
Líder. Sem revisão do orador.) – Muito obrigado, Sena-

dor Mão Santa, pela forma sempre fraterna com que 
distingue este seu companheiro e amigo.

Mas, Sr. Presidente, gostaria de tocar em alguns 
pontos que julgo merecedores da atenção da Casa, 
pluripartidariamente. Estou falando de democracia, de 
rumos corretos, de justiça e vou ser bem pontual. Hoje, 
uma boa figura pública, que é o Ministro Juca Ferreira, 
da Cultura, foi à Comissão de Assuntos Econômicos, 
para discutir a pauta legislativa de seu Ministério. 

Eu, aliás – ele próprio confirma –, fui um dos Par-
lamentares a dar-lhe a opinião, Senador Antonio Carlos 
Valadares, de que ele deveria fazer uma audiência pú-
blica, para explicar pontos que estavam obscuros. Tenho 
muito carinho por ele. Sou cinéfilo como ele e tenho um 
carinho pessoal por ele, mas deparei com este folder, 
algo até suprapartidariamente errado, porque diz assim: 
“Vota Cultura” – e, aí, uma propaganda eleitoral muito 
clara: “Apoie o parlamentar do seu Estado que vota pela 
Cultura”. Aí, há um número imenso de Deputados Fede-
rais aqui e algumas chancelas. “Fórum Nacional da Cul-
tura”, isso pode, tranquilamente, patrocinar um folder, não 
vejo mal nisso. Mas há aqui “Câmara dos Deputados”, 
pedindo-se voto, aí não pode. E há aqui “Ministério da 
Cultura”, o que não pode – isso é crime de improbidade. 
E há “Governo Federal”, o que não pode. 

O Ministro, tenho certeza de que de boa-fé, disse, 
Senador Alvaro Dias, que não tinha saído do Ministério da 
Cultura o dinheiro. Vim saber agora pelo Senador Garibaldi 
Alves que ficou confirmado que o dinheiro saiu da rubrica 
da Presidência da República, do gabinete da Presidência 
da República. É uma propaganda eleitoral deslavada! 

Não estou referindo-me a PT ou a não PT, porque 
deve haver Deputado do meu, não vi, a letra é muito 
pequena. Mas há Deputado de todo matiz. O fato é que 
isso não pode. Mas eu disse: Ministro, não estou espan-
tado só com isso; estou espantado com outros pontos 
que devem ser trazidos à discussão neste País, a não 
ser que nós todos nos abaixemos, abastardemo-nos, 
abramos mão da independência, da altivez que não 
deve ficar ausente da personalidade de nenhum homem 
público que se pretenda sério neste ou em qualquer 
outro país. Eu disse: Estamos chegando a um nível de 
maniqueísmo tal, que nós aqui achamos normal fazer 
um filme com dinheiro de empreiteira que vive às cus-
tas do Governo e de outras empresas também, sobre 
um personagem vivo, que está no poder. 

O Marechal Dutra dizia: “No Governo não se ven-
de, nem se compra nada, porque quem quer vender 
alguma coisa para quem está no poder quer vender 
barato; quem quer comprar alguma coisa de alguém 
que está no poder quer comprar caro”. O Marechal Du-
tra era sábio; viveu a vida toda naquela casinha dele, 
na rua Redentor, em Ipanema, e sabia o que estava 
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fazendo. Ninguém jamais o acusou de envolvimento 
em qualquer coisa equivocada ou de má-fé. 

O fato é que saiu esse filme. Todo mundo está 
achando natural. Todo mundo está achando natural. 
Empreiteiras beneficiadas pelo Governo, clientes do 
Governo estão lá. O Brasil não está chocado com isso. 
O Brasil está embalado no que seria a popularidade de 
80% do Presidente, como se isso lhe desse o direito de 
tomar o gesto mais autocrático do mundo. Quando ele 
estava com a popularidade lá embaixo, no episódio do 
mensalão, e nós fomos contra o impeachment dele... 
Então, se fosse pelo mesmo raciocínio dele de que, 
quando está em cima, pode tudo, embaixo ele deveria 
ter sido posto para fora? Nós não raciocinamos assim.

Mas muito bem. Todo mundo acha que é natural 
isso. Eu queria tocar em outro ponto. Um debate alto 
como aquele que se deveria ter dado na CPI da Pe-
trobras, mas a máquina de propaganda do Governo 
dizia: “Quem quer investigar a Petrobras é impatriótico”, 
Senador Neuto. Então, não se pode investigar a Petro-
bras, é impatriótico. Em outras palavras, teoricamente 
é possível roubarem da Petrobras, porque investigar 
a Petrobras é impatriótico; então, se quem investiga a 
Petrobras é considerado impatriótico, dá para roubar 
à vontade na Petrobras.

Outro dado: discutir se a Petrosal é boa ou ruim 
para o País. Impatriótico. Não pode. Está querendo en-
tregar a Petrobras para os americanos. Discutir qualquer 
ponto essencial de Governo, o tal Fundo Soberano, 
que não vi até hoje para que serviu, é impatriótico. Ou 
seja, estou cansado desse maniqueísmo. 

Evito muito falar em qualquer questão familiar, 
mas essa questão de que vou falar agora não é fami-
liar, é uma questão pública. Estou esperando um des-
mentido muito enérgico. Uma pessoa muito próxima do 
Presidente, o filho do Presidente, teria feito um avião 
voltar para Congonhas, a dez minutos de pousar em 
Brasília, para recebê-lo e mais alguns convivas. 

Quer dizer, isso acontecia no Haiti do Baby Doc, 
do Papa Doc. Isso não é para acontecer numa demo-
cracia madura como a gente imagina que seja a de-
mocracia brasileira. Não dá para calar diante de certas 
coisas. Criou-se o mito de que não se pode falar nada 
que seja mais duro em relação a um Presidente que tem 
tanta popularidade, porque senão se perde eleição.

Então, se é assim, estou pronto para perder a 
eleição, estou pronto para ter meu mandato sacrifica-
do, porque não dá para eu achar normal o filho do rei 
mandar o avião voltar; não dá para eu achar normal 
que, se discuto Petrobras ou não Petrobras, estou sen-
do impatriótico, se discuto as questões preocupantes 
das Venezuela e voto contra a entrada da Venezuela 
no Mercosul – até porque uma área de livre comércio 

resolveria a questão meramente comercial –, estou 
prejudicando os negócios brasileiros. Ou seja, estão 
criando um clima em que é impossível ter opinião neste 
Congresso; fica difícil fazer oposição aqui.

E mais: eu fiz um apelo aos meus colegas da 
Comissão, para que meditassem sobre isso e caís-
sem na realidade da política macro, da política maior, 
que deve ser discutida e trabalhada por todos nós. Eu 
soube que, assim que saí, para surpresa minha – e, 
daqui a pouco, com certeza, ele aparece aqui –, o Se-
nador Mercadante vai e repete aquela história de que 
nós estávamos com inveja dos índices de pesquisa do 
Presidente Lula e que o Presidente Fernando Henrique 
não sei mais o quê. Uma coisa completamente aquém 
do debate que eu havia proposto.

E mais: o Ministro agora acaba de confirmar para 
o Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, 
o Presidente Garibaldi Alves, que o dinheiro era, sim, 
da Presidência da República. Ou seja, dinheiro oficial 
enfiado em uma propaganda eleitoral.

A defesa que o Ministro faz e fez não foi a mais 
forte. Ele dizia assim: “Mas aqui há Deputado de to-
dos os partidos”. Eu digo: não importa. O Senador 
Demóstenes disse: “Então, quero multar, no mínimo, 
os Deputados de todos os partidos que aí estão”. E 
disse mais: “Até do meu” – o dele. E digo a mesma 
coisa em relação aos Deputados do meu, do PSDB. 
Se há Deputado aqui, não se pode fazer propaganda 
com dinheiro público, não dá para fazer isso. A impres-
são que tenho é a de que estamos todos letárgicos. 
É como se fosse um regime em que há o culto à per-
sonalidade, em que há a grande estátua, em que o 
tamanho do Chefe de Estado se mede pelo tamanho 
dos retratos dele espalhados pelo País. Se brincarmos, 
chegaremos a isso. 

Eu me preocupo muito com o futuro. Não venho 
nunca para esta tribuna, para falar de eleição. Venho aqui, 
para combater esta história de fazer campanha eleitoral 
antecipada, ridícula, com dinheiro público, enfim.

Mas ainda digo mais aos senhores: do lulismo e 
das pessoas viáveis – eu jamais poderia desmerecer 
pessoas como o meu querido amigo Eduardo Suplicy, 
entre tantos valores que tem o PT. Mas das pessoas 
que são hoje, no realismo, viáveis para disputar uma 
eleição, eu não tenho dúvida de que no lulismo não 
sobra ninguém, a não ser o Lula. É o Lula, apenas – 
e o considero um animal político, homem de muitos 
méritos, muito inteligente.

Quando o compositor e intelectual Caetano Ve-
loso deu aquela declaração ao jornal O Estado de S. 
Paulo, dizendo que Lula era analfabeto, fui ouvido por 
aquele jornal e disse: “O Lula não é analfabeto de jeito 
algum. É uma pessoa de muito valor. É uma pessoa 
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culta, sim. Não é a cultura livresca nem a cultura reti-
línea, como a que a gente quer para os nossos filhos, 
mas é uma pessoa que conhece mais de cem países, 
que conhece uma porção de chefes de Estado pelo 
mundo a fora, que é capaz de falar sobre o quadro 
econômico brasileiro. Não é uma pessoa analfabeta, 
vamos ser sinceros com isso. 

Então, quero criticar nele isto aqui, por exemplo: 
a mania de fazer propaganda à vontade e de querer 
interditar o debate. Isso eu critico nele. Critico nele o 
fato de que, no governo dele, é possível fazer um avião 
voltar, a dez minutos do pouso, para buscar um parente 
dele. Isso não é uma coisa cabível. Eu não me sentiria 
bem, se não dissesse da tribuna que isso não pode.

E mais: se o Presidente fica irado com isso... Eu já 
ouvi dizer que o Presidente não quer que eu me eleja: 
sinceramente, não é questão, Senador Suplicy, de ele 
querer ou de não querer. Quem vai decidir mesmo é 
o povo do Amazonas. 

Agora, o preço que eu pago não é o de me si-
lenciar diante disso. Não é. O preço que eu pago não 
é o de silenciar. Não pago, aliás, preço nenhum. Eu 
vou sempre dizer tudo o que eu quero para quem eu 
quiser, no momento em que eu achar que devo dizer, 
porque não vale a pena ser um Parlamentar de espi-
nha curvada ou uma oposição que não é capaz de se 
impor como oposição.

Vamos ser bem francos, vamos ser bem honestos, 
vamos ser bem claros. Está-se criando um clima em 
que o pecado mais fundamental é alguém dizer qual-
quer coisa que contrarie a orientação fundamental que 
vem do Palácio, porque o Presidente tem 80%. Quando 
ele estava no chão, com aquela história do mensalão, 
então se podia chutá-lo feito cachorro morto. Àquela 
altura nós o poupamos. Agora, de repente, estabelece-
se uma falsa regra de democracia. Então, quem está 
com 80% de popularidade pode mandar avião voltar 
para pegar não sei quem, pode gastar dinheiro público 
desse jeito Stroessner...

O Sr. Mário Couto (PSDB – PA) – V. Exª me con-
cede um aparte, Senador?

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Com 
muita honra.

O Sr. Mário Couto (PSDB – PA) – Senador Arthur 
Virgílio, V. Exª falava, fala, e eu escuto atentamente. Aqui 
eu estava anotando o que V. Exª falava e estava racio-
cinando. Olhe, Senador, a CPI da Petrobras o Governo 
não deixou avançar. Aí, eu estava pensando aqui: o que 
adianta... Nós estamos numa ditadura política clara, Se-
nador, claríssima, cristalina. O que adianta eu me esfor-
çar para fiscalizar o Dnit? Com a assinatura de mais de 
trinta Senadores, eu luto para a CPI começar a funcionar. 
Aí eu pergunto a V. Exª: o que adianta? Se o Governo 

dá suporte para que se cometam irregularidades neste 
País, e nós não temos a liberdade – a palavra é essa Se-
nador –, a liberdade de fiscalizar, a liberdade democráti-
ca de fiscalizar, o que diz o Pagot em uma hora dessa? 
Posso roubar. Tenho proteção; o rei me ampara. Então, 
por isso, outro dia eu disse na tribuna: Rouba, Pagot! 
Rouba, porque tu és protegido. Neste País pode roubar. 
E o rei protege, Senador. Ora, Senador, olhe o absurdo 
a que chegamos – esse do avião é um absurdo, agora 
olhe outro: o Governo não quer mais que o Tribunal de 
Contas da União fiscalize as suas obras. Pela vontade 
do Governo, o Tribunal seria fechado. Olhe aonde chega-
mos! O que pensa Serzedello Corrêa, lá em cima? O que 
pensa o meu conterrâneo paraense Serzedello Corrêa, 
que criou os Tribunais para fiscalizar os governos? Em 
resumo, hoje o Poder Legislativo é um poder meramente 
simbólico para fazer o que V. Exª está fazendo e o que eu 
faço todos os dias: mostrar à Nação o momento por que 
passa o País. Fora isso, não nos deixam com a liberdade 
que se diz que há neste País, com a democracia que se 
diz que há neste País. Para mim, tudo isso é balela! Não 
existe democracia nem liberdade política neste País. O 
que podemos fazer é isto o que V. Exª faz na tarde de 
hoje: não ficar calado. Meus parabéns!

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Muito 
obrigado, querido amigo Senador Mário Couto.

Encerro, Sr. Presidente, exatamente respondendo 
ao aparte do Senador Mário Couto e agradecendo ao 
Senador Valadares pela deferência de me ter cedido 
a vez que era dele.

Mas eu vou dizer de maneira muito tranquila que 
o que se tem feito com as CPIs aqui é algo que serve 
de mal exemplo para os governos que virão; governos, 
Senador Cristovam, que poderão ser do meu partido, 
poderão ser do partido de V. Exª, poderão ser de algum 
partido da base do Governo, qualquer coisa parecida. 

Eu não conheço nenhum governo que goste de ser 
investigado. Não conheço nenhum. Eu conheço um que 
se insurge, claramente, contra a investigação, que diz 
que a imprensa não deve opinar, que a imprensa deve 
noticiar; ou seja, quem noticia apenas sem opinar não é 
a imprensa brasileira, é o Diário Oficial. Esse é que diz: 
nomear fulano, demitir fulano. Essa é a imprensa acrítica. 
A outra imprensa tem de ser, necessariamente, crítica, se 
é que estamos falando de uma democracia. Ao mesmo 
tempo, tenta amordaçar o Tribunal de Contas da União, 
dizendo que até aceita fiscalização de obras feitas, de 
obras prontas, obras acabadas. Obras acabadas? Quem 
é que vai depois propor a demolição de uma obra se for 
constatada a irregularidade dela? Eu pergunto: qual a di-
ficuldade de se fazer uma obra sem irregularidade, uma 
obra com os editais corretos, com respeito aos princípios 
da ética pública? Se é assim, vamos para o terceiro item, 
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que é a questão das CPIs. Das últimas, a gente perce-
beu uma CPMI dos Cartões Corporativos, em que havia 
umas pessoas de muito valor...

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Já 
concluo, Presidente.

E havia umas pessoas que estavam escaladas para 
gritar, para berrar, para criar confusão. Se essa moda 
pega... Isso já é muito grave. Se essa moda pega, já é 
gravíssimo; se essa moda pega, o próximo governo vai 
colocar gente para gritar e não deixar investigar coisa al-
guma. Mas o governo aperfeiçoa; agora, é não aprovar 
convocação de ninguém, é não aprovar quebra de sigilo 
de quem quer seja. É simplesmente desmoralizar, des-
montar o instituto da CPI, que é um instituto secular, que 
nasceu na Inglaterra, que é a mãe do Parlamento saxôni-
co e anglo-saxônico. Portanto, é uma regra respeitada há 
séculos pela Inglaterra e que faz parte da nossa tradição, 
porque nós descendemos diretamente, em termos par-
lamentares, da tradição inglesa. Então, muito bem. Não 
adianta mais fazer CPI. Agora, o próximo governo pode 
gostar; e o outro governo pode gostar também. E, se o 
outro gostar também, Senador José Agripino, nós não 
vamos termais CPIs neste País, porque vai ser muito fácil 
um governo que disponha de ampla maioria...

(Interrupção do som.)

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – …
simplesmente não permitir investigações.

Eu entendo que está na hora de uma reflexão mui-
to profunda. O Presidente precisa aterrissar, o Governo 
dele precisa aterrissar, sua base parlamentar precisa 
aterrissar, passar a ver o País real, não viver de ilusões, 
de momentos, que são momentos fugazes, e procurar 
evitar fatos como estes: dinheiro público jogado fora. 
É uma bela tese – pode-se discutir qualquer projeto 
desses –, mas a linguagem é ufanista, a linguagem é 
equivocada, a linguagem é de propaganda. E aqui está 
dinheiro público gasto em ligação com eleição, o que 
pode gerar ações por crimes de improbidade para os 
responsáveis. E o Ministério da Cultura admitiu que é 
responsável pelo gasto – pequeno ou grande, não sei 
o que foi –, mas o fato é que há um hábito que está le-
vando ao autoritarismo; e o autoritarismo é primo-irmão 
dos costumes dissolutos, que, traduzidos em miúdos, a 
gente entende que são os costumes da corrupção. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

Durante o discurso do Sr. Arthur Virgílio, 
o Sr. Mão Santa, 3º Secretário, deixa a cadeira 
da presidência, que é ocupada pela Sra. Serys 
Slhessarenko, 2ª Vice-Presidente.

A SRª PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/
PT – MT) – Obrigada, Senador Arthur Virgílio.

Com a palavra, pela inscrição, o Senador Augus-
to Botelho. (Pausa.)

Logo após o uso da palavra pelo Senador Augus-
to Botelho, falará o Senador Antonio Carlos Valadares, 
pela Liderança do PSB. (Pausa.)

O Senador Augusto Botelho, que havia permu-
tado comigo, vai assumir a Presidência e eu vou usar 
da palavra.

A Sra. Serys Slhessarenko, 2ª Vice-Pre-
sidente, deixa a cadeira da presidência, que 
é ocupada pelo Sr. Augusto Botelho.

O SR. PRESIDENTE (Augusto Botelho. Bloco/PT 
– RR) – Com a palavra a Senadora Serys Slhessarenko, 
por ordem de inscrição, por permuta comigo.

A SRª SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT – 
MT) – Obrigada, Senador Augusto Botelho, que, nes-
te instante, preside a sessão por permuta conosco na 
tarde de hoje.

O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) – 
Senadora Serys, só um momento, por favor. Eu queria 
interrompê-la só para anunciar a presença no nosso ple-
nário do Sr. Sebastián Piñera, candidato a Presidente do 
Chile nas eleições que vão se realizar no próximo do dia 
3 de dezembro, acompanhado também do Senador Juan 
Antonio Coloma, que, então, nos visitam. Eles estiveram, 
agora, há pouco, com o Presidente Sarney e nos visitam 
nesta tarde. Muito obrigado, Senadora.

O SR. PRESIDENTE (Augusto Botelho. Bloco/
PT – RR) – Com a palavra, novamente, a Senadora 
Serys Slhessarenko.

A SRª SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT – MT. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da orado-
ra.) – Muito obrigada, Senador Augusto Botelho.

Quero dizer da satisfação de recebermos os vi-
sitantes, neste momento, em nosso plenário.

Srªs Senadoras e Srs. Senadores, senhoras e se-
nhores, em 20 de novembro de 1695, as forças do es-
cravagismo finalmente conseguiram assassinar Zumbi, 
encerrando quase um século de resistência do Quilombo 
dos Palmares. Sabiam elas, contudo, que mais importante 
que matar o homem era erradicar o símbolo, pois o exem-
plo da sua bravura e a semente das ideias libertárias dos 
quilombolas já se haviam espalhado pelas senzalas do 
Brasil. Assim, com esse intuito de erradicar definitivamente 
o símbolo de luta pela liberdade encarnado por Zumbi, 
decidiu o então Governador de Pernambuco, Caetano de 
Melo e Castro, adotar uma providência tétrica: determi-
nou que a cabeça do herói fosse colocada em um poste 
no lugar mais público da cidade, a fim de aterrorizar os 
negros, que julgavam ser Zumbi imortal.

    335ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



61444 Quarta-feira 25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009

Hoje, decorridos 314 anos do martírio desse ícone 
da resistência negra ao escravismo, podemos afirmar, 
com absoluta convicção, que aquela autoridade colo-
nial falhou em seu propósito. Zumbi vive, senhoras e 
senhores! Aquele que foi o poderoso Governador de 
Pernambuco não passa de uma referência desbotada 
nos livros de História. Já o negro-rei, o grande lutador 
da liberdade, permanece muito vivo, como a principal 
referência no combate ainda inconcluso por um Brasil 
em que todos sejam efetivamente iguais. Zumbi é o 
exemplo no qual se espelham milhões de jovens bra-
sileiros – principalmente os negros – na batalha coti-
diana pela afirmação de seus direitos.

A conquista da liberdade formal pelos escravos, 
em 1888, nem de longe representou sua verdadeira 
emancipação. A chaga representada pela escravidão 
na história deste País projeta seu legado de iniquida-
des até os dias de hoje, expressando-se na cruel dis-
criminação que é não apenas percebida no dia a dia 
de nossas relações sociais, mas que está igualmente 
plasmada, de modo insofismável, nas estatísticas.

Decorridos mais de três séculos da morte de Zumbi, 
dados levantados pelo Instituto de Pesquisas Econômicas 
Aplicadas (Ipea) demonstram, com clareza, a desigual-
dade que ainda caracteriza a sociedade brasileira, em 
detrimento da vasta população negra e parda de nosso 
País. Os negros recebem, em média, 53% do salário dos 
não negros. Sua escolaridade média é de 5,8 anos, em 
contraste à de 7,7 anos dos não negros. Negros e negras 
ocupam 60,3% dos empregos na agricultura, 57,9% na 
construção civil, 59,1% nos serviços domésticos. Real-
mente, é muito grande, é muito significativa a diferença 
de emprego entre negros e não negros em nosso País. 
Há, sim, com certeza, senhores e senhoras que nos 
veem e que nos ouvem, uma discriminação que, em 
nosso País, perdura até os dias de hoje com os negros, 
esses que, com certeza, ajudaram, contribuíram de for-
ma fundamental para a construção dos alicerces do de-
senvolvimento do nosso Brasil. Ainda de acordo com o 
Ipea, 55% do trabalho não remunerado e 55,4% daquele 
realizado sem carteira assinada são representados por 
negros e negras.

Sr. Presidente José Sarney, Srªs Senadoras e Srs. 
Senadores, a luta de Zumbi é parte destacada da luta do 
povo negro na diáspora. A chegada dos primeiros navios 
negreiros no Brasil marcou também a chegada da forte 
resistência contra a escravidão. Até hoje, a história do 
povo negro no Brasil tem sido de luta contra a discri-
minação racial em suas mais diversas manifestações. 
Senhoras e senhores, importa dizer, porém, que essa 
luta só não foi maior que a contribuição desse povo no 
crescimento e no desenvolvimento do Brasil em suas 
várias fases históricas. A força de trabalho dos negros 

movimentou os sucessivos ciclos de nossa economia. 
As contribuições da matriz africana incorporaram-se 
de forma inextricável à nossa cultura, criando uma das 
sociedades mais exuberantes do planeta.

O sincretismo é, sem sombra de dúvida, a marca da 
cultura do Brasil, uma cultura forjada, senhoras e senho-
res, também com contribuições das mais diversas etnias 
africanas, trazidas no período da escravidão. Trata-se de 
uma cultura, enfim, que é síntese das contribuições dos 
muitos povos que escolheram este território para viver 
ou que para cá foram trazidos como cativos.

A riqueza da contribuição cultural africana na 
formação da cultura brasileira fica patente nas mani-
festações populares do Brasil. É uma contribuição que 
se mostra na religião, no batuque do samba, na capo-
eira, na culinária, na moda, na língua. Está em todo 
o arcabouço cultural brasileiro. São esses elementos 
trazidos pelos negros escravos e adaptados por eles 
ao meio que encontraram no Brasil que chamamos 
“cultura afro-brasileira”. 

De particular beleza e significado é a contribuição 
trazida pela mulher negra. Entre uma infinidade de no-
mes, não posso deixar de recordar alguns. Lembro aqui 
de Dandara, mulher de Zumbi, guerreira valente que, 
além de atuar ao lado do companheiro na defesa do 
Quilombo, lá trabalhou pela manutenção da cultura de 
matrizes africanas até a sua morte heroica, suicidando-
se para não retornar à condição de escrava.

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)

A SRª SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT – 
MT) – Eu pediria mais três minutos, Sr. Presidente.

Anastácia foi filha do estupro de uma princesa afri-
cana por um comerciante português. Mulher de grande 
beleza e personalidade forte, tinha plena consciência da 
injustiça e crueldade da escravidão, tendo muitas vezes 
ajudado os escravos quando eram castigados; em ou-
tras oportunidades, facilitou-lhes a fuga. Um dos poucos 
fatos conhecidos de sua vida traz a marca da violência 
característica do regime escravocrata: durante dois anos, 
foi obrigada a usar uma mordaça de ferro na boca, que 
era retirada apenas para que se alimentasse.

Chica da Silva tinha o perfil de uma mulher de 
personalidade e era uma autêntica líder feminina, 
conquista quase inacreditável em uma época marca-
da pela mais cruel discriminação. Habitante do Arraial 
do Tijuco, atual distrito de Diamantina, era uma das 
poucas escravas que sabia ler e escrever. Libertada 
por determinação do contratador de diamantes João 
Fernandes de Oliveira, foi mãe zelosa, garantindo que 
seus treze filhos tivessem excelente educação. Um de 
seus filhos tornou-se padre. Jamais se resignou com o 
preconceito de que seus filhos eram alvos.
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Do tempo presente, não posso deixar de mencio-
nar a extraordinária figura de Benedita da Silva, nos-
sa Benê. Mulher negra, pobre e favelada, conseguiu 
graduar-se em Assistência Social e licenciar-se em 
Estudos Sociais. Após exercer a Vereança no Rio de 
Janeiro, elegeu-se, em 1986, a única Constituinte negra. 
Reelegeu-se Deputada em 1990 e, em 1994, tornou-se 
a primeira mulher negra a ocupar uma cadeira nesta 
Casa, com mais de 2,2 milhões de votos. Depois, foi 
a primeira mulher negra a governar o Estado do Rio 
de Janeiro. Em 2003, já no Governo Lula, assumiu a 
Secretaria de Assistência e Promoção Social, com sta-
tus de Ministra, tornando-se a primeira mulher negra a 
atingir essa posição na política brasileira.

Finalizando esse pequeníssimo rol de extraor-
dinárias mulheres negras, escolhidas entre muitas 
outras que eu poderia mencionar, devo dizer algumas 
palavras, Sr. Presidente, sobre Tereza de Benguela, 
que viveu na histórica cidade de Vila Bela da Santíssi-
ma Trindade, primeira capital do meu Estado de Mato 
Grosso. Exemplo de garra e competência na luta contra 
a opressão, Tereza de Benguela foi líder quilombola 
no século XVII. Esposa de José Piolho, que chefiava 
o Quilombo do Quariterê, Tereza assumiu o comando 
quando seu marido morreu. Líder implacável e obstina-
da, valente e guerreira, Tereza de Benguela comandou 
uma comunidade de três mil pessoas e ficou conhecida 
como a Rainha Negra do Pantanal.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, foi pensando 
em todas essas exemplares mulheres negras que apre-
sentei projeto de lei objetivando instituir o Dia Nacional 
de Tereza de Benguela e da Mulher Negra, a ser come-
morado anualmente no dia 25 de julho. Acredito que a 
iniciativa é importante, senhores e senhoras. Infelizmente, 
meu tempo está terminando, mas quero dizer que a esco-
lha do dia 25 de julho para a efeméride é motivada pela 
celebração, nessa data, do Dia Internacional de Luta da 
Mulher Negra da América Latina e do Caribe, conforme 
deliberação adotada, em 1992, durante o I Encontro de 
Mulheres Afro-Latino-Americanas e Caribenhas, realizado 
em Santo Domingo, na República Dominicana.

Acredito que as mulheres carecem de heroínas 
negras. Carecemos de heroínas negras que reforcem 
o orgulho de sua raça e de sua história, carecemos 
de exemplos nos quais possamos nos espelhar para 
nossas batalhas cotidianas.

Ao encerrar esta minha fala alusiva ao Dia da Cons-
ciência Negra, devo destacar a importância da aprova-
ção do Estatuto da Igualdade Racial e da Lei de Cotas 
nas Universidades. São dois diplomas legais que muito 
haverão de contribuir para a inclusão definitiva do negro 
na sociedade brasileira. Precisamos avançar com medi-
das como essas se desejamos, de fato, mudar a visão do 

negro que predomina na nossa sociedade. Já é passado 
o tempo de os negros e negras brasileiros deixarem de 
ser olhados como serviçais e passarem a ser vistos como 
cidadãos, deixarem de ser encarados como empregados 
para serem percebidos como iguais nessa sociedade.

As ações afirmativas são o caminho a ser trilhado 
para a valorização da raça negra, assegurando o reco-
nhecimento de seu papel preponderante na construção do 
Brasil e de nossa identidade cultural, social e religiosa.

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigada.

Durante o discurso da Sra. Serys Slhes-
sarenko, o Sr. Augusto Botelho deixa a cadeira 
da presidência, que é ocupada pelo Sr. José 
Sarney, Presidente.

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

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Peço 
a palavra pela ordem, Sr. Presidente.

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

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu 
gostaria de pedir a V. Exª um favor. Primeiro, quero 
registrar aqui o falecimento da Srª Maria Eneida An-
toni de Borborema, no Estado do Amazonas. É uma 
senhora do maior respeito, que ficou viúva muito cedo 
e que criou seus filhos com muita honradez. Foi mui-
to triste para mim participar do seu sepultamento. Ela 
tem laços familiares com uma tia minha, esposa de 
um falecido irmão de meu pai. Estou encaminhando à 
Mesa a formalização disso.

Segundo, quero dizer que me sinto devedor do Se-
nador Antonio Carlos Valadares, porque S. Exª permitiu 
que eu falasse antes dele na pressuposição de que S. 
Exª falaria antes da Ordem do Dia. Não sei se S. Exª 
falará após a Ordem do Dia, que não será demorada.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Vai falar após a Ordem do Dia.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Mas 
me sinto devedor do Senador do Senador Valadares. 
Gostaria que S. Exª se pronunciasse. S. Exª cedeu-me 
sua vez, e, aqui, estou com remorsos por ter falado 
antes dele.

V. Exª falará após a Ordem do Dia, Senador Va-
ladares?

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) – 
Senador Arthur Virgílio, informa-me o Senador Mão Santa 
que S. Exª acordou que falará após a Ordem do Dia.
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O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Então, 
Sr. Presidente, encaminharei, daqui a pouco, a forma-
lização do voto de pesar.

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

– Senador Arthur Virgílio, a Mesa se associa ao sen-
timento de V. Exª.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Sr. Presidente, esclareço que estou inscrito 
para falar após a Ordem do Dia. Agradeço a V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– A Mesa tem conhecimento da vontade de V. Exª.

Sobre a mesa, pareceres que passo a ler.

São lidos os seguintes:

PARECER N° 2.114, DE 2009

Da Comissão de Assuntos Econômi-
cos, sobre a Mensagem n° 238, de 2009 (n° 
923, de 16-11-2009, na origem), do Presidente 
da República, que encaminha pleito do Mu-
nicípio de Ponta Grossa (PR), para contratar 
operação de crédito externo, com garantia 
da República Federativa do Brasil, com o 
Banco Interamericano de Desenvolvimento 
(BID), no valor total de até US$7.500.000,00 
(sete milhões e quinhentos mil dólares dos 
Estados Unidos da América), de principal, 
destinada ao financiamento do “Programa 
de Melhoramento da Infraestrutura Urbana 
do Município de Ponta Grossa/PR”.

Relator: Senador Eliseu Resende
Relator ad hoc: Senador Francisco Dornelles

I – Relatório

Com a Mensagem n° 238, de 2009, o Presidente 
da República submete à apreciação do Senado Federal 
pleito do Município de Ponta Grossa, Estado do Para-
ná, solicitando autorização para contratar operação de 
crédito externo, com garantia da União, com o Banco 
Interamericano de Desenvolvimento (BID).

Os recursos oriundos da presente operação de 
crédito destinam-se ao financiamento do “Programa de 
Melhoramento da Infraestrutura Urbana do Município 
de Ponta Grossa/PR”, cujo objetivo geral é melhorar a 
qualidade de vida da população do município de Ponta 
Grossa; mediante o financiamento de investimentos em 
Infraestrutura básica e social que permitam aumentar 
a qualidade e cobertura dos serviços para a população 
em geral, bem como financiar ações para a melhoria 
da gestão municipal.

O Programa contará com investimentos orçados 
em aproximadamente US$15,0 milhões, sendo US$7,5 

milhões financiados pelo BID e US$7,5 milhões prove-
nientes da contrapartida municipal, a serem desembol-
sados no período 2009 a 2011, conforme informações 
da STN, às fls.20-21 do processado.

A operação de crédito está inserida no “Programa 
Procidades”, lastreado em “um mecanismo creditício 
cujos desembolsos podem ser realizados em reais, desti-
nado a municípios brasileiros com o objetivo de financiar 
projetos municipais de desenvolvimento urbano”.

O Banco Central do Brasil (BACEN) credenciou a 
operação de crédito externo sob exame, estando, por-
tanto, suas condições financeiras incluídas no Sistema 
de Registro de Operações Financeiras (ROF) do Bacen, 
conforme TA481031. Consoante o Ofício n° 244/2009/
Desig/Dicic-Sured, de 9 de outubro de 2009, o Bacen 
prorrogou o prazo de validade do credenciamento da 
operação por trezentos e sessenta dias.

As condições financeiras do empréstimo são as 
usualmente praticadas pelo BID. De acordo com estima-
tivas da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), o custo 
efetivo desse empréstimo deverá ser da ordem de 4,87% 
a.a., considerado aceitável por aquela Secretaria.

II – Análise

A Secretaria do Tesouro Nacional (STN) e a Pro-
curadoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) emiti-ria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) emiti-a-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) emiti-
ram pareceres favoráveis ao pleito e à concessão de 
garantia da União.

Nos pareceres da STN, são fornecidas informa-
ções acerca da situação do Município de Ponta Gros-
sa no que diz respeito ao cumprimento das exigências 
e condições estipuladas nas Resoluções nos 40 e 43, 
de 2001, e 48, de 2007, do Senado Federal, e na Lei 
Complementar n° 101, de 2000 (LRF).

Especificamente quanto à concessão de garantia, 
esses normativos determinam que a União observe, dentre 
outras, as seguintes condições prévias à sua prestação:

a) oferecimento de contragarantias suficientes 
para o pagamento de qualquer desembolso que a União 
possa vir a fazer se chamada a honrar a garantia;

b) cumprimento, pelo tomador do empréstimo, dos 
compromissos tributários, financeiros e fiscais assumi-
dos para com a União e com as entidades controladas 
pelo Poder Público Federal.

A STN, de acordo com o Parecer Gerfi/Coref/
STN n° 719, de 23 de setembro de 2009, informa que 
consulta realizada por meio eletrônico, naquela data, 
“não indicou a existência de débito em nome da Ad-
ministração Direta do Município de Ponta Grossa com 
a União ou suas entidades controladas”.

A Lei Municipal n° 9.775, de 17-11-2008, autorizou 
o Poder Executivo a contratar a operação de crédito, 
bem como a oferecer contragarantias à União sob a 
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forma de vinculação de suas receitas de que tratam 
os arts. 156, 158 e 159 nos termos do art. 167, § 4°, 
todos da Constituição Federal.

Dessa forma, o Governo Federal poderá reter os 
recursos necessários à cobertura dos compromissos 
que venha a honrar, diretamente das transferências 
federais ou das contas centralizadoras da arrecada-
ção do Município.

De acordo com os critérios da STN, o Município 
possui capacidade de pagamento suficiente para o 
recebimento de garantia da União.

Ademais, a STN informa que não há registro de 
pendências, no Siafi, em nome do Município relativa-
mente à prestação de contas de recursos recebidos 
da União.

Por outro lado, certidão do TCU atesta que o Mu-
nicípio vem cumprindo as exigências constitucionais 
e legais (Lei de Responsabilidade Fiscal), especifica-
mente quanto à regularidade em operações financei-
ras, observação dos limites de despesa com pessoal, 
educação e saúde, publicação dos relatórios de gestão 
fiscal, entre outras.

Em suma, o Município observa as normas cons-
titucionais, a Lei de Responsabilidade Fiscal e a Re-
solução nº 48, de 2007, do Senado Federal, relativas 
à concessão de garantia da União.

Entendemos, assim como é reconhecido pela pró-
pria STN, ser possível atender a esse pleito de garantia, 
pois (i) são consideradas suficientes e adequadas as 
contragarantias a serem prestadas, e (ii) a Prefeitura 
Municipal de Ponta Grossa conta com recursos suficien-
tes, devidamente demonstrados, para o ressarcimento 
à União, caso ela venha a honrar compromisso na con-
dição de garantidora da operação. Não são impostas, 
portanto, restrições à atual situação fiscal do Município, 
nem são atribuídos ao Tesouro Nacional riscos superio-
res àqueles normalmente assumidos em operações já 
contratadas com agências oficiais de crédito.

Relativamente aos demais aspectos de natu-
reza financeira definidos nas Resoluções nos 48, de 
2007, e 43, de 2001, do Senado Federal, aplicáveis 
ao financiamento pretendido, cabem os seguintes es-
clarecimentos:

a) os limites para a concessão de garantia da 
União, estipulados na referida Resolução n° 48, de 
2007, são atendidos, conforme item 20 do acima citado 
Parecer Gerfi/Coref/STN n° 719, de 2009;

b) o Parecer da Procuradoria-Geral da Fazenda 
Nacional PGFN/COF n° 2.311, de 23 de outubro de 
2009, anexo à Mensagem sob exame, conclui que 
as cláusulas da minuta contratual são admissíveis e 
cumprem a legislação brasileira aplicável à espécie. 
Portanto, foram observadas as disposições contidas 

no art. 8° da Resolução n° 48, de 2007, e no art. 20 da 
Resolução n° 43, de 2001, que vedam cláusula con-
tratual de natureza política ou atentatória à soberania 
nacional e à ordem pública, bem como a que implique 
compensação automática de débitos e créditos;

c) relativamente à programação orçamentária, a 
STN informa (fls.24) que os investimentos previstos no 
programa mencionado foram incluídos no Plano Plu-
rianual Municipal para o período 2006-2009, conforme 
Lei Municipal n° 9.432, de 28-3-2008;

d) por seu turno, a Lei Municipal n° 9.832, de 31-
12-2008, contempla dotações de recursos suficientes 
para a execução do Programa no corrente ano de 2009. 
Constam dessa lei orçamentária, dotações relativas 
ao ingresso de recursos externos, à contrapartida do 
Município e ao pagamento de encargos financeiros 
relativos ao financiamento pretendido.

e) como ressaltado pela STN, considerando as 
informações prestadas pelo Município e o cronograma 
de utilização de recursos, essa Secretaria entende que 
o mutuário dispõe de dotações suficientes para o início 
da execução do Programa.

f) os limites de endividamento da Prefeitura Mu-
nicipal de Ponta Grossa, estipulados nas Resoluções 
nºs 40 e 43, de 2001, foram calculados e considerados 
atendidos, conforme Parecer Copem/STN n° 527, de 
24 de julho de 2009, às fls. 32 e seguintes dos autos.

Dessa forma, a operação de crédito em exame 
atende a todas as exigências previstas nos arts. 6º, 7º 
e 21 da Resolução nº 43, de 2001, cumprindo as con-
dições processuais e os limites de endividamento nela 
estabelecidos, assim como os previstos na Resolução 
nº 40, de 2001, todas do Senado Federal.

As demais condições e exigências estipuladas 
pelas Resoluções nºs 48, de 2007, 40 e 43, de 2001, 
do Senado Federal, são atendidas pelo Município de 
Ponta Grossa, conforme evidenciado pelos documen-
tos que acompanham a mensagem.

Quanto ao mérito, cabe destacar que, o Progra-
ma contém 4 componentes: a componente Educação, 
que contará com 85% dos recursos da contrapartida 
municipal; os componentes Fortalecimento Institucio-
nal e Estudos de Engenharia e Despesas de Admi-
nistração, com aproximadamente 13% dos recursos 
da contrapartida, e o componente Mobilidade e Trans-
porte, que contará com 100% dos recursos advindos 
do empréstimo.

Como efeito, além dos objetivos gerais, já men-
cionados, o Programa visa consolidar a infra-estrutura 
da educação fundamental e ampliar as instalações de-
dicadas à educação infantil; melhorar as condições de 
mobilidade e transporte de passageiros, assim como a 
eficiência da gestão administrativa municipal.
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III – Voto

Em face do exposto, conclui-se que o pleito for-
mulado pela Prefeitura Municipal de Ponta Grossa 
encontra-se de acordo com o que preceituam as Re-
soluções nos 48, de 2007, e 40 e 43, de 2001, todas do 
Senado Federal, devendo ser concedida a autorização 
para a contratação da operação de crédito externo 
pretendida, nos termos do seguinte:

PROJETO DE RESOLUÇÃO DO SENADO  
N° 75, DE 2009

Autoriza o Município de Ponta Grossa 
(PR) a contratar operação de crédito exter-
no, com garantia da União, com o Banco 
Interamericano de Desenvolvimento (BID), 
no valor de até US$7.500.000,00 (sete mi-
lhões e quinhentos mil dólares dos Estados 
Unidos da América).

O senado federal resolve:
Art. 1º É o Município de Ponta Grossa (PR) au-

torizado a contratar operação de crédito externo, com 
garantia da União, com o Banco Interamericano de De-
senvolvimento (BID), no valor de até US$7.500.000,00 
(sete milhões e quinhentos mil dólares dos Estados 
Unidos da América).

Parágrafo único. Os recursos advindos da ope-
ração de crédito referida no caput destinam-se ao fi-
nanciamento do “Programa de Melhoramento da Infra-
Estrutura Urbana do Município de Ponta Grossa/PR”.

Art. 2º A operação de crédito referida no art. 1º 
deverá ser contratada nas seguintes condições:

I – devedor: Município de Ponta Grossa (PR);
II – credor: Banco Interamericano de Desenvol-

vimento (BID);
III – garantidor: República Federativa do Brasil;
IV – modalidade: Empréstimo do Mecanismo Uni-

monetário com Taxa de Juros baseada na LIBOR;
V – valor: até US$7.500.000,00 (sete milhões e qui-

nhentos mil dólares dos Estados Unidos da América);
VI – prazo de desembolso: três anos, contados 

a partir da data de vigência do Contrato;
VII – amortização do saldo devedor:
a) em dólares: parcelas semestrais e consecu-

tivas e, na medida do possível, iguais, a serem pagas 
no dia 15 dos meses de abril e outubro de cada ano, 
vencendo-se a primeira seis meses a partir da data 
inicialmente prevista para o desembolso final e a últi-
ma, o mais tardar, vinte e cinco anos após a assina-
tura do contrato;

b) em reais: será fixada para cada desembolso 
convertido para reais, sendo que as condições oferecidas 
pelo BID ao mutuário constarão da “Carta de Cotação In-

dicativa da Conversão de Desembolso ao Mutuário” e da 
“Carta de Notificação da Conversão de Desembolso”;

VIII – juros aplicáveis para o saldo devedor:
a) em dólares: exigidos semestralmente nas mes-

mas datas do pagamento das amortizações e calcula-
dos sobre o saldo devedor periódico do empréstimo, 
a uma taxa anual para cada trimestre composta pela 
taxa de juros LIBOR trimestral para dólares dos Esta-
dos Unidos da América, acrescida de mais ou menos 
uma margem de custo relacionada aos empréstimos 
que financiam os empréstimos modalidade LIBOR; 
do valor líquido de qualquer custo/lucro gerado por 
operações para mitigar as flutuações da LIBOR, e da 
margem para empréstimos do capital ordinário;

b) em reais: no caso de conversão de moeda, 
o BID indicará, por meio das Cartas de Notificação, 
a Taxa de Juros Base, que significa a taxa de juros 
equivalente no mercado de BRL à soma de taxa USD 
LIBOR para 3 meses, mais dez pontos-base, sendo 
que a Taxa de Juros Base será determinada, para cada 
conversão, em função da taxa de juros aplicada a um 
Montante nominal corrigido pela inflação; do Crono-
grama de Pagamentos; da data da Conversão e do 
Montante nominal de cada Conversão;

IX – comissão de crédito: a ser estabelecida 
periodicamente pelo BID, e calculada sobre o saldo 
não desembolsado do empréstimo, exigida juntamente 
com os juros, entrando em vigor sessenta dias após a 
assinatura do contrato, sem que, em caso algum, possa 
exceder ao percentual de 0,75% ao ano;

X – Despesas com Inspeção e Supervisão 
Geral: por revisão periódica de suas políticas, o BID 
notificará ao mutuário um valor devido em um se-
mestre determinado, que não poderá ser superior a 
1% do valor do financiamento, dividido pelo número 
de semestres compreendido no prazo original de de-
sembolsos.

Parágrafo 1º. Fica facultado ao devedor a opção 
pela conversão dos desembolsos para reais, em até 
quatro conversões por ano, observados os procedi-
mentos operacionais estipulados no contrato de em-
préstimo.

Parágrafo 2º. As datas de pagamento do principal 
e dos encargos financeiros, bem como dos desem-
bolsos, poderão ser alteradas em função da data de 
assinatura do contrato de empréstimo.

Art. 3º Fica a União autorizada a conceder garan-
tia ao Município de Ponta Grossa (PR) na operação de 
crédito externo referida nesta Resolução.

Parágrafo único. O exercício da autorização prevista 
no caput fica condicionado a que a Prefeitura Municipal 
de Ponta Grossa (PR) celebre contrato com a União para 
a concessão de contragarantias, sob a forma de vincu-
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lação das receitas próprias de que trata o art. 156, das 
cotas de repartição de receitas de que tratam os arts. 158 
e 159, todos da Constituição Federal, e outras em Direito 
admitidas, podendo o Governo Federal reter os recursos 
necessários para cobertura dos compromissos honrados 
diretamente das transferências federais ou das contas 
centralizadoras da arrecadação do Município.

Art. 4º O prazo máximo para o exercício da pre-
sente autorização é de quinhentos e quarenta dias, 
contados a partir de sua publicação.

Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação.

Sala da Comissão 24 de novembro de 2009. – 
Senador Eliseu Resende, Relator, Senador Francisco 
Dornelles Relator “AD HOC” .
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PARECER N° 2.115, DE 2009

Da Comissão de Assuntos Econômi-
cos, sobre a Mensagem n° 239, de 2009 (n° 
924, na origem), do Presidente da Repú-
blica, que encaminha pleito do Estado do 
Ceará, solicitando autorização do Senado 
Federal para contratar operação de crédito 
externo, com garantia da República Fede-
rativa do Brasil, com o Banco Interameri-
cano de Desenvolvimento (BID), no valor 
de até US$45.000.000,00 (quarenta e cinco 
milhões de dólares dos Estados Unidos 
da América).

Relator: Senador Francisco Dornelles

I – Relatório

É submetido à apreciação do Senado Federal pleito 
do Estado do Ceará, por intermédio da Mensagem n° 239, 
de 2009, solicitando autorização para contratar operação 
de crédito externo, com garantia da União, com o Banco 
Interamericano de Desenvolvimento (BID).

Os recursos dessa operação de crédito destinam-
se ao financiamento adicional do Programa de Apoio 
às Reformas Sociais do Ceará – PROARES, Fase II.

Segundo informações contidas em parecer da 
Secretaria do Tesouro Nacional (STN), o total de inves-
timentos previstos é da ordem de US$64,26 milhões, 
sendo que o Estado do Ceará aportará, como con-
trapartida, recursos da ordem de US$19,26 milhões. 
Ressalte-se que esses recursos deverão ser desem-
bolsados nos anos de 2009 a 2012.

A operação de crédito externo pretendida encon-
tra-se com suas condições financeiras devidamente 
incluídas no Sistema de Registro de Operações Fi-
nanceiras (ROF), do Banco Central do Brasil (BACEN), 
sob o número TA478720.

Com efeito, ela será contratada sob a modalidade 
de empréstimo do Mecanismo Unimonetário do capital 
ordinário do BID, com taxa de juros anual vinculada à 
Libor trimestral, acrescida de margem fixada pelo Ban-
co. De acordo com cálculos da STN, esse empréstimo 
deverá apresentar custo efetivo da ordem de 5,13% a.a., 
flutuante conforme a variação de seus encargos.

II – Análise

Inicialmente, é de se observar que a situação de 
endividamento do referido Estado comporta a assunção 
das obrigações financeiras advindas da contratação 
desse novo empréstimo.

Como ressaltado nos próprios pareceres da Secre-
taria do Tesouro Nacional, anexos à Mensagem encami-
nhada ao Senado Federal, o Estado do Ceará atende os 

limites definidos nas Resoluções n°s 40 e 43, de 2001, 
do Senado Federal. Em particular, os limites definidos 
nos incisos I, II e III do art. 7° da Resolução n° 43, de 
2001, que tratam, respectivamente, do montante anual 
passível de contratação, do comprometimento máximo 
da receita corrente líquida com amortizações, juros e 
demais encargos financeiros da dívida consolidada e 
do montante da dívida consolidada dos estados.

Dessa forma, já considerada a operação de cré-
dito em exame, o Estado do Ceará realizará dispêndio 
anual médio com os serviços de sua dívida consolidada 
correspondente a 4,48% de sua receita corrente líqui-
da, não ultrapassando, assim, o valor máximo permiti-
do de 11,5% da referida receita, nem tendência nesse 
sentido. O Estado do Ceará não apresenta, também, 
endividamento consolidado significativo: a dívida con-
solidada líquida equivale a 0,57 vezes a sua receita 
corrente líquida, isto é, 71,5% inferior ao montante glo-
bal admitido, de duas vezes, nos termos da Resolução 
n° 40, de 2001, do Senado Federal.

Vale notar que o cálculo do comprometimento re-
ferido foi realizado pela média anual da relação entre 
os gastos previstos com amortização, juros e demais 
encargos da dívida e a receita corrente líquida proje-
tada ano a ano, considerando-se todos os exercícios 
financeiros em que houver pagamentos previstos da 
operação pretendida, até 31 de dezembro de 2027.

Fundamentada nos parâmetros que ela utiliza 
para avaliar o risco da União na concessão da garantia 
solicitada, a Secretaria do Tesouro Nacional entendeu 
que o Estado do Ceará apresenta capacidade de pa-
gamento suficiente. Em estudo que define projeções 
até 2017 para o comprometimento das transferências 
federais e das receitas próprias do Estado, afirma que 
há margem disponível para a cobertura das obrigações 
advindas do empréstimo, pois ela é sempre positiva e 
crescente para os exercícios projetados.

Mais ainda, de acordo com a Nota n° 888, de 9 
de julho de 2009, da Coordenação-Geral das Rela-
ções e Análise Financeira dos Estados e Municípios 
da Secretaria do Tesouro Nacional, referida no Parecer 
n° 765, de 8 de outubro de 2009, da Gerfi/Coref/STN, 
o Estado do Ceará possui capacidade de pagamento 
suficiente para fazer frente à totalidade dos encargos 
da dívida, já incluídos os da operação de crédito plei-
teada. Entretanto, o resultado e insuficiente para saldar 
o total das amortizações programadas.

A STN informa, também, que a operação de crédi-
to em exame está prevista no Programa de Reestrutu-
ração e Ajuste Fiscal do Estado e que sua contratação 
não implica qualquer violação dos acordos firmados 
com a União. Com efeito, o Estado está adimplente 
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em relação às metas e compromissos assumidos no 
referido Programa de Ajuste Fiscal.

Por fim, relativamente às demais exigências de 
adimplência, ficam destacadas no processado que 
o Estado do Ceará não possui débito com a União e 
suas entidades controladas, nem apresenta pendên-
cias relativamente à prestação de contas de recursos 
recebidos da União. Nesse aspecto, estão sendo cum-
pridas as exigências definidas nos §§ 1° e 2° do art. 
40 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Em suma, satisfeitas as condições financeiras es-
tipuladas pelas referidas resoluções do Senado Fede-
ral, não há motivos, do ponto de vista técnico, para se 
negar a autorização do Senado ao pleito em exame.

Relativamente à garantia da União, cabe des-
tacar a previsão do oferecimento de contragarantias 
da parte do Estado do Ceará. Para tanto, é prevista a 
formalização de contrato com o Tesouro Nacional para 
a concessão de contragarantias, sob a forma de vincu-
lação das receitas a que se referem os arts. 155, 157 e 
159, nos termos do art. 167, § 4°, todos da Constituição 
Federal. Destaque-se, ademais, que não há registro 
de compromissos honrados pela União em nome do 
Governo do Estado do Ceará nos últimos anos.

Portanto, estão sendo observadas as exigências de-
finidas na Resolução n° 48, de 2007, do Senado Federal, e 
no art. 40 da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Comple-
mentar n° 101, de 2000), quanto às exigências e condições 
para a prestação de garantia por parte da União.

Em conclusão, a operação de crédito em exame 
atende as exigências previstas nos arts. 6°, 7° e 21 da 
Resolução n° 43, de 2007, observando, assim, os limi-
tes de endividamento nela estabelecidos, assim como 
o previsto na Resolução n° 40, de 2001, também do 
Senado Federal.

As demais condições e exigências estipuladas 
pelas Resoluções nºs 48, de 2007, e 40 e 43, de 2001, 
são atendidas pelo Estado do Ceará, conforme eviden-
ciado pelos documentos que acompanham a mensa-
gem em questão.

Por fim, ressalte-se que o Programa tem como 
objetivo melhorar as condições de vida e a inserção 
social de crianças, adolescentes e jovens em situação 
de risco social, bem como de seu grupo familiar, no 
Estado do Ceará, fortalecendo a capacidade de gestão 
municipal e estadual, notadamente na área social.

III – Voto

O pleito encaminhado pelo Estado do Ceará 
encontra-se de acordo com o que preceituam as Re-
soluções do Senado Federal sobre a matéria, deven-
do ser concedida a autorização para a contratação da 
operação de crédito externo

PROJETO DE RESOLUÇÃO DO SENADO 
Nº 76, DE 2009

Autoriza o Estado do Ceará a con-
tratar operação de crédito externo, com 
garantia da União, com o Banco Interame-
ricano de Desenvolvimento (BID), no valor 
de até US$45.000.000,00 (quarenta e cinco 
milhões de dólares dos Estados Unidos 
da América).

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 Interamericano de Desenvolvimento (BID), 
no valor de até US$45.000.000,00 (quarenta e cinco 
milhões de dólares dos Estados Unidos da América).

Parágrafo único. Os recursos dessa operação 
de crédito destinam-se ao financiamento adicional do 
Programa de Apoio às Reformas Sociais do Ceará – 
PROARES, Fase II.

Art. 2º A operação de crédito referida no art. 1º 
deverá ser realizada nas seguintes condições:

I –_ devedor: Estado do Ceará;
II – credor: Banco Interamericano de Desenvol-

vimento (BID);
III – garantidor: República Federativa do Brasil;
IV – valor: até US$45.000.000,00 (quarenta e 

cinco milhões de dólares dos Estados Unidos da Amé-
rica).

V – modalidade: empréstimo na Modalidade do 
Mecanismo Unimonetário do capital ordinário do Ban-
co, com taxa de juros baseada na Libor;

VI – prazo de desembolso: cinco anos, contados 
a partir da vigência do contrato;

VII – amortização: parcelas semestrais e con-
secutivas, de valores, tanto quanto possível, iguais, 
pagas no dia 15 dos meses de janeiro e julho de cada 
ano, vencendo-se a primeira após transcorridos cinco 
anos, e a última antes de transcorridos vinte e cinco 
anos, ambos da data de assinatura do contrato;

VIII – juros: exigida semestralmente nas mesmas 
datas do pagamento da amortização e calculados so-
bre o saldo devedor periódico do empréstimo, a uma 
taxa anual para cada trimestre determinada pelo BID 
e composta:

pela taxa de juros Libor trimestral para dólar dos 
Estados Unidos da América.

Por mais ou menos uma margem de custo re-
lacionada aos empréstimos do BID que financiam os 
empréstimos do Mecanismo Unimonetário com taxa 
de juros baseada na Libor.

Mais o valor líquido de qualquer custo/lucro gerado 
em operações para mitigar as flutuações da Libor.
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Mais a margem para empréstimos do capital or-
dinário.

IX – comissão de crédito: até 0,75% a.a., a ser 
estabelecida periodicamente pelo BID, e calculada 
sobre o saldo não desembolsado do Financiamento, 
exigida juntamente com os juros, entrando em vigor 
sessenta dias após a assinatura do contrato;

X – despesas com inspeção e supervisão ge-
rais: em um semestre determinado, até 1% do finan-
ciamento, dividido pelo número de semestres compre-
endido no prazo original de desembolsos, quando o 
BID definir a incidência dessa comissão.

Parágrafo único. As datas de pagamentos do prin-
cipal e dos encargos financeiros, bem como dos de-
sembolsos previstos, poderão ser alteradas em função 
da data de assinatura do contrato de empréstimo.

Art. 3º Fica a União autorizada a conceder garan-
tia ao Estado do Ceará na contratação da operação de 
crédito externo referida nesta Resolução.

Parágrafo único. O exercício da autorização pre-
vista no caput fica condicionado a que o Estado do Ce-
ará celebre contrato com a União para a concessão de 
contragarantias, sob a forma de vinculação das receitas 
de que tratam os arts. 155, 157, 159, nos termos do 
art. 167, § 4º, 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-
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 quinhentos e quarenta dias, 
contatos a partir da vigência desta Resolução.

Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação.

Sala da Comissão, 24 de novembro de 2009. – 
Senador Francisco Dornelles, Relator.
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PARECER Nº 2.116, DE 2009

Da Comissão de Assuntos Econômi-
cos, sobre a Mensagem nº 244, de 2009 (nº 
918, na origem), do Presidente da República, 
solicitando retificação da Resolução nº 26, 
de 2009, do Senado Federal, que autorizou 
a contratação de operação de crédito exter-
no entre a República Federativa do Brasil 
e o Banco Internacional para Reconstru-
ção e Desenvolvimento (BIRD), no valor 
de US$235.000.000,00 (duzentos e trinta 
e cinco milhões de dólares dos Estados 
Unidos da América), destinada ao finan-
ciamento do Projeto de Investimento para 
a Qualificação do Sistema Único de Saúde 
– QualiSUS Rede (fase I).

Relator: Senador Tião Viana

I – Relatório

É submetida à apreciação do Senado Federal a 
Mensagem nº 244, de 2009, do Presidente da Repú-
blica, solicitando retificação da Resolução nº 26, de 
2009, que autorizou a contratação de operação de 
crédito externo entre a República Federativa do Brasil 
e o Banco Internacional para Reconstrução e Desen-
volvimento (BIRD), o Banco Mundial.

Os recursos dessa operação de crédito serão 
destinados ao financiamento parcial do Projeto de In-
vestimento para a Qualificação do Sistema Único de 
Saúde – QualiSUS Rede (fase I).

De acordo com exposições de motivos do Minis-
tro de Estado da Fazenda, a referida resolução editada 
pelo Senado Federal contém inadequações relativa-
mente às condições financeiras constantes da minuta 
do contrato de empréstimo negociado com o BIRD e 
com as do credenciamento efetivado pelo Banco Cen-
tral do Brasil.

Basicamente, as inadequações constatadas são 
três e dizem respeito ao:

§ 2º do art. 1º da RSF nº 26, de 2009
A Resolução referida define o pagamento de en-

cargos e comissões ao BIRD, caso a União exerça a 
opção de conversão da modalidade do empréstimo, de 
Margem variável para margem fixa. Além de autorizar 
essa opção, a resolução em epígrafe definiu, nesse 
dispositivo, os custos dos referidos encargos e comis-
sões, caso fosse exercida a opção referida. Entende 
a Secretaria do Tesouro Nacional (STN), assim como 
expresso na própria minuta do contrato de empréstimo 
negociado com o BIRD e na Carta de Credenciamen-
to do Banco Central, que não cabe a estipulação, a 
priori, de tais valores, uma vez que o Banco somente 

por ocasião de uma possível realização de conversão 
informaria tais valores à União.

2) inciso V do art. 2º da RSF nº 26, de 2009
Ficou estipulado nesse dispositivo um prazo de 

carência de cinco anos para o empréstimo autorizado. 
Todavia, nem a referida Carta de Credenciamento, nem 
o Parecer da Secretaria do Tesouro Nacional, à época 
encaminhados ao Senado Federal, tratam desse aspec-
to. Isso porque, essa informação é de difícil precisão, 
dado que se encontra vinculada às datas de aprovação 
do empréstimo pela Diretoria do Banco.

3) inciso VII do art. 2º da RSF nº 26, de 2009
Esse inciso trata, especificamente, dos juros do 

empréstimo. Como previsto na referida minuta contratu-
al, na Carta de Credenciamento do Bacen e no próprio 
parecer da STN, encaminhados quando da solicitação 
de autorização do Senado Federal, o empréstimo se-
ria contratado na modalidade de margem variável, e 
na faixa, como se depreende da redação do referido 
dispositivo da resolução do Senado Federal.

II – Análise

De fato, a Resolução nº 26, de 2009, do Sena-
do Federal, que autorizou a União a contratar a men-
cionada operação de crédito com o BIRD, incorpora 
inadequações de determinadas condições financeiras 
autorizadas para a operação, relativamente às cons-
tantes da minuta de contrato de empréstimo.

Acordada com o BIRD, às estipuladas na Carta 
de Credenciamento da operação pelo Banco Central 
e as constantes do Parecer da STN sobre a operação 
de crédito (Parecer nº 630, da Geri/Coref/Secad II/
STN, de 27 de agosto de 2009.

Em particular, esse parecer demonstrou e com-
provou a observação das condições e exigências de-
finidas nas resoluções do Senado Federal e na Lei de 
Responsabilidade Fiscal, como pré-condição para que 
a União pudesse contratar esse empréstimo.

Dessa forma, a referida resolução autorizativa 
do Senado Federal, nos dispositivos acima apontados, 
incorpora inexatidão material devida a erro, engano ou 
equívoco manifesto, pois se reconhece que há proce-
dência e pertinência das argumentações e justificativas 
ora submetidas ao exame desta Comissão.

Ademais, a retificação da referida resolução não 
importa em alteração no sentido da matéria, uma vez 
que mantém, ou melhor, recoloca as condições finan-
ceiras do empréstimo já previstas na própria minuta 
contratual analisada pela Secretaria do Tesouro Na-
cional e pelo próprio Senado Federal. Portanto, não 
implica qualquer alteração dos custos do empréstimo, 
nem tampouco qualquer inobservação, pela União, das 
normas que disciplinam suas operações de crédito.
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É nessa direção e com esse objetivo que entende-
mos a solicitação em análise: ela objetiva, tão-somente, 
corrigir lapso, erro, engano ou equívoco manifesto, no-
tório e evidente, surpreendido no texto da Resolução 
nº 26, de 2009. Muito embora a minuta contratual de 
empréstimo do BIRD com a União teve suas condições 
financeiras e seus custos avaliados e mensurados pela 
STN e pelo Senado Federal, a referida resolução au-
torizativa resultante incorporou imprecisões nas men-
cionadas condições financeiras do empréstimo, o que 
exige sua pronta e necessária retificação.

III – Voto

Em face do exposto, somos pela retificação da 
Resolução nº 26, de 2009, do Senado Federal, nos 
termos do seguinte

PROJETO DE RESOLUÇÃO DO SENADO  
Nº 77, DE 2009

Altera a Resolução nº 26, de 24 de 
setembro de 2009, que autoriza a União a 
contratar operação de crédito com o Banco 
Internacional para Reconstrução e Desen-
volvimento (BIRD).

O Senado Federal resolve:
Art. 1º O § 2º do art. 1º e o inciso VII do art. 2º da 

Resolução nº 26, de 24 de setembro de 2009, passam 
a vigor com a seguinte redação:

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

§ 2º São facultadas a conversão da taxa 
de juros, de flutuante para fixa, ou vice-versa, 
aplicável ao montante ou total do emprésti-
mo, e a alteração da moeda de referência da 
operação de crédito, tanto para o montante 
já desembolsado, quanto para o montante a 
desembolsar, bem com o estabelecimento de 
tetos e bandas para flutuação da taxa de juros, 
sendo que o exercício dessas opções implicará 
a cobrança de todos os encargos incorridos 
pelo BIRD na sua realização e de Comissão 
de Transação.” (NR)

“Art. 2º  ..................................................
 ..............................................................
VII – juros: exigidos semestralmente nas 

mesmas de pagamento da amortização e cal-
culado sobre o saldo devedor periódico do 
empréstimo, a uma taxa anual composta pela 
Libor semestral para dólar norte-americano, 
acrescido de uma margem variável, a ser de-
terminada pelo BIRD a cada período de pa-
gamento de juros.” (NR)

Art. 2º Fica revogado o inciso V do art. 2º da Re-
solução nº 26, de 24 de setembro de 2009.

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação, com efeitos a partir de 24 de se-
tembro de 2009.

Sala da Comissão, 24 de novembro de 2009. – 
Senador Tião Viana, Relator.
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RELATÓRIO

Relator: Senador Aloizio Mercadante
Nos termos do art. 84, inciso XIV, combinado com 

o art. 52, inciso III, alínea d, da Constituição Federal, 
o Presidente da República submeteu à apreciação do 
Senado Federal o nome do Senhor Aldo Luiz Men-
des, para ser conduzido ao cargo de diretor do Banco 
Central do Brasil, em substituição ao Senhor Mário 
Gomes Torós.

Os referidos dispositivos conferem competência 
privativa ao Presidente da República para nomear e ao 
Senado Federal para aprovar, previamente, por voto 
secreto e após arguição pública, em outros servidores 
públicos, o Presidente e os demais diretores do Banco 
Central do Brasil.

De acordo com a Lei nº 6.045, de 1974, que alte-
rou a Lei nº 4.595, de 1964, e, também, a composição 
da diretoria do Banco Central do Brasil, os diretores do 
Banco Central do Brasil serão escolhidos entre brasi-
leiros de ilibada reputação e notória capacidade em 
assuntos econômico-financeiros.

O curriculum vitae anexo à Mensagem Presi-
dencial relata a formação acadêmica e a experiência 
profissional do Senhor Aldo Luiz Mendes.

O Senhor Aldo Luiz Mendes é brasileiro, natural 
do Rio de Janeiro – RJ, nascido em 13 de outubro de 
1958.

Graduado em Economia pela Universidade de 
Brasília (UnB), em 1982, o Senhor Aldo Luiz Mendes, 
nos estudos de pós-graduação, obteve o diploma de 
Mestre em Economia também pela UnB, em 1988, e 
de Doutor em Economia pela Universidade de São 
Paulo (USP), em 1996.

O Senhor Aldo Luiz Mendes iniciou sua longa 
formação profissional como funcionário do Banco Bra-
sil em 1980, onde exerceu o cargo de assessor de 
1988 a 1995, foi gerente de finanças internacionais, 
de 1995 a 2000, superintendente de riscos de mer-
cado, de 2000 a 2001, diretor de finanças de 2001 a 
2003, diretor de mercado de capitais, de 2003 a 2005, 
e vice-presidente de finanças, mercado de capitais e 
relações com investidores, de 2005 a maio de 2009. 
Atualmente, exercer a presidência da Companhia de 
Seguros Alianças do Brasil.

Além disso, o Senhor Aldo Luiz Mendes foi presi-
dente do Conselho Deliberativo da Caixa de Previdên-
cia dos Funcionários do Banco do Brasil (PREVI), de 
2004 a 2008; membro do Conselho de Administração 
da Bolsa de Mercadorias e Futuros, de 2002 a 2006; 
membro do Conselho da Central Interbancária de Pa-
gamentos, de 2006 a 2008; e membro da diretoria da 
Associação Nacional das Instituições do Mercado Fi-
nanceiro (ANDIMA), de 2006 a 2009.

As funções e as atividades desempenhadas, 
evidenciadas em seu currículo, que se encontra à dis-
posição dos eminentes integrantes desta Comissão, 
revela, o nível de qualificação profissional e a formação 
técnica e acadêmica do indicado, ficando, assim, esta 
Comissão de Assuntos Econômicos em condições de 
deliberar sobre a indicação do Senhor Aldo Luiz Men-
des para ser conduzido ao cargo de diretor do Banco 
Central do Brasil.

Sala da Comissão, 24 de novembro de 2009. – 
Senador Garibaldi Alves, Presidente – Senador Aloi-
zio Mercadante, Relator.

PARECER Nº 2.118, DE 2009

Da Comissão de Relações Exteriores e 
Defesa Nacional, sobre o Projeto de Decreto 
Legislativo nº 866, de 2009 (nº 1144/2008, 
na Câmara dos Deputados), que aprova a 
Proposta na Câmara dos Deputados), que 
aprova a Proposta de Participação do Brasil 
na Quarta Recomposição dos Recursos do 
Fundo para o Meio Ambiente Global – Glo-
bal Environment Facility – GEF instituição 
financeira internacional.

Relator: Senador Antonio Carlos Valadares
Relator ad hoc: Senador Inácio Arruda

I – Relatório

Com fundamento no disposto no art. 49, inciso I, 
da Constituição, o Poder Executivo, por meio da Men-
sagem nº 443, de 26 de junho de 2008, submete ao 
Congresso Nacional a Proposta de Participação do 
Brasil na Quarta Recomposição dos Recursos do Fun-
do para o Meio Ambiente Global – Global Enviroment 
Facility – GEF, instituição financeira internacional.

A proposta foi inicialmente apreciada pela Câma-
ra dos Deputados, que aprovou o Projeto de Decreto 
Legislativo (PDC) nº 1144, de 2008, decorrente da 
referida mensagem presidencial e formulado por sua 
Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacio-
nal, após ser apreciado, também por suas Comissões 
de Constituição e Justiça e de Cidadania, de Finanças 
e Tributação e de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável.

A mensagem foi recebida pela Câmara dos De-
putados em 1º de julho de 2008, e o projeto de decreto 
legislativo derivado da mensagem recebeu a chance-
la daquela casa em 24 de setembro de 2009, sendo 
protocolada no Senado Federal no dia 4 de novembro 
subseqüente, onde foi registrado como Projeto de De-
creto Legislativo (PDS) nº 86, de 2009.

Nesta Casa, a proposição em epígrafe foi distri-
buída à Comissão de Relações Exteriores e Defesa 
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Nacional, em 4 de novembro de 2009, e, na Comissão, 
a este Relator, após o prazo regimental para recebi-
mento de emendas.

Não foram apresentadas emendas.

II – Análise

O Projeto de Decreto Legislativo em análise busca 
viabilizar a participação do Brasil na Quarta Recom-
posição de Capital do Fundo para o Meio Ambiente 
Global (GEF-4), mediante o aporte de recursos finan-
ceiros no valor de aproximadamente US$6 milhões, 
que se destinarão a projetos voltados à conservação 
da biodiversidade, à redução dos riscos de mudan-
ças climáticas, à proteção da camada de ozônio e à 
descontaminação das águas internacionais. A referida 
contribuição brasileira ao GEF-4 possibilitará ao País 
voltar nas reuniões que decidem as aplicações dos 
recursos do Fundo.

Em primeiro lugar, é preciso considerar que o 
Fundo para o meio Ambiente Global – GEF é o mais 
importante instrumento internacional de financiamen-
to, a fundo perdido, de projetos ambientais. De acordo 
com a página oficial do GEF na Internet (WWW.gefweb.
org), o fundo já alocou US$8,6 bilhões, que foram su-
plementados pelo co-funcionamento de mais US$36,1 
bilhões em mais de 2.400 projetos em 165 países em 
desenvolvimento. Além disso, promoveu mais de 10 
mil pequenas concessões financeiras diretamente a 
organizações comunitárias e não-governamentais.

O Fundo foi estabelecido em 1991 como um pro-
jeto piloto de US$1 bilhão, no âmbito do Banco Mun-
dial, em prol do meio ambiente global e da promoção 
do desenvolvimento sustentável. Atualmente, conta 
com a participação de cento e setenta e nove países. 
O GEF tem a parceria de diversas agências da ONU 
como Programa das Nações Unidas para o Desen-
volvimento (PNUD), o Programa das Nações Unidas 
para o Meio Ambiente (PNUMA), a Organização das 
Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO), 
entre outras.

Em 1994, o GEF foi reestruturado e passou a 
construir uma instituição permanente e independente 
do Banco Mundial (o Banco Mundial passaria, apenas, 
a gerenciar os recursos do Fundo). Essa reestruturação 
é fruto das decisões tomadas no âmbito da Conferên-
cia das Nações Unidas para o Meio

Ambiente e o Desenvolvimento, realizada em 
1992, no Rio de Janeiro, também conhecida como 
Eco-92, Rio-92 ou Cúpula da Terra.

Entre as decisões que orientariam a reestrutu-
ração do GEF, destacou-se a necessidade de envol-
ver os países em desenvolvimento nos processos de 
decisão e implementação dos projetos patrocinados 

pelo Fundo. Nesse sentido, foram constituídos uma 
Assembléia, composta por representantes de todos 
os Estados- Membros, à qual cabe revisar as políti-
cas do Fundo e avaliar os resultados dos projetos, e 
um Conselho, composto por 32 representantes, com 
a função de ditar as normas e diretrizes operacionais 
em relação à aplicação dos recursos.

O Brasil é representado no Conselho do GEF pelo 
Ministério das Relações Exteriores. A gestão operacio-
nal dos recursos, no País, é da responsabilidade do 
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.

A cada quatro anos, os países doadores se com-
prometem com contribuições mínimas que, nas últimas 
negociações, foram estabelecidas em DES 4 milhões 
(o equivalente a aproximadamente US$6 milhões). O 
Brasil é participante do Fundo desde 1992, quando 
contribuiu, para o GEF Piloto, com o referido valor mí-
nimo. Na primeira recomposição de capital do Fundo, 
o País aportou nova contribuição nesse valor. No en-
tanto, o Brasil não participou da segunda e da terceira 
recomposição de capital.

É preciso destacar que a participação do País 
nas decisões sobre a alocação dos recursos do Fundo 
é condicionado à sua contribuição às diversas etapas 
de recomposição de capital.

O Brasil tem sido um dos principais beneficiários 
dos recursos do Fundo. De acordo com a Exposição 
de Motivos do Senhor Ministro de Estado do Plane-
jamento, Orçamento e Gestão, a qual acompanha a 
Mensagem do Presidente da República, apesar de o 
Brasil ter contribuído, até maio de 2008, com apenas 
US$12 milhões, aproximadamente, a carteira brasileira 
de projetos patrocinados pelo GEF somava aproxima-
damente US$358,0 milhões, o que já fazia do País o 
terceiro maior receptor de recursos do Fundo. O Brasil 
também já se beneficiava de mais de US$155,0 milhões 
em vinte e sete projetos regionais e globais.

A Quarta Recomposição dos Recursos do Fundo 
(GEF-4), que está em curso, resulta de negociações 
concluídas em 2006. O Brasil se propôs a participar 
com contribuição idêntica aos aportes realizados nas 
fases anteriores (DES 4 milhões). A GEF-4 será capaz 
de financiar projetos até 30 de junho de 2010. Para o 
financiamento das atividades dos quatro anos seguin-
tes, já tiveram início, em novembro de 2008, as nego-
ciações para a futura GEF-5 (Quinta Recomposição).

O Projeto de Decreto Legislativo em exame indica, 
por meio de informação expressa pelo Ministério do Pla-
nejamento, Orçamento e Gestão, os valores conforme 
constam da atual Lei Orçamentária Anual e do Plano 
Plurianual para os exercícios de 2008 a 2011. Informa-
ções atualizadas para a proposta orçamentária de 2010 
indicam a previsão orçamentária de R$16.123.140,00 
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para a contribuição financeira ao GEF. Dessa forma, 
não há contrariedade a qualquer dispositivo de ordem 
legal ou regimental sob os aspectos financeiros e or-
çamentários públicos do projeto.

Finalmente, é preciso considerar o papel fun-
damental que o Brasil vem desempenhando e deve 
desempenhar no cenário internacional na adoção de 
políticas e ações que assegurem a conservação da 
biodiversidade e na prevenção, controle e adaptação às 
mudanças climáticas. A apreciação da presente propos-
ta vem em momento oportuno e sua aprovação contri-
buirá para fortalecer o papel de liderança internacional 
do País no tratamento das questões ambientais.

III – Voto

Com base no exposto, considerando ser de todo 
conveniente aos interesses do País sua participação 
no GEF-4, objeto da proposta em análise, concluo 
este parecer opinando pela aprovação do Projeto de 
Decreto Legislativo nº 866, de 2009.

Sala da Comissão, 19 de novembro de 2009. – 
Senador Eduardo Azeredo, Presidente, – Senador 

Antônio Carlos Valadares, Relator – Senador Inácio 
Arruda, Relator “Ad Hoc”.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 866, 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 Inácio Arruda, Re-
lator ad hoc, que passa a constituir parecer da CRE 
favorável ao Projeto de Decreto Legislativo nº 866, de 
2009, na Comissão de Relações Exteriores e de De-
fesa Nacional (CD).

Assinam o Parecer os Senhores Senadores:
Eduardo Azeredo (Presidente), Roberto Caval-

canti, Francisco Dornelles, Geraldo Mesquita Júnior, 
Paulo Duque, Marco Maciel, Flexa Ribeiro, Patrícia 
Saboya, Inácio Arruda e Mozarildo Cavalcanti.

Sala da Comissão, 19 de novembro de 2009. – 
Senador Eduardo Azeredo, Presidente da Comissão 
de Relações Exteriores e Defesa Nacional – CRE.  
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PARECER Nº 2.121, DE 2009

Da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania, sobre o Projeto de Decreto 
Legislativo nº 867, de 2009 (nº 981/2008, na 
Câmara dos Deputados, do Deputado Fla-
viano Melo e outros senhores Deputados), 
que dispõe sobre a realização de referendo 
para decidir sobre a alteração da hora no 
Estado do Acre.

Relator: Senador Geraldo Mesquita Júnior

I – Relatório

O eminente Deputado Flaviano Melo, com o apoio 
de 164 de seus colegas, apresentou à Câmara dos De-
putados, em 15 de outubro de 2008, Projeto de Decreto 
Legislativo que tomou naquela Casa o nº 981, de 2008, 
dispondo “sobre a realização do referendo para decidir 
sobre a alteração da hora no Estado do Acre”, a ser rea-
lizado, segundo dispõe seu art. 2º, “concomitantemente 
com a primeira eleição subsequente à aprovação” do 
mesmo Decreto Legislativo. Na justificativa do projeto, 
o autor assinala que a Lei nº 11.662, de 24 de abril 
de 2008, que alterou o horário hoje vigente no Estado 
“faz com que, por exemplo, às seis horas da manhã, 
em praticamente todos os municípios acreanos, ainda 
esteja completamente escuro”. Lembrou também que “a 
imprensa alardeou incessantemente que a mudança do 
fuso não foi fruto da vontade da população” e chamou 
a atenção para o fato de que são vários os projetos 
de lei “pretendendo aproximar os fusos comerciais do 
horário de Brasília, a exemplo dos Estados de Mato 
Grosso e Mato Grosso do Sul”.

Na Câmara dos Deputados a proposta foi distri-
buída às Comissões de Ciência e Tecnologia, Comu-
nicação e Informática e de Constituição e Justiça e de 
Cidadania, em obediência ao disposto nos arts. 54 e 51, 
respectivamente, do Regimento Interno daquela Casa 
do Congresso. Na primeira dessas Comissões recebeu 
emenda da ilustre Relatora, a Deputada Rebecca Gar-
cia, com o objetivo de incluir na ementa da proposição 
expressa referência à disposição constitucional que 
prevê a realização do referendo como um dos direitos 
políticos, consubstanciado no Cap. IV – Dos Direitos 
Políticos – por meio do art. 14, inciso II da Constituição 
Federal e à Lei nº 9.709, de 18 de novembro de 1998, 
que regulamentou esse instituto jurídico previsto no 
texto constitucional em vigor. Com parecer favorável, 
o projeto foi aprovado naquela Comissão, por unani-
midade, com a emenda proposta.

Na Comissão de Constituição e Justiça e de Ci-
dadania, recebido em 11 de dezembro de 2008, foi o 
projeto distribuído ao eminente Deputado Mauro Bene-

vides que, em 28 de janeiro do corrente ano, apresen-
tou seu parecer concluindo pela constitucionalidade, 
pela juridicidade e pela técnica legislativo do projeto, 
manifestando-se, quando ao mérito, pela aprovação, 
com a emenda aditada pela Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática. Ainda na Co-
missão de Constituição e Justiça e de Cidadania, re-
quereu o Deputado Moreira Mendes, em 13 de maio 
do ano em curso, “a realização de Audiência Pública 
para debater a alteração da hora na Região Amazôni-
ca”. Seis dias depois, foi concedida vista conjunta aos 
Deputados Flávio Dias e José Genoíno que, dois dias 
após, apresentou voto em separado, requerendo em 27 
de maio deste ano, a retirada de pauta do projeto. 

Em 16 de junho do ano em curso, nova distribui-
ção da Mesa da Câmara submeteu o projeto à Comis-
são de Finanças e Tributação e em 5 de julho, com o 
necessário apoiamento regimental, foi apresentado 
requerimento subscrito pelo Deputado Henrique Edu-
ardo Alves, para concessão do regime de urgência, 
aprovado em 27 de outubro. Em 2 de setembro foi de-
signado relator, na Comissão de Finanças e Tributação, 
o ilustre Deputado Ilderlei Cordeiro e em 28 de outubro 
foi solicitada a retirada da proposição da pauta pelo 
Deputado José Genoíno, requerimento que, submetido 
a votos foi rejeitado pelo plenário em 3 de novembro 
corrente. Nessa mesma data, teve início a discussão 
da matéria em plenário, onde foi proferido parecer do 
relator na Comissão de Ciência e Tecnologia, Comu-
nicação e Informática, e do relator na Comissão de 
Finanças e Tributação, Deputado Sérgio Petecão, pela 
inadequação financeira e orçamentária, das Emendas 
1 e 2 do Plenário, o mesmo ocorrendo na Comissão 
de Constituição e Justiça e de Cidadania, em virtude 
do parecer do Deputado Mauro Benevides. Na mesma 
sessão foi aprovada pelo plenário a emenda adotada 
pela Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática.

Submetida a voto no plenário foi a proposição 
aprovada por 223 Deputados, contra o voto de 122 e 
abstenção de cinco parlamentares. Na mesma sessão 
foi aprovado o parecer do Relator na Comissão de 
Constituição e Justiça e de Cidadania, favorável à re-
dação final, sendo o projeto encaminhado ao Senado, 
por ofício de 5 de novembro, recebido nesta Comis-
são em 11 do corrente, data em que me foi distribuído 
para relatá-lo.

II – Análise

O “apagão” que atingiu 18 Estados brasileiros 
tornou claras perante a opinião pública as fragilidades 
e os riscos a que está submetida a eficiência do siste-
ma de distribuição de energia elétrica em nosso País. 
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A necessidade de se economizá-la, como justificativa 
para adoção do horário de verão que, de acordo com 
as autoridades, propicia uma economia de 4,7% no 
consumo, evidencia a distância que separa o interesse 
dos governos que há anos vem adotando essa medi-
da, de interesse, das aspirações, das necessidades 
e do desejo dos cidadãos, que jamais foram ouvidos 
sobre a medida que afeta, indistintamente, os brasi-
leiros das regiões Centro-Oeste, Sul e Sudeste. Não 
bastasse essa atitude de alheamento do Estado ante 
a cidadania no caso do Acre, em particular e da região 
Amazônica em geral, as consequências das sucessivas 
mudanças do horário legal vigente na região são ainda 
mais onerosas, na medida em que não há nenhum dos 
22 municípios acreanos isentos dos danosos efeitos 
dessas mudanças. As crianças em idade escolar são 
as maiores vítimas dessa mudança que afeta também 
pais, professores, condutores de viaturas escolares 
e, necessariamente, mães e responsáveis pelo bem 
estar de seus filhos.

O projeto do Deputado Flaviano Melo, com o ex-
pressivo apoio de seus colegas, já aprovado pela Câ-
mara, é a melhor oportunidade de, finalmente, ouvirmos 
o quem pensam, o querem e qual a melhor solução 
para a população acreana em relação a essa alteração 
abusiva do horário que regula a vida dos cidadãos e 
lhes impõem ônus, que não provocaram, que ao de-
sejaram, mas que, lamentavelmente foram decididos 
por medidas unilaterais do Poder Público.

Os institutos jurídicos da democracia, direta, como 
é o caso do plebiscito e do referendo, são os instru-
mentos políticos mais democráticos previstos em nos-
sa Constituição. Eles precisam ser utilizados com mais 
frequência, não para decidir questões de interesse do 
Estado, dos Governos e das autoridades, tal como tem 
ocorrido até agora, mas para dirimir os contenciosos 
que, inevitavelmente, opõem seus interesses aos dos 
cidadãos. É a população que deve decidi-los, porque 
essa é a forma mais adequada para se decidir conflitos 
num regime de igualdade entre todos e de liberdade 
para todos.

III – Parecer

Nos termos do art. 101 do Regimento Interno, 
cabe a esta Comissão “opinar sobre a constitucionali-
dade, juridicidade e regimentalidade das matérias que 
lhe forem submetidas por deliberação do Plenário, por 
despacho da Presidência, por consulta de qualquer co-
missão ou quando, em virtude desses aspectos houver 
recurso de decisão terminativa de comissão para o 

plenário”. A matéria ora apreciada atende ao requisito 
da constitucionalidade, uma vez que, nos termos do 
art. 49, inciso XV da Constituição, é da competência 
exclusiva do Congresso Nacional “autorizar referendo 
e convocar plebiscito”. Por outro lado, o art. 1º do texto 
constitucional em vigor prescreve, em seu parágrafo 
único, que “Todo poder emana do povo que o exerce 
por meio de representantes eleitos ou diretamente, 
nos termos desta Constituição”. Já o art. 14, estatui 
que “a soberania popular será exercida pelo sufrágio 
universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual 
para todos, nos termos da lei, mediante: I – plebiscito, 
II – referendo e III – iniciativa popular”.

No que tange aos demais aspectos, i.é., à juri-
dicidade e à regimentalidade da proposição, nada foi 
a arguir, uma vez que o projeto atende à boa técnica 
jurídica e se conforma com as normas regimentais da 
Casa hoje em vigor. É indiscutível que a população, 
no caso em espécie, tem todo o direito de decidir ma-
téria que diz respeito ao seu superior interesse, qual 
seja o de opinar sobre algo fundamental em suas vi-
das, como a mudança ou a permanência do padrão 
horário a que está submetido. A iniciativa do Deputado 
acreano Flaviano Melo já aprovado pela Câmara me-
rece acolhida quanto ao mérito, cuja apreciação cabe 
a esta Comissão.

Assinale-se, além do mais, a circunstância de que, 
em outubro do ano vindouro, serão realizadas eleições 
gerais para a escolha dos membros dos Poderes Exe-
cutivo no âmbito Federal e Estadual ao tempo em que 
também deverão ser eleitos dois terços dos membros 
desta Casa e a totalidade dos integrantes da Câmara 
Federal, das Assembléias Legislativas Estaduais e da 
Câmara Distrital do Distrito Federal. Esta circunstância 
torna o referendo menos oneroso, já que em sua ma-
terialização poderão ser utilizados os mesmos meios e 
recursos empregados no pleito do ano que vem, desde 
que seja aprovada a proposta ora em exame tempesti-
vamente, para que possa o Tribunal Regional Eleitoral 
do Acre adotar as medidas necessárias ao referendo 
de que trata este projeto.

III – Voto

Nestas condições, manifesto-me pela constitu-
cionalidade, juridicidade, regimentalidade e quanto ao 
mérito, pela aprovação do Projeto de Decreto Legisla-
tivo nº 867, de 2009.

Sala das Comissões, 18 de novembro de 2009. – 
Senador Demóstenes Torres, Presidente – Senador 
Geraldo Mesquita, Relator.
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – 
AP) – Os pareceres que acabam de ser lidos vão à 
publicação.

Os Pareceres nºs 2.114 a 2.116, de 2009, da 
Comissão de Assuntos Econômicos, concluindo pela 
apresentação dos seguintes Projetos de Resolução:

– Nº 75, de 2009 (MSF 238/2009), que autoriza o Mu-
nicípio de Ponta Grossa (PR) a contratar opera-
ção de crédito externo, com garantia da União, 
com o Banco Interamericano de Desenvolvimento 
(BID), no valor até sete milhões e quinhentos mil 
dólares dos Estados Unidos da América;

– Nº 76, de 2009 (MSF 239/2009), que autoriza o Es-
tado do Ceará a contratar operação de crédito 
externo, com garantia da União, com o Banco 
Interamericano de Desenvolvimento (BID), no 
valor de até quarenta e cinco milhões de dólares 
dos Estados Unidos da América; e

– Nº 77, de 2009 (MSF 244/2009), que altera a Re-
solução nº 26, de 24 de setembro de 2009, que 
autoriza a União a contratar operação de crédito 
com Banco Internacional para Reconstrução e 
Desenvolvimento (BIRD). 

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

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – 
AP) – Sobre a mesa, ofício da Liderança do PDT que 
passo a ler.

É lido o seguinte:

Ofício nº 82/2009-LPDT

Brasília, 24 de novembro de 2009

Ao Excelentíssimo Senhor
Senador José Sarney
Presidente do Senado Federal
Nesta

Senhor Presidente,
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência 

que foi designada a senadora Patrícia Saboya, como 
titular da Comissão de Direitos Humanos e Legisla-
ção Participativa, de acordo ao Ofício nº 153/2009, do 
Líder do Bloco de Apoio ao Governo que cedeu uma 
vaga de titular na Comissão acima citada, ao Partido 
Democrático Trabalhista.

Ao ensejo renovo a Vossa Excelência protesto 
de elevada estima e consideração. – Senador Osmar 
Dias, Líder do PDT.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– O ofício que acaba de ser lido vai à publicação.

Sobre a mesa, ofício da Liderança do PCdoB 
que passo a ler.

É lido o seguinte:

Ofício GSINAR nº 253/2009

Brasília, 24 de novembro de 2009

Excelentíssimo Senhor
Senador José Sarney
Presidente do Senado Federal

Senhor Presidente,
Com referência ao Requerimento nº 1.044/2009, de 

minha autoria, informo que a 1ª Conferência Nacional de 
Comunicação que terá como tema “Comunicação: meios 
para a construção de direitos e de cidadania na era digi-
tal”, será realizada nos dias 14, 15, 16 e 17 de dezembro 
de 2009, tendo como local de realização o Centro de 
Convenções Ulysses Guimarães, em Brasília.

Receba Vossa Excelência, nesta oportunidade 
minhas renovadas manifestações de elevado apreço. 
– Senador Inácio Arruda, Líder do PCdoB. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– O expediente que acaba de ser lido será juntado ao 
processado do Requerimento nº 1.044, de 2009.

Sobre a mesa, ofício da Liderança do PCdoB 
que passo a ler.

É lido o seguinte:

Ofício GSINAR nº 257-2009

Brasília, 24 de novembro de 2009

Excelentíssimo Senhor
Senador José Sarney
Presidente do Senado Federal

Senhor Presidente,
Tendo sido indicado por esta Casa para compor 

Comissão Externa destinada a representar o Senado Fe-
deral durante a visita oficial do Presidente da Autoridade 
Nacional Palestina, Mahmud Abbas, ao Brasil nos dias 19 
e 20 de novembro, na cidade de Salvador, agradeço tão 
importante indicação e esclareço que não pude atender 
a tão honrosa missão em função de importantes com-
promissos políticos assumidos em meu Estado.

Receba Vossa Excelência, nesta oportunidade, 
minhas renovadas manifestações de elevado apreço. 
– Senador Inácio Arruda, Líder do PCdoB.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– O ofício que acaba de ser lido vai à publicação.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) – 
Sobre a mesa, projeto de lei do Senado que passo a ler.

É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) – 
O projeto que acaba de ser lido será publicado remetido 
à Comissão de Educação, em decisão terminativa.

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

ORDEM DO DIA

Peço aos Srs. Senadores que se encontram em 
seus gabinetes e em outras dependências da Casa 
que compareçam ao plenário, pois teremos votação 
nominal para aprovação de autoridades. 

Não havendo acordo sobre a votação da medida 
provisória, Item 1 da pauta, e em face do que determina 
a Constituição brasileira, a obstrução da pauta...

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Pela ordem, o Senador Antonio Carlos Valadares.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Já 
que não houve acordo, não vai haver... 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Haverá a votação de outras matérias que indepen-
dem da vedação constitucional.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Mas há o Projeto de Decreto Legislativo 
nº 866, que aprova a proposta de participação do Bra-
sil na Quarta Recomposição dos Recursos do Fundo 
para o Meio Ambiente Global. Pergunto a V. Exª se esse 
projeto poderá ser votado nesta sessão. Sou o Relator 
e gostaria que ele tivesse prioridade.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Senador Valadares, de acordo com a reunião dos 
Líderes, eu estou com uma relação dos projetos que 
devemos aprovar nesta sessão, e felizmente, o projeto 
sugerido por V. Exª não consta da relação dos Líderes 
que me foi entregue na mesa. 

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Sr. Presidente, pela ordem. 

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

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Para 
esse projeto, Sr. Presidente, o prazo termina dia 30, há 
tempo ainda para a colocação na Ordem do Dia.

É isso que peço a V. Exª . 
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – 

AP) – Assim o farei e comunicarei aos Líderes que 
naturalmente terão oportunidade de concordar com o 
pedido de V. Exª. 

O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN) – Pela or-
dem, Sr. Presidente..

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

O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Só para dizer que da parte 
do Democratas e suponho que pela parte dos tuca-
nos não há nenhuma dificuldade na apreciação dessa 
matéria, até porque o relator se encontra presente. De 
modo que V. Exª, se assim concordar, poderia incluí-la 
na Ordem do Dia. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Eu, de minha parte, a Mesa concorda totalmente 
com o pedido do Senador Valares e de acordo com 
as Lideranças vamos incluí-la na Ordem do Dia para 
votação.

Item extrapauta:

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 75, DE 2009 
(Incluído na pauta com a aquiescência do Plenário.)

Projeto de Resolução n° 75, de 2009, da Co-
missão de Assuntos Econômicos, que autoriza a 
contratação de operação de crédito externo, com 
garantia da República Federativa do Brasil, entre o 
Município de Ponta Grossa, Estado do Paraná e o 
Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID, 
no valor de até US$ 7,500.000.00 (sete milhões 
e quinhentos mil dólares dos Estados Unidos da 
América), cujos recursos destinam-se ao finan-
ciamento parcial do “Programa de Melhoramento 
da Infraestrutura Urbana do Município de Ponta 
Grossa/PR”. (Mensagem n° 238, de 2009.) 

O Relator ad hoc foi o Senador Francis-
co Dornelles. 

Em discussão o projeto. (Pausa.) 
Senador Alvaro Dias tem a palavra. 
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Para discu-

tir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, primeira-
mente devo agradecer a V. Exª por incluir celeremente 
na pauta este Projeto de Resolução que é da maior 
importância para obras de infraestrutura urbana no 
Município de Ponta Grossa. 

Esse empréstimo é parte do valor necessário para 
que o Prefeito Pedro Wosgrau, de Ponta Grossa, possa 
realizar obras de melhoria da área de infraestrutura ur-
bana do município, que é a capital cívica do Paraná. 

O Prefeito vai priorizar a pavimentação das ruas 
por onde passam os ônibus da cidade. Há muito tem-
po determinados bairros de Ponta Grossa aguardam 
essas melhorias. Agora, esses bairros a terão com es-
ses recursos do BID, que farão parte do orçamento da 
prefeitura municipal para a execução dessas obras.

Agradeço ao Relator Eliseu Resende, da Comis-
são de Assuntos Econômicos, pelo relatório apresen-
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tado à matéria, agradeço aos Senadores daquela Co-
missão, o Presidente Garibaldi Alves Filho pela rapidez 
com que fez tramitar a matéria e a V. Exª, que inclui 
agora na pauta da Ordem do Dia, para que possamos 
aprovar essa matéria.

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

– Antes de conceder a palavra ao Senador Osmar Dias, 
quero com satisfação registrar a presença nas galerias 
do Plenário desta Casa dos estudantes e professores 
do Instituto Federal de Ciência e Tecnologia do Triân-
gulo Mineiro, de Minas Gerais. 

O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR. Para discutir. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, como disse o 
Senador Alvaro Dias, tivemos a oportunidade hoje, na 
Comissão de Assuntos Econômicos, de votar o pare-
cer do Senador Eliseu Resende, que foi apresentado 
e lido pelo Senador Dornelles. Prontamente, pedimos 
urgência para que essa matéria viesse ao Plenário para 
ser votada. 

É interesse de Ponta Grossa, é interesse do Paraná. 
São 7,5 milhões de dólares, portanto quase R$13 milhões 
para infraestrutura urbana de uma cidade que lidera uma 
região, dos campos gerais, que tem a agricultura mais 
moderna do País e tem um parque industrial instalado 
dos mais modernos também e que precisa, portanto, me-
lhorar a sua infraestrutura para suportar o crescimento 
e, sobretudo, a demanda social da cidade.

Eu, portanto, com muita satisfação, apoiei a urgência 
desse Projeto para que pudéssemos aprová-lo aqui agora 
no Plenário do Senado Federal e agradeço a V. Exª por 
ter colocado já no mesmo dia a matéria, entendendo que, 
aprovado pelo Senado, pode o prefeito assinar o contra-
to com o Banco Interamericano. Se nós demorássemos 
aqui talvez esse dinheiro até fosse perdido, já que o ano 
que vem é ano eleitoral. Então V. Exª, portanto, atende 
ao Estado do Paraná com essa atitude de colocar pron-
tamente na pauta para ser votado hoje.

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

Continua em discussão a matéria. (Pausa.)
Não mais havendo quem peça a palavra, encer-

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

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

– Em discussão a redação final.(Pausa.)
É o seguinte o parecer da Comissão Diretora, 

oferecendo a redação final:

PARECER Nº 2.122, DE 2009 
(Da Comissão Diretora)

Redação final do Projeto de Resolução  
nº 75, de 2009.

A Comissão Diretora apresenta a redação final 
do Projeto de Resolução nº 75, de 2009, que auto-
riza o Município de Ponta Grossa (PR) a contratar 
operação de crédito externo, com garantia da União, 
com o Banco Interamericano de Desenvolvimento 
(BID), no valor de até US$7.500.000,00 (sete mi-
lhões e quinhentos mil dólares dos Estados Unidos 
da América).

Sala de Reuniões da Comissão, 24 de novembro 
de 2009. – Senador José Sarney, Senador Mão Santa, 
Senador César Borges, Senador Ademir Santana, 
Senador Cícero Lucena.

ANEXO AO PARECER Nº 2.122, 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 Município de Ponta Grossa 
(PR) a contratar operação de crédito exter-
no, com garantia da União, com o Banco 
Interamericano de Desenvolvimento (BID), 
no valor de até US$7,500,000.00 (sete mi-
lhões e quinhentos mil dólares norte ame-
ricanos).

O Senado Federal resolve:
Art. 1º É o Município de Ponta Grossa (PR) 

autorizado a contratar operação de crédito exter-
no, com garantia da União, com o Banco Interame-
ricano de Desenvolvimento (BID), no valor de até 
US$7,500,000.00 (sete milhões e quinhentos mil dó-
lares norte-americanos).

Parágrafo único. Os recursos advindos da ope-
ração de crédito referida no caput destinam-se ao fi-
nanciamento do ”Programa de Melhoramento da Infra-
Estrutura Urbana do Município de Ponta Grossa/PR”.

Art. 2º A operação de crédito referida no art. 1º 
deverá ser contratada nas seguintes condições:

I – devedor: Município de Ponta Grossa (PR);
II – credor: Banco Interamericano de Desenvol-

vimento (BID);
III – garantidor: República Federativa do Brasil;
IV – modalidade: Empréstimo do Mecanismo Uni-

monetário com Taxa de Juros baseada na Libor;
V – valor: até US$7,500,000.00 (sete milhões e 

quinhentos mil dólares norte-americanos);

    373ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



61482 Quarta-feira 25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009

VI – prazo de desembolso: 3 (três) anos, contado 
a partir da data de vigência do Contrato;

VII – amortização do saldo devedor:
a) em dólares: parcelas semestrais e consecuti-

vas e, na medida do possível, iguais, a serem pagas 
no dia 15 dos meses de abril e outubro de cada ano, 
vencendo-se a primeira 6 (seis) meses a partir da 
data inicialmente prevista para o desembolso final e 
a última, o mais tardar, 25 (vinte e cinco) anos após a 
assinatura do contrato;

b) em reais: será fixada para cada desembolso 
convertido para reais, sendo que as condições ofe-
recidas pelo BID ao mutuário constarão da “Carta de 
Cotação Indicativa da Conversão de Desembolso ao 
Mutuário” e da “Carta de Notificação da Conversão de 
Desembolso”;

VIII – juros aplicáveis para o saldo devedor:
em dólares: exigidos semestralmente nas mesmas 

datas do pagamento das amortizações e calculados 
sobre o saldo devedor periódico do empréstimo, a uma 
taxa anual para cada trimestre composta pela taxa de 
juros Libor trimestral para dólares norte-americanos, 
acrescida de mais ou menos uma margem de custo 
relacionada aos empréstimos que financiam os em-
préstimos modalidade Libor; do valor líquido de qual-
quer custo/lucro gerado por operações para mitigar as 
flutuações da Libor, e da margem para empréstimos 
do capital ordinário;

em reais: no caso de conversão de moeda, o BID 
indicará, por meio das Cartas de Notificação, a Taxa de 
Juros Base, que significa a taxa de juros equivalente 
no mercado de BRL à soma de taxa USD Libor para 3 
(três) meses, mais dez pontos-base, sendo que a Taxa 
de Juros Base será determinada, para cada conversão, 
em função da taxa de juros aplicada a um Montante 
Nominal corrigido pela Inflação; do Cronograma de 
Pagamentos; da Data da Conversão e do Montante 
Nominal de cada Conversão;

IX – comissão de crédito: a ser estabelecida pe-
riodicamente pelo BID, a calculada sobre o saldo não 
desembolsado do empréstimo, exigida juntamente com 
os juros, entrando em vigor 60 (sessenta) dias após 
a assinatura do contrato, sem que, em caso algum, 
possa exceder ao percentual de 0,75% a.a. (setenta 
e cinco centésimos por cento ao ano);

X – despesas com inspeção e supervisão geral 
– por revisão periódica de suas políticas, o BID notifi-
cará ao mutuário um valor devido

Em um semestre determinado, que não poderá 
ser superior a 1% (um por cento) do valor do financia-
mento, dividido pelo número de semestres compreen-
dido no prazo original de desembolsos.

§ 1º É facultado ao devedor a opção pela con-
versão dos desembolsos para reais, em até 4 (quatro) 
conversões por ano, observados os procedimentos 
operacionais estipulados no contrato de empréstimo.

§ 2º As datas de pagamento do principal e dos 
encargos financeiros, bem como dos desembolsos, 
poderão ser alteradas em função da data de assina-
tura do contrato de empréstimo.

Art. 3º É a União autorizada a conceder garantia 
ao Município de Ponta Grossa (PR) na operação de 
crédito externo referida nesta Resolução.

Parágrafo único. O exercício da autorização pre-
vista no caput é condicionado a que a Prefeitura Mu-
nicipal de Ponta Grossa (PR) celebre contrato com 
a União para a concessão de contragarantias, sob a 
forma de vinculação das receitas próprias de que trata 
o art. 156, das cotas de repartição de receitas de que 
tratam os arts. 158 e 159, todos da Constituição Fede-
ral, e outras em Direito admitidas, podendo o Governo 
Federal reter os recursos necessários para cobertura 
dos compromissos honrados diretamente das trans-
ferências federais ou das contas centralizadoras da 
arrecadação do Município.

Art. 4º O prazo máximo para o exercício desta 
autorização é de 540 (quinhentos e quarenta) dias, 
contado a partir de sua publicação.

Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação.   

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – 
AP) – Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
discussão.

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

ram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 

– Peço aos Senadores que se encontram em outras 
dependências da Casa e em seus Gabinetes que com-
pareçam ao Plenário, pois teremos votação nominal 
para escolha de autoridades.

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

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 76, DE 2009 
(Incluído na pauta com a aquiescência do Plenário.)

Projeto de Resolução nº 76, de 2009, 
apresentado pela Comissão de Assuntos Eco-
nômicos, como conclusão do Parecer 2.115, 
que autoriza a contratação de operação de 
crédito externo, com garantia da República 
Federativa do Brasil, entre o Estado do Ceará 
e o Banco Interamericano de Desenvolvimento 
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(BID), no valor de até US$ 45,000,000,.00 (qua-
renta e cinco milhões de dólares dos Estados 
Unidos da América), de principal, cujos recur-
sos destinam-se ao financiamento adicional do 
“Programa de Apoio às Reformas Sociais do 
Ceará – PROARES – Fase II”.

Em discussão o Projeto.
Concedo a palavra ao Senador Inácio Arruda.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE. 

Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
eu quero ressaltar a iniciativa do Governo do Estado 
do Ceará, Governador Cid Gomes, de dar garantias 
para contrair esse empréstimo que dá seguimento ao 
Programa Proares II, no Estado do Ceará. Era neces-
sário fazermos essa conclusão do empréstimo ainda 
durante este ano. Conseguimos não só que o Governo 
Federal mandasse o Projeto para a CAE, que o exami-
nou no dia de hoje. Já estamos aqui para aprovar, para 
dar continuidade a um programa que dá assistência às 
famílias carentes do Estado do Ceará. É um programa 
de grande significado, de grande alcance para o Ceará. 
Por isso, eu quero me congratular com nossos cole-
gas da CAE, nosso Relator Dornelles, que relatou na 
Comissão de Assuntos Econômicos, com os demais 
Senadores que o aprovaram, unanimemente, e com 
V. Exª, que encaminha em tempo recorde a votação 
desse projeto tão importante. E US$45 milhões pode 
parecer pouco para um grande Estado, de economia 
já muito forte, mas para o Estado do Ceará são muito 
importantes esses recursos sobre o qual ora estamos 
a decidir no Senado Federal. Muito obrigado.

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, do 
mesmo modo, resolvi me congratular com a Bancada 
do Ceará, que eu vi atuar de maneira muito uníssona 
em relação a esta matéria, que é relevante. 

Eu não discuto sequer a relação entre a matéria 
em si, do ponto de vista monetário, e o peso da eco-
nomia do Ceará, que é crescente. Eu quero é ressal-
tar o valor da Bancada: o Senador Inácio Arruda, que 
acabou de se manifestar e ficou o tempo inteiro atento 
a essa questão; a Senadora Patrícia Saboya, que re-
torna e retorna, precisamente, cumprindo com os seus 
deveres na integralidade, como é de acontecer com o 
seu mandato sempre; e o Senador Tasso Jereissati, 
que envidou todos os esforços ao longo da tramitação 
desse projeto e que, igualmente, se rejubila pela mi-
nha palavra, pela expressão do Líder da sua Bancada, 
com a aprovação dessa matéria, desse empréstimo, 

que é vantajoso sob todos os títulos para a economia 
cearense, Sr. Presidente.

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

– Com a palavra, para discutir, a Senadora Patrícia 
Saboya.

A SRª PATRÍCIA SABOYA (PDT–CE. Para dis-
cutir. Sem revisão da oradora) – Quero agradecer, em 
primeiro lugar, ao Senador Virgílio, que fazia aqui a de-
fesa desse recurso que é tão importante para o nosso 
Estado do Ceará, e agradecer a V. Exª por ter tido a 
compreensão de saber que vivemos num Estado muito 
pobre e que esse recurso é essencial não só para o 
desenvolvimento da economia do nosso Estado, mas 
principalmente naquilo que atua nos projetos sociais. 
Fico muito orgulhosa desse recurso está indo ao nos-
so Estado, o Estado do Ceará, e saber que ele vai ser 
utilizado, principalmente, para projetos que possam pre-
venir a violência, projetos que possam ajudar a incluir 
jovens, adolescentes, crianças, que possam dar uma 
vocação, a experiência de uma capacitação para que 
esses jovens possam se livrar de tantas mazelas que 
circundam, que cercam a juventude brasileira.

Portanto, o Ceará agradece a esta Casa, ante-
cipadamente, a todas as Srªs e Srs. Senadores e ao 
Presidente Sarney pela compreensão e pela votação 
de algo que é tão importante e essencial para o nosso 
povo. Muito obrigada, Presidente.

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

Com a palavra o Senador Tasso Jereissati para 
discutir a matéria.

O SR. TASSO JEREISSATI (PSDB – CE. Para 
discutir. Sem revisão do orador.) – Presidente Sarney, 
eu queria, mais uma vez, agradecer a imensa boa von-
tade que V. Exª tem tido em relação aos empréstimos 
e financiamentos para o Estado do Ceará, colocando 
prontamente em votação, sem perder tempo, todos 
esses recursos que estão sendo colocados no nosso 
Estado, tão carente de recursos.

Este projeto, especificamente, destina-se a um 
programa chamado Proares, que é destinado espe-
cificamente à área social. São conjuntos de ações 
realizadas em torno da criança, do adolescente, de 
populações mais marginalizadas econômica e social-
mente, de maneira a construir e colocar não apenas 
equipamentos, ferramentas e pessoal, ferramenta hu-
mana capacitada a dar assistência necessária à trans-
formação social.

Por isso, esse é um dos importantes projetos que 
o nosso Estado tem e esse recurso é fundamental para 
que esse projeto venha a ser colocado adiante. Muito 
obrigado, Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Obrigado, Senador Tasso Jereissati, que é tão ope-
roso representante do Estado do Ceará.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Encerrada a discussão.

Não mais havendo mais oradores, vamos pas-
sar à votação.

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

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

Encerrada a votação, vamos entrar na redação final.

É o seguinte o parecer da Comissão Di-
retora oferecendo a redação final:

PARECER Nº 2.123, DE 2009 
DA COMISSÃO DIRETORA

Redação final do Projeto de Resolução 
nº 76, de 2009.

A Comissão Diretora apresenta a redação final 
do Projeto de Resolução nº 76, de 2009, que autoriza 
o Estado do Ceará a contratar operação de crédito 
externo, com garantia da União, com o Banco Intera-
mericano de Desenvolvimento (BID), no valor de até 
US$ 45.000.000,00 (quarenta e cinco milhões de dó-
lares dos Estados Unidos da América).

Sala de Reuniões da Comissão, em 24 de novem-
bro de 2009. – Senador José Sarney, Senador César 
Borges, Senador Cícero Lucena, Senadora Patrícia 
Saboya, Senador Mão Santa.

ANEXO AO PARECER Nº 2.123, DE 2009

Faço saber que o Senado Federal aprovou, 
e eu, 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 Interamericano de 
Desenvolvimento (BID), no valor de US$ 
45.000,000. 00 (quarenta e cinco 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 Interamericano de Desenvolvimento (BID), 
no valor de até US$ 45,000,000.00 (quarenta e cinco 
milhões de dólares norte-americanos).

Parágrafo único. Os recursos dessa operação 
de crédito destinam-se ao financiamento adicional do 
“Programa de Apoio às Reformas Sociais do Ceará – 
Proares, Fase II”.

Art. 2º A operação de crédito referida no art. 1º 
deverá ser realizada nas seguintes condições:

I – devedor: Estado do Ceará;
II – credor: Banco Interamericano de Desenvol-

vimento (BID);
III – garantidor: República Federativa do Brasil;
IV – valor: até US$ 45,000,000.00 (quarenta e 

cinco milhões de dólares norte-americanos);
V – modalidade: empréstimo na Modalidade do 

Mecanismo Unimonetário do capital ordinário do Ban-
co, com taxa de juros baseada na Libor;

VI – prazo de desembolso: 5 (cinco) anos, con-
tado a partir da vigência do contrato;

VII – amortização: parcelas semestrais e con-
secutivas, de valores, tanto quanto possível, iguais, 
pagas no dia 15 dos meses de janeiro e julho de cada 
ano, vencendo-se a primeira após transcorridos 5 (cin-
co) anos, e a última antes de transcorridos 25 (vinte 
e cinco) anos, ambos contados da data de assinatura 
do contrato;

VIII – juros: exigidos semestralmente nas mesmas 
datas do pagamento da amortização e calculados so-
bre o saldo devedor periódico do empréstimo, a uma 
taxa anual para cada trimestre determinada pelo BID 
e composta:

pela taxa de juros Libor trimestral para dólar 
norte-americano;

por mais ou menos uma margem de custo re-
lacionada aos empréstimos do BID que financiam os 
empréstimos do Mecanismo Unimonetário com taxa 
de juros baseada na Libor;

mais o valor líquido de qualquer custo/luco gerado 
em operações para mitigar as flutuações da Libor;

mais a margem para empréstimos do capital or-
dinário;

IX – comissão de crédito: até 0,75% a.a. (seten-
ta e cinco centésimos por cento ao ano), a ser esta-
belecida periodicamente pelo BID, e calculada sobre 
o saldo não desembolsado do financiamento, exigida 
juntamente com os juros, entrando em vigor 60 (ses-
senta) dias após a assinatura do contrato;

X – despesas com inspeção e supervisão gerais: 
em um semestre determinado, até 1% (um por cento) 
do financiamento, dividido pelo número de semestres 
compreendido no prazo original de desembolsos, quan-
do o BID definir a incidência dessa comissão.
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Parágrafo único. As datas de pagamentos do prin-
cipal e dos encargos financeiros, bem como dos de-
sembolsos previstos, poderão ser alteradas em função 
da data de assinatura do contrato de empréstimo.

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 da receitas 
de que tratam os arts. 155, 157, 159, nos termos do 
art. 167, § 4º, 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-
retamente das contas centralizadoras da arrecadação 
do Estado ou transferências federais.

Art. 4º O prazo máximo para o exercício desta 
autorização é de 540 (quinhentos e quarenta) dias, 
contados 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) – Sem objeção, aprovado e a matéria vai à pro-
mulgação.

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

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

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
conforme V. Exª anunciou, como a Mesa estava rece-
bendo, até semana passada, proposições por parte 
dos diversos Senadores, eu encaminhei uma proposta 
alterando dispositivos de reestruturação administrati-
va, no prazo determinado por V. Exª, e encaminhei à 
1ª Secretaria.

Eu gostaria de formular uma pergunta. O Projeto 
de Resolução que reestrutura a administração do Sena-
do terá a tramitação prevista pelo art. 401 do Regimento 
Interno? E, se assim, teremos o direito de debater a 
matéria tão importante para a história do Senado na 
forma prevista nas normas do Regimento Interno.

Então apenas gostaria, se V. Exª nos puder nos es-
clarecer, de saber qual será o procedimento adotado?

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– V. Exª é testemunha da maneira democrática como o 
projeto tem sido discutido nesta Casa, com as várias 
oportunidades dos Senadores opinarem, bem como os 
funcionários da Casa. Nós estamos numa fase final. 
Então o projeto será levado à Mesa, que o transformará 

num projeto de resolução. Esse projeto de resolução 
virá para o Plenário e seguirá o que determina o regi-
mento citado por V. Exª.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Muito obrigado.

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

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 77, DE 2009

Projeto de Resolução nº 77, de 2009, 
apresentado pela Comissão de Assuntos Eco-
nômicos, com conclusão do Parecer nº 2.116 
– Relator, Senador Tião Viana –, que altera a 
Resolução nº 26, de 24 de setembro de 2009, 
que autoriza a União a contratar operação de 
crédito com o Banco Internacional para Re-
construção e Desenvolvimento – BIRD.

Em discussão o projeto.
Com a palavra o Relator, Senador Tião Viana.
O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC. Para discu-

tir. Sem revisão do orador) – Sr. Presidente, de modo 
muito objetivo, há um projeto de resolução que V. Exª 
assinou. E, por haver três incorreções nesse projeto 
que diz respeito ao recurso do Banco Mundial, da or-
dem de US$235 milhões, para o Ministério de Saúde 
fortalecer o QualiSUS, essa matéria precisou de retifica-
ção, o que foi feito hoje pela manhã na CAE. A matéria, 
agora, está no plenário para a devida consideração e 
aprovação, se for entendimento dos Senadores.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Muito obrigado a V. Exª. Apenas, com a retificação, 
deu a impressão de que as incorreções foram do Pre-
sidente da Casa, quando, na realidade, são do proje-
to. (Pausa)

Muito obrigado.
Encerrada a discussão, vou submeter a voto.
Os Srs. Senadores e as Srªs Senadoras que o apro-

varem permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 

– Redação final.
É o seguinte o parecer da Comissão Diretora 

oferecendo a redação final:

PARECER Nº 2.124, DE 2009 
(Da Comissão Diretora)

Redação final do Projeto de Resolução 
nº 77, de 2009.

A Comissão Diretora apresenta a redação final 
do Projeto de Resolução nº 77, de 2009, que altera 
a Resolução nº 26, de 24 de setembro de 2009, que 
autoriza a União a contratar operação de crédito com 
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o Banco Internacional para Reconstrução e Desen-
volvimento (Bird).

Sala de Reuniões da Comissão, 24 de novembro 
de 2009. – Senador José Sarney, Senador César Bor-
ges, Senador Cícero Lucena, Senador Mão Santa.

ANEXO AO PARECER Nº 2.124, 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

Altera a Resolução nº 26, de 24 de se-
tembro de 2009, do Senado Federal, que 
autoriza a União a contratar operação de 
crédito com o Banco Internacional para 
Reconstrução e Desenvolvimento (Bird), no 
valor de até US$235,000,000.00 (duzentos 
e trinta e cinco milhões de dólares norte-
americanos).

O Senado Federal resolve:
Art. 1º O § 2º do art. 1º e o inciso VII do art. 2º 

da Resolução nº 26, de 24 de setembro de 2009, do 
Senado Federal, passam a vigorar com a seguinte 
redação:

“Art. 1º  ..................................................
 ..............................................................
§ 2º São facultadas a convenção da taxa 

de juros, de flutuante para fixa, ou vice-versa, 
aplicável ao montante parcial ou total do em-
préstimo, e a alteração da moeda de referência 
da operação de crédito, tanto para o montante 
já desembolsado, quanto para o montante a 
desembolsar, bem como o estabelecimento 
de tetos e bandas para flutuação da taxa de 
juros, sendo que o exercício dessas opções 
implicará a cobrança de todos os encargos 
incorridos pelo Bird na sua realização e de 
Comissão de Transação.”(NR)

“Art. 2º  ..................................................
 ..............................................................
VII – juros: exigidos semestralmente nas 

mesmas datas de pagamento da amortização 
e calculado sobre o saldo devedor periódico 
do empréstimo, a uma taxa anual composta 
pela Libor semestral para dólar norte-ameri-
cano, acrescidos de uma margem variável, a 
ser determinada pelo BIRD a cada período 
de juros.

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

Art. 2º É revogado o inciso V do art. 2º da Reso-
lução nº 26, de 24 de setembro de 2009, do Senado 
Federal.

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 24 
de setembro de 2009.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Sem objeção, declaro também aprovada e a matéria 
vai à promulgação.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Projeto incluído na pauta a pedido do Senador An-
tonio Carlos Valadares. 

Item extrapauta:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 866, DE 2009 

(Incluído na pauta com aquiescência do Plenário.)

Projeto de Decreto Legislativo nº 866, de 
2009, (nº 1.144/2008, na Câmara dos Depu-
tados), que aprova a proposta de participação 
do Brasil na quarta recomposição dos recursos 
do fundo para o meio ambiente global – Gobal 
Environment Facility – GEF, institituição finan-
ceira internacional.

Em discussão o projeto. (Pausa)
Não havendo oradores, encerro...
Não. V. Exª deseja falar? (Pausa)
Com a palavra o Senador Antonio Carlos Va-

ladares para discutir a matéria. V. Exª dispõe de 10 
minutos. 

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Pre-
sidente, apenas para fazer um resumo da matéria.

O Projeto de Decreto Legislativo em análise busca 
viabilizar a participação do Brasil na Quarta Recompo-
sição de Capital do Fundo para o Meio Ambiente Global 
(GEF 4), mediante o aporte de recursos financeiros no 
valor aproximado de US$6 milhões, que se destinarão 
a projetos voltados à conservação da biodiversidade, 
à redução dos riscos de mudanças climáticas, à pro-
teção da camada de ozônio e a descontaminação das 
águas internacionais. A referida contribuição brasileira 
ao GEF 4 possibilitará ao País votar nas reuniões que 
decidem as aplicações dos recursos do Fundo.

Em primeiro lugar, é preciso considerar que o 
Fundo para o Meio Ambiente Global – GEF é o mais 
importante instrumento internacional de financiamen-
to, a fundo perdido de projetos ambientais. De acordo 
com a página oficial do GEF na Internet, o Fundo já 
alocou US$8,6 bilhões que foram suplementados pelo 
cofinanciamento de mais de US$36,1 bilhões, em mais 
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de 2.400 projetos em 165 países em desenvolvimen-
to. Além disso, promoveu mais de 10 mil pequenas 
concessões financeiras diretamente a organizações 
comunitárias e não governamentais.

É preciso destacar, Sr. Presidente, que o Brasil 
tem sido um dos principais beneficiários dos recursos 
desse Fundo. De acordo com a Exposição de Motivos 
do Sr. Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento 
e Gestão, a qual acompanha a Mensagem do Presiden-
te da República, apesar de o Brasil ter contribuído, até 
maio de 2008, com apenas cerca de US$12 milhões, a 
carteira brasileira de projetos patrocinados pelo GEF 
somava aproximadamente US$358 milhões, o que já 
fazia do País o terceiro maior receptor de recursos do 
Fundo. O Brasil também já se beneficiava de mais de 
US$155 milhões em 27 projetos regionais e globais.

A Quarta Recomposição dos Recursos do Fundo 
(GEF-4), que está em curso, resulta de negociações 
concluídas em 2006. O Brasil se propôs a participar 
com contribuição idêntica aos aportes realizados nas 
fases anteriores.

Sr. Presidente, o Projeto de Decreto Legislativo 
em exame indica, por meio de informação expressa 
pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, 
os valores conforme constam da atual Lei Orçamentá-
ria Anual e do Plano Plurianual para os exercícios de 
2008 a 2011. Informações atualizadas para a proposta 
orçamentária de 2010 indicam a previsão orçamentária 
de R$16.123.140,00 para a contribuição financeira ao 
GEF. Dessa forma, não há contrariedade a qualquer 
dispositivo de ordem legal ou regimental .

Finalmente, é preciso considerar o papel fun-
damental que o Brasil vem desempenhando e deve 
desempenhar no cenário internacional da adoção de 
políticas e ações que assegurem a conservação da 
biodiversidade e na prevenção, controle e adaptação 
às mudanças climáticas. 

A apreciação da presente proposta vem em mo-
mento oportuno e a sua aprovação contribuirá para 
fortalecer o papel de liderança internacional do País 
no tratamento das questões ambientais. 

Levando-se em conta, Sr. Presidente, que o Brasil 
levará uma proposta concreta de redução dos gases 
de efeito estufa no encontro de Copenhague, é mais 
que evidente a importância desta matéria que estamos 
votando e que demonstra, mais uma vez, a atenção do 
Brasil aos problemas e às questões ambientais.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Continua em discussão. (Pausa.)

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

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

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Para 
discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, ob-
viamente, o PSDB encaminha a favor da aprovação do 
projeto aqui relatado pelo Senador Valadares e assi-
nou, pela sua Liderança, o requerimento de urgência 
solicitado pela Senadora Ideli Salvatti para o Brasil 
chegar à reunião de Copenhague com outra matéria 
de enorme relevância aprovada. 

Portanto, entendemos que o registro das metas a 
que se propõe o Governo – e eu ainda tenho algumas 
observações a fazer, até porque sinto empirismo na 
forma como foram estabelecidas as metas – e o com-
promisso do País com as metas são um avanço, até 
porque estamos vendo claudicarem nisso os Estados 
Unidos e, sobretudo, a China. Entendo que não se deve 
negar ao Governo brasileiro esse instrumento que só 
lhe fortaleceria a posição ao chegar a Copenhague, 
uma reunião de enorme importância que desperta 
uma enorme expectativa no mundo e que, até o mo-
mento, parece-me desenhando um quadro de pouca 
capacidade de cumprir com as maiores expectativas 
que despertou. 

Mas não seria o Senado, não seria a Bancada 
do PSDB a negar ao Governo um instrumento que 
mostraria para o mundo o compromisso do Governo 
brasileiro com as metas de redução de carbono, Sr. 
Presidente. 

Portanto, não só aproveito para me colocar ao 
lado do Senador Valadares no que S. Exª acabou de 
expor como para dizer que a nossa disposição é, na 
primeira hora, no primeiro momento, fazermos também 
a aprovação dessa outra matéria que, entre outras coi-
sas, estabelece o compromisso do Brasil com metas 
de redução da emissão de carbono. 

Muito obrigado.
O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB – 

ES) – Para discutir, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 

– Continua a discussão. 
Senador Casagrande.
O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB – 

ES. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Primei-
ro parabenizo o Senador Valadares pelo relato, pela 
importância da matéria e informo ao Senador Arthur 
Virgílio que hoje, na Comissão de Assuntos Econômi-
cos, nós tomamos uma decisão. O Senador Garibaldi 
Alves Filho atendeu a um pleito nosso, meu e do Se-
nador Inácio Arruda, de realizar amanhã, às 9 horas, 
uma reunião extraordinária da Comissão de Assuntos 
Econômicos para que nós possamos votar a Política 
Nacional de Mudanças Climáticas e o Fundo Nacional 
de Mudanças Climáticas. Também já convoquei uma 
reunião extraordinária da Comissão de Meio Ambien-
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te para amanhã, às 14 horas, com o Ministro Sérgio 
Rezende para discutir inventário e, às 15 horas, para 
votarmos também essas duas matérias. 

São matérias importantes. Elas serão devolvidas 
à Câmara porque nós estamos aqui incorporando e 
institucionalizando, colocando na lei, as metas anun-
ciadas pelo Governo Federal. Então, quero convidar 
os Parlamentares para amanhã, às 9 horas, na CAE, 
para que nós possamos votar essas duas matérias e às 
14 horas e 15 horas, na Comissão do Meio Ambiente, 
para que possamos votar essas duas matérias.

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

– Terminada a discussão, vamos submeter à votação 
o projeto.

Os Srs. Senadores e as Srªs Senadoras que o 
aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa)

Aprovado.
A matéria vai à promulgação, uma vez que se trata 

de decreto legislativo. Não tem redação final.

É o seguinte o projeto aprovado:
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O SR. FLÁVIO ARNS (PSDB – PR) – Sr. Presi-
dente, pela ordem.

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

O SR. FLÁVIO ARNS (PSDB – PR. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, se V. Exª me 
permite, em outro dia eu havia levantado a situação 
de dois projetos de lei. Refiro-me ao Projeto nº 60, de 
2007, para a presença do psicólogo e do assistente 
social na escola pública, e ao projeto que prevê o Bolsa 
Atleta para o atleta-guia, aquele que acompanha o atle-
ta paraolímpico e que sempre tem que ficar treinando 
junto com o atleta, para que os dois tenham sincronia 
no esporte paraolímpico. Aliás, esse projeto de inicia-
tiva da Comissão de Educação, Cultura e Esporte foi 
uma coisa bonita. 

Então, indago a V. Exª e à Secretaria da Mesa 
sobre o Projeto nº 60, de 2007. V. Exª disse que o co-
locaria em votação, na primeira oportunidade, depois 
de destrancada a pauta.

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

– V. Exª também tem conhecimento do quanto sou in-
teressado nesse assunto e do quanto acho que é de 
maior justiça o projeto de lei a que se refere V. Exª, 
sobre o guia do atleta paraolímpico. Infelizmente, a 
pauta continua trancada, e, como esses dois são pro-
jetos de lei, há impedimento constitucional, conforme 
tive a oportunidade de dizer a V. Exª. Logo que a pauta 
estiver aberta, votaremos a matéria.

Muito obrigado.
Vamos submeter à votação escolha de autori-

dade.
Em primeiro lugar, o Sr. Aldo Luiz Mendes, para 

Diretor do Banco Central do Brasil, em substituição ao 
Sr. Mário Gomes Torós.

Senador Arthur Virgílio, eu pediria atenção a V. 
Exª. 

As outras duas matérias de escolha de autori-
dades se referem ao Conselho Nacional do Ministério 
Público. Para essa matéria, precisamos de quorum 
qualificado. 

Desse modo, vou submeter primeiro a voto esta 
que não necessita de quórum qualificado. 

O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN) – De acor-
do, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– De acordo?

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Do 
mesmo modo, Sr. Presidente. Imagino que haja quórum 
facilmente para deliberar sobre o Presidente do Banco 
Central. Espero que, da mesma forma, assim seja em 

relação à situação que exige quórum mais qualificado 
ainda, que é precisamente a do Ministério Público.

Registro que estivemos hoje com o Procurador-
Geral, que, com enorme elegância, não tocou nesse 
assunto. Tratamos de outro assunto, o que revela a alta 
qualidade pública de S. Exª.

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

Vamos submeter a votação.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 

– Item extrapauta:

PARECER Nº 2.117, DE 2009 
(Incluído na pauta com aquiescência do Plenário.)

Parecer nº 2.117, de 2009, da Comissão de As-
suntos Econômicos, Relator Senador Aloizio Merca-
dante, sobre a Mensagem nº 247, de 2009 (928/2009, 
na origem), pela qual o Presidente da República sub-
mete à apreciação do Senado Federal o nome do Sr. 
Aldo Luiz Mendes para exercer o cargo de Diretor do 
Banco Central do Brasil, em substituição ao Sr. Mario 
Gomes Torós.

Discussão do parecer. (Pausa)
Não havendo oradores, encerro a discussão.
Passaremos a submeter a votos a matéria, que 

será feita por votação nominal e secreta.
Os Srs. Senadores já podem votar.

(Procede-se à votação.)

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Pela 
ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Estamos preparando o painel.

Os Srs. Senadores já podem votar.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Pela 

ordem, Sr. Presidente.
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP. 

Como Relator. Sem revisão do orador.) – Presiden-
te, eu só queria reafirmar ao Plenário que o Dr. Aldo 
Luiz Mendes é um economista formado pela UnB, fez 
mestrado na Universidade de Brasília e depois dou-
torado na USP. 

É um profissional de carreira do Banco Central. 
Exerceu funções relevantes no Governo anterior e 
neste Governo, como diretor, gerente, vice-presidente 
financeiro do banco e diretor de operações internacio-
nais. Tem essa vivência, essa competência de uma 
instituição com prestígio como o Banco do Brasil e 
com a função que ele desenvolveu, inclusive na área 
de mercado de capitais, trabalhou na CVM pelo Banco 
do Brasil e desempenhou funções totalmente compatí-
veis com essa importante função que desempenhará 
nas decisões do Copom.
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Por ser um profissional de carreira do Banco do 
Brasil, por ter essa excelência acadêmica, tenho cer-
teza de que terá o apoio dos demais Senadores, e 
pedimos aí o apoio de todos ao novo diretor do Banco 
Central do Brasil.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN) – Sr. Pre-
sidente, para encaminhar.

Sr. Presidente, gostaria de fazer um registro: o 
Dr. Aldo Luiz Mendes, que esteve no meu gabinete, 
acompanhado de assessores do Banco Central, me 
pediu o apoio do meu partido à sua indicação. 

Ele substitui o ex-diretor Torós, que saiu do Banco 
Central após declarações que não deixaram o Governo 
muito confortável. 

Em nenhum momento o meu partido fez qualquer 
tipo de comentário, positivo ou negativo, demeritório 
ou não, sobre a demissão ou a saída do Dr. Torós e a 
designação do Dr. Aldo Luiz Mendes, por uma razão 
muito simples: trata-se da indicação do titular do Banco 
Central para trato de política monetária.

É o diretor do Bacen para política monetária, 
controle de inflação, quantidade de moeda em circu-
lação. É cargo da maior importância para o controle da 
inflação, para a condução da economia no rumo que 
todos nós advogamos como o correto.

Eu disse à S. Exª que o meu partido colaboraria 
para a sua sabatina, para a sua votação na Comissão 
de Assuntos Econômicos – eu pessoalmente estive lá 
hoje para votar, e votei – e colaboraríamos para a sua 
apreciação em plenário – que é o que estamos fazendo 
–, para que não se estabelecesse vacância em uma 
função de tamanha importância. Por uma razão mui-
to simples: nós queremos o melhor para o País. Se o 
Governo entende que ele é o diretor apropriado para 
conduzir a política monetária no Banco Central, forne-
cemos o nosso aval para que a economia do País, se 
vai bem, continue bem.

A nossa recomendação – o voto é secreto – é 
de apreciação com boa vontade, para todos os nossos 
companheiros democratas.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP. 
Fazendo soar a campainha.) – Senador Arthur Virgílio 
com a palavra; após, o Senador Magno Malta e, depois, 
o Senador Cristovam Buarque.

O SR. ANTONIO CARLOS JÚNIOR (DEM – BA) 
– Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– V. Exª pede a palavra pela ordem; então tem prefe-
rência sobre os outros oradores.

O SR. ANTONIO CARLOS JÚNIOR (DEM – BA. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Srªs e Srs. Senadores, apresentei uma emenda ao Re-

gimento Interno do Senado Federal sobre o funciona-
mento das Comissões Parlamentares de Inquérito.

Os pontos básicos da emenda são: o Presidente 
e o Relator serão escolhidos entre os membros que 
tenham subscrito o requerimento de sua instalação; 
além dos Parlamentares, somente os depoentes con-
vidados ou convocados poderão fazer uso da palavra; 
a substituição de depoentes convidados ou convoca-
dos, deverá ser aprovado pelo Plenário da Comissão. 
E as reuniões da Comissão não poderão ocorrer em 
horário coincidente com o de sessão ordinárias ou 
extraordinárias do Senado Federal ou do Congresso 
Nacional.

Essa é a emenda que apresentei ao Regimento 
Interno do Senado Federal.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Continua o encaminhamento da votação. 

Com a palavra o Senador Arthur Virgílio, a quem 
já a tinha concedido. Depois o Senador Magno Malta 
e depois o Senador Cristovam Buarque.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Para 
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, travamos hoje um debate bastante quali-
ficado, como diria o Senador Aloizio Mercadante, por 
ocasião da inquirição do Dr. Aldo Luiz Mendes, que é 
um técnico aparelhado, economista de primeiro nível e 
completamente apto a ser um eficiente e eficaz diretor 
do Banco Central.

O debate foi muito bom porque trouxe à baila 
projeto de minha autoria, que tem o substitutivo do 
Senador Antonio Carlos, que propõe autonomia do 
Banco Central. E mais, eu pedi que ele se pronuncias-
se, esclarecendo esse mal-entendido – para mim é um 
mal-entendido –, de que haveria uma intermediação 
feita por ele entre o Ministro da Fazenda e Presidente 
do Banco Central. Eu não vejo como necessária – ao 
contrário, eu a vejo até como nociva – essa possível 
interferência. S. Exª foi muito claro, foi muito nítido, ou 
seja, se eu pretendo um Banco Central autônomo e 
se isso é bom para a economia brasileira, obviamente 
que são instâncias diferentes. O Banco Central cuida 
especificamente do valor da moeda, cuida de garantir 
preços baixos da economia brasileira e da estabilidade 
econômica, enquanto a Fazenda tem atribuições mui-
to mais amplas, mas não essas. Numa democracia e 
numa economia madura, essas são atividades e atri-
buições,, muito claramente, do Banco Central. 

Eu vejo que S. Exª se saiu bem..
Como o Senador Agripino observava é voto se-

creto, mas não podemos deixar de registrar que se 
trata de um técnico de valor que, certamente, não 
comporá de maneira equivocada os quadros do Ban-
co Central. Jamais deixei de revelar minha admiração 
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pelo trabalho do Presidente Meirelles, mas não posso 
considerar que seja uma coisa muito correta o que 
ele fez recentemente: filiar-se a um Partido em ple-
na vigência de seu mandato de Presidente do Banco 
Central. Isso, a meu ver, tira-lhe peso. Não consigo 
imaginar Alan Greenspan, Ben Bernanke, filiados a 
um Partido. As pessoas me dizem que ele era antes. 
Era, mas largou o mandato dele e depois assumiu 
essa missão de ficar à frente do Banco Central em 
momento bastante delicado da economia brasileira e 
se saiu bem. Hoje, não consigo entender que cargo 
poderia dar-lhe mais valor do que esse que exercita, 
em uma quadra da economia brasileira em que nós 
registramos, desde o primeiro Governo do Presidente 
Fernando Henrique até agora o final do segundo Go-
verno do Presidente Lula, uma autonomia de fato. Eu 
que pretendo uma autonomia de direito para o Banco 
Central. Foi uma autonomia de fato. Isso para mim é 
muito nobre, muito importante. Considero que misturar 
a vida pública, a militância partidária com isso, não faz 
bem à imagem do Presidente do Banco Central, que 
é uma figura admirável que tem méritos pelo trabalho 
que prestou ao País. Misturando as estações, a meu 
ver, incorre em algum demérito específico. Não lhe tiro 
os méritos gerais, mas esse demérito específico tem 
de ser registrado. 

Voltando ao Dr. Aldo, entendo que é uma pes-
soa aparelhada para ser um bom Diretor do Banco 
Central.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Concedo a palavra ao Senador Magno Malta, que 
pediu a palavra.

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) – 
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Diante da desistência do Senador Magno Malta, con-
cedo a palavra ao Senador Cristovam Buarque.

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF. Para 
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Agra-
deço, Sr. Presidente. 

O meu é sobre o Aldo. 
Eu quero dizer da satisfação, apesar da sensação 

de mais velho, em estar votando, para Diretor do Banco 

Central, em um ex-aluno meu. Ao mesmo tempo que é 
uma honra para mim votar num ex-aluno para Diretor 
do Banco Central, quero dar o meu respaldo porque 
sei que tipo de diretor a gente vai ter: uma figura extre-
mamente competente. E parabenizo as autoridades, o 
Presidente Lula, por ter indicado o nome do Aldo.

É uma honra para mim, fico muito feliz em poder 
votar, como já votei, no nome dele.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Em discussão.

Não havendo mais oradores, o Senador Magno 
Malta pede a palavra, mas V. Exª poderá usar....

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Sr. 
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – 
AP) – ... mas acho que é de outro assunto que V. Exª 
quer tratar.

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Mas 
é um registro também.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Eu preferia... Sua inscrição está feita aqui para após 
a Ordem do Dia e V. Exª será orador após a Ordem 
do Dia.

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – A exem-
plo do Senador Flávio Arns, que falou do treinador do 
atleta paraolímpico, eu também gostaria de que, assim 
que a pauta fosse aberta, nós, rapidamente, também 
votássemos a Lei Joana Maranhão, que fecha um ci-
clo, um ciclo de abuso. Uma Lei tão importante, imagi-
no das mais importantes votadas por esta Casa este 
ano. A Lei Joana Maranhão estará para o Brasil nessa 
questão de abuso como a Lei Maria da Penha.

Então, assim que a pauta for aberta, que possa-
mos votar essa Lei e entregar esse instrumento para 
a Nação brasileira.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– V. Exª será atendido.

Vou encerrar a votação.
Encerrada a votação.
Vou proclamar o resultado.

(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Votaram SIM 41 Srs. Senadores; e, NÃO, 11.

Não houve abstenção.
Total: 52 votos.
A autoridade foi aprovada e será feita a devida 

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

De acordo com a comunicação recebida pela Mesa do 
Senador Romero Jucá, há acordo entre as Lideranças 
para submeter à votação o nome do Sr. Wilson Roberto 
Trezza para exercer o cargo de Diretor-Geral da Abin.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Sem revi-
são do orador.) – Sr. Presidente, há acordo para votar 
o nome indicado. Eu solicito que, logo depois, não vo-
temos as duas autoridades que têm quorum qualifica-
do, porque o quorum está baixo. Eles terão de ter 41 
votos “sim”. Portanto, há risco para a aprovação. Por 
isso, poderíamos deixar para a próxima semana, Sr. 
Presidente, ou para amanhã se for o caso.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) – 
Será feita a devida comunicação ao Presidente da Repú-
blica sobre a aprovação da autoridade pelo Banco Cen-
tral, aprovada pelo Senado, o Sr. Aldo Luiz Mendes.

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

PARECER Nº 1.748, DE 2009 
(Incluído na pauta com aquiescência do Plenário)

Parecer nº 1.748, de 2009, da Comissão 
de Relações Exteriores e Defesa Nacional, so-
bre a Mensagem nº 183, de 2009 (757/2009, 
na origem), pela qual o Presidente da Repúbli-
ca submete à apreciação do Senado o nome 
do Sr. Wilson Roberto Trezza para exercer o 
cargo de Diretor-Geral da Agência Brasileira 
de Inteligência – ABIN.

Relator: Senador Tasso Jereissati.
Discussão do parecer (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir, encerro a 

discussão.
Vou submeter a votos.
Peço à Mesa que prepare o painel. (Pausa.)
As Srªs e os Srs. Senadores já podem votar.

(Procede-se à votação.)

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

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

A SRª IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC. Pela or-
dem. Sem revisão da oradora.) – Muito obrigada.

Sr. Presidente, quando eu estava chegando ao ple-
nário, tive a oportunidade de pegar ainda algumas palavras 

finais de apoiamento à votação de dois projetos que são 
muito importantes e que devem ser transformados em lei 
antes da abertura da Conferência Mundial de Copenha-
gue, que são a Política Nacional de Mudanças Climáticas 
e o Fundo Nacional de Mudanças Climáticas.

Essas duas matérias, Sr. Presidente, por determi-
nação, a pedido, V. Exª estabeleceu caráter terminativo 
na Comissão de Meio Ambiente. Elas já foram apro-
vadas na Comissão de Infraestrutura, e, infelizmente, 
hoje, devido ao aquecimento da Comissão de Assuntos 
Econômicos, não pudemos fazer a votação.

O Senador Casagrande e o Senador Inácio Arru-
da, como Relatores, inúmeras vezes tentaram pautar 
para que pudéssemos votar as matérias. Não foi possí-
vel, ficou para uma sessão extraordinária amanhã cedo. 
E, pelo que eu ouvi também, o Senador Casagrande já 
marcou reunião da Comissão de Meio Ambiente para 
a tarde, para podermos apreciar a matéria.

Qual é a questão que trago ao Plenário? É que, 
em caráter terminativo, mesmo que nós votemos ama-
nhã nas duas Comissões que faltam, inclusive na Co-
missão de Meio Ambiente, ainda regimentalmente te-
remos de observar aquelas cinco sessões para recurso 
no plenário. Ou seja, não há possibilidade, mantendo 
o caráter terminativo, de nós podermos mandar essas 
duas matérias para a segunda votação da Câmara a 
tempo de isso estar pronto, votado.

Então, Presidente, eu já tenho a assinatura de to-
dos os Líderes, pedindo a retirada do caráter terminativo 
da matéria. E, também, já tenho a assinatura de todos 
os Líderes para um regime de urgência para essas duas 
matérias. Portanto, amanhã, se houver acordo para a vo-
tação da medida provisória que tranca a pauta, podere-
mos não somente aprovar a matéria nas duas comissões, 
mas também fazer a votação no plenário. Assim, amanhã 
mesmo, se houver concordância, essas duas matérias 
estariam prontas para serem enviadas ainda nesta se-
mana para a Câmara, e, portanto, em tempo hábil e com 
muito mais chance de serem votadas, sancionadas pelo 
Presidente e transformadas em lei, para que possamos, 
na Conferência, ter nosso Fundo Nacional de Mudanças 
do Clima, nossa Política Nacional de Mudanças do Clima, 
inclusive consignados na lei os compromissos voluntários 
do Brasil de redução de gases de efeito estufa.

Portanto, Sr. Presidente, eu gostaria muito que 
nós pudéssemos apreciar as matérias nas duas Comis-
sões, mas que pudéssemos fazer esse rearranjo, essa 
reacomodação regimental, para que, efetivamente, se 
amanhã tivermos a votação da medida provisória que 
tranca a pauta, pudéssemos deliberar sobre essas duas 
matérias, para que, amanhã mesmo, elas pudessem 
ser encaminhadas à Câmara dos Deputados.
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O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr. 
Presidente.

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

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Sem revi-
são do orador.) – Toda a simpatia em relação aos projetos 
que tratam da questão ambiental e, portanto, da sensi-
bilidade em relação à reunião de Copenhague. Mas, em 
relação ao Vale-Cultura – e nós queremos discutir isso 
muito a fundo –, em princípio somos a favor de qualquer 
estimulo à democratização das oportunidades e de acesso 
às produções culturais neste País. Mas hoje houve algo 
que, a meu ver, foi grave. Foi grave por duas razões. Pri-
meiro, porque havia propaganda eleitoral explicita num 
folder custeado – e o Ministro disse que não era, imagino 
que de boa-fé – pelo Ministério da Cultura. Mas depois 
se constatou – e ele admitiu para o Presidente Garibal-
di Alves – que era verba do gabinete da Presidência da 
Republica e, portanto, era dinheiro público, sim, propondo 
apoio a Parlamentares de diversos partidos, talvez até do 
meu. Mas isso não está em jogo; o que está em jogo é a 
ilegalidade, o fato ilegal em si. E nós imaginamos que é 
preciso um esclarecimento melhor sobre isso.

O Senador Demóstenes Torres entrou hoje com 
um pedido de processo por improbidade administra-
tiva contra o responsável pelo pagamento do caso, o 
próprio Ministério da Cultura.

Então eu não sei se é o momento mais maduro 
para se votar essa matéria, do ponto de vista nosso. 
Não sei. Nós imaginamos que é preciso que isso aí seja 
bem esclarecido e que nós comecemos a colocar uma 
meia trava, ou uma trava inteira – é melhor ainda – nos 
diversos abusos que vamos registrando. Estamos nos 
acostumando a não nos chocarmos mais com esses 
fatos. Parece natural, parece que dá, parece que pode. 
E não é natural, não dá e não pode.

Portanto, se tenho toda a simpatia em relação à 
questão ambiental, eu já tenho um pé atrás, não com o 
fato em si, mas com a forma. Foi um dia grave. Mais do 
que isso, saímos de lá e todo o apelo que havíamos feito 
no sentido de elevarmos o debate não foi ouvido. Ainda 
nos corredores dava para ouvir os representantes do 
Governo se jactando e dizendo coisas que estão abaixo 
do que é o perfil intelectual de cada um, com palavras 
simplórias, simples até. Parece-me que a Oposição é 
muito necessária -porque, quando a Oposição se retira, o 
nível vai lá para baixo, cai na simploriedade, e isso não é 
uma coisa boa. E eu gostaria muito de ver um comporta-
mento igual, aquele comportamento retilíneo de sempre, 
aquele comportamento de respeito à opinião dos demais. 
Não queremos que se estabeleça aqui uma república do 
pensamento único, aquela em que é proibido ser contra, 
é proibido discrepar. Mais do que o gasto do dinheiro 

público em si de maneira não justa, não correta, o folder 
dá a impressão de que qualquer Parlamentar que, por-
ventura, discrepe daquela pauta legislativa não merece 
o voto, não merece o respeito da população brasileira. 
Mais um pouco e vamos ter estátuas dos mandatários 
do Brasil, a começar pelo primeiro deles, nas principais 
avenidas. Nós vamos ter avenidas... As grandes ditaduras 
sempre consagram grandes avenidas e grandes estátuas 
para os seus ditadores, mas isto aqui é uma democracia. 
Aqui nós não temos como imaginar que se possa supor 
que vá prevalecer a ideia do pensamento único ou que 
seja proibido discrepar. É proibido proibir; não proibido 
discrepar. Discrepar é um dever para se ajudar os gover-
nos a terem um desempenho melhor, mais justo, a ater-
rissarem, porque me parece que há pessoas levitando, 
há pessoas um pouco fora da realidade. É hora de nós, 
então, acordarmos essas pessoas.

Portanto, em relação à questão da cultura, é preci-
so, primeiro, uma explicação muito cabal do que houve. O 
Senador Garibaldi Alves precisaria relatar o que recebeu 
de informação, o Senador Demóstenes tem o que dizer 
sobre esta questão, e nós temos que aproveitar esse 
exemplo para, daí para frente, o Governo nunca mais re-
petir isto, gastar dinheiro público em propaganda do tipo 
“nós fizemos o melhor” e “nunca antes neste País”... Isso 
não está correto.

Então, esta é a opinião da Liderança do PSDB, 
Sr. Presidente.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP) 
– Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. DEMÓSTENES TORRES (DEM – GO) – 
Pela ordem também, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Senadora Ideli Salvatti, o Senador Arthur Virgílio, a 
respeito do requerimento de V. Exª, acaba de se ma-
nifestar no sentido de que tem dúvidas ainda sobre os 
projetos falados por V. Exª. Dessa maneira, acredito que 
não tenhamos condições de atender ao seu pedido, 
porque não há acordo entre as Lideranças e seria in-
teiramente inútil que nós assim o fizéssemos.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP) 
– Sr. Presidente, pela ordem.

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

A SRª IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC. Sem 
revisão da oradora.) – Sr. Presidente, a compreensão 
que eu tive com relação à palavra do Senador Arthur 
Virgílio é com relação à discussão do Vale-Cultura.

Com relação à discussão dos projetos de mudan-
ças climáticas e do fundo que inclusive S. Exª assinou 
– eu estou com os quatro requerimentos assinados –, 
acho que não paira nenhuma dúvida.
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O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Per-
feitamente isso.

Talvez eu esteja com mais dificuldade de me ma-
nifestar ou de me fazer claro do que o normal.

Está muito claro, Sr. Presidente. É exatamente isso. 
Toda boa vontade em relação à questão ambiental e muitas 
dúvidas em relação à lisura do que está acontecendo na 
matéria cultural, porque já é motivo de uma ida do Sena-
dor Demóstenes ao Ministério Público para questionar, do 
ponto de vista da probidade, a origem daquele folder.

Mas V. Exª tem absoluta razão, Senadora Ideli. Não 
quero questionar... Ao contrário, assinei com muito prazer. 
Acho que a Oposição não deve negar ao Governo a con-
dição de chegar ele o mais forte que possa à reunião de 
Copenhague. Eu já desconfio muito dessa reunião.

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

AP) – V. Exª concorda, então, que a Mesa transforme 
os projetos em matéria de decisão do Plenário e não 
terminativos?

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Con-
cordo.

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

Vou consultar os Presidentes das Comissões a 
que estão submetidos esses projetos, porque será uma 
maneira de cortesia e de delicadeza da Mesa comunicar 
que essa foi a decisão tomada pela Presidência.

A SRª LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO) – Pela ordem, 
Sr. Presidente.

O SR. DEMÓSTENES TORRES (DEM – GO) – 
Pela ordem também.

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

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP) – 
Sr. Presidente, eu tinha pedido pela ordem também.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– V. Exª terá a palavra a seguir.

O SR. DEMÓSTENES TORRES (DEM – GO. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
hoje, de fato, aconteceu algo lamentável na reunião das 
Comissões que estavam tratando do Vale-Cultura. Era 
uma audiência pública com o Sr. Ministro.

Muito bem, por que resolvemos fazer em conjun-
to? Justamente porque temos a intenção de aprovar 
o Vale-Cultura. Queremos apressar a tramitação. Fi-
zemos isso para, logo após a audiência pública, tam-
bém apreciarmos o relatório de forma conjunta e, em 
seguida, vir ao plenário. Poderíamos até suprimir essa 
apresentação conjunta nas Comissões. Achamos que 
é algo de extrema importância e relevância.

Mas acontece que, durante a audiência pública, a 
assessoria do Sr. Ministro da Cultura distribuiu um folder 

em que havia propaganda do Ministério da Cultura e, ao 
mesmo tempo, de alguns Parlamentares, Deputados Fe-
derais. Segundo aquele folder, era para a população votar 
naqueles Deputados, uma vez que eles votavam com a 
cultura. Ou seja, antecipamos o financiamento público de 
campanha, só que para alguns Parlamentares. O dinheiro 
público estava e está sendo gasto indevidamente. Gas-
tou-se dinheiro público indevidamente com propaganda. 
E mostrei ao Ministro, naquele momento, que ele estava 
fazendo propaganda. Dentro havia uma série de medidas 
exaltando o desempenho do Ministério da Cultura e fora, 
a relação dos Deputados Federais. Ora, imediatamente, 
eu questionei que aquilo era improbidade administrativa. 
Alguém estava gastando o dinheiro da população, o di-
nheiro arrecadado pelo Governo Federal, com o simples 
propósito de enaltecer alguns e deixando mal outros que 
também atuam na área cultural. Lá, por exemplo, não vejo o 
nome de V. Exª, que tem um destaque extraordinário nessa 
área. Quantas vezes V. Exª brigou pela cultura. É membro 
da Academia Brasileira de Letras e luta pela área cultural. 
Lá, por exemplo, eu não vi o nome de vários Senadores e 
Deputados também. E desde quando participar de comis-
são, qualquer que seja ela, significa que aquele Deputado 
ou aquele Senador está engajado em qualquer movimen-
to? Eu, por exemplo, não participo de nenhuma comissão 
por opção. Eu prefiro não ser pressionado sobre esse ou 
aquele tema. Mas em relação à cultura, por exemplo, no 
ano passado, na Lei Orçamentária, fui eu que apresen-
tei a emenda porque estava fora da Lei Orçamentária a 
cultura. Mas isso não vem ao caso. O que vem ao caso é 
que, diante daquele folder, o Ministro tentou insinuar que 
quem havia pagado era a tal frente parlamentar em defe-
sa da cultura. Só que eu disse a ele que nenhuma frente 
parlamentar tem personalidade jurídica. Não pode ser. Eu 
imagino que aqui há vários Senadores que fazem parte 
de frentes parlamentares e que nunca gastaram um cen-
tavo para fazer propaganda disso e nem podem fazer. Aí 
o Ministro disse: “Eu garanto que não há nenhum tostão 
dos cofres públicos ou do Ministério da Cultura”. Disse isso 
várias vezes, entrou, inclusive, em confronto comigo e com 
outros Srs. Senadores e, terminada a sessão, mandou 
um comunicado para o Senador Garibaldi, que presidia a 
sessão, dizendo que havia se equivocado e que realmente 
esse folder aqui, campanha explícita antecipada e de alta 
exaltação do Ministério da Cultura... Está aqui inclusive o 
tal Fundo Social do Pré-Sal. Isto aqui já é lei? Pelo menos, 
eu quero imaginar o seguinte: o modelo de exploração do 
pré-sal já foi definido? Pois o Sr. Ministro da Cultura já está 
fazendo propaganda do tal Fundo Social do Pré-Sal.

Então, diante disso, Sr. Presidente, pedi à minha 
assessoria que preparasse um documento. Eu vou des-
cer agora ao meu gabinete, vou dar redação final e vou 
levar ao Sr. Procurador-Geral da República, para que 
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processe, por ato de improbidade administrativa, o Sr. 
Ministro da Cultura, que, em vez de zelar pela cultura do 
País, está fazendo propaganda e promoção pessoal dele 
e de dezenas de Deputados, inclusive do meu Partido, 
fazendo campanha extemporânea. Esses Deputados, se 
autorizaram ter o nome incluído aqui, têm que ter multa 
por antecipação de campanha. Nós temos que obedecer 
à lei e o Sr. Ministro da Cultura é um homem que deve 
ser temente à lei. Ele não tem que vir aqui e muito menos 
vir ao Senado mentir para, meia hora depois, mandar um 
desmentido pífio através do Senador Garibaldi Alves. Ele 
tem que respeitar a lei. A lei existe para ser cumprida.

Está aqui o folder, vergonhoso!
Quando eu mostrei a ele que havia uma assinatura 

do Ministério da Cultura, ele disse, mentindo para o Sena-
do Federal, faltando com o respeito ao Senado Federal, 
faltando com o respeito às Casas Legislativas do Brasil, 
que ele não tinha colocado – expressão dele – “nenhum 
tostão do Ministério da Cultura, nenhum tostão dos cofres 
públicos” na elaboração desse folhetim criminoso. Daí por 
que o Ministério Público vai tomar conhecimento e, na 
minha opinião, vai tomar uma posição para processar, por 
improbidade administrativa, o Sr. Ministro da Cultura.

Daí por que, Sr. Presidente, eu apelo para que V. 
Exª deixe que discutamos esse Vale-Cultura, com todo 
o respeito. Da mesma forma que nós queríamos que 
esse projeto tramitasse com celeridade, hoje, queremos 
saber o que pode haver dentro dele, porque, se o Minis-
tro falta com o respeito e com a verdade com diversos 
Senadores, em sessão transmitida ao vivo para todo o 
Brasil, imagino o que não pode haver aqui dentro!

Então, vamos com cautela. Queremos trabalhar 
a favor do Brasil. Todos somos a favor da cultura, in-
clusive V. Exª, que não tem o seu nome incluído aqui 
– nenhum de nós, e nem queremos isso. O Governo 
não tem de pagar para fazer campanha para nós, não. 
Não aprovamos financiamento público. Se tivéssemos 
aprovado, aí, poderíamos até tolerar, de outra forma.

Então, peço a V. Exª apenas isto: que não apro-
vemos qualquer matéria para dar celeridade à trami-
tação desse projeto.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP) 
– Sr. Presidente, pela ordem.

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

A SRª LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO) – Pela ordem, 
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) – 
Nós vamos obedecer à ordem de inscrição. Estão inscritos 
o Senador Aloizio Mercadante, a Senadora Lúcia Vânia, 
o Senador Tasso Jereissati e o Senador Flexa Ribeiro.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Em primeiro lu-

gar, eu queria pedir a todos os Senadores que ainda não 
tiveram oportunidade que votem para que a gente pos-
sa aprovar o nome do Dr. Wilson Roberto Trezza como 
o novo Diretor da Abin. É um funcionário de carreira. 
Tivemos uma arguição, onde ele demonstrou bastante 
preparo e competência para exercer essa delicada e 
importante função para o Estado brasileiro.

Segundo, em relação ao episódio, eu quero me 
associar a afirmações que foram feitas hoje, no âmbito 
da comissão, de que esse panfleto é totalmente des-
cabido. Alguns Parlamentares da Frente de Cultura da 
Câmara participaram da construção de um material. O 
Ministro, do meu ponto de vista, de forma muito sincera, 
disse que não conhecia o material e, depois, chamou a 
assessoria, na frente de todo mundo. A assessoria disse 
a ele que não havia participação do Ministério, e parece 
que não procedia a informação que ele recebeu.

Eu tenho absoluta convicção de que não houve 
mentira nem tentativa de enganar, mesmo porque ele 
sabe que isso não se passa dessa forma. Creio que ele 
foi muito transparente e sincero e, imediatamente, disse: 
ainda bem que não há partidarismo; são os Parlamentares 
da Frente de Cultura da Câmara de todos os partidos. De 
qualquer forma, não poderia ter conduzido dessa forma 
esse material, e cabe, sim, uma ação legal para verificar 
as responsabilidades, porque é um material indevido para 
o Estado brasileiro. Há o selo da Câmara dos Deputados 
e do Ministério da Cultura. Assim, terão de ser apuradas 
as responsabilidades e tomadas as providências.

Agora, eu quero separar esse episódio da discus-
são do Vale-Cultura. Nós vivemos num País em que 
somente 17% da população comprou livro na vida. Mais 
de 90% do povo brasileiro nunca entrou num museu, 
nunca pode participar de uma exposição. Só 14% da 
população entrou numa sala de cinema.

Então, esse é um instrumento... Podemos discutir 
se o projeto está bem desenhado, se ele é eficiente, se 
ele é equilibrado, se ele atende aos seus objetivos. Isso, 
sim, é o papel do Senado. Mas esse é um instrumento de 
inclusão cultural, é uma forma de possibilitar à população 
ter acesso a bens culturais, a que uma parcela importante 
da população não teve historicamente direito.

Então, eu queria separar os dois fatos. É preciso apu-
rar com rigor, identificar as responsabilidades, verificar se 
houve participação de recurso público. E tudo indica que 
houve, sim, recursos públicos, que, evidentemente, terão 
que ser ressarcidos aos cofres públicos, porque – como 
bem colocado – é uma publicidade indevida e antecipa-
da do ponto de vista eleitoral. Os nomes dos Parlamen-
tares que aí estão não poderiam estar, e o material não 
poderia ter sido feito como o foi. Por outro lado, isso não 
pode representar uma obstrução, um impedimento na 
tramitação da matéria. Não estou pedindo para se votar 
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hoje; estou pedindo para haver discussão, para haver a 
audiência pública que aprovamos, para ouvirmos todas 
as entidades que quiserem se manifestar sobre esse 
tema. Nós queremos transparência, queremos debate, 
queremos o aperfeiçoamento da proposta.

O Vale-Cultura é uma iniciativa de grande alcance, 
como foi o ProUni, como foi o Bolsa Família, como foi a 
recuperação do salário-mínimo. São instrumentos de in-
clusão social, de distribuição de renda e, sobretudo, de 
acesso aos bens culturais, que fazem bem ao espírito, 
fazem bem a qualquer cidadão e também aos pobres. É 
um instrumento de distribuição de renda, porque é um 
instrumento de distribuição de cultura, e nós lutaremos 
para que ele possa ser aprimorado, se houver sugestões 
e contribuições, e para que ele seja aprovado e possa ser 
mais um instrumento de inclusão social no Brasil.

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

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Peço aos Senadores inscritos que apuremos a vo-
tação e, em seguida, como votaremos os nomes de 
outras autoridades, continuaremos dando a palavra 
para que tenhamos o debate.

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Coloque-
me para falar, por favor, Sr. Presidente.

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

Está encerrada a votação.
Vou apurar a votação. (Pausa.)

(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Votaram SIM 49 Srs. Senadores; e, NÃO, 10.

Não houve abstenção.
Total: 59 votos.
A autoridade foi aprovada.
Será feita a devida comunicação ao Presidente 

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

– Item extrapauta: 

PARECER Nº 2.023, DE 2009 
(Incluído na pauta com aquiescência do Plenário)

Parecer nº 2.023, de 2009, da Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania, sobre o 
Ofício nº S/63, de 2009 (1.312/2009, na ori-
gem), que submete à apreciação do Senado 
Federal a indicação da Senhora Cláudia Ma-
ria de Freitas Chagas, Promotora de Justiça, 
para compor o Conselho Nacional do Minis-
tério Público.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Pela or-
dem, Sr. Presidente.

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

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, indago à Mesa 
se, para essa votação próxima, seriam necessários 41 
votos SIM, ou seja, se seria quórum qualificado?

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– De acordo com a Constituição, é quórum qualificado: 
41 votos SIM. Como tivemos um quórum alto nesta 
sessão, já podemos submeter a voto. Trata-se de um 
assunto não político, de maneira que acredito que não 
haja maior contestação do Plenário.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Vamos 
votar, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Determino à Mesa que prepare o painel para que os 
Srs. Senadores possam votar a indicação do nome da 
Srª Cláudia Maria de Freitas Chagas para compor o 
Conselho Nacional do Ministério Público.

As Srªs e os Srs. Senadores já podem votar.

(Procede-se à votação.)

A SRª ROSALBA CIARLINI (DEM – RN) – Sr. 
Presidente, pela ordem, por favor.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– A senhora deseja levantar alguma questão de or-
dem, Senadora Rosalba? Porque temos aqui inscritos 
a Senadora Lúcia Vânia, o Senador Tasso Jereissati e 
o Senador Flexa Ribeiro.

A SRª ROSALBA CIARLINI (DEM – RN) – Sr. 
Presidente, eu pediria a V. Exª que me inscrevesse.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – 
AP) – Então, a senhora será inscrita depois desses 
oradores.

Obrigado pela sua compreensão.
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Sr. Presi-

dente José Sarney, eu me inscrevi também.
O SR. FLÁVIO ARNS (PSDB – PR) – Sr. Pre-

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

– Senador Mário Couto.
As Srªs e os Srs. Senadores já podem votar.
Com a palavra a Senadora Lúcia Vânia.
Vou conceder cinco minutos a cada um dos ora-

dores para possibilitar a que todos tenham a oportu-
nidade de debater a matéria.

A SRª LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO. Pela ordem. 
Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, eu gosta-
ria de me associar aos demais Senadores no sentido 
de manifestar aqui o meu repúdio a esse folder, que, 
sem dúvida nenhuma, é uma campanha antecipada, 
e isso vem manchar uma iniciativa positiva que é o 
Vale-Cultura.

Portanto, quero aqui hipotecar o meu apoio aos 
Parlamentares que tomaram a iniciativa de levar ao 
Ministério Público esse assunto.

E gostaria, Sr. Presidente, de também registrar o 
meu voto nas votações anteriores, nas quais não pude 
estar presente por motivo de força maior.

O SR. FLÁVIO ARNS (PSDB – PR) – Sr. Presi-
dente, pela ordem. V. Exª me permite?

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– É pela ordem?

O SR. FLÁVIO ARNS (PSDB – PR. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu só queria, 
em relação à votação, destacar o trabalho da Drª Cláu-
dia Maria de Freitas Chagas e a confiança que ela tem 
do Ministério Público. Inclusive, no meu Estado do Pa-
raná, o Procurador-Geral de Justiça, Dr. Olympio de Sá 
Sotto Maior Neto, conhecido de muitos dos Senadores 
e das Senadoras, fez questão de afirmar a confiança, 
a competência, a autonomia, o caráter e uma série 
de atributos da Drª Cláudia, que vai honrar, de acordo 
com essas pessoas e de acordo com o conhecimento 
que se tem de sua trajetória, o trabalho também no 
Conselho Nacional do Ministério Público.

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

– Eu queria também agradecer ao Senador Demós-
tenes Torres a referência que ele fez sobre a minha 
participação no debate dos assuntos referentes à cul-
tura nesta Casa. Até mesmo porque considero que a 
cultura é a minha causa parlamentar, porque o primeiro 
projeto sobre incentivos à cultura foi apresentado por 
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mim, nesta Casa, em 1972. Deram até o meu nome 
à lei, que, depois, foi substituída por outro nome. Mas 
eu sempre me manifestei a favor de todos os projetos 
de incentivo à cultura.

Senador Tasso Jereissati.
O SR. TASSO JEREISSATI (PSDB – CE. Sem 

revisão do orador.) – Senador José Sarney, Srªs e Srs. 
Senadores, eu gostaria de me manifestar também so-
bre a questão desse folheto que foi levado hoje à Co-
missão de Assuntos Econômicos (CAE). Além do que 
já foi falado pelo Senador Demóstenes sobre a ilega-
lidade flagrante, quero levantar também a questão do 
Parlamento, do próprio Senado, porque me pareceu, 
meu primeiro sentimento quando peguei o folheto, que 
aquilo era quase que uma ameaça. Logo na primeira 
página, estava escrito: “Não vote no Parlamentar que 
vota contra a cultura”. E, em seguida, vinha a lista dos 
Parlamentares que votam pela cultura. E votar pela 
cultura é votar nesse projeto, naquele projeto, naque-
le outro projeto.

Isso significa uma verdadeira ameaça feita a par-
tir do Executivo sobre o direito de votarmos, que é a 
razão de estarmos aqui. Estamos nas nossas Comis-
sões para discutir, debater e cada um tem o seu voto 
livremente, sua opinião e se, logo em primeira mão, 
somos constrangidos por um folheto altamente caro, 
sofisticado, e que provavelmente vai ser espalhado 
pelo Brasil inteiro, estão evidentemente intimidando o 
voto de cada um de nós.

Isso já tem sido feito, mas não de uma maneira 
tão explicita, Sr. Presidente. Quando alguém se atreve 
a criticar o projeto da Petro-Sal, por exemplo, é porque 
quer privatizar a Petro-Sal; se desqualifica, é porque 
quer privatizar a Petrobras. Se desqualifica imediata-
mente o argumento, o argumentador, não se discute a 
essência e cai-se simplesmente nesse maniqueísmo, 
porque se espalha uma verdadeira máquina de propa-
ganda, um sentimento desqualificando os argumentos 
de quem quer que seja. Se alguém fala que é contra a 
entrada da Venezuela, é porque não é brasileiro, quer 
criar não sei quantos mil desempregos aqui neste País 
e assim por diante.

Até porque, e V. Exª, como é o elemento da cul-
tura, faz parte da própria criação de todos os proje-
tos culturais que envolvem o País, eu tenho sérias 
dúvidas sobre a eficácia desse projeto em relação a 
nossa região. 

Se o projeto precisa e pretende beneficiar justa-
mente aquela população mais pobre, o estrato social 
com menor poder aquisitivo de nosso País, nesse pro-
jeto essa população não é atendida. A população do 
Bolsa Família não é atendida. A população que não 
tem emprego formal em empresas grandes e, portanto, 

tem acesso a incentivos fiscais também não é atendida. 
Duvido que, no seu Estado, o Maranhão, ou no Ama-
pá, pelo menos 5% dos Municípios tenham indústrias 
grandes ou empresas grandes com emprego formal e 
que as populações serão atendidas. Isso não é verdade. 
Portanto, essa proposta que está aí e que diz que vai 
possibilitar a essas populações frequentarem cinema, 
teatro, sabemos que, do jeito que está, não é verdadei-
ra porque não atinge as populações. Achando até que 
pode haver benefício e queremos até ampliar. 

A tentativa é pela pressa, e a pressa só se jus-
tifica pela propaganda, pela oportunidade de se fazer 
propaganda eleitoral. A tentativa é de pressionar os 
Senadores, e faz com que o Governo imponha esses 
desmandos que se têm tornado quase constantes. 
Em um primeiro momento, quando o Senador Arthur 
Virgílio levantou-se perplexo com aquele folhetim na 
mão e disse: “Mas o que é isso?”, a gente sentiu que 
a maioria dos Parlamentares e o próprio Ministro, na-
quele momento, considerou normal o uso daquele tipo 
de expediente. 

Acho que é fundamental, portanto, que isso aqui 
seja visto também como um problema do Parlamento. 
Os parlamentares não podem ser ameaçados no seu 
livre arbítrio na hora das discussões por iniciativa e 
com os recursos públicos e com propaganda do Go-
verno Federal. 

Quero fazer esse registro e acho que nós não 
devemos deixar isso passar em branco, Senador Vir-
gílio. Precisamos ir até o fim, saber quem foi o autor e 
ver, acompanhar as punições que estão sendo feitas 
em cima dessa iniciativa.

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

– Com a palavra o Senador Flexa Ribeiro. 
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr. 

Presidente, peço que me inscreva pela ordem. 
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – O Flexa 

Ribeiro está ausente, Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 

– Senador Mário Couto. 
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA. Sem revisão 

do orador.) – Presidente Sarney, quero deixar aqui o 
meu protesto também e dizer a V. Exª que isso é uma 
vergonha para todos nós, políticos. E uma vergonha 
descarada, Presidente. 

Nós não somos aqui contra a cultura. Quem seria 
maluco de ser? Nós estamos aqui contra a atitude do 
Governo de criar bolsas em véspera de eleição, Presi-
dente. Nós estamos aqui buscando os nossos direitos, 
que nós próprios fizemos nesta Casa e no Congresso 
Nacional e que estão agora nos tirando descaradamen-
te. E estamos a menos de um ano das eleições,
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E aí se cria Bolsa Cultura, Bolsa Celular... Ouvi 
agora no corredor dizerem que vão criar o Bolsa Na-
morada. O Governo vai arrumar as namoradas para os 
jovens deste País, em véspera de eleição, Presidente. 
É isso o que estamos questionando. 

Esse livreto que está circulando por aí é uma tá-
tica antiga do Partido dos Trabalhadores. É mais velha 
do que a minha avó! 

Eu quero aqui deixar registrado exatamente, nes-
te momento, a nossa indignação em função da atitude 
do Governo de criar determinadas bolsas para trocar 
por votos. Isso não é democracia! Isso é uma ditadu-
ra política de que o Mário Couto vem reclamando há 
muito tempo neste Parlamento.

É bom que o povo brasileiro nos ouça neste mo-
mento. Vamos criar a bolsa que quiserem para bene-
ficiar o povo brasileiro, mas não a menos de um ano 
antes das eleições para se trocar por votos, Presidente. 
Essa é a nossa revolta.

Não adianta o Partido dos Trabalhadores tentar 
nos jogar contra a população. A população também 
não quer, a população também não aceita esse tipo 
de jogo ou esse tipo de máfia. Isso é uma máfia, Pre-
sidente, que está tentando se implantar neste País, 
descaradamente, cinicamente, sem nenhuma vergo-
nha na cara!

E nós vamos ter de engolir, Presidente? Essa é 
a nossa revolta. 

Presidente Sarney, eu deixo aqui, neste momento, 
registrado nos Anais desta Casa, mais uma vez, diante 
de tantas que já falei nesta tribuna: nós estamos num 
caminho bem próximo de uma ditadura política, nós já 
estamos a mais da metade desse caminho. O Executi-
vo faz o que quer. O Executivo não respeita as leis. O 
Executivo é capaz de, no ano que vem, decretar mais 
uma bolsa. Enquanto isso, Presidente, onde estão os 
benefícios dos aposentados deste Brasil? O Presi-
dente Lula não gosta dos aposentados deste País! O 
Presidente Lula rejeita todas as propostas de benefí-
cios dos aposentados! Patente. Patente, Presidente. O 
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva – saiba, população 
brasileira – tem raiva dos aposentados deste País.

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

– Com a palavra a Senadora Rosalba Ciarlini.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Sr. Pre-

sidente, pela ordem.
Sr. Presidente, queria fazer um apelo a todas as 

Senadoras e Senadores que pudessem vir votar. Esta 
é uma votação para o Conselho Nacional do Ministério 
Público. A Drª Cláudia necessita, para ser aprovada, 
de 41 votos “sim”; portanto, nós só temos cinquenta 

votantes até agora. Eu queria fazer um apelo para que 
todos pudessem vir votar, Sr. Presidente.

O SR. DEMÓSTENES TORRES (DEM – GO) – É 
o mesmo apelo que eu faço, Sr. Presidente, para que 
os nossos Parlamentares possam vir votar.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Peço aos Srs. Senadores que se encontram em ou-
tras dependências da Casa ou nos seus Gabinetes 
que compareçam ao Plenário. Estamos numa votação 
de quórum qualificado para o Conselho Nacional do 
Ministério Público e o nome é o da Promotora Cláudia 
Maria de Freitas, que é uma das figuras mais expres-
sivas do Ministério Público Nacional. Uma mulher que 
vai participar do Conselho. Assim, peço aos Srs. Se-
nadores que compareçam, porque temos necessidade 
de quorum qualificado.

Com a palavra a Senadora Ciarlini.
A SRª ROSALBA CIARLINI (DEM – RN. Sem 

revisão da oradora.) – Presidente, eu gostaria que se 
fizesse uma reflexão. O vale-cultura é algo bom. É algo 
que, realmente, vai promover a cultura em nosso País. 
É uma oportunidade de milhões de trabalhadores te-
rem acesso. É uma oportunidade a que possamos ter 
mais geração de emprego e renda por meio desses 
espetáculos culturais. 

Na realidade, o projeto precisa e deve ser mais 
debatido e melhorado. Eu sou relatora na Comissão de 
Assuntos Sociais. E um dos pontos que hoje coloquei 
para o Ministro foi não entender porque o vale-cultura é 
R$50,00 e para os aposentados é de apenas R$30,00. 
Trinta reais! Talvez o aposentado não possa comprar um 
livro durante um mês; talvez ele não possa ter acesso 
a nenhum espetáculo teatral. Por que essa diferença? 
Mais uma discriminação contra os aposentados... Nós 
queremos, sim, que o vale-cultura chegue a todos os 
trabalhadores. Ele vem para atender os trabalhadores 
que ganham até cinco salários mínimos. Acima disso, 
com entendimento com o empregador, eles também 
poderão ter seu o vale-cultura e seus descontos. Mas 
o importante é que vai atender a milhões de trabalha-
dores. Ótimo se pudesse chegar àqueles que também 
não têm um emprego formal; que pudesse chegar ao 
bolsa família... Mas acho que esse é o começo de um 
processo para que possamos dar oportunidade a mi-
lhões de brasileiros que nunca tiveram acesso à cultura. 
Apenas 7% dos brasileiros foram a uma exposição de 
arte; menos de 10% visitaram um museu. A um teatro, 
não chega a 15% os que foram assistir, pelo menos 
uma vez na vida, a uma peça teatral.

Então, acho que toda forma de promover cultura 
é oportuna e bem-vinda. Sou defensora do vale-cultura 
e tive o prazer, a honra de ser a relatora na Comissão 
de Assuntos Sociais. Agora, colocando esses pontos 
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que considero que necessitam melhorar para ser mais 
justo com o aposentado e também de forma a que o 
vale-cultura possa também dar acesso a periódicos, 
dar acesso a mais outros instrumentos de informação 
cultural.

Um fato aqui que eu queria colocar, quando ouvia 
o Senador Mercadante – quero até parabenizá-lo pela 
sensatez -, quando ele reconheceu que realmente o 
panfleto que foi entregue hoje, quando da audiência 
conjunta, sobre o vale-cultura, lá na Comissão de As-
suntos Econômicos, realmente é um crime eleitoral. 
E que seja realmente investigado, seja punido, seja 
tratado como deve ser. Mas também concordo com 
ele quando não devemos, de forma nenhuma, em fun-
ção disso, prejudicar um projeto que é benéfico para 
o povo brasileiro.

Acredito até que o momento não tenha sido tão 
próprio, em função do filme que está sendo anuncia-
do como grande cartaz para todo o Brasil. Talvez essa 
coincidência traga também outras interpretações, e que 
o projeto, pela pressa, precisa ser melhorado, precisa 
ser mais analisado. Está em todas as comissões, trami-
tando em conjunto. E nós esperamos que cada um, na 
sua comissão, faça as emendas, faça as observações, 
faça as correções que achar necessárias. Vamos lutar 
para que possamos promover, cada vez mais, cultura 
no nosso País. Muito obrigada, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – 
AP) – Com a palavra o Senador Arthur Virgílio, orador 
inscrito.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, antes de mais 
nada, eu reforço aqui os apelos que foram feitos por 
diversos Senadores, diversos Líderes quanto à pre-
ocupação, que é do bom-senso, por estar o quorum 
estagnado em 50, 52 votos. É uma votação de imensa 
responsabilidade.

Eu queria dar aqui um depoimento muito pessoal, 
mas, obviamente, com melhor interesse público, sobre 
a Drª Cláudia Maria de Freitas Chagas, que, além de 
ser uma excelente profissional, uma figura do Direito e 
figura às direitas, experiente, culta, com belo curricu-
lum vitae, tem uma procedência absolutamente notá-
vel, que é o fato de ser filha do digno jornalista Carlos 
Chagas, que é um homem de bem, correto. Discordo de 
quase tudo que ele fala de economia, mas eu o estimo 
porque não sou obrigado a pensar como ele pensa a 
matéria econômica. Imagino que ele deva ter por mim 
estima semelhante. Eu nutro por ele estima e respeito. 

Obviamente que não se vai votar em alguém apenas 
por ser filha ou filho de quem quer que seja.

Mas eu queria dar um outro depoimento: vários 
Senadores foram contatados por algumas pessoas 
que queriam dar opiniões favoráveis, e ninguém apa-
receu com nenhuma opinião desfavorável à Drª Cláu-
dia Maria de Freitas Chagas. Uma delas, uma figura 
que para mim já jurisprudencia quando fala, que é o 
Ministro Carlos Mário Velloso. Ele disse: Não há o que 
duvidar. Foi minha assessora durante muito tempo, é 
uma mulher preparada, uma mulher competente, ca-
paz, e isso em si só já deve levar os Senadores a uma 
reflexão positiva, porque todos sabem da trajetória de 
correção, de aplicação e de amor às ciências jurídicas 
do Ministro Carlos Mário Velloso.

Então, eu diria que, pelos méritos dela própria, 
Cláudia Maria, por ser alguém que vem de onde vem, 
e por ter a recomendação de juristas do peso de Car-
los Mário Velloso, nós temos que olhar essa votação 
com o máximo de atenção. Ela precisa de 41 votos 
“sim”, e é bom para o Conselho Nacional do Ministério 
Público que ela lá chegue e chegue consagrada com 
uma votação expressiva.

É bom, ela terá um bom trabalho. Não tem uma 
visão maniqueísta do mundo, tem uma visão aberta, 
plural e democrática.

Só revelará com a sua ida, que eu imagino que 
acontecerá dentro de pouco, e agora o quorum já é 
mais animador, 54 votos, eu imagino que ela só acres-
centará ao funcionamento do Conselho Nacional do 
Ministério Público.

Por isso é que eu faço um apelo, principalmen-
te aos Senadores do PSDB, mas faço à Casa, de um 
modo geral, para que levemos essa votação com o má-
ximo de seriedade. Eu sei que todos aqui votam com 
o máximo de seriedade, porque se trata da carreira, 
da vida e do que pode oferecer ao País essa figura 
jovem e já tão preparada que é a Drª Cláudia Maria, 
Sr. Presidente.

Muito obrigado. 
O SR. MARCO MACIEL (DEM – PE) – Sr. Pre-

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

– Prorrogo a sessão pelo tempo necessário à conclu-
são dos nossos trabalhos. E antes de dar a palavra 
ao Senador Marco Maciel, eu vou apurar o resultado 
da votação.

(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Votaram SIM 47 Srs. Senadores; e, NÃO, 06.

Houve uma abstenção.
Total: 54 votos.
A indicação foi aprovada e será feita a devida co-

municação ao Senhor Presidente da República.
O SR. MARCO MACIEL (DEM – PE. Sem revi-

são do orador.) – Sr. Presidente, eu gostaria apenas 
de, em rápidas palavras, manifestar a minha satisfação 
pela aprovação que alcançou a Drª Cláudia Maria de 
Freitas Chagas, que foi sabatinada na Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania e que demonstrou 
domínio pleno e total das atividades que vai exercer. 
Por isso, não quero deixar de felicitar a escolhida para 
integrar o Conselho Nacional do Ministério Público e 
dizer que, dessa forma, estamos contribuindo também 
para fortalecer essas instituições que surgiram em de-
corrência da Emenda Constitucional nº 45.

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

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Pela or-
dem, Sr. Presidente.

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

Eu vou ler em seguida outro processo do Minis-
tério Público.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Eu pediria que votássemos este 
projeto amanhã, Sr. Presidente. Tenho temor de que alguns 
Senadores e Senadoras possam ter se retirado para al-
guma audiência e tenhamos um quórum ainda menor. Eu 
preferiria votar amanhã. E já que há entendimento com a 
Oposição também, não haveria problema nenhum.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) – 
Se o Plenário acha prudente adiarmos a votação, a Mesa 
assim procederá. Mas acho que há quórum, quase todos 
os Senadores estão presentes na Casa e poderíamos 
votar a matéria. Mas não quero fazer, submeter a voto 
senão dividindo a responsabilidade com as Lideranças.

O SR. GIM ARGELLO (PTB – DF) – Sr. Presi-
dente, como tem acordo sobre a matéria, é melhor, 
dentro da proposta que o Líder colocou...

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Sr. Pre-
sidente, prefiro votar amanhã.

O SR. GIM ARGELLO (PTB – DF) – Vamos colo-
car para votar amanhã, Sr. Presidente, porque haverá 
quórum qualificado.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– V. Exª será atendido.

O SR. GIM ARGELLO (PTB – DF) – Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 

– A prudência nunca foi má conselheira. (Pausa.)

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

O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu 
quero me somar ao protesto de diversos Senadores 
que participaram hoje de uma audiência pública, com 
a presença...

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Senador Papaléo, eu queria só – desculpe-me V. 
Exª – comunicar ao Plenário que está convocada uma 
sessão conjunta do Congresso Nacional a realizar-se 
no dia 25 de novembro corrente, quarta-feira, às 12 
horas, na Câmara dos Deputados.

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

O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP) – Pois não, 
Sr. Presidente.

No momento da audiência pública, foi apresentado 
um folder que descaracteriza a seriedade do processo 
democrático, aqui na nossa Casa. Nesse folder, são rela-
cionados os Deputados que votaram a favor, numa velha 
tática do PT, querendo constranger o processo democrático 
dentro da Casa. Constrange por quê? Porque se sabendo 
que vão colocar, como se colocavam antigamente outdo-
ors, a lista daqueles que votavam contra o PT, nós teremos 
também aqueles que votarem contra esse projeto sendo 
execrados diante da opinião pública, por causa exatamente 
da repetição do processo antigo do Partido dos Trabalha-
dores. Foi assim que ele começou. Tinha até dado uma 
calmaria nessa forma covarde de agir e constranger o voto 
dos Parlamentares, que significa o voto do povo.

Então, eu quero entrar nesse processo de pro-
testo contra essa ação do Partido dos Trabalhadores, 
um Partido que realmente – não sei se é o Partido ou 
o Governo – se mostra extremamente confuso. Aqui na 
Casa, Senador Mozarildo, nós já vimos de tudo.

Por exemplo, os últimos discursos de um Senador 
muito respeitado por nós pela sua reconhecida cultura, 
que já foi Líder do PT, Líder do Governo, que é o Senador 
Aloizio Mercadante. Se nós ficarmos de olhos fechados 
e não reconhecermos a voz de quem está falando, po-
demos pensar que é uma gravação da década de 70, 
quando nós ouvíamos as propagandas do Governo mi-
litar: “Brasil, ame-o ou deixe-o”, ou coisa parecida.

Então, realmente nos confunde muito a forma de 
ser do PT. Ontem, recebeu o Presidente do Irã de uma 
forma que nos deixou descontentes, porque ele está 
do lado de muitos países antidemocráticos. Estamos 
sentindo, até pelo folder que nos foi apresentado, que 
estamos caminhando por baixo dos panos, da mesma 
forma que caminha a Venezuela, e isso nos dá uma 
grande preocupação.
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Da mesma forma, Sr. Presidente, eu quero aqui 
dizer que mais ainda nos confunde o Governo quan-
do o Sr. Ministro da Justiça entra em defesa de um 
assassino italiano que está aqui no Brasil causando 
a maior polêmica entre nós. O próprio Governo italia-
no, ou melhor, os próprios esquerdistas italianos re-
conhecem que houve um período em que ele poderia 
ser analisado como um criminoso de regime, ou seja, 
contra o regime italiano. Mas não.

Eles reconhecem que ele cometeu quatro assas-
sinatos e vemos defesas aqui com garra, com unhas 
e dentes, por exemplo, de Senadores do PT, fazendo 
com que o Brasil fique cuidando desse Cesare Battisti, 
um assassino comum, de quem o Governo italiano e a 
Esquerda italiana solicitam sua extradição.

Isso é muito confuso por parte do Partido dos Tra-
balhadores. Realmente, não sabemos hoje o que o Par-
tido dos Trabalhadores quer, mas sinto que o Governo 
está navegando na popularidade do Senhor Presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva. Ele navega na popularidade 
do Presidente e muitos Ministros se acham donos de 
todos nós e querem navegar da mesma forma.

Quero avisar ao povo brasileiro que tome muito cui-
dado e tenha muita atenção para que todos esses pro-
cessos que estão correndo no Brasil não deixem de ser 
analisados se são democráticos ou antidemocráticos.

Então, Sr. Presidente, ainda há pouco, o Senador 
Mário Couto me lembrava algo aqui. Nunca vi na vida 
também isto. Não sei quem patrocinou esse filme do Pre-
sidente da República, mas dizem que, na sua metade, 
muitos daqueles aficionados pelo Presidente que foram 
assistir à primeira sessão, ou seja, todos com carteirinha 
de lulista, ou choraram, ou passaram uma cebolinha nos 
olhos, ou pingaram um colírio para dizer que estavam 
chorando. Se realmente quisessem fazer um filme para 
chorar, era só fazerem um filme contando a história dos 
aposentados nesses últimos oito anos. Aí, sim, iríamos 
ter pena, dó, compaixão e o Governo iria reconhecer o 
direito desses aposentados, que estão abandonados e 
relegados a segundo plano na área social do Governo 
que hoje temos no nosso País.

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

AP) – Vamos votar o último projeto da pauta, com a 
concordância das Lideranças, solicitado pelo Senador 
Geraldo Mesquita Júnior:

Item extrapauta:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 867, DE 2009 

(Incluído na pauta com a aquiescência do Plenário.)

Projeto de Decreto Legislativo nº 867, de 
2009 (nº 981/2008, na Câmara dos Deputa-
dos), que dispõe sobre a realização de refe-

rendo para decidir sobre a alteração da hora 
no Estado do Acre.

Em discussão.
O Senador Tião Viana, autor do projeto, concorda 

também com a votação.
O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC. Para discu-

tir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, apenas 
para esclarecer. Quanto a esse Projeto de Decreto 
Legislativo, eu, quando apresentei um projeto de lei 
alterando o horário do Acre para ser igual ao horário 
de Rondônia, do Amazonas e de outros Estados, o fiz 
com absoluta razão técnica, segurança do que estava 
fazendo, e apresentei ao mesmo tempo um Projeto de 
Decreto Legislativo propondo um plebiscito. Ninguém 
se interessou pelo andamento da matéria. Posterior-
mente, ninguém se posicionou contrariamente ao meu 
projeto de lei, e, agora, há um entendimento de alguns 
Parlamentares do Estado, por uma divergência den-
tro do Estado, que deve haver o plebiscito. Para mim, 
é absolutamente natural o entendimento que tenho 
sobre a matéria e que seja feito o que for decisão do 
Parlamento.

O meu voto será a favor do entendimento de que 
deva haver o plebiscito apenas por considerar que eu 
fui o primeiro a apresentar essa matéria no Senado 
Federal.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Com a palavra o Senador Geraldo Mesquita, Rela-
tor da matéria.

O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB 
– AC. Como Relator. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, essa é uma maté-
ria que fala profundamente do interesse da população 
do meu Estado. É um projeto, é uma matéria que fala 
profundamente do interesse dos Democratas aqui do 
Senado Federal.

Senador Magno Malta lembra, apesar de muito jo-
vem, que houve um tempo neste País em que havia Se-
nadores biônicos, ou seja, aquelas figuras parlamentares 
que não tiveram o voto da população dos seus Estados 
e, mesmo assim, transformaram-se em Senadores.

Eu digo, Senador Mão Santa, com a maior tran-
quilidade, que, alguns deles, se concorressem a uma 
eleição, talvez fossem eleitos, mas, naquele momen-
to, eram escolhidos pelo mandatário maior do País, 
e seus mandatos passaram a ser conhecidos como 
mandatos biônicos.

Vivemos um tempo em que nada disso se coa-
duna mais com os interesses da população do meu 
Estado, com os interesses da população do povo bra-
sileiro, Senador Mão Santa. E isso diz respeito a um 
princípio básico: a população brasileira, a população 
do meu Estado precisa ser consultada acerca de de-
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terminadas alterações que se processam e que dizem 
respeito proximamente aos seus interesses.

Num primeiro momento, pega de surpresa, a 
população passou a conviver com essa mudança. 
Agora, após a aprovação da matéria que instituiu a 
supressão de uma hora no fuso horário acreano em 
relação ao fuso horário de Brasília, grande parte da 
população manifestou, em seguida, o seu desconforto 
e seu desejo de rever este assunto para então dizer: 
“Queremos a alteração do horário” ou “não queremos 
a alteração desse horário”. É um direito sagrado da 
população. Não passa pela minha cabeça... 

Reporto-me ao Senador Eduardo Azeredo, ao 
Senador Papaléo, ao Senador Magno Malta, um demo-
crata de primeira hora, ao Senador Simon e a tantos 
Parlamentares que acho que morreriam em defesa da 
democracia. Esta é uma hora em que não se precisa 
morrer. Precisa-se viver em defesa da democracia, de 
colocar um assunto desta natureza à apreciação do 
Senado para todos os Senadores se manifestarem fa-
voravelmente à realização de um referendo popular.

O que é um referendo popular, Senador Magno 
Malta? É a possibilidade de a população rever algum ato, 
alguma lei mesmo que aprovada pelo Congresso Nacio-
nal. Mas é a oportunidade que a população tem de rever 
uma matéria como esta. A população pode inclusive dizer 
nas urnas: “Concordamos com a mudança do horário.” 
Mas pode dizer exatamente o contrário. E ninguém pode 
suprimir da população acreana esse direito sagrado, como 
é um direito sagrado a gente dar um voto para presidente 
da República, a gente dar um voto para eleger o Senador 
Magno Malta, a gente dar um voto para eleger Deputa-
dos, Senadores e Prefeitos. Esse é um direito sagrado 
que ninguém pode tirar da população. 

O que se está propondo – a autoria é do Deputado 
Flaviano Melo, do meu partido, matéria aprovada na Câ-
mara dos Deputados por ampla maioria –, é exatamente 
isto, Senador Papaléo: que a população do Estado tenha 
enfim a oportunidade de se manifestar de forma demo-
crática sobre uma alteração legislativa que foi introduzida 
referente a um assunto como este, ou seja, mudança de 
fuso horário. Acho que não cabe nem me alongar com 
relação à matéria, Senador José Sarney, não cabe nem 
me alongar na defesa desta matéria. É uma matéria que 
cala e diz respeito profundamente aos interesses de todo 
e qualquer democrata neste País. Quem há de negar à 
população do Acre o direito sagrado de se manifestar 
sobre uma alteração dessa? Quem há de?

Portanto, peço aos meus colegas, Senadoras 
e Senadores, que aprovem este projeto de decreto 
legislativo para que a população do Acre, num futuro 
próximo, possa realizar, juntamente com o processo 
eleitoral, possa se manifestar num referendo popular. 

Tem coisa mais bonita do que isso, Senador? Tem coisa 
mais bonita do que isso? Que a população do Estado 
possa se manifestar, clara, livre e democraticamente 
sobre uma alteração promovida na sua vida e que, de-
pois de introduzida, percebeu-se que causou enormes 
transtornos a grande parte da população do Estado. 

É como eu digo: hoje, decorrido quase um ano de 
vigência dessa lei, a população pode inclusive estar aco-
modada, achando que essa alteração deve ser mantida. 
Mas ninguém pode suprimir da população acreana o di-
reito de dizer claramente: queremos o retorno ao horário 
tradicional e secular que tínhamos; ou, queremos que o 
horário alterado seja mantido conforme a lei aprovada.

Senador Valter, com muito prazer.
O Sr. Valter Pereira (PMDB – MS) – Senador Ge-

raldo Mesquita, a iniciativa de V. Exª é defensável sob 
todos os pontos de vista. Não se questiona o direito do 
Congresso Nacional legislar. É competência do Senado, 
é competência da Câmara, é competência do Congresso 
propor medidas de quase toda ordem, e esta é uma de-
las. Todavia, o que distingue esta matéria da esmagadora 
maioria das que nós aprovamos nesta Casa é que esta 
interfere não na atividade de determinado segmento, não 
em benefício ou prejuízo daquele setor, mas sim na vida 
de todas as pessoas. São as crianças, são os adultos; as 
crianças têm seu modo de vida, têm a sua fisiologia. E 
neste caso é preciso que se realce: a fisiologia das pes-
soas não é ditada pela lei dos homens, e sim pela lei da 
natureza. E no caso da criança, a questão se torna mais 
delicada ainda porque elas são compelidas a determina-
das atividades que fazem parte da sua educação, da sua 
saúde e a certos cuidados também que são promovidos 
pelos pais, pelos educadores etc. Mas interfere também na 
vida dos educadores, interfere na vida dos trabalhadores. 
Veja V. Exª, eu não represento o Estado do Acre, que é 
muito bem representado aqui pela bancada que tem em 
V. Exª um dos brilhantes Parlamentares. Mas eu recebi 
e-mails do Estado do Acre abordando esta questão, por-
que existe um projeto para se realizar um plebiscito antes 
da decisão que a sociedade do Mato Grosso do Sul está 
discutindo para mudança do fuso horário do meu Estado 
também. Em função de uma discussão dessa recebi vá-
rios e-mails do Estado do Acre; e recebi e-mails não foi 
só desses segmentos a que me reporto a V. Exª, recebi 
de trabalhadores, recebi de lavradores, de agricultores, de 
pequenos produtores. Então, Senador Geraldo Mesquita, 
essa decisão precisa sim passar pelo crivo da sociedade, 
precisa sim ser submetida a apreciação. No caso do Acre 
tomou-se uma decisão sem o plebiscito. É claro que há 
uma experiência, é válida a decisão que foi aprovada nes-
ta Casa e no Congresso Nacional de maneira geral, para 
mudar o horário. Todavia, é a oportunidade que V. Exª está 
postulando para garantir à população do Acre se manifes-
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tar a posterióri é exatamente para que a população diga: 
estamos satisfeitos com a mudança ou não queremos que 
seja mantido o novo horário, porque não consulta às as-
pirações e aos interesses do nosso povo. Portanto, acho 
que é defensável, oportuna e terá o nosso apoio integral 
para que a população do Estado do Acre tenha voz em 
um momento tão importante como esse.

O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB 
– AC) – Muito obrigado, Senador Valter.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Prorrogo a sessão pelo tempo necessário à conclu-
são dos nossos trabalhos.

O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB – 
AC) – Agradeço a intervenção do Senador Valter.

Faço um pedido, enfim, para concluir, aos Líderes 
desta Casa. Já que essa votação é desta Casa, aqui 
transmito um pedido do povo acreano. Não é nem meu. 
O povo acreano pede aos Líderes desta Casa que exami-

nem a possibilidade de aprovar esse Projeto de Decreto 
Legislativo para que, enfim, a população do meu Estado 
tenha a oportunidade de manifestar-se sobre a alteração 
legítima, legal, que houve no ordenamento jurídico, mas 
que, como diz a Constituição, por meio de um referendo 
ou de um plebiscito ela possa perfeitamente manter ou 
mudar a decisão tomada pelo Congresso Nacional.

Peço, portanto, a esta Casa o apoio necessário 
para a aprovação desta matéria.

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

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

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

É o seguinte o projeto aprovado:
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São as seguintes as matérias não apre-
ciadas e transferidas para a próxima sessão 
deliberativa ordinária:

1 
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO  

Nº 17, DE 2009 
(Proveniente da Medida Provisória nº 468, de 2009)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei de Conversão nº 17, de 2009, que dispõe 
sobre a transferência de depósitos judiciais e 
extrajudiciais de tributos e contribuições fede-
rais para a Caixa Econômica Federal; e altera 
a Lei nº 9.703, de 17 de novembro de 1998 
(proveniente da Medida Provisória nº 468, de 
2009).

(Lido no Senado Federal no dia 29.10.2009)
Relator revisor: Senador Roberto Cavalcanti
(Sobrestando a pauta a partir de: 15.10.2009)
Prazo final prorrogado: 07.02.2010

2 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 7, DE 2008

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

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

3 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 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.

4 
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.

5 
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.

6 
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.

7 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 42, DE 2008

Votação, em primeiro turno, da Proposta 
de Emenda à Constituição nº 42, de 2008 (nº 
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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.

8 
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.

9 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 32, DE 2008

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

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

10 
SUBSTITUTIVO 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.

11 
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.

12 
EMENDAS DA CÂMARA AO 

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 498, DE 2003

Discussão, em turno único, das Emendas 
da Câmara ao Projeto de Lei do Senado nº 
498, de 2003 (nº 4.647/2004, naquela Casa), 
da Senadora Serys Slhessarenko, que altera o 
art. 48 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 
1996, que estabelece as Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional, de modo a definir critérios 
para a revalidação de diplomas expedidos por 
universidades estrangeiras.

Parecer sob nº 1.758, de 2009, da Comis-
são de Educação, Cultura e Esporte, Relator 
ad hoc: Senador Sérgio Zambiasi, favorável às 
Emendas nºs 1 e 3 e contrário à Emenda nº 2.

13 
SUBSTITUTIVO DA CÂMARA AO  

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 118, DE 2005

Discussão, em turno único, do Substi-
tutivo da Câmara ao Projeto de Lei do Sena-
do nº 118, de 2003 (nº 7.087/2006, naquela 
Casa), de autoria do Senador Antonio Carlos 
Valadares, que dispõe sobre os Juizados Es-
peciais da Fazenda Pública no âmbito dos 
Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e 
dos Municípios.

Parecer favorável, sob nº 2.007, de 2009, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia, Relator: Senador Antonio Carlos Júnior.
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14 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 34, DE 2001

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

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

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

– de Assuntos Econômicos (em audiên-
cia, nos termos do Requerimento nº 269, de 
2003), 1º pronunciamento: Relatora: Senadora 
Serys Slhessarenko, solicitando informações 
ao Ministério dos Transportes para instruir a 
matéria; 2º pronunciamento: Relator: Senador 
Osmar Dias, favorável, nos termos das Emen-
das nºs 2 e 3-CAE, que apresenta.

15 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 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.

16 
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).

17 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 35, DE 2003

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 35, de 2003 (nº 3.055/2000, 
na Casa de origem, do Deputado Bispo Wan-
derval), que altera a Lei nº 9.610, de 19 de fe-
vereiro de 1998, para incluir, na categoria de 
intérpretes ou executantes, os dubladores.

Pareceres sob nºs 776 e 777, de 2009, 
das Comissões

– de Educação, Cultura e Esporte (em 
audiência, nos termos do Requerimento nº 1, 
de 2007), Relator: Senador Antônio Carlos 
Valadares, favorável; e

– de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator ad hoc: Senador Valter Pereira, favorá-
vel, com Emenda nº 1-CCJ, que apresenta.

18 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 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.

19 
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).

20 
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.

21 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 71, DE 2006

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 71, de 2006 (nº 1.355/2003, 
na Casa de origem), de iniciativa do Presiden-
te da República, que dá nova redação ao § 1º 
do art. 8º da Lei nº 9.099, de 26 de setembro 
de 1995, que dispõe sobre os Juizados Espe-
ciais Cíveis e Criminais (confere legitimidade 
ativa perante os Juizados Especiais Cíveis às 
Organizações da Sociedade Civil de Interesse 
Público – OSCIP e às Sociedades de Crédito 
ao Microemprendedor – SCM). 

Parecer favorável, sob nº 1.879, de 2009, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia, Relatora ad hoc: Senador Marco Maciel.

22 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 72, DE 2006

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 72, de 2006 (no 4.127/2004, 

na Casa de origem, do Deputado Antonio Car-
los Mendes Thame), que altera o art. 275 da 
Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Códi-
go de Processo Civil, incluindo como sujeitas 
ao procedimento sumário as causas relativas 
à revogação de doação.

Parecer favorável, sob no 1.573, de 2009, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, Relator ad hoc: Senador Antonio Car-
los Júnior.

23 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 86, DE 2006

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 86, de 2006 (no 1.244/2003, na 
Casa de origem, do Deputado João Alfredo), que 
altera a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, que 
dispõe sobre o Estatuto da Criança e do 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.

24 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 116, DE 2006

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 116, de 2006 (nº 557/2003, 
na Casa de origem, do Deputado João Herr-
mann Neto), que determina a publicidade dos 
valores das multas decorrentes da aplicação 
do Código de Defesa do Consumidor revertidos 
para o Fundo Nacional de que a trata a Lei nº 
7.347, de 24 de julho de 1985; e altera Lei nº 
8.078, de 11 de setembro de 1990.

Parecer sob nº 1.352, de 2007, da Comis-
são de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor 
e Fiscalização e Controle, Relator: Senador 
Flávio Arns, favorável, nos termos da Emenda 
nº 1-CMA (Substitutivo), que oferece.

25 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 38, DE 2007

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 38, de 2007 (nº 6.672/2006, 
na Casa de origem), de iniciativa do Presiden-
te da República, que altera o art. 1.526 da Lei 
nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 – Código 
Civil, determinando que a habilitação para o 
casamento seja feita pessoalmente perante o 
oficial do Registro Civil.
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Parecer sob nº 1.088, de 2009, da Comis-
são de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator 
ad hoc: Senador Inácio Arruda, favorável, com a 
Emenda n° 1-CCJ, de redação, que apresenta.

26 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 48, DE 2007

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 48, de 2007 (nº 6.048/2002, 
na Casa de origem, do Deputado Alberto Fra-
ga), que acrescenta o § 3º ao art. 83 da Lei 
nº 7.210, de 11 de julho de 1984 – Lei de 
Execução Penal, determinando que os esta-
belecimentos penais destinados às mulheres 
tenham por efetivo de segurança interna so-
mente agentes do sexo feminino.

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

27 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 60, DE 2007

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 60, de 2007 (nº 3.688/2000, 
na Casa de origem, do Deputado José Carlos 
Elias), que dispõe sobre a prestação de servi-
ços de psicologia e de assistência social nas 
escolas públicas de educação básica.

Pareceres sob nºs 298 e 299, de 2009, 
das Comissões

– de Educação, Cultura e Esporte, Rela-
tor: Senador Cícero Lucena, favorável ao Proje-
to, com a Emenda nº 1-CE, que apresenta; e

– de Assuntos Sociais, Relator: Sena-
dor Mozarildo Cavalcanti, favorável, nos ter-
mos da Emenda nº 2-CAS (Substitutivo), que 
oferece.

28 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 126, DE 2007

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 126, de 2007 (nº 7.252/2006, 
na Casa de origem), de iniciativa do Presidente 
da República, que dá nova redação à alínea 
“o” do inciso VII do caput do art. 27 da Lei nº 
10.683, de 28 de maio de 2003, que dispõe 
sobre a organização da Presidência da Repú-
blica e dos Ministérios (altera competências do 
Ministério da Defesa).

Parecer favorável, sob nº 525, de 2008, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, Relator: Senador Romero Jucá.

29 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 127, DE 2007

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 127, de 2007 (nº 7.258/2006, 
na Casa de origem, do Deputado Celso Rus-
somanno), que altera a Lei nº 7.565, de 19 
de dezembro de 1986, – Código Brasileiro de 
Aeronáutica, para definir a abrangência da 
franquia de bagagem.

Pareceres sob nºs 1.660 e 1.661, de 
2009, das Comissões

– de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Valdir Raupp, favorável; e

– de Assuntos Econômicos, Relator ad 
hoc: Senador Francisco Dornelles, pela re-
jeição.

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 
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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 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.

34 
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.

35 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 52 DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 52, de 2008 (nº2.347/2003, 
na Casa de origem, do Deputado Sandro Ma-
bel), que dispõe sobre o dever de notificação 
em caso de necessidade de ações preventivas, 
de socorro, assistenciais ou recuperativas na 
área de defesa civil e dá outras providências.

Parecer sob nº 1.901, de 2009, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator Senador Marconi Perillo, favorável, 
com as Emendas nºs 1 e 2-CCJ, que apre-
senta.

36 
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.

37 
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.

38 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 107, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 107, de 2008 (no 2.093/2003, 
na Casa de origem, do Deputado Júlio Delga-
do), que dispõe sobre a advertência em rótulos 
de alimentos e bulas de medicamentos que 
contêm fenilalanina.

Parecer sob nº 1.881, de 2009, da Comis-
são de Assuntos Sociais, Relator ad hoc: Senador 
Flávio Arns, favorável, nos termos da Emenda 
nº 1-CAS (Substitutivo), que oferece.

39 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA  

Nº 136, DE 2008 – COMPLEMENTAR

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
da Câmara nº 136, de 2008 – Complementar (nº 
375/2006-Complementar, na Casa de origem), de 
iniciativa do Presidente da República, que dispõe 
sobre a composição do Conselho de Adminis-
tração da Superintendência 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
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– de Constituição, Justiça e Cidadania, Re-
latora ad hoc: Senadora Serys Shessarenko; e

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

40 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 138, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 138, de 2008 (nº 706/2007, 
na Casa de origem, do Deputado Magela), 
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 dezoito anos, 
e dá outras providências.

Pareceres sob nºs 1.882 e 1.883, de 
2009, das Comissões

– de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relatora: Senadora Marina Silva, favorável; e

– de Meio Ambiente, Defesa do Consu-
midor e Fiscalização e Controle, Relator ad 
hoc: Senador Cícero Lucena, favorável com as 
Emendas nºs 1 e 2-CMA, que apresenta.

41 
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 pro-
teção do consumidor (inclui a substituição ou reti-
rada de peças e componentes, sem autorização 
do consumidor no fornecimento de serviços).

Pareceres sob nºs 1.269 e 1.270, de 
2009, das Comissões

– de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relatora: Senadora Serys Slhessarenko, favo-
rável, nos termos das Emendas nºs 1 e 2-CCJ, 
que apresenta; e

– da Comissão de Meio Ambiente, Defe-
sa do Consumidor e Fiscalização e Controle, 
Relator: Senador Flexa Ribeiro, favorável ao 
Projeto e as emendas oferecidas pela CCJ.

42 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 150, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 150, de 2008 (nº 129/2007, na 
Casa de origem, do Deputado Vanderlei Macris), 
que altera o inciso I do caput do art. 38 da Lei nº 
10.741, de 1º de outubro de 2003, que dispõe 
sobre o Estatuto do Idoso, para reservar aos 

idosos pelo menos três por cento das unidades 
residenciais em programas habitacionais públi-
cos ou subsidiados com recursos públicos.

Pareceres sob nºs 1.107 e 1.917, de 
2009, das Comissões

– de Direitos Humanos e Legislação Par-
ticipativa, Relator: Senador Paulo Paim, favo-
rável; e

– de Assuntos Sociais, Relator: Senador 
Efraim Morais, pela rejeição (em audiência, nos 
termos do Requerimento nº 635, de 2009).

43 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 151, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 151, de 2008 (nº 1.000/2007, 
na Casa de origem, do Deputado Uldurico Pin-
to), 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 be-
neficiário do Prouni solicitar transferência para 
outra instituição participante do Programa).

Parecer sob nº 1.875, de 2009, da Comis-
são de Educação, Cultura e Esporte, Relator 
ad hoc: Senador Alvaro Dias, favorável, com as 
Emendas nºs 1 e 2-CE, que apresenta.

44 
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.

45 
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.
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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.

46 
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).

47 
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 
Comissão de Assuntos Sociais, Relatora 
ad hoc: Senadora Fátima Cleide, favorá-
vel, com as Emendas nºs 1 e 2-CAS, que 
apresenta.

48 
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.

49 
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.

50 
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 Comis-
são de Assuntos Sociais, Relator: Senador Rena-
to Casagrande, favorável, nos termos da Emenda 
no 1-CAS (Substitutivo), que oferece.

51 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 194, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 194, de 2008 (nº 612/2003, 
na Casa de origem, do Deputado Ricardo 
Izar), que altera o art. 18 da Lei nº 5.991, de 
17 de dezembro de 1973, que dispõe sobre 
o Controle Sanitário do Comércio de Drogas, 
Medicamentos, Insumos Farmacêuticos e Cor-
relatos, e dá outras providências,para permitir 
que farmácias e drogarias disponibilizem ser-
viços de aferição da pressão arterial.

Parecer sob nº 1.916, de 2009, da Co-
missão de Assuntos Sociais, Relator: Senador 
Mozarildo Cavalcanti, favorável, com a Emen-
da nº 1-CAS, que apresenta.

52 
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.
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Parecer favorável, sob nº 1.431, de 2009, 
da Comissão de Assuntos Sociais, Relator: 
Senador Mão Santa.

53 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 11 DE 2009

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 11, de 2009 (nº 1.128/2003, 
na Casa de origem, do Deputado Carlos Abi-
calil), que dispõe sobre a criação do Programa 
Nacional de Saúde Vocal do Professor da rede 
pública de ensino e dá outras providências.

Pareceres sob nºs 1.907 e 1.908, de 2009, 
das Comissões – de Educação, Cultura e Espor-
te, Relator: Senador Papaléo Paes, favorável, com 
as Emendas nºs 1 a 3-CE, que apresenta.

– de Assuntos Sociais, Relator: Senador 
Papaléo Paes, favorável, com as Emendas 
nºs 1 e 2-CE/CAS, e Subemenda nº1 CAS à 
Emenda nº 3-CE.

54 
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.

55 
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.

56 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  

Nº 430, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 430, de 2008 (nº 
387/2007, na Câmara dos Deputados), que 

aprova o texto do Protocolo de Adesão da 
República Bolivariana da Venezuela ao Mer-
cosul, assinado em Caracas, em 4 de julho de 
2006, pelos presidentes dos Estados Partes 
do Mercosul e da Venezuela.

Parecer favorável, sob nº 2.056, de 2009, 
da Comissão de Relações Exteriores e Defe-
sa Nacional, Relator: Senador Romero Jucá, 
com voto vencido, em separado, do Senador 
Tasso Jereissati, e voto em separado do Se-
nador Mozarildo Cavalcanti.

57 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 226, DE 2006 

(Tramita nos termos dos arts. 142 e 143  
do Regimento Comum)

Segunda sessão de discussão, em pri-
meiro turno, do Projeto de Lei do Senado nº 
226, de 2006, de iniciativa da Comissão Par-
lamentar Mista de Inquérito dos Correios, 
que acrescenta dispositivos ao Decreto-Lei 
nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Códi-
go Penal, e à Lei nº 1.579, de 18 de março de 
1952, que dispõe sobre as Comissões Parla-
mentares de Inquérito (tipifica as condutas de 
fazer afirmação falsa ou negar a verdade, na 
condição de indiciado ou acusado, em inqué-
ritos, processos ou Comissões Parlamentares 
de Inquérito).

Parecer favorável, sob nº 1.064, de 2008, 
da Comissão de Constituição e Justiça (em 
audiência, nos termos do Requerimento nº 29, 
de 2007), Relator: Senador Alvaro Dias.

58 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 293, DE 2001

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 293, de 2001, de iniciativa da 
Comissão Parlamentar de Inquérito – Futebol, que 
regulamenta a atividade relacionada com o futebol 
praticado por profissionais, estabelece normas 
orgânicas específicas para a prática e adminis-
tração transparente das ligas e entidades e para 
a responsabilidade de seus administradores.

Pareceres sob nºs 2.017 e 2.018, de 2009 
(em audiência, nos termos do Requerimento 
nº 105, de 2002), das Comissões:

– de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relatora ad hoc: Senadora Serys Slhessa-
renko, favorável, com a Emenda nº 1-CCJ, 
que apresenta;
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– de Educação, Cultura e Esporte, Rela-
tor: Senador Alvaro Dias, favorável ao Projeto 
e à Emenda nº 1-CCJ/CE.

59 
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 crité-
rios de sua admissão, nos termos do inciso VIII 
do artigo 37 da Constituição 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.

60 
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 Comis-
são de Educação, Cultura e Esporte, Relator: 
Senador Marco Maciel, favorável, nos termos da 
Emenda nº 1-CE (Substitutivo), que oferece.

61 
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.

62 
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.

63 
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.
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64 
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.

65 
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 im-
plantação 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.

66 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 201, DE 2009

Projeto de Lei do Senado nº 201, de 
2009, de autoria da Comissão Parlamentar de 
Inquérito – Pedofilia, que altera os arts. 286 e 
287 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezem-
bro 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.

Parecer sob nº 1.880, de 2009, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator “ad hoc”: Senador Francisco Dornel-
les, favorável, com as Emendas nºs 1 e 2-CCJ, 
que apresenta.

67 
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 Co-

missão Parlamentar de Inquérito da Pedofilia, que 
altera o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro 
de 1940 (Código Penal) com a finalidade de mo-
dificar as regras relativas à prescrição dos crimes 
praticados contra crianças e adolescentes.

Parecer sob nº 1.637, de 2009, da Comissão 
de Constituição Justiça e Cidadania (em audiência, 
nos termos do Requerimento nº 881, de 2009), 
Relator: Senador Aloizio Mercadante, favorável, 
com a Emenda nº 1-CCJ, que apresenta.

68 
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 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.

69 
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.

70 
REQUERIMENTO Nº 356, DE 2007 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 222,  
§ 2º, do Regimento Interno)

Votação, em turno único, do Requerimento 
nº 356, de 2007, da Comissão de Relações Ex-
teriores e Defesa Nacional, solicitando que seja 
encaminhado ao Ministro de Estado das Rela-
ções Exteriores voto de conclamação para que 
lance nos fóruns internacionais, principalmente 
na Organização das Nações Unidas, a proposta 
de realização da III Conferência Mundial do Meio 
Ambiente e Desenvolvimento, a “RIO + 20”, em 
2012, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, de-
flagrando desde já as necessárias negociações 
para os compromissos a serem ali firmados.
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Parecer favorável, sob nº 2.071, de 2009, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, Relator: Senador Eduardo Suplicy.

71 
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).

72 
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.)

73 
REQUERIMENTO Nº 1.112, DE 2009

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

74 
REQUERIMENTO Nº 1.210, DE 2009 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 222, 
§ 2º, do Regimento Interno)

Votação, em turno único, do Requerimento 
nº 1.210, de 2009, do Senador João Pedro, soli-
citando voto de censura à Polícia Aduaneira do 
Aeroporto de Roma, na Itália, em relação à abor-
dagem realizada por policiais quando da visita da 
Senadora Patrícia Saboya àquela cidade.

Parecer favorável, sob nº 2.097, de 2009, da 
Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacio-
nal, Relator ad hoc: Senador Eduardo Suplicy.

75 
REQUERIMENTO Nº 1.238, DE 2009

Votação, em turno único, do Requerimento 
nº 1.238, de 2009, do Senador Romero Jucá, soli-

citando que, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 
232, de 2006, além das Comissões constantes do 
despacho inicial de distribuição, seja ouvida, tam-
bém, a de Constituição, Justiça e Cidadania.

76 
REQUERIMENTO Nº 1.239, DE 2009

Votação, em turno único, do Requerimento 
nº 1.239, de 2009, do Senador Romero Jucá, soli-
citando que, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 
685, de 2007, além das Comissões constantes do 
despacho inicial de distribuição, seja ouvida, tam-
bém, a de Constituição, Justiça e Cidadania.

77 
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.

78 
REQUERIMENTO Nº 1.278, DE 2009 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 222,  
§ 2º, do Regimento Interno)

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 1.278, de 2009, do Senador Je-
fferson Praia, solicitando voto de aplauso à 
iniciativa adotada pelo Tribunal de Contas do 
Estado do Paraná (TCE/PR) ao adotar nor-
mativamente a obrigatoriedade de encami-
nhamento, pelos jurisdicionados, de informa-
ções sobre projeto básico das obras públicas 
segundo os padrões técnicos fixados pela 
Orientação Técnica OT-IBR-01, desenvolvida 
pelo Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras 
Públicas (IBRAOP).

Parecer favorável, sob nº 2.086, de 2009, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia, Relator ad hoc: Senador Romeu Tuma.
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79 
REQUERIMENTO Nº 1.279, DE 2009 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 222,  
§ 2º, do Regimento Interno)

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 1.278, de 2009, do Senador Je-
fferson Praia, solicitando voto de aplauso à 
iniciativa adotada pelo Tribunal de Contas do 
Estado do Paraná (TCE/PR) ao adotar nor-
mativamente a obrigatoriedade de encami-
nhamento, pelos jurisdicionados, de informa-
ções sobre projeto básico das obras públicas 
segundo os padrões técnicos fixados pela 
Orientação Técnica OT-IBR-01, desenvolvida 
pelo Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras 
Públicas (IBRAOP).

Parecer favorável, sob nº 2.086, de 2009, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia, Relator ad hoc: Senador Romeu Tuma.

80 
REQUERIMENTO Nº 1.295, DE 2009 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 222,  
§ 2º, do Regimento Interno)

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 1.295, de 2009, do Senador Marconi 
Perillo, solicitando voto de aplauso à Polícia 
Federal pela operação Roubo S/A – Saque 
Noturno, realizada em diversos municípios 
do Rio de Janeiro e de Minas Gerais, emse-
tembro de 2009.

Parecer favorável, sob nº 2.098, de 2009, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, Relator: Senador Romeu Tuma.

81 
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).

82 
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).

83 
REQUERIMENTO Nº 1.443, DE 2009

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 1.443, de 2009, do Senador Expe-
dito Júnior, solicitando o desapensamento do 
Projeto de Lei do Senado nº 37, de 2009, dos 
Projetos de Lei do Senado nºs 80, de 2006; 
340, de 2007; e 375, de 2008, a fim de que 
tenha tramitação autônoma (dedução do Im-
posto de Renda de despesas com pagamento 
de pedágio em rodovia federal).

84 
REQUERIMENTO Nº 1.450, DE 2009

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 1.450, de 2009, do Senador Antonio 
Carlos Júnior, solicitando a tramitação con-
junta do Projeto de Lei do Senado nº 376, de 
2009, ao Projeto de Lei da Câmara nº 109, de 
2006, que já se encontra apensado aos Proje-
tos de Lei do Senado nºs 294, de 2004; 219, 
de 2005; 353, de 2007, e 368, de 2008, por 
versarem sobre matéria correlata (dispõem 
sobre as programações da Voz do Brasil e 
das convocações de rede obrigatória gratuita 
de radiodifusão).

85 
REQUERIMENTO Nº 1.452, DE 2009

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 1.452, de 2009, do Senador Romero Jucá, 
solicitando a tramitação conjunta do Projeto de 
Lei da Câmara nº 48, de 2009, e do Projeto 
de Lei do Senado nº 149, de 2009; com o Pro-
jeto de Lei da Câmara nº 19, de 2004, que já 
se encontra apensado aos Projetos de Lei da 
Câmara nºs 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, 202, 253, 
280 e 426, de 2008, por regularem a mesma 
matéria (alteram dispositivos do Código de 
Trânsito Brasileiro).
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86 
REQUERIMENTO Nº 1.465, DE 2009

Votação, em turno único, do Requerimento 
nº 1.465, de 2009, do Senador Flexa Ribeiro, so-
licitando que, sobre o Projeto de Lei da Câmara 
nº 197, de 2009, além das Comissões constantes 
do despacho inicial de distribuição, seja ouvida, 
também, a de Ciência, Tecnologia, Inovação, Co-
municação e Informática (dispõe sobre normas 
gerais para licitação e contratação pela adminis-
tração pública de serviços de publicidade).

(Pendente de apreciação o Requerimento 
nº 1.513, de 2009, do Senador Flexa Ribeiro, de 
retirada do Requerimento nº 1.465, de 2009).

87 
REQUERIMENTO Nº 1.473, DE 2009

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 1.473, de 2009, do Senador João 
Vicente Claudino, solicitando que, sobre o 
Projeto de Lei da Câmara nº 143, de 2009, 
além da Comissão constante do despacho 
inicial de distribuição, seja ouvida, também, a 
de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e 
Fiscalização e Controle (altera a Lei dos Car-
tórios para dispor sobre infrações cometidas 
por Tabeliães de Notas).

88 
REQUERIMENTO Nº 1.474, DE 2009

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 1.474, de 2009, do Senador Alva-
ro Dias, solicitando a tramitação conjunta do 
Projeto de Lei da Câmara nº 82, de 2009, com 
o Projeto de Lei do Senado nº 327, de 2004, 
por regularem a mesma matéria (regulamen-
tar a participação de Torcidas Organizadas em 
competições esportivas).

89 
REQUERIMENTO Nº 1.489, DE 2009

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 1.489, de 2009, da Comissão de 
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação 
e Informática, solicitando o sobrestamento do 
estudo do Projeto de Decreto Legislativo nº 
174, de 2009, até que tenham sido sanadas 
irregularidades na documentação apresentada 
e analisada com base na Resolução nº 3, de 
2009, do Senado Federal.

90 
REQUERIMENTO Nº 1.490, DE 2009

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 1.490, de 2009 , da Comissão de 
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação 
e Informática, solicitando o sobrestamento do 
estudo do Projeto de Decreto Legislativo nº 
181, de 2009, até que tenham sido sanadas 
irregularidades na documentação apresentada 
e analisada com base na Resolução nº 3, de 
2009, do Senado Federal.

91 
REQUERIMENTO Nº 1.491, DE 2009

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 1.491, de 2009 , da Comissão de 
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação 
e Informática, solicitando o sobrestamento do 
estudo do Projeto de Decreto Legislativo nº 
192, de 2009, até que tenham sido sanadas 
irregularidades na documentação apresentada 
e analisada com base na Resolução nº 3, de 
2009, do Senado Federal.

92 
REQUERIMENTO Nº 1.514, DE 2009 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 222,  
§ 2º, do Regimento Interno)

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 1.514, de 2009, da Comissão de 
Relações Exteriores e Defesa Nacional, so-
licitando voto de louvor ao Governador José 
Serra pela iniciativa da quebra das patentes 
de medicamentos.

93 
REQUERIMENTO Nº 1.516, DE 2009

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 1.516, de 2009, do Senador Lobão 
Filho, solicitando a tramitação conjunta do Pro-
jeto de Lei da Câmara nº 99, de 2009, com os 
Projetos de Lei do Senado nºs 301, de 2003; 
355, de 2004; 8 e 18, de 2005; 45, de 2006; 
42, de 2007; 54, de 2009; e com os Projetos 
de Lei da Câmara nºs 106, de 2007; 55 e 75, 
de 2009, que já se encontram apensados, por 
regularem a mesma matéria (prestadoras de 
serviços públicos).

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Concedo a palavra ao Senador Arthur Virgílio, pri-
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meiro orador inscrito. Em seguida, falará o segundo 
orador inscrito, Senador Magno Malta.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Era precisamente sobre a matéria, Sr. Presidente. 
Para lembrar à Casa que eu havia, movido por dados 
meramente econômicos, apresentado um projeto que 
equiparava o fuso horário do Estado do Amazonas ao 
do restante do País.

A reação nas regiões do Alto Rio Solimões, do 
Alto Rio Purus, do Alto Rio Juruá, foram muito negati-
vas e havia muita sensatez nas reclamações que che-
garam ao meu gabinete, por telefonemas, por e-mails, 
por fax, por contatos pessoais, quando das minhas 
viagens a esses locais, por uma razão bem simples: 
com a mexida que se dá hoje... Não vamos obstaculizar 
a votação do projeto do Deputado Flaviano Melo, que 
aqui é esposada pelo nosso estimado companheiro e 
colega Geraldo Mesquita Júnior, Filho; mas no horá-
rio de verão ficará uma situação bastante complicada 
para os moradores do Alto Solimões, do Alto Purus, 
do Alto Juruá.

Tem a vantagem econômica de unificar, por exem-
plo, o horário de intervenção sobre as bolsas. Isso é 
importante, o campo, o tempo econômico fica muito 
mais democratizado. Por outro lado, as pessoas serão 
obrigadas a acordar muito cedo, no Alto Solimões – 
estou falando estritamente do Amazonas –, e haverá 
problemas de segurança, haverá problemas de sono, 
haverá problemas de inadequação durante um bom 
tempo ao novo horário.

Eu tinha feito uma emenda – estamos no final 
do semestre legislativo – , essa emenda invalidaria o 
projeto aqui esposado pelo Senador Geraldo Mesqui-
ta. Essa emenda estabeleceria a obrigatoriedade do 
referendo também para o Estado do Amazonas. E a 
intenção do Senador Flexa Ribeiro é proceder do mes-
mo modo em relação ao Pará e no exercício legítimo 
do seu mandato de Senador que procura defender os 
interesses do seu Estado.

Sendo assim, estou apresentando à Mesa nes-
te momento, Sr. Presidente, um projeto, um PDS, que 
convoca referendo também para o Estado do Ama-
zonas, porque, se é inegável que, do ponto de vista 
econômico, há vantagens para o País como um todo 
e, no longo termo, até para a nossa região, eu diria 
que, no curto prazo, para os Municípios dessas regi-
ões do meu Estado que citei acontecerá uma série 
de transtornos, dificuldades e problemas que irão da 
segurança pública à alteração de toda a rotina das 
pessoas. Como, por exemplo, o horário das escolas, 
obrigando as pessoas a acordarem com horário arti-
ficial em seus relógios.

Enfim, estou apresentando um PDS, propondo 
o referendo para o Estado do Amazonas. A convicção 
que tenho é a de que a manifestação será maciça pela 
manutenção de horários diversos, pela manutenção 
de horários diferentes, porque é uma experiência que 
vivi na pele.

Daí a vantagem de se ter um mandato de perma-
nente contato com a sociedade, com o eleitor. Eu fui 
a eles, fui às pessoas e recebi influxo muito negativo 
em relação ao projeto de minha autoria.

O que fiz? Retirei o projeto. Eu não havia con-
versado ainda com o meu querido amigo Senador 
Geraldo Mesquita, mas havia conversado com o Se-
nador Tião Viana e com o Senador Delcídio Amaral. 
S. Exª, certamente, está a favor da mudança, porque 
não há transtorno para o Mato Grosso do Sul. Eu só 
vejo vantagens para o Estado do Mato Grosso do Sul. 
Não penso, portanto, que seja diferente a perspectiva 
da Senadora Marisa Serrano, do Senador Valter, mas, 
para mim, para o meu Estado, é algo que provoca 
problemas de curto e médio prazos, acenando com 
vantagens de médio e de longo tempos.

Portanto, Sr. Presidente, sem obstaculizar essa 
votação que vem se arrastando há muito tempo, en-
tendo que cada Senador e cada Deputado deve ter o 
direito de um dia ver as suas matérias apreciadas. Eu 
pretendo consertar na parte do Amazonas a situação 
que, para mim, é de emergência, sim, apresentando 
um PDS, dizendo que vou entrar em contato, antes de 
mais nada, com o Deputado Flaviano Mello e dizer a 
ele que hoje eu poderia ter obstaculizado essa vota-
ção, mas não o fiz e não o fiz em atenção ao Senador 
Geraldo Mesquita e não o fiz em atenção a S. Exª. 
Obviamente espero a reciprocidade quando a maté-
ria de que tratarei chegar à Câmara dos Deputados. 
Contarei com a Bancada do Amazonas, que é com-
petente, que é diligente e que sabe o transtorno que 
causa. Se ela não pôde evitar, ela teve suas razões, 
teve suas impossibilidades, mas, certamente, Sr. Pre-
sidente, a Bancada do Amazonas haverá, muito dili-
gentemente, de tratar disso. Aqui – imagino – nós não 
teremos problemas de aprovar o PDS com rapidez, 
porque – insisto – é muito complicado para o Estado 
do Amazonas, em certas regiões suas, essa mudança 
de horários, é muito complicado. Traz um prejuízo real, 
traz um prejuízo social, traz um prejuízo econômico de 
curto tempo. Para o Estado do Amazonas, haveria lu-
cro; para as três regiões que eu citei – Alto Solimões, 
Alto Juruá e Alto Purus – é prejuízo, sim, mexe com a 
vida das pessoas, obriga a criar novos hábitos.

E aproveito, Sr. Presidente, ao encerrar, para 
dizer que tive a honra – estou falando do Amazonas 
– de encaminhar à Mesa requerimento de voto de 
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lembrança em homenagem a um gênio, ao maestro 
amazonense Cláudio Santoro, que, se vivo estivesse, 
teria completado 90 anos no último dia 23 de novem-
bro de 2009.

Uma figura, realmente... Foi Regente da Orques-
tra Sinfônica do Teatro Nacional de Brasília. Além de 
tudo o que fez no Brasil, de tudo o que fez pelo mun-
do, porque sua música pertence à humanidade, e tudo 
o que fez pelos brasileiros, pela alma dos brasileiros, 
ouvir Cláudio Santoro é sempre um prazer que se re-
nova. Eu tenho profunda admiração por ele e profundo 
orgulho de ser seu conterrâneo. E, por isso, peço que 
o voto de lembrança seja encaminhado a seus fami-
liares – que são inúmeros. A Família Santoro é uma 
família muito conhecida e respeitada em meu Estado 
e tem ramificações em Brasília, no Rio de Janeiro, em 
diversos lugares deste País.

Tenho certeza de que qualquer cidadão do mun-
do que goste de música haverá de concordar com 
esse voto de lembrança a um gênio. Não é apenas 
um maestro, nem apenas um grande maestro. É, li-
teralmente, um gênio, daqueles que o mundo, de vez 
em quando, permite que nasçam. Alguém que se di-
ferencia dos outros pelo borbulhar. Castro Alves, que 
não tinha nenhuma razão de ser modesto, certa vez, 
em um arroubo de imodéstia – mas eu reconheço que 
ele tinha o direito de ser assim; nós, não; mas ele, 
sim –, olhou para o espelho e disse: “Sinto em mim o 
borbulhar do gênio”. Maestro Santoro não pronunciou 
essa frase, mas ela caberia nele, porque, se ele não 
a proferiu, eu aqui digo: eu sinto em Cláudio Santoro 
o borbulhar do gênio.

Obrigado.

Durante o discurso do Sr. Arthur Virgílio, 
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) – V. 
Exª será atendido na forma do Regimento. Com muita 
honra, nós anunciamos aqui a presença do Deputado 
Zequinha Marinho, do Partido Social Cristão. Ele vem 
aqui em busca de apoio para a divisão do Estado do 
Pará. Isso eu acho que é uma grande luz no desenvol-
vimento de nosso Brasil. Os exemplos presentes estão 
aí: Mato Grosso do Sul e Tocantins.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Pela ordem, pelo art. 14.

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Eu já 
havia pedido, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – O 
Magno Malta estava na frente. Logo em seguida será 

V. Exª. O Presidente Sarney disse que o Magno Malta 
tinha pedido antecipadamente.

Senador Magno Malta, pela ordem.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero 
fazer um registro. Neste final de semana, no domingo 
precisamente, fui a São Mateus, uma cidade importante 
do Estado do Espírito Santo, que é onde a Petrobras 
tem a sua base, é grande produtora de mamão e de 
pimenta-do-reino, o povo é trabalhador, a cidade é tu-
rística – na praia de Guriri, a essa altura, o verão já 
começou com o sol absolutamente intenso. Bem, eu 
acompanhei o Prefeito Amadeu Boroto, juntamente 
com o Secretário de Defesa Social, Nils Kastberg, à 
rodovia que corta a cidade onde aconteceu um grande 
acidente – a BR-101, Sr. Presidente – que ceifou a vida 
de uma criança chamada Raíssa, de apenas nove anos 
de idade. Houve um clamor popular muito grande no 
bairro que fica do lado direito da pista de quem desce 
para a Bahia. É um bairro simples, sem calçamento, 
sem qualquer tratamento de esgoto. Eles queimaram 
pneus; foi feito um grande movimento para chamar a 
atenção das autoridades. A família está muito sofrida. 
E eu fui lá exatamente visitar essa família, fui à casa 
dessa família, fiquei um tempo. Essa mãe está com 
um filho de 16 anos desaparecido há quatro meses, e 
agora perde a filhinha de nove anos de idade.

Temos a garantia, na próxima quarta-feira, do 
Diretor do Dnit, Dr. Hélio Bahia, que estará no local 
para poder – lá há uma rotatória – mudar aquela rota-
tória, no sentido de mudar aquela rotatória, porque é 
um lugar de muitos acidentes. E a garantia do Prefeito 
Amadeu... E aí eu vou lutar aqui e dei lá a minha pala-
vra, juntamente com a Bancada do Espírito Santo e o 
Ministério das Cidades, para levar aquilo que aquela 
população, em São Mateus, tem direito.

De maneira que eu faço um registro do trabalho 
do Prefeito Amadeu Boroto, do Secretário Nils e da 
população. Quando a população se levanta, reivindi-
ca, Sr. Presidente, e chama a atenção das autorida-
des constituídas para um bairro tão antigo, com tantas 
administrações, e não tem uma rua com esgoto, não 
tem uma rua calçada, não tem uma padaria no local, 
absolutamente nada. As crianças têm que atravessar 
a BR-101 para ir do outro lado comprar um pão. E aí 
os acidentes se sucedem.

Eu estive lá muito mais para compartilhar do 
sofrimento daquela mãe, daquela família e conviver 
com eles alguns momentos do que qualquer outro 
tipo de coisa.

Encerro minhas palavras, Sr. Presidente, abraçan-
do o Bruno Malias, que é do meu Estado; o Buru, que 
é do meu Estado, todos jogadores da FIFA de futebol 
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de areia, e o Buru é o nº 1 do mundo; o meu querido 
Benjamin; e o Mão, goleiro da seleção. Eles acaba-
ram, mais uma vez, ganhando um título mundial em 
Dubai, agora de futebol de areia. O Brasil, mais uma 
vez, mantém a sua hegemonia. E aqui eu cumprimen-
to a Seleção Brasileira de Futebol de Areia, que tem 
uma base muito grande no Espírito Santo. A saber, o 
goleiro é de lá, o Buru é de lá, o Bruno Malias, que fez 
uns dos gols mais bonitos – quem acompanhou o cam-
peonato mundial agora, pela televisão viu –, o nosso 
querido Benjamin, que é do Estado do Rio de Janeiro, 
mas é uma pessoa muito querida. Cumprimento toda 
a Comissão Técnica por mais essa vitória, garantindo 
a hegemonia do futebol brasileiro também na areia. E, 
abraçando o Buru, o Bruno Malias e o Mão, que são 
do meu Estado, eu abraço todos aqueles que fizeram 
essa grande vitória para o Brasil.

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 

Pela ordem, Eduardo Suplicy, que tinha pedido.
V. Exª cedeu a sua inscrição à Senadora Ideli 

Salvatti?
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 

Sim, e confirmo que o fiz, mas eu gostaria de falar pelo 
art. 14, Sr. Presidente, tendo em conta que o Senador 
Papaléo Paes, há pouco, fez uma crítica severa aos 
membros do Partido dos Trabalhadores que tenham, 
porventura...

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Não. V. Exª vai falar pela ordem. O art. 14 é nominal. 
Ele não o citou nominalmente.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Então, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Pela ordem.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Pela ordem, porque 
o Senador Papaléo Paes mencionou os diversos repre-
sentantes, autoridades e políticos italianos que têm feito 
críticas à decisão do Ministro da Justiça, Tarso Genro, 
de ter concedido refúgio ao Sr. Cesare Battisti.

Dentre esses está o Deputado italiano Piero Fra-
co Fassino que justamente hoje, conforme publica a 
Folha de S.Paulo, faz críticas ao Sr. Cesare Battisti e 
à decisão que, porventura, poderá o Presidente Lula 
tomar no sentido de conceder o asilo ou refúgio ao Sr. 
Cesare Battisti.

Eu gostaria de aqui ler a carta de natureza seme-
lhante a que também estamos enviando ao Sr. Silvio 
Berlusconi, ao Sr. Massimo D’Alema, ao Sr. Napolita-
no e ao Sr. Representante Piero Fraco Fassino, nos 
seguintes termos: 

Nós lemos suas declarações sobre o 
destino de Cesare Battisti na Folha de S.Paulo 
e em outros órgãos da imprensa nesses últi-
mos dias. Da mesma maneira que menciona 
em sua biografia “por compaixão”, nós, tam-
bém de origem italiana, partilhamos a mesma 
paixão para encontrar a verdade com base na 
qual queremos construir a justiça.

Quando o senhor declara tão fortemente 
sobre o que aconteceu com Cesare Battisti, 
gostaríamos que o senhor considerasse os 
seguintes aspectos:

– Cesare Battisti nega que tenha partici-
pado direta ou indiretamente de qualquer dos 
quatro homicídios;

– A sua convicção foi baseada apenas 
nos testemunhos (a convicção do Sr. Piero Fra-
co Fassino) daqueles que foram beneficiados 
com o instrumento da denúncia premiada. Não 
há pessoa adulta em plena saúde que tenha 
visto o Sr. Cesare Battisti matar qualquer dos 
quatro homens; 

– Cesare Battisti estava ausente das cor-
tes italiana e européia que o condenaram;

– Seus defensores utilizaram falsas pro-
curações e mostraram conivência com a pa-
lavra daqueles que se beneficiaram com a 
denúncia de que ele fora o assassino; 

– O Sr. Cesare Battisti está pronto para 
explicar aos familiares daquelas quatro pes-
soas que foram mortas que ele não teve parte 
nos quatro crimes. 

– O Sr. Cesare Battisti está pronto para 
discutir abertamente com o Sr. Pietro Mutti 
e com os outros que o denunciaram que ele 
teve uma forte discussão com eles, quando 
argumentou contra qualquer crime de sangue. 
Para que possa conhecer melhor estes fatos, 
anexamos os documento: as treze questões ao 
Ministro Cezar Peluso, pela historiadora Fred 
Vargas; e os cenários invisíveis do caso Cesare 
Battisti do professor Carlos Alberto Lungarzo. 
Depois de considerar esses eventos, poderá 
compreender porque tantas pessoas, no Brasil, 
consideram que a decisão justa que o Presi-
dente Luiz Inácio Lula da Silva deve tomar é 
a de autorizar o Sr. Cesare Battisti a viver no 
Brasi, como um cidadão normal. 

Assinam a carta eu próprio, Senador Eduardo Ma-
tarazzo Suplicy, e o professor Carlos Alberto Lungarzo. 

Acreditamos que ele possa ler em português. De 
outra maneira, vamos ajudá-lo na tradução. 
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Eu gostaria, ainda, para complementar, ler a se-
guinte carta, curta, do Sr. Patrizio Gonnella, Presidente 
da Antígone, que diz o seguinte: 

Prezado Presidente Lula, 
Antigone é uma organização não-go-

vernamental que trata dos direitos humanos 
dos detidos desde os últimos trinta anos. Nós 
gostaríamos de dar a nossa contribuição para 
que tenha conhecimento dos riscos que Ce-
sare Battisti correrá se for extraditado para a 
Itália. As condições nas nossas prisões [ele 
está se referindo às italianas] nunca foram tão 
ruins como que são,agora: A superlotação de 
detentos prejudica a dignidade de suas vidas. 
Mais de 60 pessoas cometeram suicídio du-
rante 2009 nas prisões italianas, um número 
nunca visto antes. Muitas pessoas morreram 
em circunstâncias a serem investigadas, mui-
tas delas com violência e...

(Interrupção do som.)

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

O regime de prisão regulamentado pelo 
art. 41 da Lei Italiana de Penitenciárias não está 
sendo suficientemente atendido, em atenção à 
Corte Européia dos Direitos Humanos.

As condenações de prisão perpétua mui-
tas vezes acontecem, não importando que a 
Constituição italiana fale de sentenças para 
visar à reintegração social.

O Brasil, com um profundo senso de alta 
jurisdição, desistiu de ter a prisão perpétua. Nós 
realmente avaliamos que a vida de Battisti, que 
poderia ser integrado à sociedade...

(Interrupção do som.)

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

...em perigo se ele for extraditado para 
a Itália.

Espero que essas circunstâncias possam 
ser consideradas por V. Exª.

Patrízio Gonnella, Presidente da Antígone.

Esses textos estão em inglês. Eu peço que a Ta-
quigrafia possa fazer a tradução, tal como eu fiz, em 
tradução livre, Sr. Presidente. 

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR EDUARDO SUPLICY EM SEU 
PRONUNCIAMENTO, AGUARDANDO TRA-
DUÇÃO PARA POSTERIOR PUBLICAÇÃO.

(Inseridos nos termos do Art. 210 Inciso 
I § 2º do Regimento Interno)

Durante o discurso do Sr. Eduardo Su-
plicy, o Sr. Mão Santa, 3º Secretário, deixa a 
cadeira da presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Augusto Botelho.

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

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Pela 
ordem.

O SR. PRESIDENTE (Augusto Botelho. Bloco/PT 
– RR) – Pela ordem, Senador Eduardo Azeredo.

O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, com 
todo respeito ao Senador Suplicy, quero relembrar que 
a Itália é uma democracia, que a Itália tomou a deci-
são pela sua Justiça, que funciona normalmente, que 
a Itália não é um país fascista e que a Itália tem uma 
tradição de respeito aos direitos humanos. Portanto, 
o que se autorizou, através do Supremo, foi que a ex-
tradição seja completada. A extradição está prevista 
no tratado entre o Brasil e a Itália. O Presidente Lula 
tem, portanto, todo respaldo: o respaldo do tratado in-
ternacional, que prevê essa extradição, e o respaldo 
do Supremo Tribunal Federal.

E mais: não se trata de julgar o Sr. Cesare Battisti. 
Ele não está em julgamento. O que se está pretendendo 
é que ele cumpra a pena lá ao invés de cumprir aqui. 
Só isso. Essa é a decisão mais simples do ponto de 
vista do entendimento. Ele vai para a Itália para cum-
prir a pena lá, onde ele foi condenado, de onde fugiu. 
É assim que funciona a extradição. Se um brasileiro for 
condenado aqui e fugir para a Itália e o Brasil pedir, ele 
virá para cá e cumprirá a pena aqui, no Brasil.

Agora, por que vamos assumir um problema que 
é da Itália? Por que o Brasil vai assumir esse proble-
ma? Por que o Brasil vai ficar desconfiando da Justiça 
italiana? Por que o Brasil vai desconfiar da democracia 
italiana? Por que o Brasil vai assumir despesas com 
um prisioneiro que não é nosso, que é da Itália?

Portanto, o Presidente da República tem todas as 
condições para tomar a decisão e fazer a extradição.

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

O SR. JOSÉ NERY (PSOL – PA) – Sr. Presiden-
te, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Augusto Botelho. Bloco/PT 
– RR) – A Senadora Ideli Salvatti está aguardando para 
falar. Então, pela ordem, o Senador Magno Malta...

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Ela está 
inscrita. Vou falar pela ordem e ela vai para a tribuna.

O SR. PRESIDENTE (Augusto Botelho. Bloco/PT 
– RR) – ... e, depois, o Senador Nery, pela ordem.

Espero que sejam curtos ao falar pela ordem para 
dar tempo de todo mundo falar.
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O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Com 
certeza.

O SR. PRESIDENTE (Augusto Botelho. Bloco/PT 
– RR) – O senhor reclamou, há pouco, do outro.

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Eu não tenho vocação 
para Mão Santa, mas gosto de ter a mesma inspira-
ção do Senador Suplicy. Não sei se ele fala pouco ou 
muito, mas eu queria segui-lo.

Sr. Presidente, também faço um registro de que o 
Senador Suplicy diz que o sistema prisional da Itália não 
tem condição... Se o sistema da Itália não tem condição 
de receber o Cesare Battisti, avalie o do Brasil. Aqui é 
que tem? Aqui é que tem? Aqui é que não tem.

O sistema prisional de lá é muito bom. Eu o co-
nheço desde a CPI do Narcotráfico, quando o visitei. 
Conheço o sistema prisional e o sistema 41-bis, que 
foi aperfeiçoado após a morte de Giovanni Falcone, 
que mudou a lógica de presídio no Brasil, que é com-
pletamente diferente disso aqui.

O Senador Suplicy sabe que realmente não pode-
mos, como disse o Senador Eduardo Azeredo, assumir 
um fardo que não nos pertence. E a Nação brasileira 
vê perplexa essa situação.

Sou da Base do Governo e respeito, como indi-
víduo, o Presidente Lula, mas penso que ele precisa 
ouvir o clamor do País dele.

O senhor se lembra dos sequestradores do Abílio 
Diniz, Sr. Presidente? Eles gostaram tanto dos apelos 
que fizeram para serem soltos que voltaram para se-
questrar o Olivetto. Então, precisamos ter muito cuidado 
com essas questões.

Sr. Presidente, quero fazer um registro para a 
Nação de que o Presidente da CCJ, Senador Demós-
tenes Torres, relator da CPI da Pedofilia – é uma boa 
notícia que dou ao Brasil –, pediu, Senador Arthur 
Virgílio, para levantar todos os projetos que estão na 
CCJ que versem sobre abuso e proteção de criança 
para que, na próxima semana, Presidente, possamos 
fazer uma semana antipedofilia na CCJ e votar todas 
essas leis, para que elas venham a plenário, a fim de 
encerrrarmos este exercício parlamentar entregando 
esses instrumentos à sociedade do ponto de vista da 
nossa responsabilidade nesse combate.

Registro também que estive em Sorocaba na 
sexta-feira para me inteirar do caso do Sr. Januário 
Renna, Secretário da Prefeitura e professor universitário 
respeitado pela sociedade. É um homem de sessenta 
e poucos anos, que fui ver no presídio, e que foi preso 
com algumas crianças no motel.

Pela investigação, quero parabenizar o Ministério 
Público local, quero parabenizar o Gaerco, a Promo-
tora, o Promotor e o Delegado do caso. Fui ao presí-

dio, Sr. Presidente, ouvir e dizer que, ainda antes de 
qualquer condenação, o Sr. Renna pode se beneficiar, 
porque ninguém leva tanta criança para o motel sem 
ter a ajuda de alguém ou formação de um grupo orga-
nizado em seu favor. O computador dele, apreendido 
no momento seguinte, já revela que está abarrotado 
de imagens de abuso de crianças. Isso já dá oito no 
máximo e quatro no mínimo. Duvido que um juiz vá dar 
o mínimo, mas o máximo. Ninguém quer conviver com 
isso. Não se comporta mais convivência com abuso de 
criança neste País. E também se houver postagem de 
alguma imagem feita por ele, mais oito. Então, vão-se 
multiplicando as penas. Eu disse para ele da sua situa-
ção de desvantagem e, junto com o Ministério Público, 
apresentei a ele e ao advogado as vantagens a que ele 
terá direito se cooperar com esse processo.

No dia 9 ou 10 do próximo mês, a CPI da Pedo-
filia estará em Sorocaba, com um quórum qualificado, 
porque há uma investigação do Gaerco em curso e 
ouviremos pessoas que ainda não apareceram nes-
sa investigação. Eu, então, ouvirei o Sr. Renna publi-
camente.

Acabo de receber a notícia, muito triste, de uma 
criança de 8 anos abusada em Cachoeiro de Itape-
mirim, minha cidade lá no Espírito Santo. Sua mãe 
descobriu que o pai da criança a estava abusando 
dela. A criança de 8 anos contou para a avó, Senador 
Arthur Virgílio, e a avó chamou a mãe e lhe contou, e 
a criança confirmou. A mãe, nesta tarde, num ato de 
desespero – que a mim não quer dizer absolutamen-
te nada – pegou o marido dormindo, o abusador da 
criança, que está na UTI do hospital, sob a guarda da 
polícia, e decepou seu órgão genital.

Se não criarmos os instrumentos para manter 
esses compulsivos abusadores de crianças presos, vai 
acontecer isto: o povo vai matar na rua, vai decepar, 
porque ninguém quer conviver com abusador de criança 
neste País. Esta é a pauta da sociedade. A sociedade 
acordou, a família acordou, nós queremos é proteger 
os nossos filhos e as nossas crianças. 

Pois bem, mandei levantar isso tudo, mas quero 
parabenizar o delegado do caso, que fez a prisão ime-
diatamente. O acusado está no hospital, mas a polícia 
o está guardando. É a informação que tenho. Lamento 
a dor dessa mãe, que sofre, neste momento, com uma 
criança de apenas 8 anos de idade que foi abusada, o 
que não é nenhuma novidade, mas que tem sido uma 
prática muito triste neste País.

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Augusto Botelho. Bloco/

PT – RR) – Eu gostaria de falar um pouquinho com 
os Senadores. O pessoal está inscrito para falar, mas 
todo mundo está pedindo pela ordem, falando mais 
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tempo do que o bom senso manda. Vem um fala, vem 
outro, agora um terceiro e depois um quarto, e a Se-
nadora que está inscrita fica ali esperando. Eu acho 
que a gente poderia fazer assim: fala um pela ordem e 
fala um inscrito, fala um pela ordem e fala um inscrito. 
Fazer isso para poder funcionar.

O SR. JOSÉ NERY (PSOL – PA) – Nós somos alu-
nos do Senador Arthur Virgílio, por isso pedimos... 

O SR. PRESIDENTE (Augusto Botelho. Bloco/
PT – RR) – Por quanto tempo V. Exª quer falar? Dois 
minutos, está bom?

O SR. JOSÉ NERY (PSOL – PA) – Não, o senhor 
não limitou... Eu prefiro não falar...

O SR. PRESIDENTE (Augusto Botelho. Bloco/PT 
– RR) – Então, espere um pouquinho. Deixe ela falar, 
depois o senhor fala. Ela fala, e o senhor fala.

O SR. JOSÉ NERY (PSOL – PA) – Senador 
Augusto Botelho, tenho não só pelo senhor, mas por 
quem preside essa Mesa, sempre o maior respeito 
e consideração. Agora, estou cansado de ver, aqui 
neste plenário, questões que deveriam ser tratadas 
com isonomia, com direitos iguais, serem resolvidas 
de forma aleatória ou combinada. Lamento estar di-
zendo isso ao senhor, porque o senhor poucas vezes 
preside e tem esse tipo de postura. Mas prefiro falar 
depois do próximo orador do que o senhor limitar meu 
tempo em dois minutos, quando aqui um, dois, três ou 
quatro usaram cinco, seis, dez minutos, sem nenhum 
impedimento.

O SR. PRESIDENTE (Augusto Botelho. Bloco/
PT – RR) – Mais de cinco. Mais de cinco.

O SR. JOSÉ NERY (PSOL – PA) – Até mais.
O SR. PRESIDENTE (Augusto Botelho. Bloco/

PT – RR) – Então, está bom.
O SR. JOSÉ NERY (PSOL – PA) – Acho melhor 

fazer assim, para não ter aqui...
O SR. PRESIDENTE (Augusto Botelho. Bloco/PT 

– RR) – Vou fazer assim: um inscrito, um pela ordem, 
um inscrito, um pela ordem.

O SR. JOSÉ NERY (PSOL – PA) – ... para não 
estabelecer aqui uma contenda com V. Exª, o que não 
é meu objetivo.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Augusto Botelho. Bloco/PT 

– RR) – Meu prezado Senador, eu só queria criar uma 
oportunidade para todos falarem. Então, vou combinar: 
vai falar um inscrito e um pela ordem, e fala cinco mi-
nutos, seis, dez minutos. Está bom?

V. Exª terá a palavra. E o senhor também, Senador 
Neuto de Conto, a mesma coisa. O senhor está inscrito, 
como o Senador Suplicy estava inscrito também.

O SR. NEUTO DE CONTO (PMDB – SC) – Sr. 
Presidente, eu estou inscrito, mas tenho que sair. Eu 
quero só fazer um comunicado.

O SR. PRESIDENTE (Augusto Botelho. Bloco/
PT – RR) – De um minuto, dois minutos.

O SR. NEUTO DE CONTO (PMDB – SC. Pronun-
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – A 
CBratur, em 2009, realizará amanhã, dia 25, às 9 ho-
ras, o XI Congresso Brasileiro de Atividades Turísticas, 
que é composto pela Comissão de Desenvolvimento 
Regional e Turismo do Senado da República, da qual 
sou Presidente, e pela Comissão de Turismo da Câ-
mara dos Deputados. Nós gostaríamos de convidá-los 
para esse evento, que vai tratar da Copa do Mundo, 
daquilo que o Congresso Nacional poderá fazer, na 
participação e na elaboração de todas as legislações, 
para que tenhamos um demonstração do Brasil para 
o mundo com mais presença, com maior lealdade e, 
principalmente, com legislações.

Por isso eu quero convidar todos os Pares desta 
Casa para que, se puderem, estejam presentes nesse 
evento onde estarão cinco Ministros de Estado, au-
toridades de todo o segmento do esporte, junto com 
o Congresso Nacional para debatermos a Copa do 
Mundo de 2014.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Augusto Botelho. Bloco/

PT – RR) – Obrigado, Senador.
Com a palavra a Senadora Ideli Salvatti.
A SRª IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC. Pronuncia 

o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Muito 
obrigado, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores. Não 
foi muito simples chegar à tribuna hoje, mesmo com o 
agradecimento que devo ao Senador Eduardo Suplicy 
por me ceder o seu tempo no dia de hoje.

Ontem, em Santa Catarina, nós tivemos um even-
to muito importante na Assembléia Legislativa do nosso 
Estado, que é parte de uma sequência de seminários 
que estarão acontecendo em nosso Estado: ontem foi 
o primeiro; na próxima sexta-feira, o segundo acontece-
rá em Joinville; e, no dia 30, segunda-feira da semana 
que vem, em Itajaí.

Nesses três seminários, estará sendo debatida 
a relação entre o Estado de Santa Catarina e a des-
coberta do Pré-Sal; o que Santa Catarina tem e pode 
esperar dessa descoberta e o que isso vai representar 
para o nosso Estado em termos de desenvolvimento, 
em termos de investimentos, de possibilidades.

No dia de ontem, no Seminário organizado na 
Assembléia Legislativa, nós contamos com a presença 
da Ministra Dilma Rousseff, que teve a oportunidade 
de fazer toda a apresentação do embasamento das 
razões, dos motivos que levaram o Governo brasileiro, 
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o Governo do Presidente Lula a propor uma mudança 
do marco regulatório; por que isso é de fundamental 
importância em termos de riqueza, em termos de apro-
priação da riqueza. Porque essa potencialidade, essa 
quantidade astronômica de petróleo e gás que está a 
uma profundidade muito grande – e que só a tecnolo-
gia brasileira, dessa empresa que muito nos orgulha, 
a Petrobras, teve a capacidade técnica de descobrir 
–, essa riqueza, esses trilhões que se encontram nas 
profundezas do mar, debaixo de uma camada muito 
extensa de sal, só ficará para os brasileiros se nós, 
efetivamente, mudarmos o marco regulatório do petró-
leo, transformando a forma de exploração, que até hoje 
está em vigência em nosso País, que é a concessão, 
para a partilha. Todas essas explicações foram muito 
bem feitas, dadas pela Ministra.

Durante a sua explanação, a Ministra já foi apon-
tando as inúmeras possibilidades para o Estado de 
Santa Catarina, que, acredito, sejam as possibilida-
des para um número significativo de Estados, como 
também é para o Brasil como um todo, principalmente 
se tivermos a capacidade de aprovar o Fundo Social 
com uma distribuição justa dessa riqueza para todos 
os Estados e para todos os brasileiros.

No caso de Santa Catarina, algumas peculiari-
dades são importantes e elas foram realçadas pela 
Ministra Dilma. A primeira delas é de que Santa Cata-
rina tem pré-sal, no nosso litoral, uma parte. O pré-sal 
começa lá na Bahia – não é, Senador Augusto Botelho? 
– e chega até o litoral catarinense. Então, em primeiro 
lugar, Santa Catarina é um dos Estados privilegiados 
que tem, na sua costa, no seu litoral, apesar de estar 
a 300 quilômetros da costa, mas nós temos petróleo 
e gás na camada do pré-sal.

Então, Santa Catarina precisa estar preparada. 
Inclusive, na audiência de segunda-feira, em Itajaí, 
queremos discutir com o Dr. Guilherme Estrella, diretor 
de exploração e produção da Petrobras, exatamente 
a possibilidade de Santa Catarina ter uma unidade de 
produção, até para a gente poder sediar, ter a sede, 
para poder fazer todas as incursões do pessoal que 
vai se deslocar para as plataformas e sediar uma uni-
dade de produção. Essa é uma das questões a que 
queremos nos candidatar. 

A segunda questão, que é muito importante: San-
ta Catarina é um Estado que tem mão de obra quali-
ficada, uma situação econômica e toda uma série de 
peculiaridades; é um Estado muito atrativo para quem 
deseja colocar investimentos, tanto é que Santa Cata-
rina já está atraindo investimentos.

Nós temos um investimento de mais de US$1 
bilhão, que já se está instalando num Município pró-
ximo a Florianópolis, no Município de Biguaçu, que 

o Senador Valdir Raupp, como catarinense que é, 
conhece, onde vai ser instalada uma base de cons-
trução de plataformas para a exploração do petróleo. 
Esse empreendimento deverá iniciar sua operação em 
2011 – portanto, em pouco mais de um ano e meio, 
dois anos – e, de imediato, vai contratar algo em tor-
no de quatro mil funcionários, quatro mil empregados, 
empregos diretos. Portanto, o Prefeito de Biguaçu até 
brinca que agora não será mais a Grande Florianópolis, 
será a Grande Biguaçu, porque a perspectiva efetiva 
do Município é ter um grande crescimento, um grande 
desenvolvimento.

Outros empresários estão avaliando a possibili-
dade de implantar um outro investimento também para 
a construção de plataformas no Município de Imbituba. 
Aí, inclusive, seria um investimento, pelo que se está 
desenhando, até maior, de US$1,2 bilhão, e empregos 
para aproximadamente seis mil pessoas, empregos 
diretos, se isso se concretizar.

Os estaleiros de Itajaí e Navegantes já estão com 
encomendas de navios, e também lá, para os próximos 
anos, de 2 a 2,5 mil empregos novos serão gerados 
para a construção desses navios.

Então, Santa Catarina vai sediar – nós não te-
mos nenhuma dúvida – vários empreendimentos dire-
tamente ligados a essa questão do desenvolvimento 
que a Petrobras, ou seja, a demanda, os pedidos que 
a Petrobras vai ter para explorar todo esse petróleo e 
gás. Mas, além disso, Santa Catarina tem uma indús-
tria extremamente desenvolvida, dinâmica, de ponta, 
de tecnologia, com mão-de-obra qualificada. Portan-
to, Santa Catarina também poderá se transformar em 
um Estado de grandes fornecedores para toda essa 
economia que a exploração do petróleo e gás desen-
volverá. Disso eu não tenho a menor dúvida. 

Então, sob todos os aspectos, Santa Catarina só 
tem a ganhar. Por isso que o Seminário, ontem, do qual 
a Ministra Dilma Rousseff participou, na Assembleia 
Legislativa, foi um verdadeiro sucesso, porque não tem 
nada melhor, Senador Valdir Raupp, do que apontar 
perspectivas animadoras como: vamos ter petróleo e 
gás, vamos ter investimentos, vamos ter capacidade 
de fornecer; além de nossa discussão a respeito dos 
royalties, porque, na hora em que chegar aqui, haverá 
algumas sutilezas não tão pequenas assim. Apesar de 
o comparativo royalties com a riqueza da exploração 
do pré-sal ter valores significativamente diferenciados, 
mas Santa Catarina não quer mais abrir mão, porque 
os royalties, mesmo sendo explorados no litoral de 
Santa Catarina, os postos – pela forma como estão 
traçadas as linhas –, os royalties têm ido ou para o 
Paraná ou, agora mais recentemente, conforme vai-se 
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afastando da costa, a previsão é de ir para o Estado 
de São Paulo. 

Nada contra São Paulo, mas, se está no litoral 
catarinense, nós queremos que royalties do litoral de 
Santa Catarina fiquem em Santa Catarina. 

Então, o seminário ontem foi muito bom e tenho 
certeza de que o da sexta-feira, com o Dr. Sérgio Ga-
brielli, em Joinville, também será, e, na segunda– fei-
ra, dia 30, em Itajaí, com o Dr. Guilherme Estrella, que 
é o Diretor de Exploração e Produção da Petrobras, 
também terá um grande sucesso e animará, como 
animou ontem, toda a sociedade, as lideranças par-
lamentares, prefeitos, representantes do Governo do 
Estado, empresários que participaram na Assembleia 
Legislativa. 

Foi interessante, porque a presença da Ministra 
Dilma, acabou coincidindo, no meu Estado, com a di-
vulgação da pesquisa CNT/Sensus. E esta pesquisa 
também nos animou, como militantes do Partido dos 
Trabalhadores e daqueles que acreditam que o rumo 
que o Brasil está adotando, que vem trilhando com as 
ações do Governo do Presidente Lula, efetivamente, 
serão decisivos no processo eleitoral do ano que vem. 
Tudo leva a crer que teremos, sim, uma eleição com 
uma característica plebiscitária, por isso as compara-
ções entre o que foram os oito anos do Governo do 
Fernando Henrique com os sete anos já do Governo 
do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva. É tudo que a 
Oposição não quer, não deseja, até porque a pesqui-
sa coloca, de forma muito contundente, que os pes-
quisados colocam números bastante fortes de que o 
Governo Lula é melhor do que o Governo Fernando 
Henrique para 76% dos brasileiros. 

A pesquisa também traz avaliação do Governo e 
do desempenho pessoal do Presidente Lula, aumen-
tando de 76% para quase 79%, desde a última son-
dagem. E o índice de aprovação do Governo também 
aumentando de 65% para 70%. E a situação de que, 
ao longo dos últimos doze meses, o principal nome da 
Oposição, do Governador de São Paulo, José Serra, 
teve uma queda de 15% nas intenções de voto, confor-
me as palavras do Ricardo Guedes, Diretor do Instituto 
Sensus, que realizou a pesquisa.

Na primeira lista, esta pesquisa incluiu todos 
os prováveis candidatos à Presidência da República. 
O José Serra aparece com 31,8%; a Ministra-Chefe 
da Casa Civil, Dilma Rousseff, do PT, com 21,7%; o 
Deputado Federal Ciro Gomes, do PSB, 17,5%; e a 
Senadora Marina Silva, com 5,9%. Portanto, a última 
pesquisa tem um dado de queda do Serra e de subida 
da Ministra Dilma.

E também, sob o aspecto do debate que todos 
sempre colocam, do potencial ou não de transferência 

de votos, o potencial do Presidente Lula para transferir 
votos fica acima dos 50% e quase metade dos pes-
quisados dizem não votar em candidato apoiado pelo 
Fernando Henrique Cardoso.

Portanto, é uma pesquisa que, durante o semi-
nário, ontem, em Santa Catarina, acabou sendo muito 
comentada. E a receptividade, a recepção calorosa, que 
a Ministra Dilma teve, principalmente com a exposição 
de tudo o que está previsto para o desenvolvimento do 
nosso País e de forma muito especial de Santa Catari-
na foi, eu diria, uma coincidência extremamente feliz, 
Senador Eduardo Suplicy.

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

A SRª IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Pois 
não.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Gosta-
ria também de saudar essa evolução positiva das pes-
quisas com respeito à opinião da população brasileira, 
a respeito do Presidente Lula, do seu desempenho, 
bem como do Governo, todos na direção de um au-
mento do apoio, em vista da forma, avalio, de como a 
economia brasileira vem-se portando com uma reação 
muito positiva, com um crescimento muito significativo 
das oportunidades de emprego, a forma como o Brasil 
conseguiu sair mais rapidamente do que outras eco-
nomias da situação crítica por que passou a econo-
mia internacional. Essa avaliação também tem a ver 
com a diminuição da desigualdade socioeconômica, 
a diminuição da pobreza absoluta, em decorrência do 
conjunto de políticas econômicas adotadas e políticas 
sociais, inclusive a expansão do programa Bolsa Fa-
mília. Gostaria também de saudar esse crescimento 
gradativo da preferência que está acontecendo para a 
Ministra Dilma Rousseff, que está recebendo o apoio 
consensual de toda a base do Partido dos Trabalha-
dores e dos partidos que estão na base de apoio do 
Governo. Gostaria de aproveitar essa oportunidade, 
prezada Senadora ideli Salvatti, para fazer aqui um 
cumprimento ao nosso partido pelo fato de, neste úl-
timo domingo, ter realizado um processo de eleições 
diretas para a escolha de nossos dirigentes nacionais, 
estaduais, municipais e zonais. Nosso partido é o único 
no Brasil, por enquanto... Talvez o PSOL o faça. Que 
eu saiba, o PSOL também realiza eleições diretas... 
(Pausa) Ainda não? Então, até avalio que será positi-
vo para o PSOL.

A SRª IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – É 
preciso coragem, Senador Nery, para assumir a de-
mocracia de fato.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – O Se-
nador Nery diz que vai chegar lá. É também a meta 
deles. Mas é algo que nos torna felizes, Senadora Ideli 
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Salvatti, termos esse procedimento de escolha direta, 
por todos os filiados, dos nossos dirigentes zonais, mu-
nicipais, estaduais e nacionais. Então, os resultados, 
avalio, serão definidos até o dia de amanhã. Poderemos, 
então, deixar para cumprimentar todos os que foram 
eleitos com a confirmação dos resultados. Mas o com-
parecimentos às urnas, inclusive percorri quatro... 

A SRª IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Foi 
surpreendente. 

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – ...locais 
de votação na cidade de São Paulo, no meu próprio, 
no Diretório Zonal de Pinheiros, o quorum mínimo era 
70, havia mais de 142 pessoas votaram, só para dar 
idéia de um lugar. Mas eu percorri mais três outros 
lugares, todos estavam com grande comparecimento 
na zona central da cidade. Mais de 200 pessoas já ha-
viam votado, até por volta de meio-dia. Então, eu avalio 
que, com respeito a este procedimento democrático, 
o PT merece um cumprimento. Então, é possível que 
tenha sido eleito, pelas notícias, o Presidente José 
Eduardo Dutra, nosso companheiro, aqui no Senado. 
Eu quero cumprimentá-lo. Digo abertamente que eu 
votei no Deputado José Eduardo Martins Cardozo – a 
mensagem ao partido, mas com todo carinho e res-
peito e com a vontade de colaborar com o nosso ex-
colega, no Senado, José Eduardo Dutra – mas feliz 
é o PT pelo procedimento de eleição democrática de 
nossos dirigentes. 

A SRª IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Agra-
deço, Senador Suplicy. 

Senador João Pedro. 
O Sr. João Pedro (Bloco/PT – AM) – Minha queri-

da companheira Ideli Salvatti, eu estava acompanhando 
a primeira parte do pronunciamento de V.Exª sobre a 
questão, esse debate nacional, este debate de Estado, 
que é a discussão do pré-sal, dos royalties, do fundo. 
Eu quero, primeiro, parabenizar a iniciativa de V.Exª, 
mas de outras lideranças de promover no vosso Estado 
os seminários. Os seminários continuam. Parece-me 
que tem mais um...

A SRª IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – São 
três seminários. 

O Sr. João Pedro (Bloco/PT – AM) – São três 
seminários. Eu quero parabenizar esta iniciativa de 
fazer essa discussão com técnicos, com a sociedade 
civil, com estudiosos. Parabéns pela iniciativa. E que-
ro concordar com as preocupações de V.Exª sobre 
a discussão do marco regulatório. Nós tínhamos um 
petróleo. Hoje nós temos um outro petróleo. O Brasil 
caminha para ficar entre os cinco.

A SRª IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – E não 
pode ser dos outros.

O Sr. João Pedro (Bloco/PT – AM) – Tem que ser 
nosso. Por sinal, o grito de O Petróleo é Nosso vem... 
esse grito da rua.

A SRª IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Mais 
de 50 anos.

O Sr. João Pedro (Bloco/PT – AM) – ... das ruas 
do Brasil vem lá da década de 50. Pois bem, então nós 
estamos tratando de uma reserva que coloca o Brasil 
entre os cinco países com maiores reservas...

A SRª IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – De-
tentores.

O Sr. João Pedro (Bloco/PT – AM) – ...deten-
tores de reservas de petróleo e gás do mundo. Quer 
dizer, merece seminários Brasil afora, merece que o 
Congresso faça uma discussão apaixonada em defesa 
do Brasil. E este é um momento de nós repararmos in-
justiças regionais com este País desigual. Então, essa 
riqueza tem que ser repartida, olhada, trabalhada do 
ponto de vista estratégico. Então, quero parabenizar os 
seminários, a discussão de que V. Exª participa e que 
está dirigindo, preocupada, evidentemente olhando o 
vosso Estado, mas olhando o Brasil, porque conheço 
o pensamento, a opinião de V. Exª. A pesquisa que V. 
Exª registra é boa para o PT, para o nosso Governo? 
É boa, é excelente. Mas é boa para o Brasil, para o 
povo brasileiro, porque tem um Governo com estabi-
lidade, com compromissos, principalmente com esta 
obra do nosso Governo que quase não aparece, que 
é a diminuição da pobreza. Para mim, esta é a maior 
obra do Presidente Lula, do nosso Governo: a diminui-
ção dessa chaga, dessa indiferença social; a pobreza 
imposta a milhares de brasileiros. Parabenizo o pro-
nunciamento de V. Exª.

A SRª IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Agra-
deço, Senador João Pedro.

Para concluir, Sr. Presidente, se V. Exª me per-
mite. Eu juntei três assuntos e eles têm a ver entre 
si: a questão do petróleo, a questão do pré-sal, e a 
questão da pesquisa, com a popularidade, o cresci-
mento da Ministra Dilma que a pesquisa CNT/Sensus 
apontou, a queda, toda essa avaliação extremamente 
positiva do Governo do Presidente Lula. E eu queria 
concluir com duas perguntas que foram respondidas 
pelo economista Jim O’Neil, que é economista do Gol-
dman Sachs, que foi quem criou a sigla Bric – Brasil, 
Rússia, Índia e China, como os quatro países que, a 
curto, quase a médio prazo, vão se transformar nas 
maiores potências econômicas do próximo período. 
Jim O’Neil responde a várias perguntas, que estão co-
locadas no Portal Exame. Eu queria apenas registrar 
as duas últimas perguntas, porque eu diria que elas 
são complementares a tudo isso que eu coloquei. A 
penúltima pergunta diz o seguinte:
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Na última semana, a bolsa de valores 
brasileira atingiu o maior nível deste ano. O 
senhor acredita que isto é uma bolha? De-
veríamos nos preocupar com uma bolha no 
mercado de capitais brasileiro?

E o economista Jim O’Neil diz o seguinte:

Não acredito que seja uma bolha. A nota 
do Brasil está sendo elevada pelos investidores 
do mundo todo. Nos primeiros cinco anos após 
eu criar a sigla Bric, muitas pessoas, inclusi-
ve no Brasil, afirmavam que o B não merecia 
estar lá. Agora elas entenderam que, com 200 
milhões de habitantes e uma inflação baixa e 
estável, o Brasil é um novo país. E que ele vai 
se tornar cada vez mais importante mundial-
mente. Por volta do final de 2010, eu acredito 
que o Brasil vai superar a Itália como a séti-
ma maior economia do mundo. E, na próxima 
década, ele começará a ameaçar a França e 
o Reino Unido.

Aí a última pergunta:

Duas semanas atrás, a revista britânica 
The Economist publicou uma reportagem de 
capa, na qual afirma que o Brasil finalmente 
decolou. O senhor concorda?

E Jim O’Neil responde:

A reportagem da Economist me preocu-
pou um pouco. Isso porque a revista, de vez 
em quando, publica verdadeiras bobagens 
como manchete, e que servem às vezes como 
um indicador contrário ao que está ocorrendo 
de fato.

(Interrupção do som.)

O SR. PRESIDENTE (Valdir Raupp. PMDB – RO) 
– Mais dois minutos para concluir, Senadora.

A SRª IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Já 
estou concluindo.

Dito isso, eu penso que, desta vez, eles estão 
certos. O Brasil vai crescer provavelmente a uma taxa 
média de 5% ou 6% na próxima década, o que o trans-
formará na quinta economia mundial e, quem sabe, até 
na quarta maior economia até 2020.

Então, é por isso, Sr. Presidente, que fiz ques-
tão de concluir com esta avaliação do economista que 
criou a sigla Bric, porque, quando houve palavras do 
Presidente da República de que nos transformaría-
mos, até 2016, na quinta economia do mundo, muita 
gente ridicularizou-o. Talvez a gente não chegue a ser 
a quinta. Talvez cheguemos a ser a quarta.

Era isso, Sr. Presidente, que eu gostaria de re-
gistrar da tribuna nesta terça-feira.

Muito obrigada.

Durante o discurso da Sra. Ideli Salvatti, 
o Sr. Augusto Botelho deixa a cadeira da presi-
dência, que é ocupada pelo Sr. Valdir Raupp.

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

O SR. PRESIDENTE (Valdir Raupp. PMDB – RO) 
– Pela ordem, Senador Flexa Ribeiro. Antes, porém, 
eu queria parabenizar a Senadora Ideli pelo brilhante 
pronunciamento.

O SR. JOSÉ NERY (PSOL – PA) – Sr. Presidente, 
pela ordem. Estou inscrito para falar. Há pouco, prota-
gonizamos aqui uma breve...

O SR. PRESIDENTE (Valdir Raupp. PMDB – 
RO) – V. Exª é o próximo. Já vou passar a palavra a 
V. Exª.

Parabenizo a Senadora Ideli pelo brilhante pro-
nunciamento. Só não fiquei com inveja dos investimen-
tos de Santa Catarina – dos estaleiros e da economia 
crescendo –, porque Rondônia está recebendo mais 
de R$20 bilhões de investimentos nas usinas do Rio 
Madeira e empregando também mais de 20 mil traba-
lhadores diretos e uns 40 mil, 50 mil indiretos. 

Tenho falado sempre da tribuna do Senado que 
eu gostaria que todos os Estados Brasileiros recebes-
sem o mesmo volume de investimentos que Rondônia 
está recebendo. É claro que não se compara ao Rio 
de Janeiro, a São Paulo ou ao Pará, do Senador Fle-
xa Ribeiro. Mas é um bom começo para nosso Estado 
de Rondônia.

O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Lamen-
tavelmente, o Pará está parado, Senador Valdir Rau-
pp. Mas vamos tirar o Pará do vermelho no ano que 
vem.

O SR. PRESIDENTE (Valdir Raupp. PMDB – RO) 
– Antes de passar a palavra a V. Exª para uma questão 
de ordem, Senador Flexa Ribeiro, eu queria registrar 
a presença, na tribuna de honra, do Prefeito de Co-
lorado D’Oeste, Anedino, do Vice-Prefeito, Josemar, 
do Vice-Presidente da Câmara, o Vereador Natálio, 
que representa o Presidente, Vereador Mauri. Eles 
me receberam muito bem, neste final de semana, em 
Colorado D’Oeste, Rondônia, onde fui entregar trato-
res com implementos agrícolas para os agricultores 
daquele Município. 

Registro também a presença do Prefeito de Ouro 
Preto D´Oeste, Alex Testone, um grande prefeito, que 
foi Deputado e que hoje é um grande Prefeito da cida-
de de Ouro Preto.

Sejam bem-vindos ao Senado Federal.
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Para uma questão de ordem com a palavra V. Exª. 
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Pela ordem. Senador 
Valdir Raupp, eu gostaria que a Senadora Ideli ainda 
estivesse aqui para ouvir esse pela ordem.

É que recebi, em meu gabinete, integrantes do 
Fórum de Ciência e Tecnologia, entidade que reúne 
vários sindicatos e associações de servidores da car-
reira de ciência e tecnologia, importantíssima hoje para 
que o País possa galgar, o que disse a Senadora Ideli 
e que todos nós esperamos, e possa ser, já na próxi-
ma década, um dos países de realce internacional na 
sua economia.

Já fomos a 8ª economia, caímos para a 11ª, es-
tamos hoje acho que na 10ª.

O SR. PRESIDENTE (Valdir Raupp. PMDB – 
RO) – Nona.

O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA.) – Na nona, 
e vamos crescer evidentemente, não tenho dúvida 
disso.

Há muito tempo, a entidade luta para conseguir 
retomar as negociações do ajuste salarial do plano 
de carreira da categoria. A retomada das negocia-
ções sobre esse ajuste foi acordada, Senador Raupp, 
em meados de 2008, Senador Arthur Virgílio, entre o 
Ministério do Planejamento e o Fórum das Entidades 
Sindicais da área de ciência e tecnologia. 

Em princípio, a ideia era retomar as discussões 
ainda em 2009, com vistas ao ano de 2010.

O Ministro da Ciência e Tecnologia, Sérgio Re-
zende, já encaminhou ao Ministro do Planejamento, 
Paulo Bernardo, a proposta elaborada pelo Fórum das 
Entidades, com todos os valores para o próximo rea-
juste das tabelas remuneratórias em diferentes níveis, 
a partir de janeiro de 2010, conforme assumido pelo 
Ministério do Planejamento. 

O próprio Ministro Sérgio Rezende já pediu en-
carecidamente –encarecidamente! – que o Ministro 
Paulo Bernardo retome as negociações.

Senador Valdir Raupp, parece uma fantasia que, 
no Governo do PT, as entidades, os sindicatos tenham 
que pedir que se retomem as negociações de reajuste 
salarial, Senador Arthur Virgílio. E o que está aconte-
cendo é isto: o Fórum de Ciência e Tecnologia está 
solicitando tão somente que o Ministro Paulo Bernardo 
retome as negociações, já que o prazo está cada vez 
mais perto. Faltam menos de dois meses para que a 
promessa seja cumprida – um mês e dez dias.

É em nome do fórum das entidades sindicais da 
área de ciência e tecnologia que reforço o pedido de 
atendimento à reivindicação dessa categoria, que é 
de extrema importância para o desenvolvimento do 
nosso País.

Senador Valdir Raupp, V. Exª, como Senador da 
Base do Governo, transmita ao Ministro Paulo Bernar-
do que ele realmente retome as negociações com o 
Fórum de Ciência e Tecnologia, com vistas ao reajus-
te prometido e apoiado pelo Ministro Sérgio Rezende. 
O Governo faz discurso de que ciência, tecnologia e 
inovação é prioritário.

Precisa demonstrar, fortalecendo o setor, fazendo 
com que pelo menos este Governo que se diz aberto 
a negociação possa pedir ao Ministro Paulo Bernardo 
que retome as negociações com o Fórum de Ciência 
e Tecnologia. 

Era o que eu tinha a dizer, Presidente Valdir Raupp.

O SR. PRESIDENTE (Valdir Raupp. PMDB – RO) 
– Obrigado, Senador Flexa Ribeiro.

Concedemos a palavra ao Senador José Nery, 
pela Liderança do PSOL.

Senador, V. Exª dispõe de até 20 minutos, mas 
tenho certeza de que vai fazer em 10 minutos o vosso 
pronunciamento.

O SR. JOSÉ NERY (PSOL – PA. Como Líder. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente Valdir Raupp, Srs. 
Senadores, Srªs Senadoras, quero fazer um registro 
especial pelo transcurso dos 127 anos de criação do 
Corpo de Bombeiros Militar do Pará, parabenizando os 
soldados, oficiais, homens e mulheres que se dedicam 
cotidianamente à promoção da segurança da popula-
ção paraense e à prevenção e combate a incêndios em 
nossas principais cidades, nas áreas de florestas, em 
nossos sítios históricos, na segurança da navegação 
e de nossas embarcações, além de cuidar das instala-
ções comerciais e industriais do Estado do Pará.

Quero lembrar que a motivação das autoridades 
da Província do Pará, em 24 de novembro de 1882, 
para criação da corporação se deveu à pressão exer-
cida pela população diante dos grandes incêndios que 
assolavam a nossa Capital naquele tempo, o que trazia 
grandes prejuízos materiais e tragédias principalmente 
entre os trabalhadores.

Atualmente, a população do Pará conta com um 
efetivo de aproximadamente 3,2 mil bombeiros milita-
res, número que consideramos ainda insuficiente para 
atender às demandas e às necessidades de nosso 
Estado. Espero que o Governo amplie o contingente 
da corporação e ofereça condições mais dignas para 
o desempenho de suas funções, de suas atividades 
finalísticas. 

Gostaria de deixar aqui uma mensagem de apoio 
e solidariedade a todos os membros da Corporação 
dos Bombeiros do Estado do Pará, que, mesmo em 
condições adversas pela falta de recursos para propor-
cionar um melhor atendimento à população, realizam 
um trabalho que dignifica a função pública e traz um 
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sentimento de orgulho entre nossa população, princi-
pal usuária de seus serviços.

Quero, particularmente, dizer do meu orgulho da 
atuação dessa gloriosa corporação. Parabenizo todos 
os integrantes pelo transcurso dos 127 anos de exis-
tência do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do 
Pará e associo-me às homenagens que foram presta-
das, no dia de hoje, na capital do nosso Estado e em 
diversas unidades da Corporação nas várias regiões 
do Estado do Pará.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, quero fazer 
referência a uma questão que tem nos mobilizado nos 
últimos dias. Trata-se da luta em defesa da garantia dos 
direitos de refugiado ao preso político italiano Cesare 
Battisti, que se encontra preso no Centro de Interna-
mento e Reeducação da Papuda. Ele foi preso pela 
Polícia Federal em 18 de março de 2007 e respondeu, 
a pedido da Itália, do Governo italiano, a um pedido de 
extradição no Supremo Tribunal Federal. 

Acompanhamos com enorme preocupação todo 
o desdobramento desse processo tortuoso e, a meu 
ver, ilegal, porque entendo que foi desrespeitada a Lei 
do Refúgio, de 1997, que diz claramente que, uma vez 
concedida pelo Estado brasileiro, pelo Poder Execu-
tivo, a condição, o estatuto de refugiado, não poderá 
continuar tramitando nenhuma ação de extradição. É 
o que diz o art. 33 da Lei do Refúgio.

Portanto, acompanhamos com preocupação todo 
esse desenrolar do processo no Supremo. Estivemos 
presentes em todos os momentos em que essa ques-
tão foi apreciada pelos Srs. Ministros e Ministras. E, 
finalmente, o Supremo adotou uma posição que, a 
meu ver, preserva o essencial, o fundamental previsto 
na Constituição e nas leis brasileiras, quando decidiu 
autorizar a extradição de Cesare Battisti. Mas como 
é competência privativa do Poder Executivo tratar de 
assunto que diz respeito às relações internacionais do 
Brasil – e este caso faz parte dessa competência –, o 
Tribunal, finalmente, decidiu, por maioria de cinco a qua-
tro votos – assim como decidiu autorizar a extradição 
por cinco a quatro, igualmente discutindo a natureza 
daquela decisão –, que a última palavra pertence ao 
Poder Executivo, ao Presidente da República.

Nesse sentido, aguardamos, com firme convic-
ção, que o Governo brasileiro garanta os direitos de 
refugiado a Cesare Battisti, que foi vítima de um pro-
cesso. Quem teve tempo e dedicação para verificar o 
processo a que foi submetido na Itália sabe e conhece 
as ilegalidades que ali foram feitas para tentar, a qual-
quer custo, condenar um militante, um esquerdista, um 
ativista que, naqueles anos de chumbo, atuou para dar 
sentido à luta daqueles que queriam um governo e um 

Estado voltados para os interesses da maioria do povo 
italiano, algo que também ocorreu em nosso País.

Portanto, nós esperamos, com firme convicção, 
que a Constituição e as leis brasileiras sejam respei-
tadas, até porque a Itália, o governo italiano, trabalhou 
insistentemente para que o Brasil adotasse uma posi-
ção contrária ao que diz a nossa Constituição. Um País 
que se pretende independente e, de fato, soberano não 
pode ser subjugado, achincalhado como tentou fazer 
o governo italiano com o nosso País. Portanto, ao visi-
tar hoje Cesare Battisti na prisão da Papuda, falamos 
justamente desta esperança, desta possibilidade de o 
Brasil não vir a cometer um equívoco de consequências 
gravíssimas que seria alterar toda a nossa tradição, de 
certa forma, desrespeitar as nossas leis. Esperamos 
que a decisão final seja aquela que respeite o direito 
de um perseguido político e que o direito de refugiado 
a Cesare Battisti seja finalmente garantido.

Srªs e Srs. Senadores, esta questão que tem 
aqui provocado bastante polêmica precisa ser mais 
bem compreendida e tratada não só no Parlamento, 
mas também pelo povo brasileiro porque, se houves-
se, naquela decisão do Supremo, a mudança de nos-
sa jurisprudência, isso permitiria que quase cinco mil 
estrangeiros que adquiriram o status de refugiados em 
nosso País poderiam ser, todos esses refúgios conce-
didos, reavaliados pela Justiça.

Considero que a decisão do Supremo foi a mais 
acertada e não aceitamos que tentem dar uma interpre-
tação diferente do que foi a decisão quando próceres 
da política italiana ficam todo o tempo afirmando que 
a coerência seria fazer a extradição conforme decidiu 
o Supremo. É bom que eles aprendam a interpretar 
corretamente uma decisão judicial. A decisão foi no 
sentido de autorizar. E, se autorizativa, a palavra final 
pertence ao Poder Executivo. 

Portanto, sobre essa questão, cabe esperar in-
clusive que o acórdão do Supremo seja publicado 
com a brevidade necessária, para que esta polêmica 
venha a ser sanada, e, com isso, essa questão seja 
finalmente resolvida.

Sr. Presidente, não utilizarei todo o tempo a mim 
concedido – que, por direito, seria de 20 minutos –, 
sempre motivo de polêmica e discussão entre nós, 
porque aqui, muitas vezes, há regras, mas não são 
respeitadas –, já que V. Exª me fez o apelo. 

Mas encerro, registrando, com enorme satisfação, 
a presença, na galeria da Casa, dos professores Be-
nedito Valente e Jefferson, que são, respectivamente, 
coordenador do campus da Universidade do Estado 
do Pará do Município de Salvaterra, na Ilha de Marajó, 
no Pará, e diretor-coordenador do Centro de Educação 
Tecnológica de Icoaraci, na capital do meu Estado do 
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Pará, Belém. Estão participando de um seminário mun-
dial de educação profissional e tecnológica, promovido 
no âmbito do Ministério da Educação. 

Ao cumprimentá-los, com certeza, também o faço 
aos estudantes e às comunidades em que atuam, em 
que procuram fazer da educação um instrumento de 
inclusão social, de cidadania, de garantia de direitos 
da nossa população. Sem dúvida, o trabalho que rea-
lizam naquelas comunidades do Pará, seja em Belém, 
seja em Marajó, para nós, é motivo de satisfação pela 
dedicação e compromisso com a busca da educação 
pública de qualidade.

Senador João Pedro, a região do Marajó ainda 
é, infelizmente, mesmo com tanto potencial turístico, 
belezas naturais e um povo maravilhoso, a região 
mais pobre do Estado do Pará, o menor IDH. Os 16 
Municípios do Marajó estão entre os 16 Municípios 
brasileiros com menor índice de desenvolvimento na 
área da educação. 

Portanto, temos o compromisso com a educa-
ção, lutamos para que seja implementado o Plano de 
Desenvolvimento Sustentável do arquipélago do Ma-
rajó, que envolve 18 Ministérios, várias Secretarias de 
Estado, Prefeituras, Câmaras Municipais, movimentos 
sociais, a igreja de Dom Ascona e de Dom Alécio, no 
Marajó, que protagonizaram todo esse processo de 
participação popular, que foi consubstanciado e con-
cluído nesse Plano de Desenvolvimento Regional e 
que precisa sair do papel.

Nesse sentido, no próximo dia 3 de dezembro, no 
Ministério Público Federal aqui em Brasília, na Procu-
radoria da República, haverá uma audiência com os 
Prefeitos e representantes dos Municípios do Marajó, 
para discutir as medidas, as ações e as iniciativas que 
devam ser implementadas para garantir a plena exe-
cução do Plano de Desenvolvimento Regional do Ma-
rajó. E a Universidade Estadual do Pará tem um papel 
nessa questão, razão por que o Prof. Benedito Valen-
te, coordenador do campus da UEPA, em Salvaterra, 
desenvolve uma ação no sentido de buscar parcerias, 
elaborando projetos e procurando dar condições de 
melhor funcionamento da educação em nível superior, 
especialmente no âmbito da UEPA, naquele Município 
e naquela região.

Essas são as nossas considerações, Sr. Presi-
dente, nesta breve intervenção no dia de hoje, em que 
a sessão do Senado ainda aguarda ouvir o Senador 
Arthur Virgílio, que pacientemente espera, bem como 
outros Srs. Senadores que estão inscritos e que, com 
certeza, muito têm a dizer para continuar a fazer um 
bom debate que ajude o Brasil a ser mais democrático 
e cada vez melhor.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Valdir Raupp. PMDB – RO) 
– Obrigado a V. Exª, Senador José Nery. A economia 
foi pequena – dois minutos –, mas sempre ajuda.

Antes de passar a palavra ao Líder do PSDB, Se-
nador Arthur Virgílio, gostaria de registrar, com muita 
satisfação, a presença do ex-Senador José Eduardo 
Dutra, praticamente eleito Presidente do Partido dos 
Trabalhadores. Seja bem-vindo à sua Casa, o Sena-
do Federal. Sucesso nessa empreitada de presidir o 
Partido dos Trabalhadores!

Queria ainda, com a permissão do Senador Ar-
thur, registrar o aniversário do Município de Pimenta 
Bueno, no meu Estado, dirigido pelo Prefeito Augusto 
Plácido, do nosso Partido, o PMDB. O Município com-
pleta hoje o seu 32º aniversário. 

Ainda quero parabenizar o Município de Ji-Paraná 
e Vilhena, que fizeram aniversário no último fim de se-
mana. Na próxima quinta-feira, dia 21, será a vez do 
Município de Cacoal, Município que me acolheu, no 
Estado de Rondônia, quando lá cheguei há 32 anos. 
Tive o privilégio de ser Vereador, o primeiro Vereador 
e o mais votado da primeira eleição do Município de 
Cacoal.

Concedemos a palavra ao nobre Senador Arthur 
Virgílio, Líder do PSDB no Senado.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Pronun-
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, antes de mais nada, 
reforço, em nome do PSDB, a saudação que V. Exª faz 
ao Presidente eleito do Partido dos Trabalhadores (PT), 
Senador José Eduardo Dutra, que, aliás, entre outros 
valores do seu Partido, derrotou um nome da melhor 
expressão da Casa, do Congresso Nacional, que é o 
seu quase homônimo, homônimo pela metade, José 
Eduardo Cardozo, que reputo um dos bons Deputados 
com assento no Congresso Nacional, um dos melhores 
valores da Comissão de Justiça. Obviamente, estarão 
juntos trabalhando para fazer do PT um partido com-
petitivo e combativo como sempre. 

Aliás, quero saudar também o Senador João Pe-
dro, que se elegeu Presidente do PT do Amazonas, 
numa renhida disputa. 

E após as saudações, pelo que ouvi, aqui, da Se-
nadora Ideli Salvatti, não terão muito trabalho, porque, 
pelo discurso dela, está tudo resolvido. Não precisa-
ria nem ter eleição, já está tudo... Mas, obviamente, o 
processo democrático é mais rico e exige muita luta, 
muito denodo. 

Eu registro, aqui, o apreço pelos dois Senado-
res vitoriosos: o ex-Senador José Eduardo Dutra e 
o Senador João Pedro, meu querido amigo, sempre 
lembrando que é muito importante ter uma disputa em 
que dois valores desse porte se manifestam. O outro 
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deles, o Deputado José Eduardo Cardozo, que é um 
quadro do melhor nível intelectual e moral. 

Mas, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, uma 
vez mais, porém em dimensão menor, as populações 
de Rio de Janeiro e São Paulo sofreram, ontem, os 
efeitos do já chamados apagões. 

No Rio, segundo noticiário online das 16h30, o 
fornecimento de energia só hoje foi restabelecido, ao 
menos, em algumas áreas da cidade, mais precisa-
mente, a energia voltou somente às 14h40 de hoje. É 
o que relata o jornal O Globo: 

Depois de quase 23 horas de apagão, a Light, 
informou que trechos de ruas dos bairros do Leblon, 
Ipanema e Lagoa tiveram o fornecimento de luz nor-
malizado às 14h40 desta terça-feira. A luz já voltou no 
trecho próximo ao Rio Design Leblon, por exemplo. Mas 
o estabelecimento continua fechado até que a adminis-
tração tenha certeza de que não haverá novas quedas 
de energia. Os moradores de alguns trechos dos bairros 
de Ipanema, Leblon e Lagoa, na Zona Sul, enfrentam 
problemas no abastecimento de energia elétrica desde 
às 15h50 desta segunda-feira. A luz chegou a voltar 
em três ocasiões, de 23h50 às 3h desta terça e por 
dois breves momentos, pouco antes da 9h e das 11h, 
mas o serviço não chegou a ser normalizado. 

É quase um dia inteiro de agonia para 
os moradores e comerciantes da Ruas Barão 
da Torre, Aníbal de Mendonça, Visconde de 
Pirajá e Garcia D’Ávila, em Ipanema, e Aveni-
da Afrânio de Melo Franco e Ataulfo de Paiva, 
no Leblon.

Quando a luz voltou por minutos antes 
das 9h, os comerciantes aplaudiram e come-
moram, pois eles temiam mais um dia de pre-
juízo. A alegria, no entanto, durou pouco: em 
cerca de dez minutos, voltou a faltar luz. 

Eis aí um quadro nada otimista para as duas 
maiores cidades do País. Enquanto não houver cer-
teza absoluta de que tais fatos não se vão integrar à 
rotina de milhares de famílias brasileiras, é nosso de-
ver alertar o Governo.

Afinal, logo após o grande apagão, anterior ao 
de ontem e que atingiu 90 milhões de brasileiros, as 
autoridades do setor devem explicações ao povo.

Srªs e Srs. Senadores, faço a advertência diante 
do que, igualmente, está ocorrendo quase diariamente 
em Manaus. A capital do Amazonas, que passou ao 
largo do grande apagão nacional, vem sofrendo os 
efeitos de um “apagão silencioso”, como está sendo 
chamado pela população da cidade, quase diariamen-
te – repito.

O Amazonas não integra ainda o sistema inter-
ligado do País. Numa cidade em que funciona o Polo 
Industrial de Manaus, o fornecimento de energia se 
vem processando aos trancos e barrancos. As redes 
locais são antiquadas e os apagões causam sérios 
prejuízos ao parque industrial da Suframa, além do 
desconforto causado aos cidadãos locais.

No PIM (Polo Industrial de Manaus) – sabem to-
dos -, funcionam cerca de 500 empresas industriais. 
Todas reclama dos apagões, que causam prejuízos 
de monta.

Ainda não há um levantamento completo. No 
entanto, uma empresa dedicada ao ramo de CDs, 
DVDs e Blue-Ray informou – e isso está no noticiário 
– que os prejuízos incomodam e representam mais 
um custo com o qual se obrigam a conviver. Não há 
outro caminho. As autoridades se omitem, ficam no 
silêncio, e os prejuízos só aumentam – os prejuízos e 
o desemprego.

Ao longo deste ano de 2009, as interrupções de 
energia causaram a perda de 156 horas na linha de 
produção de CDs.

Nada menos que 124.800 CDs foram para o lixo 
– literalmente para o lixo, Sr. Presidente. No mês de 
abril, as interrupções somaram quase 70 horas, e ou-
tros 90 mil CDs foram igualmente para o lixo.

Mas por que ocorrem os apagões em Manaus? 
Leio o que disse à imprensa o Sr. Flávio Decat, Presi-
dente da Amazonas Energia, empresa responsável pela 
distribuição de energia ao Polo Industrial de Manaus. 
Segundo suas explicações, duas são as causas: uma 
é a falta histórica de investimentos e a outra decorre 
de reformas que estão sendo feitas e que nunca che-
gam ao fim. A solução, segundo adiantou esse mesmo 
dirigente da Amazonas Energia, seria a interligação 
do Estado ao sistema geral do País, o mesmo respon-
sável, aliás, pelo recente e gigantesco apagão, ainda 
hoje mal explicado.

Há informações técnicas de que, no Amazonas, 
não estaria havendo propriamente falta de energia; 
haveria, sim, deficiência na distribuição. Quando isso 
estará resolvido, aí, sim, é mais um capítulo que se 
soma a tantos outros, inexplicáveis, reprováveis e la-
mentáveis.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

Durante o discurso do Sr. Arthur Virgílio, o 
Sr. Valdir Raupp deixa a cadeira da presidência, 
que é ocupada pelo Sr. Augusto Botelho.

O SR. PRESIDENTE (Augusto Botelho. Bloco/PT 
– RR) – Muito obrigado, Senador Arthur Virgílio.
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Com a palavra o Senador Valter Pereira, por per-
muta com o Senador Mozarildo Cavalcanti. Após o Se-
nador Valter Pereira, serei eu, Augusto Botelho.

O SR. VALTER PEREIRA (PMDB – MS. Pronun-
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, as virtudes do agronegócio 
na economia – e incluo nesse segmento a agricultura 
familiar – são reconhecidas por quaisquer analistas e 
pesquisadores dos mais abalizados. 

Afinal, nada mais eloquente do que os números 
para medir o desempenho desta ou daquela atividade 
econômica. E a contribuição que o campo tem propi-
ciado à produção da riqueza no Brasil tem sido sim-
plesmente exuberante. Para começar, Sr. Presidente, 
responde por 40% das nossas exportações e 34% da 
formação do PIB nacional. 

Todos nós sabemos que o mercado internacio-
nal é exigente e implacável. Suas exigências são ta-
manhas que desafiam não só a capacidade de pro-
duzir como as habilidades de negociar. E o produtor 
brasileiro tem conseguido vencer todas as barreiras: 
as internas e as internacionais, as burocráticas e as 
comerciais também.

O desenvolvimento de tecnologias e o acesso ao 
conhecimento disponível vêm garantindo produtividade 
e qualidade aos nossos produtos. São avanços que 
aumentam a nossa inserção e diversificação lá fora e 
que nos preparam para uma previsível queda no esto-
que de alimentos de todo o planeta, com as imensas 
perspectivas para os produtos brasileiros.

No entanto, nossos produtores enfrentam desa-
fios internos muito difíceis de vencer. A falta de uma 
política de crédito mais audaciosa que inclua mais 
pontualidade, menor remuneração e coragem para 
subsidiar quando isso se faz necessário; e os redu-
zidos investimentos na infraestrutura, que tanto têm 
pressionado o Custo Brasil.

Eis aí alguns dos desafios.
Por falar em custo, não é segredo para ninguém 

a devastadora repercussão dos preços dos fertilizantes 
na composição do custo de produção. E, sobre isso, 
não posso deixar de fazer um comentário que enten-
do da maior relevância. Na Comissão de Agricultura e 
Reforma Agrária – CRA, temos debatido intensamen-
te esse assunto e concluímos que os produtores não 
podem continuar reféns de um poderoso cartel desses 
insumos – tanto de fertilizantes quanto de defensivos 
agrícolas.

Nossa dependência externa e o controle dessas 
multinacionais sobre sua comercialização têm pena-
lizado a produção agrícola em até 40% do seu custo 
de produção. 

Temos reservas identificadas e não exploradas de 
potássio e fosfato e capacidade para exploração. 

Não estou fazendo nenhuma aleivosia. O próprio 
Ministro Reinhold Stephanes tem revelado a existência 
de importantes jazidas e criticado a inexigibilidade de 
explorá-las. No dia 12 de outubro último, O Estado de 
S. Paulo chegou a noticiar o desapontamento do titu-
lar da Agricultura com outro Ministério, o das Minas e 
Energia, em razão da inércia do DNPM, Departamento 
Nacional de Produção Mineral, em relação a esse as-
sunto. E foi enfático o Ministro Reinhold Stephanes: 

O Brasil não tem nenhuma política de ex-
ploração de jazidas minerais para fertilizantes. 
Nós temos apenas uma estrutura cartorial que 
dá licenças de pesquisas e exploração e, mes-
mo assim, com quase nenhum controle.

O jornal lembra ainda que 

Hoje, o Brasil importa 91% do potássio 
utilizado na Agricultura. No entanto, há uma 
imensa jazida em Nova Olinda do Norte, na 
Amazônia, sem exploração. 

Há indícios de que essa pode ser a ter-
ceira maior reserva do mundo, atrás apenas da 
Rússia e do Canadá [ conclui a matéria.]

Sr. Presidente, estou falando de jazidas inexplo-
radas, porque foram requeridas por quem pretendia 
apenas uma reserva de valor ou simplesmente para 
favorecer interesses de cartéis que dominam esse mer-
cado. Nesse sentido, um fato relevante foi anunciado 
pela Petrobras há poucas semanas.

Eis a matéria que o mesmo Estado de S. Paulo 
trouxe em seu caderno de economia no dia 8 de no-
vembro:

Considerada a última grande fronteira da 
exploração de potássio no mundo, a região do 
encontro entre os rios Madeira e Amazonas 
será reativada ainda este mês, com o início das 
perfurações da Potássio do Brasil, empresa de 
capital canadense.

Potássio do Brasil é o nome da empresa, que 
é uma grande empresa dessa área, de capital cana-
dense.

A região, que pode conter a terceira maior 
reserva mundial do minério, é considerada 
estratégica pelo Governo, que caminha para 
promover o retorno da Petrobras à mineração 
20 anos após a extinção da Petromisa, subsi-
diária que atuava no segmento.

A Potássio do Brasil que pertence ao Gru-
po Financeiro Forbes & Manhattan por meio 
da Mineradora Falcon Metais, conclui os pre-
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parativos para a perfuração do primeiro poço 
na região em quase 30 anos.

A idéia é que o poço seja perfurado ainda 
em novembro, dando início a uma campanha 
de até 20 poços durante o próximo ano em 
Autazes e Itapiranga, ao custo de 25 milhões 
de dólares.

O que não consigo compreender é a razão pela 
qual foi extinta a Petromisa, quando é de domínio públi-
co esse alto grau de dependência do Brasil a insumos 
indispensáveis à agricultura.

De qualquer forma, a noticia recém publicada é 
alvissareira e os produtores rurais poderão enxergar 
um feixe de luz no fundo do túnel do custo de produ-
ção de grãos do nosso país.

Mas hoje, Sr. Presidente, nesta terça-feira, que 
para Mato Grosso do Sul é uma terça-feira histórica, o 
Ministro Reinhold Stephanes fez nova revelação igual-
mente auspiciosa. A notícia está na mídia eletrônica 
do meu Estado e eu pincei do site MIDIAMAX NEWS, 
de Campo Grande.

O que diz a notícia?

Ministro confirma fábrica de US$2 bi-
lhões em Três Lagoas. O Ministro Reinhold 
Stephanes, da Agricultura, confirmou hoje a 
informação do Governador André Puccinelli, 
do PMDB, de que a Petrobras vai instalar uma 
fábrica de fertilizantes aqui em Mato Grosso do 
Sul. Segundo a Agência de Notícias Reuters, 
o Ministro disse que a estatal fará uma nova 
planta em Três Lagoas e tem projetos também 
para Linhares, no Espírito Santo; e em Sergipe, 
onde já possui uma fábrica de uréia.

O primeiro projeto, em Três Lagoas [con-
tinua a notícia] já está todo planejando. ‘Mas 
nós já estamos com todos as plantas’ [e seriam 
três], disse o Ministro sem dar detalhes.

O Ministro lembrou que o Brasil importa 
71% dos fertilizantes de que precisa e que, 
com projetos da Petrobras, chegaremos pra-
ticamente à auto-suficiência. 

Veja, Sr. Presidente, Srs. Senadores, a auto-
suficiência é o maior sonho, a maior expectativa, a 
maior esperança de todos os produtores deste País. 
Isso por quê? Porque, como já lembrei anteriormen-
te, o custo de produção é pressionado de forma ex-
tremamente onerosa pelos fertilizantes. Assim sendo, 
Sr. Presidente, a agricultura hoje ganha uma nova 
perspectiva e uma nova esperança. É preciso realçar 
que tudo isso que está acontecendo de mudança na 
postura da Petrobras resulta de uma manifestação 
explícita feita publicamente pelo Presidente Lula, em 

dado momento, quando cobrou que essa empresa, que 
veio para o desenvolvimento do País, que foi instituí-
da para fomentar o crescimento econômico do Brasil, 
precisava, sim, retomar as suas atividades minerais, 
especialmente na produção de fertilizantes, de defen-
sivos agrícolas, enfim, naquilo que ela pode e que ela 
tem tecnologia para fazer.

Ganha, portanto, a agricultura brasileira e ganha, 
portanto, a perseverança, que nós precisamos real-
çar, do Ministro da Agricultura, Reinhold Stephanes, 
que, como muito bem lembrei aqui, há muito tempo, 
vem batendo duramente, insistentemente, para que a 
Petrobras retome essas atividades a fim de libertar a 
agricultura brasileira dos grilhões que a aprisionam ao 
controle dos fertilizantes por dois ou três cartéis que 
controlam essa área.

Então, a notícia é auspiciosa para a agricultura, 
é auspiciosa para o Brasil, é auspiciosa para Mato 
Grosso do Sul. E a Petrobras, é preciso realçar tam-
bém, Sr. Presidente, fez a opção acertada também 
na escolha.

Mato Grosso do Sul, tanto em Corumbá quanto 
em Três Lagoas, oferece a logística necessária e in-
dispensável para se conseguir sucesso, para se ob-
ter êxito nessa empreitada anunciada no dia de hoje. 
Três Lagoas, o Município escolhido, está ali na divisa 
de São Paulo e Mato Grosso do Sul, está nas imedia-
ções de Minas Gerais e de Goiás, portanto na área de 
escoamento da produção. É uma logística das mais 
relevantes, das mais apropriadas, o que demonstra, 
mais uma vez, a competência da Petrobras na opção 
que tem feito para os seus investimentos.

Por outro lado, eu gostaria, antes de finalizar, de 
realçar também o papel importante que cumpriu nesse 
processo todo o Governador de Mato Grosso do Sul, 
André Puccinelli, que, desde que assumiu o comando 
desse Estado, vem desencadeando intensas negocia-
ções junto à Petrobras, junto ao Ministério de Minas 
e Energia e junto ao Presidente Lula no sentido de 
contemplar Mato Grosso do Sul com esse gigantesco 
projeto, que vai mudar, sem dúvida alguma, o perfil de 
Mato Grosso do Sul e consolidar uma tendência que 
o Município de Três Lagoas já vem revelando durante 
alguns anos, de transformar-se em um grande polo 
industrial do meu Estado.

Ao fazer este registro, quero agradecer não só 
ao Ministério de Minas e Energia como à Petrobras 
e ao Presidente Lula por terem enxergado que Mato 
Grosso do Sul era, efetivamente, a melhor opção para 
se implantar mais esse polo.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Augusto Botelho. Bloco/

PT – RR) – Obrigado, Senador Valter. V. Exª faz um 
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discurso realmente importante, porque todo esse di-
nheiro que sai para comprar fertilizante vai circular no 
Brasil, lá no seu Estado.Vai ficar melhor para todos 
nós, até para os produtos ficarem mais competitivos, 
porque todos esses fertilizantes são comprados lá fora. 
É dólar que sai do Brasil.

O SR. VALTER PEREIRA (PMDB – MS) – In-
discutivelmente. E veja V. Exª que a ação dos cartéis, 
como não poderia deixar de ser, já que são cartéis, é 
no sentido, sempre, de operar, no momento em que 
existe a necessidade, como cartel, segurando a entra-
da do produto no momento em que há uma demanda 
crescente para fazer com que seu preço aumente, 
onerando, com isso, de forma impiedosa, o setor pro-
dutivo, que necessita de ter uma política de preços 
equilibrada, estável, para poder se desenvolver com 
mais flexibilidade, com mais intensidade.

V. Exª tem razão: esse investimento que a Pe-
trobras faz no Município de Três Lagoas não atende 
apenas às expectativas de industrialização do meu 
Estado e da cidade de Três Lagoas, mas sobretudo 
aos interesses da agricultura brasileira.

Durante o discurso do Sr. Valter Pereira, 
o Sr. Augusto Botelho deixa a cadeira da presi-
dência, que é ocupada pelo Sr. João Pedro.

O SR. PRESIDENTE (João Pedro. Bloco/PT – 
AM) – Obrigado, Senador Valter Pereira. 

Sobre a mesa, ofício que será lido pelo Sr. 1º Se-
cretário em exercício, Senador Augusto Botelho.

É lido o seguinte:

Of. nº 2.359/09/SGM-P

Brasília, 24 de novembro de 2009.

A Sua Excelência o Senhor
Senador José Sarney
Presidente do Senado Federal
Nesta
Assunto: comunica erro manifesto.

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, que foi verificada 

inexatidão material no texto dos autógrafos referente 
ao Projeto de Lei nº 1.801, de 2007, que “Dá nova re-
dação aos arts. 40, 57 e  110 da Lei nº 6.015, de 31 
de dezembro de 1973, que dispõe sobre os registros 
públicos e dá outras providências”, encaminhado à 
consideração dessa Casa, por meio do Of. nº 320/09/
OS-GSE, de 13 de abril de 2009.

Onde se lê no §4º do art. 110 da Lei nº 6.015, 
de 31 de dezembro de 1973, constante do art. 2º do 
projeto:

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

 ..............................................................
Art. 110.  ................................................
§ 4º Deferido o pedido, o edital averba-

rá a retificação à margem do registro, men-
cionando o número do protocolo e a data da 
sentença e seu trâmite em julgado, quando 
for o caso.” (NR)

Leia-se:
“Art. 2º  ..................................................
 ..............................................................
‘Art. 110.  ...............................................
§ 4º Deferido o pedido, o oficial averba-

rá a retificação à margem do registro, men-
cionando o número do protocolo e a data da 
sentença e seu trâmite em julgado, quando 
for o caso.” (NR)

Essa retificação deve-se à necessidade de se 
corrigir erro na proposta de alteração do §4º do art. 
110 da Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973, cuja 
aprovação nesta Casa se deu, apenas, para acres-
centar a expressão “quando for o caso” e não para 
substituir a expressão “oficial”, originalmente constante 
da Lei, pela palavra “edital”. O substitutivo da Comis-
são de Constituição e Justiça e de Cidadania que foi 
aprovado na Câmara dos Deputados, reproduziu a 
expressão “editar” que aparece, por engano, em pu-
blicação da referida Lei, na página oficial do Palácio 
do Planalto, na internet http/www.planalto.gov.br/ccivil 
03/Leis/L6015compilada.htm, conforme impressão do 
dia 26-2-2009.

Como a referida página na internet foi corrigida 
desde 20-11-2009, e a expressão “editar” fica des-
provida de sentido no contexto, torna-se necessário 
proceder-se à devida retificação.

Encaminho páginas retificadas dos autógrafos 
para substituição.

Deputado Michel Temer, Presidente
O SR. PRESIDENTE (João Pedro. Bloco/PT – AM) 

– A Presidência comunica ao Plenário que o Projeto 
de Lei da Câmara nº 44, de 2009, foi aprovado termi-
nativamente pela Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania e enviado à sanção no dia 10 do corrente.

A Presidência esclarece ainda que a retificação 
solicitada pela Câmara dos Deputados decorre de 
inexatidão material e, nos termos do inciso III do art. 
325 do Regimento Interno, determina a confecção de 
novos autógrafos do Projeto para envio à Presidência 
da República, consolidando a retificação solicitada.

Será feita a devida comunicação à Câmara dos 
Deputados.

O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Pela or-
dem, Sr. Presidente. 
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O SR. PRESIDENTE (João Pedro. Bloco/PT – 
AM) – V. Exª tem a palavra. Em seguida, o Senador 
Augusto Botelho.

O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente João Pedro, 
trago hoje uma solicitação dos nossos amigos do oeste 
do Pará, que tiveram, pela Lei nº 11.662, de 24 de abril 
de 2008, alterado o seu fuso horário. O oeste do Pará, 
como o Amazonas, tinha o fuso horário de uma hora 
a menos em relação a Brasília, e essa Lei nº 11.662 
igualou o fuso horário do oeste do Pará ao de Brasília. 
A população de Santarém e dos Municípios abrangidos 
por esse fuso horário me solicitou que fizéssemos uma 
emenda a um projeto que veio da Câmara e tramitava 
no Senado Federal sobre referendo para o Estado do 
Acre, que incluíssemos também o Estado do Pará para 
que isso pudesse ser feito.

Lamentavelmente, atendendo a um apelo do Se-
nador Geraldo Mesquita – porque, se emendássemos 
o projeto, ele voltaria à Câmara e não haveria possi-
bilidade de ser aprovado nesta Legislatura –, não tive 
a oportunidade de fazer a emenda, mas, assumindo 
o compromisso com o meu Estado, com o oeste do 
meu Estado, com Santarém, com os amigos que me 
pediram, estou dando entrada no projeto de decreto 
legislativo que dispõe sobre a realização de referen-
do para decidir sobre a alteração da hora nos Estados 
do Pará e do Amazonas, Senador João Pedro, do seu 
Amazonas, também com autoria do Senador Arthur 
Virgílio e o apoio de V. Exª, que já assinou o projeto 
de decreto legislativo.

Como eu disse, Senador Augusto Botelho – peço 
dois minutos a V. Exª –, a Lei nº 11.662, de 24 de abril 
de 2008, alterou a hora legal do Estado do Acre e de 
parte dos Estados do Pará e do Amazonas, extinguindo 
a divisão desses dois Estados em dois fusos distintos. 
A alteração teve grande impacto em lugares situados 
no meio do fuso, gerando críticas e manifestações 
contrárias da população local. 

Ressalta-se que a população não foi consultada 
antes da adoção da medida. Isto, Senador Augusto 
Botelho, de não se consultar a população sobre uma 
alteração da sua forma de vida, é lamentável. Consi-
deramos que o tema deveria ter sido discutido com as 
populações locais antes de aprovado.

A nossa Constituição prevê o plebiscito ou re-
ferendo como modo de exercício direto da soberania 
popular; consulta popular que cabe privativamente ao 
Congresso Nacional autorizar, convocando com an-
terioridade ao ato legislativo ou administrativo, o que 
lamentavelmente não ocorreu.

Por todo exposto, estou – e já fiz isso – pedindo 
o apoio dos meus Pares para a aprovação desse pro-

jeto de decreto legislativo, simplesmente para ouvir 
a população dessas regiões do Estado do Pará e do 
Estado do Amazonas para saber se é de interesse da 
população fazer a alteração do fuso horário.

Esse é o projeto de decreto legislativo que estou 
protocolando amanhã, no Senado federal. Irei – este 
é um compromisso que assumo com o povo do oeste 
do meu Pará e, em especial, de Santarém –, junto com 
o Senador Arthur Virgílio, caminhar de Comissão em 
Comissão para que possamos dar regime de urgência 
e atender a esse anseio da população dos dois Esta-
dos, para que, efetivamente, se faça o referendo e se 
mantenha ou se retorne ao que existia antes da Lei nº 
11.162, de 24 de abril de 2008. 

Era o que tinha a dizer, agradecendo a gentile-
za do Senador Augusto Botelho e do Presidente João 
Pedro.

O SR. PRESIDENTE (João Pedro. Bloco/PT – 
AM) – Obrigado, Senador. 

Com a palavra V. Exª, Senador Augusto Bote-
lho.

O SR. AUGUSTO BOTELHO (Bloco/PT – RR. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-
dor.) – Sr. Presidente João Pedro, Srªs e Srs. Senado-
res, o Ministério do Desenvolvimento Agrário já pode 
ser considerado uma das vitrines de maior orgulho 
do Governo Lula. Não que a competência do Ministro 
Cassel tivesse sido em algum instante indagada. Pelo 
contrário, sua notoriedade vem de longe, mas sempre 
cercada de muita discrição e modéstia. Isso, todavia, 
não nos impede de, agora, render justas homenagens 
ao conjunto de prósperas ações executadas tanto pelo 
Ministério quanto pelo Ministro Cassel.

Sem dúvida, a presente ocasião enseja uma 
análise mais detalhada de uma seleção de programas 
bem-sucedidos, enfatizando sua pertinência política 
em consonância com a plataforma ideológica insta-
lada pelo Governo Lula. O momento é de promover 
um balanço positivo das políticas levadas a cabo pelo 
Ministério e de aproveitar a ocasião para saudar tão 
profícuas iniciativas no setor.

Nessa linha, merecem elogios rasgados os pro-
gramas Terra Legal, Mais Alimentos e, por fim, Territó-
rios da Cidadania. Sobre eles, portanto, pretendemos, 
neste momento, promover uma ligeira reflexão, com 
o intuito de salientar o sucesso das políticas públicas 
vinculadas ao desenvolvimento agrícola.

No caso do programa Terra Legal Amazônia, 
prevê-se, até o final do mês, a entrega de quase 300 
títulos de propriedade e o cadastramento de quase 12 
mil ocupações em mais de dois milhões de hectares 
de terra. Trata-se de um cadastro que compreendeu o 
registro de 48 Municípios envolvendo cinco Estados 
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da região: Pará, Rondônia, Mato Grosso, Maranhão 
e Tocantins – nós dois ficamos de fora nessa etapa, 
Senador João Pedro. Além disso, o Ministério prome-
te alocar, ainda este ano, mais de R$15 milhões aos 
projetos de fortalecimento do trabalho e da base de 
dados dos institutos estaduais de terra.

Mais especificamente, tais recursos serão apli-
cados na digitalização dos acervos fundiários dos 
Estados envolvidos, bem como na identificação ocu-
pacional de terras públicas estaduais e no georrefe-
renciamento dos perímetros das glebas em questão. 
Para 2010, o Grupo Executivo Intergovernamental para 
Regularização Fundiária na Amazônia Legal já definiu 
as principais metas, no meio das quais se destacam 
o cadastramento e o georreferenciamento de 50 mil 
posses em 99 Municípios até julho do ano que vem. 
De não menos importância, vale acrescentar que as 
posses classificadas de antemão correspondem a 18 
milhões de hectares nos nove Estados da Amazônia 
Legal – aqui, estamos incluídos, Senador João Pedro, 
o seu Amazonas e o meu querido Estado, Roraima.

Da perspectiva dos perfis humanos contemplados, 
cabe esclarecer que, no cadastro, as mulheres ocupam 
25% das inscrições, sendo que 45% dessas mulhe-
res têm registro de nascimento na própria Amazônia, 
ou seja, são pessoas que nasceram na Amazônia. E 
mais: dos imóveis requeridos, aproximadamente 90% 
se situam em Rondônia e no Pará, enquanto os 10% 
restantes se diluem entre Maranhão, Tocantins e Mato 
Grosso. Ademais, cerca de 80% dos imóveis visados 
são dotados de quatro módulos fiscais e ocupam quase 
40% dos dois milhões de hectares cadastrados.

Por outro lado, Sr. Presidente João Pedro, em 
nossa contemporaneidade, um dos desdobramentos 
mais estimulantes da crise alimentar e financeira que 
se abateu sobre o capitalismo foi o de ter provocado a 
comunidade internacional em direção a uma mudan-
ça de paradigma sobre o desenvolvimento agrário e 
a segurança alimentar. Em contraste com o modelo 
anterior, imposto pelo neoliberalismo radical, o esque-
ma adotado pelo Governo Lula resgata o Estado e os 
projetos de desenvolvimento nacional do malogrado 
sucateamento.

De acordo com dados divulgados pela FAO – 
Organização das Nações Unidas para Agricultura e 
Alimentação, em apenas um ano de crise, mais de 
200 milhões de pessoas desprotegidas ingressaram 
no mercado da pobreza mundial. O que explica esse 
ingresso é a pressão da inflação alimentar e a gene-
ralizada perda de emprego e de renda.

Curiosamente, a elevação dos preços das commo-
dities não beneficiou os nossos agricultores familiares, 

responsáveis pela produção da maioria dos alimentos 
consumidos e exportados.

Ao reposicionar o Estado no centro da vida eco-
nômica e social, o Governo Lula contribui para gerar 
uma inflexão na temática agrícola, preparando uma 
nova agenda internacional. Em nome da segurança 
alimentar mundial, reconhece-se o direito de os pa-
íses emergentes promoverem estratégias nacionais 
de desenvolvimento sustentável, de sorte a erradicar 
pela raiz o flagelo da fome e da pobreza.

Em substituição à antiga retórica em defesa da 
ajuda alimentar, os países centrais propõem assistência 
de outra ordem que preste ajuda à estruturação da pro-
dução local da agricultura familiar. Ora, há dez anos, tal 
postura seria absolutamente irreal. Hoje, privilegiam-se 
políticas públicas destinadas à agricultura familiar, de 
modo a dar suporte às mulheres agricultoras, fomen-
tando modelos internacionais mais disciplinados para 
a regulamentação dos investimentos estrangeiros na 
compra de terras agricultáveis.

Reflexo dessas novas diretrizes, o Ministério do 
Desenvolvimento Agrário tem acentuado sua prefe-
rência política pela agricultura familiar, associada a 
ações específicas tanto para o aumento da produção 
de alimentos quanto para a estabilização dos preços. 
Mediante a implantação do Programa Mais Alimen-
tos, o Brasil registrou uma expansão de 7,8 milhões 
de toneladas da produção de leite, mandioca, feijão, 
café, arroz e trigo.

Alardeado recentemente pela mídia nacional, o 
levantamento do IBGE aponta que a modernização da 
agricultura familiar em curso responde por 75% do total 
da produção nacional de tratores da linha básica. Isso 
se justifica na medida em que, em meio à crise econô-
mica mundial de 2008, a agricultura familiar se apre-
sentou como fonte salvadora da lavoura mundial, pro-
duzindo mais alimentos e, com isso, contribuindo para 
o controle da inflação e para a garantia de empregos. 
Lembramos a inflação para os mais jovens que não a 
conhecem: inflação é um imposto que só pega o pobre 
antes de receber seu salário. Quando há inflação, ele 
compra um pão por R$0,30 e, no fim do mês, quando 
for comprar o pão, já está a R$0,35, R$0,40.

Nesse quadro, seria impensável fugir à obrigação 
de agradecer às autoridades da área pelo acerto do 
programa em destaque. Devemos chamar a atenção 
de todos para o absoluto sucesso do trabalho desem-
penhado pelo Ministro Cassel em relação às políticas 
de fortalecimento e estímulo à agricultura familiar em 
diversos Municípios do Brasil, mas, em especial, em 
território roraimense.

Isso, Sr. Presidente João Pedro, não é tudo. O 
sucesso das plataformas executivas do MDA não se 
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esgota aqui. Nos últimos anos, o Brasil avançou na 
redução das desigualdades sociais e regionais. Prova 
disso foi o lançamento, em 2008, do Programa Terri-
tórios da Cidadania, graças ao qual o País enfrenta o 
desafio da melhoria da qualidade de vida dos brasi-
leiros que habitam nosso meio rural – os que estavam 
abandonados no meio rural. Mas agora já existindo 
alguma coisa para eles.

Tal programa destina-se, antes de tudo, a pro-
mover o desenvolvimento econômico, universalizan-
do programas básicos de cidadania via estratégicas 
territoriais sustentáveis. 

Para tanto, uma integração orgânica de ações 
entre as três esferas da Administração Pública deve 
ser necessariamente instaurada. 

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)

O SR. AUGUSTO BOTELHO (Bloco/PT – RR) 
– Mais um minuto e termino, Sr. Presidente. Dois mi-
nutos!

Para o conjunto eleito dos 120 Territórios da Ci-
dadania, foram previstas, para o ano de 2009, um 
total de 203 ações com a estimativa de investimento 
da ordem de aproximadamente R$25 bilhões. Até 31 
de agosto de 2009, o Portal da Cidadania recebeu in-
formações sobre a execução de 148 ações. Para tais 
ações informadas, o valor correspondente alcançou 
a cifra de quase R$22 bilhões. No entanto, para não 
incorrer em precipitações eufemísticas, até início de 
outubro, foram somente executadas despesas da or-
dem de R$11 bilhões.

Para encerrar, Sr. Presidente João Pedro, eu 
gostaria de reiterar meus elogios às políticas públicas 
implementadas pelo Ministro Cassel no setor agrário 
brasileiro, salientando seu compromisso com a agricul-
tura familiar, com projetos e programas mais identifica-
dos com as camadas rurais menos privilegiadas. Em 
suma, manifestamos votos de sucesso ainda maior ao 
Ministério do Desenvolvimento Agrário, na convicção 
de que a gestão do Presidente Lula à frente do País é 
ponto de incontestável revolução histórica no trato das 
questões sociais neste nosso querido País. 

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (João Pedro. Bloco/PT – 

AM) – Obrigado, Senador Augusto Botelho.
Com a palavra, a Senadora Rosalba Ciarlini. 
V. Exª está convidado a...
V. Exª tem a palavra.
A SRª ROSALBA CIARLINI (DEM – RN. Pro-

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) 
– Obrigada, Presidente, Senador João Pedro.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, todos os 
finais de semana, volto ao meu Estado, e é uma opor-
tunidade muito grande para manter um diálogo direto 
com a população. E muitas das ideias dos projetos 
que aqui apresentamos surgem exatamente do fato 
de ouvirmos as reivindicações, os anseios, as carên-
cias da população.

E o projeto que venho hoje aqui anunciar, que 
apresentei no Senado Federal, é um projeto de lei de 
maior importância para os trabalhadores do Brasil, 
que surgiu exatamente de conversas que tivemos com 
trabalhadores. Senador Augusto Botelho, são aqueles 
trabalhadores que já estão com mais de 50 anos e que 
começam a se angustiar com o risco de perderem seus 
empregos e de chegarem na época da aposentadoria 
sem ter tido como complementar as contribuições que 
lhe dão o direito ao trabalho. E essa preocupação é 
real, porque já aconteceu com muitos brasileiros que 
chegam a uma determinada idade e, de repente, são 
demitidos e, em função da idade, já não conseguem 
um novo emprego. Por não terem um novo emprego, 
não podem continuar cumprindo com a obrigação de 
pagar as contribuições previdenciárias que, no tempo 
certo, vão lhe dar condições de aposentadoria.

Isso já aconteceu com milhares, talvez milhões de 
brasileiros. E esse projeto vem criar exatamente uma 
proteção aos trabalhadores para que eles possam ter 
essa garantia de, no prazo, quando estiverem próximos 
das suas aposentadorias, pelo período de 18 meses, 
não serem demitidos; de terem estabilidade.

Quero, inclusive, chamar a atenção dos Senado-
res e Senadoras desta Casa, que têm entre suas prin-
cipais bandeiras a defesa dos trabalhadores, para que 
apóiem uma tramitação rápida para esse projeto.

É um projeto de lei complementar de minha autoria 
cujo objetivo é proteger a relação de emprego contra 
a demissão sem justa causa, quando o trabalhador 
estiver a 18 meses de completar os requisitos funda-
mentais para se aposentar voluntariamente.

A demissão sem justa causa, a essa altura da 
vida, já em idade avançada, é uma dupla perversidade, 
primeiro pelo que representa o desemprego para as 
famílias, mas, sobretudo, pela dificuldade que o idoso 
encontra para se recolocar no mercado de trabalho.

Hoje, o IBGE registra que cerca de 25 milhões 
de trabalhadores têm carteira assinada e 25% deles 
estão com mais de 50 anos de vida. Vejam que o total 
da população brasileira com mais de 50 anos de idade 
é de mais de 30 milhões de pessoas.

Então, esse projeto vem proteger mais de 30 
milhões de trabalhadores, para quem, afinal, uma de-
missão nessa idade pode representar uma extrema 
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dificuldade para se concluir o tempo de contribuição 
necessária para a sua aposentadoria.

Para se ter uma idéia, o Dieese informa que, no 
ano de 2008, as pessoas com mais de 40 anos de idade 
conseguiram, em média, um emprego em 47 semanas. 
Acima de 60 anos de idade, esse tempo quase dobrou, 
atingindo um emprego em 85 semanas.

O meu projeto de lei veda a demissão sem jus-
ta causa se faltarem 18 meses para a aposentadoria, 
desde que esse trabalhador esteja empregado há, pelo 
menos, 5 anos na empresa ou em qualquer outro ór-
gão, seja público ou privado.

Caso ocorra a demissão imotivada, haverá uma 
indenização equivalente a um mês de remuneração 
por ano ou fração igual ou superior a seis meses de 
efetivo serviço.

O projeto também estabelece a fórmula de cálculo 
para as hipóteses em que o trabalhador receba o salário 
por dia, por hora, por tarefa ou mediante comissão.

Vejam, Srªs e Srs. Senadores, que se trata de 
um projeto de grande alcance social.

Senador Delcídio, sabemos que apenas 14% dos 
empregadores se preocupam em contratar trabalhado-
res com mais de 50 anos de idade. São pessoas que 
ainda estão com todo o potencial para desenvolver 
um grande trabalho, para produzir, para, através de 
sua experiência e competência, darem conta de suas 
missões, do recado.

Pior do que isso: apenas 1% dos empregado-
res se preocupa em implementar uma estratégia para 
manter as pessoas com mais de 50 anos de idade na 
empresa. Vejam bem, 50 anos de idade, quando a ex-
pectativa de vida hoje é crescente, é quando, nós sa-
bemos, que as pessoas que estão nessa idade, mais 
do nunca, necessitam de ocupação, de produzir; e isso 
as faz remoçarem cada vez mais.

Não podemos deixar esses trabalhadores sem 
nenhum tipo de proteção. É o apelo que faço a todos 
os Senadores desta Casa, que apóiem esse projeto, 
que hoje dei entrada para ser analisado, avaliado e, 
tomara, aprovado rapidamente por todos.

Hoje o Brasil vive uma triste realidade em que a 
maioria dos trabalhadores ainda se aposenta apenas 
pelo critério da idade, ainda que o brasileiro tenha o 
hábito de começar a trabalhar tão cedo.

Esse problema se deve ao fato de que a maior 
parte dos trabalhadores brasileiros possui baixo poder 
aquisitivo e muita dificuldade de comprovar o tempo de 
serviço, muitos até em razão de terem sido obrigados 
a trabalhar na informalidade.

Foi diante dessa realidade que fiquei muito sen-
sibilizada e resolvi sair apenas do debate e partir para 

uma atitude proativa, colocando em discussão uma 
solução real.

Como falei no início, esse projeto surgiu exata-
mente das inúmeras conversas que tenho tido com a 
população do meu Estado, nas mais diversas cidades 
e, em muitos casos, esta questão era levantada: a 
preocupação e exemplos de homens e mulheres que 
exatamente nesta idade, 50 anos, que ainda podem 
produzir, se viam desempregados e sem condição de 
conseguir um outro emprego para complementar aquele 
período que faltava até a sua aposentadoria.

Tenho a convicção de que, desta forma, estou 
contribuindo para a permanência do trabalhador com 
idade mais avançada no seu emprego e, assim, pro-
teger, valorizar e fazer respeitar o Estatuto do Idoso, 
já que eu acho que, a partir dos 50 anos, você não 
é idoso, você ainda está mais jovem se tiver oportu-
nidade de mostrar o seu valor, a sua competência, 
a sua experiência, a sua disposição para contribuir 
com o seu trabalho para engrandecer cada vez mais 
o nosso País.

Era isso que eu tinha a apresentar.
Muito obrigada, Sr. Presidente.

Durante o discurso da Sra. Rosalba Ciar-
lini, o Sr. João Pedro deixa a cadeira da pre-
sidência, que é ocupada pelo Sr. Augusto Bo-
telho.

Durante o discurso da Sra. Rosalba 
Ciarlini, o Sr. João Pedro deixa a cadeira da 
presidência, que é ocupada pelo Sr. Delcídio 
Amaral.

O SR. PRESIDENTE (Delcídio Amaral. Bloco/
PT – MS) – Muito obrigado, Senadora Rosalba Ciar-
lini, parabenizando-a pelo projeto apresentado e pelo 
mérito do projeto.

Passo, agora, a palavra ao próximo orador inscri-
to, meu caro Senador pelo Amazonas, Senador João 
Pedro, do Partido dos Trabalhadores.

O SR. JOÃO PEDRO (Bloco/PT – AM. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, Srªs e Srs. Senadores, o Brasil, nesses últimos 
dias, recebeu visitas importantes do ponto de vista de 
presidente de países que pouco visitam o Brasil, mas 
por conta da realidade internacional. Mas eu quero 
dizer aqui, Sr. Presidente, da visita do Presidente de 
Israel que há poucos dias esteve no Brasil e visitou 
esta Casa, o Congresso Nacional e encontrou-se com 
o Presidente Lula; da mesma forma que visitou o Brasil 
o Presidente da Autoridade Palestina. 

São lideranças que pouco visitam, não só o Brasil, 
mas a própria América Latina. Está visitando a América 
Latina o Presidente do Irã. E, evidentemente, nós pre-

NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL434



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 25 61543 

cisamos compreender essas visitas, primeiro do ponto 
de vista de um Estado democrático, que é o Brasil, de 
receber presidentes de países. Evidentemente, que 
você não precisa concordar com a opinião dessas lide-
ranças e de políticas dessas lideranças. E, claro, que 
a democracia permite a divergência, a concordância, 
a discordância. Em um Estado como o Brasil... Nes-
sas visitas – a última do Presidente Ahmadinejad, do 
Irã – quero destacar primeiro a postura do Presidente 
Lula e, segundo, do Brasil como nação, como estado 
democrático de direito, como liderança internacional. 
Um País que tem essa pujante economia, um País que 
é respeitado internacionalmente, tem assento impor-
tante na ONU, o Brasil não pode prescindir, abrir mão 
de ter uma relação com os países – quero aqui chamar 
a atenção – do oriente médio, países mulçumanos. E 
se tem um país na América Latina que pode exercer 
esta liderança é o Brasil, por conta da sua população, 
pela sua economia, sua história, por conta da estabi-
lidade política que tem o Brasil, por conta da estabi-
lidade econômica que tem o Brasil, por conta desta 
economia interna que o Brasil tem, mas por conta da 
articulação internacional que o Brasil faz num momen-
to de crise, de um País que tem um Presidente com 
uma capacidade política invejável; e que precisamos 
destacar essa capacidade política de agregar forças, 
que é o Presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Estou refletindo porque você lê articulista, ouve 
articulista e algumas manifestações da sociedade – 
que eu respeito –, por exemplo, contrária a opiniões 
do Presidente Ahmadinejad. 

E está correto o protesto do ponto de vista dessa 
pluralidade que o Estado brasileiro, a sociedade brasi-
leira tem. Está correto. Agora, nós não podemos é achar 
que o Brasil não pode ter uma relação com o Irã, um 
país da maior importância no mundo mulçumano, um 
país com quase 60 milhões de habitantes. Isso pode ser 
novo para o Brasil, mas nós precisamos intensificar a 
relação do Brasil com países com culturas como o Irã, 
extremamente diferenciada. Eu penso que é nova essa 
relação, mas é um novo importante, fortalece o proje-
to internacional do Brasil de ter uma relação cultural, 
uma relação cientifica, uma relação econômica, não 
só com o Irã, mas estou generalizando, a importância 
da relação internacional, da relação que o Brasil deve 
manter com culturas diferentes, com países importan-
tes, pequenos, médios e grandes países.

Então, estou fazendo esta reflexão para concordar 
com a política externa do Governo do Presidente Lula. 
Quero aplaudir a política internacional do Presidente 
Lula. E nós estamos vivendo, no âmbito internacional, 
um momento muito particular. O Brasil hoje é ouvido e, 
mais do que ouvido, o Brasil é respeitado internacio-

nalmente pelo que faz internamente. Mas quero des-
tacar aqui, por conta desse Presidente extremamente 
habilidoso, sério e competente na construção de en-
tendimentos no sentido de construir posicionamentos, 
como por exemplo Copenhague.

Nós precisamos sair de Copenhague com um 
protocolo que possa dignificar o ser humano. Nós preci-
samos superar, no âmbito internacional, o fracasso de 
Kyoto e ter um entendimento internacional em Cope-
nhague, principalmente dos Países como os Estados 
Unidos e a China. E o Brasil exerce essa liderança de 
sairmos de Copenhague com um protocolo factível, vi-
ável, mas comprometido com um novo projeto social, 
econômico e ambiental. E o Brasil joga esse papel. 

Amanhã, o Presidente Lula estará se deslocando 
para Manaus, com uma agenda de inaugurar o gasodu-
to, uma obra importante da Petrobras na Amazônia. Em 
seguida à inauguração, que será na parte da manhã, 
nesta próxima quinta-feira, o Presidente Lula tem um 
encontro com os Presidentes Sarkozi e Hugo Chávez, 
presidentes de países da Pan-Amazônia. O Presidente 
Sarkozi, por conta da Guiana Francesa.

Pois bem, isso é política externa. Isso é política 
internacional. Isso é uma articulação positiva, constru-
tiva, soberana que o Presidente Lula vem construin-
do. Então, a política externa do Brasil é uma política 
séria, estratégica no sentido de não só reconhecer, 
mas agregar força, evidentemente, ampliando a rela-
ção cultural, comercial, econômica com esses países 
importantes para o Brasil, importantes para a nossa 
economia, importantes para as nossas universidades, 
importantes para a sociedade civil, importantes para 
o Estado brasileiro.

Eu tenho divergências com a política de Israel. O 
Presidente de Israel esteve aqui no Senado. Por sinal, 
eu fiz um pronunciamento questionando o posiciona-
mento do Presidente de Israel quando pregou a paz. 
Mas eu fiz uma reflexão aqui. Porque o povo palestino 
não tem paz, vive oprimido, vive cerceado, vive vigia-
do. Essa é a verdade. Só visita Jerusalém, a capital, o 
palestino que vive em Jerusalém. O palestino que está 
fora de Jerusalém não entra em Jerusalém. O pales-
tino que está lá em Hebron, em Ramallah, não entra, 
Presidente. Não entra porque Israel não permite. 

Um presidente, um representante de um Estado-
nação, é bem-vindo, tem que vir ao Brasil, como o Brasil 
tem que fazer a visita a esses países, o Governo brasi-
leiro, o Presidente Lula. Divergências nós temos, mas a 
relação internacional entre esses países eu considero 
da maior importância para o nosso País. 

Há poucos dias, nesse final de semana, tivemos 
a visita do Presidente da Palestina, Mahmoud Abbas. 
Então, é muito importante essa relação, não só políti-
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ca. O Brasil tem uma liderança no sentido de construir 
uma relação que possa fazer com que não só o Brasil, 
mas também a própria Palestina cresçam na cidadania, 
na cultura, no comércio. Enfim, que nós possamos ter 
uma relação soberana, mas, acima de tudo, respeitosa, 
democrática, civilizada com esses povos.

Quanto à visita do Presidente do Irã, eu vi na 
mídia o questionamento e considero isso normal. Mas 
eu não posso, como membro do Senado, deixar de 
destacar que é normal, que é importante, que é atual, 
que é contemporâneo um Presidente de um país mul-
çumano visitar a América Latina – o Presidente irania-
no está visitando outros países da América latina – e 
construir uma relação da América Latina, dos povos 
da América Latina, dos países da América Latina com 
o mundo mulçumano.

Então, estou fazendo essa reflexão para destacar 
a importância da política externa brasileira e, também, 
a participação do Itamaraty, a competência, a seriedade 
e o profissionalismo dos nossos embaixadores, desses 
brasileiros que cuidam dos interesses nacionais e que 
cuidam do Brasil em nível internacional.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Delcídio Amaral. Bloco/

PT – MS) – Obrigado, Senador João Pedro. Parabéns 
pelo discurso, mostrando o grande Líder que é hoje 
o Presidente Lula no cenário mundial, especialmente 
tratando de temas tão complexos como os relaciona-
dos ao Oriente Médio.

O Sr. Delcídio Amaral deixa a cadeira 
da presidência, que é ocupada pelo Sr. João 
Pedro.

O SR. PRESIDENTE (João Pedro. Bloco/PT – 
AM) – V. Exª tem a palavra por dez minutos. Estou aqui 
à disposição de V. Exª.

O SR. DELCÍDIO AMARAL (Bloco/PT – MS. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Suficiente, Sr. Presidente.

Primeiro, eu gostaria de registrar a eleição reali-
zada no domingo em Mato Grosso do Sul, onde con-
validamos no voto dos militantes a chapa de consenso 
que construímos. A maioria dos Municípios de Mato 
Grosso do Sul teve chapas de consenso, que tiveram 
na sua composição as principais correntes do Partido 
dos Trabalhadores. Foram mais de 16 mil votantes, 
um número muito expressivo. Vitória da militância, vi-
tória da força do Partido dos Trabalhadores em Mato 
Grosso do Sul e, mais do que nunca, a consolidação 
de um projeto que, sem dúvida nenhuma, foi exitoso 
no nosso Estado, como também tem sido exitoso no 
Brasil, sob o comando do Presidente Lula. Não poderia 
deixar de registrar esse evento que, para nós do PT, 

é de extrema relevância, com um número de votantes 
recorde, número esse que não conseguimos alcançar 
em outros pleitos, inclusive quando éramos Governo 
em Mato Grosso do Sul.

O SR. PRESIDENTE (João Pedro. Bloco/PT – AM) 
– Senador Delcídio, deixe-me fazer um aparte.

O SR. DELCÍDIO AMARAL (Bloco/PT – MS) – 
Claro, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (João Pedro. Bloco/PT – 
AM) – Primeiro, concordo com o registro de V. Exª, 
mas quero destacar que o número de participantes, 
em âmbito nacional, Senador Delcídio, que foi às urnas 
votar está em torno de 450 mil filiados.

O SR. DELCÍDIO AMARAL (Bloco/PT – MS) – 
Eis a pujança do nosso Partido, que, para escolher 
as suas lideranças, os seus dirigentes, o faz no voto. 
Esse é o PT.

Sr. Presidente, vim também a esta tribuna para 
registrar um evento, do meu ponto de vista, importante, 
mas julgo-me também no dever de esclarecê-lo para 
que efetivamente a opinião pública do meu Estado, o 
Mato Grosso do Sul, para que a população em geral 
venha a entender bem ou venha a compreender, de 
forma compatível com a realidade, uma notícia que foi 
veiculada pela imprensa do meu Estado com relação 
à decisão da Petrobras no que se refere à construção 
de uma unidade de fertilizantes em nosso Estado. 

Essa notícia foi manchete de vários jornais e sites de 
notícias. Evidentemente, como eu pertencia aos quadros 
da Petrobras, senti-me na obrigação, ao ser instado pela 
imprensa do meu Estado, Srs. Senadores e Srªs Senado-
ras, de buscar informações com meus ex-companheiros 
de diretoria e de trabalho na Petrobras para saber, efeti-
vamente, como a Petrobras via esse projeto e se existia 
uma definição com relação à instalação dessa unidade 
de fertilizantes em Mato Grosso do Sul.

Para nós, esse é um projeto muito importante. 
Quando fui Diretor da Petrobras – o Senador Gari-
baldi Alves Filho, que vejo aqui, era, na época, Go-
vernador do Rio Grande do Norte –, tínhamos muitos 
investimentos naquele Estado. O Senador Garibaldi, 
preocupado com seu Estado, frequentava sempre a 
Petrobras, defendendo novos investimentos par ao 
Rio Grande do Norte. 

Desde 1999, sonhamos com esse projeto, cuja 
construção foi da minha época em Mato Grosso do Sul, 
usando o gás boliviano por meio de uma separadora 
de gás na divisa do Brasil com a Bolívia, em Corumbá, 
na minha cidade. 

E por que esse projeto era importante, é importante 
para nós e será importante para Mato Grosso do Sul?

O gás boliviano, Senador João Pedro, Presidente, 
não traz só o gás metano quando ele é transportado 
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pelo meu Estado, consumido no meu Estado e em 
outros Estados da Federação; ele traz gases ricos. V. 
Exª citou aí a inauguração do gasoduto Coari-Manaus, 
velho sonho de Manaus, também um projeto que co-
meçamos a desenvolver na minha época, e hoje esse 
projeto é uma realidade e trará benefícios incalculáveis 
à cidade de Manaus e ao Amazonas. É uma grande 
riqueza. Mas, quando o gás da Bolívia vem, além de 
trazer metano em grande quantidade ele traz gases 
ricos: etano, propano, butano. Do etano, obtemos o 
eteno, obtemos o polietileno, que é a matéria prima da 
indústria plástica. Por isto pensou-se, àquela época, 
em se instalar um polo gás-químico, para aproveitar 
essa fração do etano que vem no gás da Bolívia e que 
seria separado por essa separadora de gás localizada 
em Corumbá, na minha cidade, na minha terra.

Temos também o propano e o butano. E esses 
gases ricos não só, como disse, podem se transformar 
em matéria prima para a indústria petroquímica, mas 
também podem ser utilizados no fornecimento de GLP, 
gás liquefeito de petróleo, o gás de botijão, que todos 
nós temos em nossas casas para cozinhar, e também 
amônia e ureia. Ou seja, esse projeto previa a produção 
de amônia e uréia por quê? Preocupados,...

E hoje o Presidente Lula... Por isto que a Petrobras 
está discutindo essa unidade de fertilizantes, porque o 
Presidente Lula quer buscar uma solução definitiva. Nós 
importamos 70% dos fertilizantes que consumimos. Nós 
precisamos ter autonomia. Portanto, uma das alternativas 
é produzir fertilizantes dessa unidade que pode vir a se 
instalar em Mato Grosso do Sul. Existem outras alterna-
tivas. O potássio lá do Amazonas, as reservas imensas 
de potássio que existem no Amazonas...

Mas a verdade é a seguinte: nós precisamos, de 
uma vez por todas, buscar, mais do que nunca, essa 
produção de fertilizantes que vai nos garantir insumos, 
projetando cada vez mais o agronegócio brasileiro como 
um dos mais competitivos do mundo. Levar comida ba-
rata para o brasileiro e exportar para outros países, para 
outros continentes. Já naquela época discutíamos isso, 
portanto é um projeto que já vinha sendo elaborado 
àquela época pela Petrobras e pela Braskem. Com as 
inseguranças ocorridas no que se refere ao gás boliviano, 
as dificuldades que enfrentamos também nas refinarias, 
nos próprios investimentos associados à produção de 
gás na Bolívia, esse projeto foi sobrestado.

Voltou, Sr. Presidente, à carga exatamente agora, 
chamado pelo Presidente Lula, em função da preocupa-
ção do Presidente com a produção de fertilizantes. 

Conversei várias vezes com a Ministra Dilma e 
com a Diretoria da Petrobras sobre esse projeto crucial 
para Mato Grosso do Sul, porque dali nós atendemos 
uma das regiões mais produtivas do País, com uma 

agricultura pujante. A produção de fertilizantes em Mato 
Grosso do Sul propiciaria a toda a Região Centro-Oeste, 
ao oeste de São Paulo, ao oeste do Paraná e ao oeste 
de Minas esse insumo básico para a agricultura.

Ontem os jornais e os sites, como eu disse a V. Exª, 
Sr. Presidente, Srs. e Srªs Senadoras, noticiaram que esse 
projeto estava definido para Mato Grosso do Sul. Eu es-
pero que ele venha a se definir e venha a ser instalado no 
nosso Estado. A nossa Bancada, o Governador do Esta-
do e seus secretários, não tenho dúvida nenhuma, farão 
todos os esforços para que isso aconteça. Isso significa 
desenvolvimento econômico, social, tecnológico, geração 
de emprego, produtividade na agricultura.

Mas, Sr. Presidente, eu vim aqui registrar que 
ainda não existe, lamentavelmente, essa decisão. Con-
versei hoje com a Diretoria da Petrobras, porque, como 
disse, por ter sido do quadro da Petrobras, fui instado 
pela imprensa do meu Estado a me posicionar.

Vou esclarecer, claramente, o meu Estado sobre 
essa questão. Primeiro: a Diretoria da Petrobras ama-
nhã se reunirá para deliberar sobre a contratação do 
projeto básico dessa unidade de fertilizantes. Este é 
o primeiro ponto importante: projeto básico, ou seja, 
essa unidade está em fase de projeto.

Segundo ponto, Sr. Presidente: foi noticiado que 
estavam disputando Mato Grosso do Sul, o meu Es-
tado, e Mato Grosso. Não é verdade. Há uma disputa, 
por esse projeto, de Mato Grosso do Sul com o Espírito 
Santo, ou seja, os dois Estados que concorrem para 
a instalação dessa fábrica são o Mato Grosso do Sul, 
o Estado onde nasci, e o Espírito Santo.

É importante também destacar, Sr. Presidente, que 
para implantação desse projeto – como disse aqui, ele vem 
do tempo em que eu ainda era diretor da companhia –, a 
Petrobras, até pela situação geográfica, estuda Três Lagoas, 
que fica na divisa de Mato Grosso do Sul com São Paulo. 
Esse é um ponto também relevante, importante.

A informação, Sr. Presidente, que obtive é a de 
que esse projeto tem uma sensibilidade muito grande 
no que se refere à rentabilidade, ao retorno do investi-
mento. Portanto, serão decisivos os incentivos que os 
dois Estados – o meu Estado, Mato Grosso do Sul, e 
o Estado do Espírito Santo – vão propor à Petrobras. 
Repetindo, como o retorno desse projeto é muito sen-
sível, vão prevalecer os incentivos que cada Estado 
vier a oferecer à Patrobras.

Gostaríamos muito que já estivesse decidido 
que seria em Mato Grosso do Sul, mas isso ainda 
não aconteceu.

Agora nós tomamos consciência do andamento 
desse projeto, e isso é importante. Então, temos que nos 
empenhar para garantir que esse fique em Mato Grosso 
do Sul, pelo seu posicionamento geográfico na Região 
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Centro-Oeste, um Estado mesopotâmico, de um lado o 
Rio Paraná, do outro lado o Rio Paraguai. Que ele fique 
no centro-oeste, área onde o agronegócio prevalece, o 
eficiente agro-negócio brasileiro, com todas as alternati-
vas de logística para atender vários Estados, não só do 
centro-oeste mas também do sudeste e do sul: ferrovias, 
hidrovias, rodovias e instalações aeroportuárias. 

Vamos nos empenhar. Iremos à Petrobras. É o mo-
mento de toda a classe política de Mato Grosso do Sul 
e da nossa Bancada, composta por três Senadores e os 
oito Deputados, se juntarem para que tenhamos sucesso 
nessa nova jornada. Não tenho dúvida nenhuma de que o 
Governador do Estado, André Puccinelli, e os seus secre-
tários também trabalharão intensamente para apresentar à 
Petrobras uma proposta que torne muito mais atrativo Mato 
Grosso do Sul, se comparado com o Espírito Santo. 

Esse é o grande desafio. Eu tinha obrigação tam-
bém, Sr. Presidente, de esclarecer essa questão porque, 
para nós, esse é um projeto de extrema relevância, extre-
mamente importante. Há quase uma obsessão de todas 
as autoridades de Mato Grosso do Sul de levar investi-
mento, de diversificar a economia do nosso Estado, que 
não pode ficar só na soja e no boi; tem que diversificar 
com turismo, mineração, metalurgia, álcool, fertilizantes, 
como é o tema de que nós estamos tratando. É impor-
tante lembrar, Sr. Presidente, que esse projeto significa 
investimento de US$2 bilhões, e nós não podemos de 
forma alguma perder esses investimentos. 

Infelizmente, não está decidido, mas nós vamos 
trabalhar consistente e competentemente para que 
efetivamente a Petrobras venha a instalar a sua futu-
ra fábrica de fertilizantes, para atender às necessida-

des brasileiras, se Deus quiser, no meu Estado, Mato 
Grosso do Sul.

Muito obrigado, Sr. Presidente, pela paciência e 
pela tolerância.

Eu gostaria de registrar esse discurso nos Anais 
do Senado porque é um tema muito relevante, e nós 
vamos tratar ao longo das próximas semanas sistema-
ticamente dessa questão.

Muito obrigado, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (João Pedro. Bloco/PT – 

AM) – Obrigado, Senador Delcídio.
O SR. DELCÍDIO AMARAL (Bloco/PT – MS) – 

Sr. Presidente, eu gostaria só de fazer um registro, se 
o senhor me permite.

Abusando um pouquinho mais da tolerância de V. 
Exª, quero registrar a morte, ocorrida no sábado passado, 
do pintor Jorapimo, João Ramão Pinto de Morais, que 
hoje faria 72 anos. Nosso famoso Jorapimo, foi um pintor 
que expressou a nossa cultura, a nossa história, o nosso 
Pantanal. Se houve alguém na história da nossa Corumbá, 
da nossa Ladário, do nosso Pantanal, que retratou o dia 
a dia da nossa gente, do nosso povo, do pantaneiro, foi o 
nosso querido Jorapimo. Por isso, quero aqui apresentar 
a minha solidariedade, o meu carinho, o meu respeito ao 
nosso Jorapimo, João Ramão Pinto de Morais, que hoje 
faria 72 anos. Quero me solidarizar com a sua família e 
desejar que Deus ilumine e abençoe todos eles.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (João Pedro. Bloco/PT – 

AM) – Obrigado, Senador Delcídio.
Sobre a mesa, pareceres que passo a ler.

São lidos os seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (João Pedro. Bloco/PT – AM) – 
Os pareceres que acabam de ser lidos vão à publicação.

O SR. PRESIDENTE (João Pedro. Bloco/PT – 
AM) – A Presidência recebeu os Ofícios nºs 264, 
281 e 356, de 2009, das Comissões de Educação, 
Cultura e Esporte; de Direitos Humanos e Legislação 
Participativa; e de Constituição, Justiça e Cidadania, 
comunicando a apreciação, em caráter terminativo, dos 
Projetos de Lei da Câmara nºs 50 e 60, de 2009; e 
do Projeto de Lei do Senado nº 122, de 2008, cujos 
pareceres foram lidos anteriormente.

Com referência aos expedientes recebidos, fica 
aberto o prazo de cinco dias úteis para interposição de 
recurso, nos termos do art. 91, §§ 3º a 5º, do Regimento 
Interno, por um décimo da composição da Casa, para 
que os Projetos, sejam apreciados pelo Plenário.

São os seguintes os Ofícios:

Of. nº 264/2009/CE

Brasília, 10 de novembro de 2009

A Sua Excelência o Senhor
Senador José Sarney
Presidente do Senado Federal
Nesta
Assunto: Rejeição de matéria

Senhor Presidente,
Nos termos dos §§ 1º, IV e 2º, do art. 91, do Regi-

mento Interno do Senado, comunico a Vossa Excelência 
que esta Comissão deliberou, em caráter terminativo, na 
reunião realizada nesta data, pela rejeição do Projeto 
de Lei da Câmara nº 50, de 2009, de autoria de Sua 
Excelência o Senhor Deputado Cabo Júlio, que “Torna 
obrigatória a inclusão no programa de disciplinas dos 
ensinos fundamental e médio de estudos sobre o uso 
de drogas e dependências química.”

Atenciosamente, – Senadora Marisa Serrano,
Vice-Presidenta no Exercício da Presidência da 

Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Sena-
do Federal.

OF. Nº 281/09-CDH

Brasília, 19 de novembro de 2009

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Nos termos do art. 58, § 2º, do Regimento Interno 

do Senado Federal, comunico a Vossa Excelência que 
esta Comissão aprovou o Projeto de Lei da Câmara nº 
60, de 2009, que “Cria o Cadastro Nacional de Crian-
ças e Adolescente Desaparecidos”.

Por oportuno, reitero a Vossa Excelência protes-
tos de consideração e apreço.

Atenciosamente, – Senador Cristovam Buar-
que, Presidente.

Ofício nº 356/09-PRESIDÊNCIA/CCJ

Brasília, 4 de novembro 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 Exce-
lência que, em Reunião Ordinária realizada nesta data, 
esta Comissão deliberou, em caráter terminativo, pela 
aprovação, com a Emenda nº 1-CCJ, do Projeto de Lei do 
Senado nº 122, de 2008, que “Altera a Lei nº 8.112, de 11 
de dezembro de 1990, para determinar o estabelecimento 
de cronogramas de nomeação nos editais do concurso 
públicos”, de autoria do Senador Marconi Perillo.

Aproveito a oportunidade para renovar protestos 
de estima e consideração.

Cordialmente, – Senador Demóstenes Torres, 
Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania.

O SR. PRESIDENTE (João Pedro. Bloco/PT – AM) 
– Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 1.536, DE 2009 

Requeiro, nos termos do art. 258, do Regimento 
Interno do Senado Federal, a tramitação conjunta do 
PLS nº 408, de 2009, com os PLS nº 1, de 2009, por 
versarem sobre a mesma matéria.

Sala das Sessões, 24 de novembro de 2009. – 
Senador Romero Jucá.

O SR. PRESIDENTE (João Pedro. Bloco/PT – AM) 
– O requerimento que acaba de ser lido será publicado 
e encaminhado à Mesa para decisão. 

Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 1.537, DE 2009 

Requer Voto de Aplauso ao jornalista 
Merval Pereira, contemplado com o Prêmio 
Maria Moors Cabot, da Universidade da 
Califórnia – EUA.

Requeiro, nos termos do art. 222, do Regimento 
Interno, e ouvido o Plenário, que seja consignado, nos 
anais do Senado, Voto de Aplauso ao jornalista Merval 
Pereira, de O Globo, que mereceu, da Universidade da 
Califórnia, o Prêmio Maria Moors Cabot, de 2009.

Requeiro, ainda, que o Voto de Aplauso seja le-
vado ao conhecimento do homenageado e ao jornal 
O Globo.
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Justificação

Além de colunista do jornal O Globo, o jorna-
lista Merval Pereira é também comentarista da CB, a 
emissora de rádio dedicada a notícias. Conheci desde 
a época em que ele trabalha em Brasília, sobretudo 
na cobertura do Palácio do Planalto.

Merval é merecedor do Voto de Aplauso que pro-
ponho ao Senado da República.

Sala das Sessões, 24 de novembro de 2009. – 
Senador Arthur Virgílio, Líder do PSDB.

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

Sobre a mesa, requerimentos que passo a ler.

São lidos os seguintes:

REQUERIMENTO Nº 1.538, DE 2009 

Requer Voto de Lembrança em home-
nagem à memória do maestro amazonense 
Cláudio Santoro, que, se vivo estivesse, 
teria completado 90 anos, no último dia 23 
de novembro de 2009.

Requeiro, nos termos do art. 218, do Regimento 
Interno, a inserção em ata, de Voto de Liderança em ho-
menagem à memória do maestro amazonense Cláudio 
Santoro, que, se vivo estivesse, teria completado 90 anos 
de existência, ele que, intelectual de renome no meio musi-
cal brasileiro, foi Regente da Orquestra Sinfônica do Teatro 
Nacional de Brasília, que passou a ter o seu nome.

Requeiro, também, que esse Voto de Lembrança 
seja levado ao conhecimento dos familiares do ilustre 
Maestro.

Justificação

Falecido há 20 anos, o maestro amazonense Cláu-
dio Santoro teria completado 90 anos de existência, 
na última segunda-feira, dia 23 de novembro de 2009. 
Intelectual de notório reconhecimento nacional e inter-
nacional, Santoro foi Regente da Orquestra Sinfônica 
do Teatro Nacional de Brasília. Tal o apreço com que 
conduziu a orquestra, o Teatro Nacional passou a ter 
seu nome oficialmente, por merecimento.

Sala das Sessões, 24 de novembro de 2009. – 
Senador Arthur Virgílio, Líder do PSDB.

REQUERIMENTO Nº 1.539, DE 2009 

Requer Voto de Aplauso ao escritor, 
jornalista e roteirista cinematográfico ca-
ratinense Salim Miguel, contemplado com 
o Prêmio Machado de Assis, da Academia 
Brasileira de Letras.

Requeiro, nos termos do art. 222, do Regimento 
Interno, e ouvido o Plenário, que seja consignado, nos 

anais do Senado, Voto de Aplauso ao escritor, jornalista 
e roteirista cinematográfico catarinense Salim Miguel, 
contemplado com o Prêmio Machado de Assis, da Aca-
demia Brasileira de Letras, edição de 2009.

Requeiro, ainda, que o Voto de Aplauso seja le-
vado ao conhecimento do escritor.

Justificação

A Academia Brasileira de Letras (ABL) atribuiu 
ao escritor, jornalista e roteirista cinematográfico ca-
tarinense Salim Miguel, o Prêmio Machado de Assis 
2009, no valor de R$100 mil. Os acadêmicos acolhe-
ram parecer da comissão presidida por Marcos Vila-
ça e integrada por Ledo Ivo, Nélida Piñon, Alberto da 
Costa e Silva e Moacyr Scliar.

Salim Miguel é, pois, merecedor do Voto de Aplau-
so que proponho ao Senado da República.

Sala das Sessões, 24 de novembro de 2009. – 
Senador Arthur Virgílio, Líder do PSDB.

REQUERIMENTO Nº 1.540, DE 2009 

Requer Voto de Pesar pelo falecimento, 
em Manaus, no dia 21 de novembro de 2009, 
da Srª Maria Eneida Antony de Borborema, 
funcionária aposentada da Suframa.

Requeiro, nos termos do art. 218, do Regimento 
Interno, a inserção em ata, de Voto de Pesar pelo fa-
lecimento, em Manaus, dia 21 de novembro de 2009, 
da Srª Maria Eneida Antony de Borborema.

Requeiro, também, que esse Voto de Pesar seja 
levado ao conhecimento dos familiares de Dona Ma-
ria Eneida.

Justificação

Aos 82 anos de idade, faleceu em Manaus, no dia 
21 de novembro de 2009, a Srª Maria Eneida Antony 
de Borborema. Ela era casada com o Desembargador 
José Augusto Teles de Borborema, já falecido. Irmã de 
minha tia Maria de Lourdes, era esse o tratamento afe-
tivo que a ela sempre dispensei. Ela deixa quatro filhos: 
Lana de Lyz, assistente social; Cíntia, médica; Sérgio, 
economista; e Eduardo, bacharel em Direito.

Pelo infausto acontecimento, requeiro ao Senado 
este Voto de Pesar.

Sala das Sessões, 24 de novembro de 2009. – 
Senador Arthur Virgílio, Líder do PSDB.

REQUERIMENTO Nº 1.541, DE 2009

Requer Voto de Aplauso à Seleção Bra-
sileira Masculina de Vôlei, de Bernardinho, 
pela conquista do Tricampeonato Mundial, 
em novembro de 2009.

Requeiro, nos termos do art. 222, do Regimento 
Interno, e ouvido o Plenário, que seja consignado, nos 
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anais do Senado, Voto de Aplauso à Seleção Brasileira 
de Vôlei, pela conquista, de forma invicta, do título de 
Tricampeão Mundial, em 2009.

Requeiro, também, que deste Voto de Aplauso 
seja cientificado o técnico Bernardinho e, por seu in-
termédio, os integrantes da Seleção tricampeã.

Justificação

A conquista, pelo Brasil, do Título de Tricampeão 
Mundial de Vôlei, mostra a categoria do País nessa mo-
dalidade de esporte. Para ficar com o título, de forma 
invicta, o Brasil superou, além do Japão, as equipes 
de Cuba, Irã, Polônia e Egito.

A homenagem que ora formulo, justifica-se pelo 
inegável mérito do feito alcançado.

Sala das Sessões, 24 de novembro de 2009. – 
Senador Arthur Virgílio, Líder do PSDB

O SR. PRESIDENTE (João Pedro. Bloco/PT – AM) 
– A Presidência encaminhará os votos solicitados.

Os requerimentos que acabam de ser lidos vão 
ao Arquivo.

Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 1.542, DE 2009

Nos termos do art. 256, § 2º, inciso I, do Regimen-
to Interno, requeiro a retirada, em caráter definitivo, do 
Requerimento nº 1.302, de 2009, de minha autoria.

Sala das Sessões, 24 de novembro de 2009. – 
Senadora Rosalba Ciarlini.

O SR. PRESIDENTE (João Pedro. Bloco/PT – AM) 
– A Presidência defere o requerimento, nos termos do 
art. 256, § 2º, inciso I, do Regimento Interno.

Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 1.543, DE 2009 

Requer Voto de Pesar pelo falecimento 
do Radialista Osvaldo Amorim.

Requeiro, nos termos do art. 218, do Regimento 
Interno, a inserção em ata, de Voto de Pesar pelo fa-
lecimento do Radialista Osvaldo Amorim.

Dessa forma, nos termos do art. 218 do Regi-
mento Interno e, de acordo com as tradições da Casa, 
requeiro sejam apresentadas condolências:

Aos seus filhos: Kátia Lattufe de Amorim – Rua 
José Maria Lisboa, 356 – AP. 15 – Jardim Paulista – 
CEP 01423-000 – São Paulo – SP.

Ronald Lattufe de Amorim – Av. Princesa Isabel, 
334 – Bloco 2 – AP. 704 – Leme – CEP 22011-01 – 
Rio de Janeiro – RJ.

Justificação

Poucos profissionais dedicaram-se com tanta 
paixão ao rádio e deixaram um legado tão amplo e 
duradouro quanto Osvaldo Amorim, falecido no último 
dia 7 de novembro, aos 73 anos, em Vitória. Capixaba 
de Cachoeiro de Itapemirim, Amorim teve uma longa 
e expressiva carreira. Durante sua vida, desde o iní-
cio fez do radialismo esportivo a área preferencial de 
atuação, primeiro integrando a equipe de esportes da 
Rádio Cachoeiro.

Depois de transferir-se para Vitória, Amorim em-
prestou seu talento a emissoras de todo o País, perten-
centes à rede dos Diários e Emissoras Associados, de 
Assis Chateaubriand, entre as quais as rádios Clube de 
Pernambuco e Tamandaré, ambas do Recife, Tupi do Rio 
e Tupi de São Paulo, na primeira como diretor, e Rádio 
e TV Vitória, da qual foi diretor superintendente.

Sua herança é perene. Além de ter sido o maior 
batalhador pelo futebol no Espírito Santo, era um en-
tusiasta da cultura capixaba, incentivador dos artistas 
locais, aos quais concedia espaço no rádio e encorajava 
com seu estímulo. Um dos fundadores da Acec, a As-
sociação Capixaba dos Cronistas Esportivos, entidade 
que presidiu pela última vez entre 1996 e 1997, também 
participou da criação da Associação dos Radialistas e da 
Associação dos Jornalistas, mais tarde transformadas 
em sindicatos das duas categorias profissionais.

Nos anos 1970, num gesto pioneiro, possivelmen-
te inédito em todo o País, proporcionou a uma mulher, 
a radialista Lena Borges, a oportunidade de atuar como 
repórter esportiva. Na época, a participação das mu-
lheres no setor, considerado reduto exclusivamente 
masculino, era inexistente.

Com mais de 50 anos dedicados ao rádio, Os-
valdo Amorim permaneceu ativo até cerca de 5 anos 
atrás. Retornou à Rádio Vitória, então com novos pro-
prietários, como diretor. Dele, pode-se dizer que foi 
um lutador, que acreditava no rádio como meio de 
comunicação capaz de contribuir para o desenvolvi-
mento do País. Morreu no Dia do Radialista. A perda 
é irreparável, mas, para um homem a quem o rádio 
brasileiro tanto deve, e que a ele consagrou sua vida, 
não poderia haver maior homenagem.

Sala das Sessões, 24 de novembro de 2009. – 
Senador Gerson Camata.

O SR. PRESIDENTE (João Pedro. Bloco/PT – 
AM) – 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:
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REQUERIMENTO Nº 1.544, DE 2009 

Requeiro Voto de Aplauso ao ex-mi-
nistro da Fazenda e economista Antônio 
Delfim Netto, pelo alerta sobre o futuro das 
contas públicas no Brasil, em entrevista ao 
Jornal Folha de São Paulo, no dia 23 de no-
vembro de 2009.

Requeiro, nos termos do art. 222, do Regimento 
Interno, ouvido o Plenário, que seja consignado, nos 
Anais do Senado Federal, Voto de Aplauso ao eco-
nomista Antônio Delfim Netto, que em entrevista ao 
Jornal Folha de São Paulo, publicada no dia 23 de 
novembro de 2009, faz um alerta sobre o futuro das 
contas públicas brasileira.

Justificação

Na “entrevista da 2ª”, publicada pelo Jornal Folha 
de São Paulo, o economista e ex-ministro da Fazen-
da, Antônio Delfim Netto, chama a atenção para um 
problema que estaria sob a “névoa da euforia reinan-
te” no Brasil, depois da crise econômica mundial e faz 
um alerta sobre o futuro das contas públicas. Segundo 
ele, “será difícil financiar o inchaço de gastos públicos 
irreversíveis”.

Antônio Delfim Netto diz que o problema mais 
grave é da sustentação do sistema da seguridade so-
cial e da Previdência. Não é possível carregar um País 
onde o salário médio do aposentado do Judiciário é 30 
vezes o salário do trabalhador aposentado no INSS. 
No Legislativo, é 20 vezes; no Executivo, 12 a 14”. Para 
ele, não há controle sobre o serviço público e o Brasil 
“vai ficar velho antes de ficar rico”.

O ex-ministro aponta ainda erros nas políticas 
monetária e fiscal do governo e conclui: “o Brasil, da-
qui a dez anos, vai ter 250 milhões de habitantes. Vai 
ter que dar empregos razoável para 140 milhões de 
pessoas. Se esse gente não receber oportunidades de 
emprego com remuneração razoável, não tem solução. 
Esses empregos não virão da agricultura. Só a indús-
tria e os serviços podem dar conta disso. E o câmbio 
errado destrói esses setores”.

Sala das Sessões, 24 de novembro de 2009. – 
Senador Marconi Perillo, Primeiro Vice-Presidente 
do Senado Federal.

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

Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES  
Nº 1.545, DE 2009

Solicita informações ao Excelentíssimo 
Senhor Ministro de Estado da Fazenda relati-
vas à atuação do Banco Nacional de Desen-
volvimento Econômico e Social – BNDES.

Excelentíssimo Senhor
Presidente do Senado Federal
Requeiro, na forma do art. 50, § 2º da Consti-

tuição Federal e dos artigos 215, I, a, 216, I e 217 do 
RISF, seja encaminhado ao Senhor Ministro da Fa-
zenda pedido de informações, no sentido de se obter 
esclarecimentos, junto ao Banco Nacional de Desen-
volvimento Econômico e Social – BNDES, sobre uso 
de recursos do Banco destinados ao financiamento, 
socorro e participação acionária em empresas. Soli-
cita-se ao Bndes:

1. Informar as empresas que receberam, nos úl-
timos seis anos, recursos da ordem de R$100 milhões 
ou superior, explicitando, em cada caso, as razões 
que justificaram a utilização de recursos do Banco 
e, quando possível, incluindo uma avaliação sobre a 
operação efetuada;

2. Informar as empresas que, nos últimos seis 
anos, passaram a contar com a participação acioná-
ria do Bndes, explicitando, em cada caso, as razões 
que justificaram a utilização de recursos do Banco 
e, quando possível, incluindo uma avaliação sobre a 
operação efetuada.

Justificação

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econô-
mico e Social é hoje o principal instrumento de finan-
ciamento de longo prazo para a realização de investi-
mentos em todos os segmentos da economia do País. 
Maior banco de fomento do mundo, com empréstimos 
de R$128 bilhões nos últimos 12 meses, o equivalen-
te a US$73,1 bilhões (ao câmbio de R$1,75) segundo 
dados divulgados pela imprensa, o Bndes é bem maior 
do que o Banco Mundial (US$27 bilhões), o Banco 
Interamericano de Desenvolvimento (US$11 bilhões) 
e o Eximbank dos Estados Unidos (US$12 bilhões), 
somados. A carteira de financiamentos a empresas 
do Bndes supera a do Itaú-Unibanco, do Bradesco, do 
Santander e do Banco do Brasil.

O fato de o Bndes, um banco público, usando 
um dinheiro subsidiado, ter se transformado numa das 
maiores instituições financeiras do mundo, obriga-nos, 
Senado Federal, a acompanhar de perto suas ativi-
dades, criando mecanismos que permitam ao  Banco 
bem cumprir com sua missão institucional. Cabe-nos, 
também, garantir que suas atividades não se afastem 
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desta missão, assegurando-nos, por exemplo, que são 
transparentes os critérios adotados para a escolha dos 
empreendimentos a serem apoiados ou que são cor-
retos os aspectos considerados pelo Banco para que, 
em alguns casos, além de financiar projetos, também 
se torne sócio das companhias apoiadas. Precisamos 
conhecer e aferir os controles existentes – antes, du-
rante e após estes processos de financiamento ou de 
participação acionária – para avaliação das interven-
ções do Banco. Sabemos, por afirmações de sua dire-
toria, que o Bndes apresenta taxa de sucesso bastante 
alta e que os financiamentos concedidos têm trazido 
benefícios expressivos ao País – em 2008, por exem-
plo, 2,8 milhões de empregos teriam sido criados. Em 

resumo, os recursos do Bndes saem do contribuinte 
e, entendemos, a destinação que o Banco faz desse 
dinheiro e os resultados econômicos e sociais que o 
País aufere devem ser objeto de fiscalização desta 
Casa Legislativa, face à competência constitucional 
que lhe é conferida. 

Sala das Sessões, 4 de novembro de 2009. – 
Senador Antonio Carlos Junior. 

O SR. PRESIDENTE (João Pedro. Bloco/PT – 
AM) – O requerimento que acaba de ser lido será 
despachado à Mesa para decisão, nos termos do art. 
216, III, do Regimento Interno.

Sobre a mesa, requerimentos que passo a ler.

São lidos os seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (João Pedro. Bloco/PT – 
AM) – Os requerimentos que acabam de ser lidos vão 
à publicação.

Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 1.548, DE 2009 – PLEN

Nos termos do art. 119 do regimento Interno, re-
queiro dispensa do parecer da Comissão de Direitos 
Humanos e Legislação Participativa, – CDH sobre o 
Projeto de Lei do Senado nº 48, de 2009, de minha 
autoria que altera dispositivo de Lei nº 8.069, de 13 de 
julho de 1990 – Estatuto da criança e do Adolescente e 
do Decreto-Lei nº 3.688, de 3 de outubro de 1941 – Lei 
das Contravenções Penais para tipificar como crime a 
venda de bebida alcoólica à criança ou adolescentes 
por encontrar-se esgotado o prazo daquela Comissão, 
conforme disciplina o art. 118 e 126, ambos do RISF, 
e não há motivo de suspensão de sua tramitação com 
base nos §§ 3º e 4º do art. 118, combinado com os 
incisos II, III, V e XII do art. 90 ambos do RISF.

Justificação

O Projeto de Lei do Senado nº 48, de 2009, de 
minha autoria foi apresentado em data de 3 de março 
de 2009, e recebeu despacho inicial para tramitar pelas 
Comissões de Direitos Humanos e Legislação Partici-
pativa – CDH e após, em caráter terminativo pela Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania – CCJ.

Encaminhado para a apreciação da Comissão 
de Direitos Humanos e Legislação Participativa – CDH 
em data de 5 de março de 2009 com designação da 
Senadora Fátima Cleide em 8 de abril de 2009, a qual, 
até a presente data não apresentou relatório sobre a 
matéria.

Determina o inciso II, do art. 118, o prazo de 15 
dias úteis para a Comissão de Direitos Humanos e Le-
gislação Participativa – CDH entre outras comissões 
examinar as matérias que lhe forem submetidas.

Prevê o § 2º, do art. 118 do RISF, a prorrogação 
por igual período caso o parecer não possa ser proferi-
do no prazo regulamentar, desde que o Presidente da 
Comissão envie à Mesa comunicação escrita com esse 
intuito. Prorrogações adicionais, entretanto  requerem 

deliberação do Plenário. Além do mais o § 4º estipula 
que o prazo em questão será suspenso durante o pe-
ríodo necessário para realizar audiências públicas com 
entidades da sociedade civil, para convocar Ministros 
de Estado ou titulares de órgãos diretamente subordi-
nados a Presidência da República para prestar infor-
mações sobre assuntos inerentes a suas atribuições 
para solicitar depoimento de autoridade ou cidadão e 
para realizar diligência.

Cabe destacar, no entanto, que a tramitação do 
PLS, nº 48/09 não registrar nenhuma situação similar 
àquelas ora discriminadas.

Sala das Sessões, – Senadora Kátia Abreu. 
O SR. PRESIDENTE (João Pedro. Bloco/PT – AM) 

– O requerimento que acaba de ser lido vai à publicação 
e será incluído em Ordem do Dia oportunamente.

Sobre a mesa, requerimentos que passo a ler.

São lidos os seguintes:

REQUERIMENTO Nº 1.549, DE 2009

Requeiro, nos termos regimentais, a tramitação 
conjunta dos Projetos de Lei do Senado nº 194, de 2009, 
e 465, de 2008, com os Projetos de Lei do Senado nºs 
423 e 495, de 2003; 106, de 2006; 470 e 681, de 2007; 
e 138, de 2008, que já se encontram apensados, por 
versarem sobre o mesmo assunto.

Sala das Sessões, em 24 de novembro de 2009. 
– Senador Romero Jucá.

REQUERIMENTO Nº 1.550, DE 2009 

Requeiro, nos termos regimentais, a tramitação 
conjunta do Projeto de Lei da Câmara nº 54, de 2009, 
com o Projeto de Lei do Senado nº 567, de 2007, por 
versarem sobre o mesmo assunto.

Sala das Sessões, 24 de novembro de 2009. – 
Senador Romero Jucá.

O SR. PRESIDENTE (João Pedro. Bloco/PT – 
AM) – Os requerimentos que acabam de ser lidos 
serão publicados e, posteriormente, incluídos em Or-
dem do Dia, nos termos do art. 255, II, “c”, 8, do Re-
gimento Interno.

Sobre a mesa, pareceres que passo a ler.

São lidos os seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (João Pedro. Bloco/PT – 
AM) – Os pareceres que acabam de ser lidos vão à 
publicação.

O SR. PRESIDENTE (João Pedro. Bloco/PT – AM) 
– A Presidência recebeu, do Presidente da Comissão 
de Educação, Cultura e Esporte, os Ofícios nºs 270 a 
273, de 2009, comunicando a apreciação, em caráter 
terminativo, dos Projetos de Lei do Senado nº 402, de 
2005; 430 e 446, de 2008; e 340, de 2009.

Com referência aos expedientes recebidos, fica 
aberto o prazo de cinco dias úteis para interposição 
de recurso, nos termos do art. 91, §§ 3º a 5º, do Re-
gimento Interno, por um décimo da composição da 
Casa, para que os Projetos de Lei do Senado nº 402, 
de 2005; 430 e 446, de 2008; 340, de 2009, sejam 
apreciados pelo Plenário.

São os seguintes os Ofícios:

Of. nº 270/2009/CE

Brasília, 17 de novembro de 2009

A Sua Excelência o Senhor
Senador José Sarney
Presidente do Senado Federal
Nesta
Assunto: Matéria adotada pela Comissão

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 284, combinado com o art. 

91, § 2º, do Regimento Interno do Senado Federal, co-
munico a Vossa Excelência que, na reunião realizada 
nesta data, o Substitutivo de autoria de Sua Excelência 
o Senhor Senador Álvaro Dias, ao Projeto de Lei do 
Senado nº 446, de 2008, do Excelentíssimo Senhor 
Senador Flávio Arns, que “Autoriza o Poder Executivo 
a criar a Escola Técnica Federal de União da Vitória, 
no Estado do Paraná.”, foi dado como definitivamente 
adotado pela Comissão.

Atenciosamente, – Senador Sérgio Zambiasi, 
Presidente Eventual da Comissão de Educação, Cul-
tura e Esporte.

Of. 271/2009/CE

Brasília, 17 de novembro de 2009 

A Sua Excelência o Senhor
Senador José Sarney
Presidente do Senado Federal
Nesta
Assunto: Matéria adotada pela Comissão

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 284, combinado com o art. 

91, § 2º, do Regimento Interno do Senado Federal, co-
munico a Vossa Excelência que, na reunião realizada 

nesta data, o Substitutivo de autoria de Sua Excelência 
o Senhor Senador Álvaro Dias, ao Projeto de Lei do 
Senado nº 430, de 2008, do Excelentíssimo Senhor 
Senador Flávio Arns, que “Autoriza o Poder Executivo 
a criar a Escola Técnica Federal de Nova Laranjeiras, 
no Estado do Paraná.”, foi dado como definitivamente 
adotado pela Comissão.

Atenciosamente, – Senador Sérgio Zambiasi, 
Presidente Eventual da Comissão de Educação, Cul-
tura e Esporte. 

Of. Nº 272/2009/CE

Brasília, 17 de novembro de 2009

A Sua Excelência o Senhor
Senador José Sarney
Presidente do Senado Federal
Assunto: Matéria adotada pela Comissão

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 284, combinado com o art. 

91, § 2º, do Regimento Interno do Senado Federal, co-
munico a Vossa Excelência que, na reunião realizada 
nesta data, o Substitutivo de autoria de Sua Excelência 
o Senhor Senador Gilberto Goellner, ao Projeto de Lei 
do Senado nº 402, de 2005, do Excelentíssimo Senhor 
Senador Marcelo Crivella, que “Obriga os aeroportos, 
bases aéreas e similares a manter homenagem perma-
nente ao “Pai da Aviação”, Alberto Santos Dumont, foi 
dado como definitivamente adotado pela Comissão.

Atenciosamente, Senador Sérgio Zambiasi, Pre-
sidente Eventual da Comissão de Educação, Cultura 
e Esporte.

Of. Nº 273/2009/CE

Brasília, 17 de novembro de 2009

A Sua Excelência o Senhor
Senador José Sarney
Presidente do Senado Federal
Assunto: Matéria adotada pela Comissão

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 284, combinado com o art. 

91, § 2º, do Regimento Interno do Senado Federal, co-
munico a Vossa Excelência que, na reunião realizada 
nesta data, o Substitutivo de autoria de Sua Excelên-
cia a Senhora Rosalba Ciarlini, ao Projeto de Lei do 
Senado nº 340, de 2009, do Excelentíssimo Senhor 
Senador José Agripino, que “Denomina Rodovia Te-
nente Brigadeiro Murilo Santos o trecho, na cidade de 
Natal – RN, compreendido entre o portão secundário 
da Base Aérea até as margens da BR – 101”, foi dado 
como definitivamente adotado pela Comissão.
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Atenciosamente, Senador Sérgio Zambiasi, Pre-
sidente da Comissão de Educação, Cultura e Esporte 
do Senado Federal.

O SR. PRESIDENTE (João Pedro. Bloco/PT – 
AM) – Sobre a mesa, projetos que passo a ler.

São lidos os seguintes: 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº 521, DE 2009 – COMPLEMENTAR

Dispõe sobre a garantia de emprego 
do trabalhador que estiver a dezoito meses 
de completar os requisitos para a obtenção 
do benefício da aposentadoria, e dá outras 
providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei Complementar assegura a rela-

ção de emprego protegida contra despedida arbitrá-
ria ou sem justa causa, prevista no inciso I do art. 7º 
da Constituição Federal, ao empregado que estiver a 
dezoito meses de completar os requisitos para a ob-
tenção da aposentadoria voluntária.

Art. 2º Não existindo prazo para a terminação do 
contrato de trabalho, é vedada a dispensa sem justa 
causa durante os dezoito meses que antecedem a data 
em que o empregado adquire direito à aposentadoria 
voluntária, desde que trabalhe no mesmo estabeleci-
mento há, pelo menos, cinco anos.

Art. 3º Ao empregado referido no art. 1º que for 
dispensado sem justa causa é assegurado o direito de 
haver do empregador uma indenização, além do previsto 
no art. 18 da Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990.

Art. 4º A indenização devida pela rescisão do 
contrato sem justa causa será de um mês de remune-
ração por ano ou fração igual ou superior a seis meses 
de serviço efetivo. 

§ 1º Se o salário for pago por dia, o cálculo da 
indenização terá por base trinta dias.

§ 2º Se pago por hora, a indenização apurar-se-á 
na base de duzentas e vinte horas por mês.

§ 3º Para os empregados que trabalhem à base 
de comissão ou que tenham direito a percentagens, 
a indenização será calculada pela média das comis-
sões ou percentagens recebidas nos últimos dozes 
meses.

§ 4º Para os empregados que trabalhem por ta-
refa ou serviço feito, a indenização será calculada com 
base na média do tempo costumeiramente gasto pelo 
interessado para realização de seu serviço, calculando-
se o valor do que seria feito durante trinta dias.

Art. 5º Quando ocorrer despedida por culpa re-
cíproca ou força maior, reconhecida pela Justiça do 
Trabalho, o valor da indenização é reduzido a vinte 

por cento da remuneração por ano ou fração igual ou 
superior a seis meses de serviço efetivo, aplicando-se 
o disposto nos §§ 1º a 4º do art. 4º para o cálculo do 
montante da indenização devida ao empregado.

Art. 6º Esta Lei Complementar entra em vigor na 
data de sua publicação.

Justificação

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE), cerca de vinte e cinco milhões de 
trabalhadores têm carteira assinada. Desses, vinte e 
cinco por cento têm mais de cinquenta anos de idade. 
O IBGE divulgou ainda que a população brasileira com 
mais de cinquenta anos de idade ultrapassa os trinta 
milhões de pessoas, ou seja, dezenove por cento do 
total da população. Levantamento da Fundação Siste-
ma de Análise de Dados (SEADE), em parceria com 
o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos 
Sócio-Econômico (DIEESE), atesta que pessoas com 
menos de quarenta anos conseguiram, em média, no 
ano passado, um novo emprego em quarenta e sete 
semanas. Acima de sessenta anos, esse tempo quase 
dobra e atinge oitenta e cinco semanas.

De acordo com estudo realizado pela consulto-
ria de recursos humanos Manpower, em 25 países, 
verificou-se que a maioria dos empregadores não 
recruta ou mantém os trabalhadores com idade mais 
avançada.

Os resultados mostraram que apenas quatorze 
por cento dos empregadores preocupam-se em con-
tratar esses trabalhadores e somente vinte e um por 
cento implementam estratégias para manter essas 
pessoas na empresa.

Nesse contexto, é indiscutível a necessidade de 
adoção de medidas pelo Poder Público que mante-
nham a participação dos trabalhadores próximos a se 
aposentarem no mercado de trabalho.

Não é demais enfatizar que, no Brasil, apesar de 
começar a trabalhar precocemente, a maioria dos tra-
balhadores ainda se aposenta por idade. Isso se deve 
ao fato de que a maior parte deles têm baixo poder 
aquisitivo e apresentam dificuldade de comprovação do 
tempo de serviço devido à maior instabilidade de suas 
vidas laborais e por passarem boa parte de seu perío-
do produtivo na informalidade. Ademais, seus postos 
de trabalho são mais precários, caracterizados por alta 
rotatividade, baixa qualificação e baixos salários. 

Diante dessa realidade, estamos propondo a 
garantia de manutenção do emprego para aqueles 
trabalhadores que estão a dezoito meses de se apo-
sentarem por tempo de contribuição pelo regime geral 
de previdência social.
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Esperamos, dessa forma, contribuir efetivamente 
para a permanência do trabalhador com idade mais 
avançada no seu posto de trabalho. Por isso, conta-
mos com o apoio de nossos pares para a aprovação 
desta proposta que, indiscutivelmente, possui grande 
alcance social.

Sala das Sessões, – Senadora Rosalba Ciarlini.

LEGISLAÇÃO CITADA

CONSTITUIÇÃO FEDERAL

....................................................................................
Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos 

e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua 
condição social:

I – relação de emprego protegida contra despe-
dida arbitrária ou sem justa causa, nos termos de lei 
complementar, que preverá indenização compensató-
ria, dentre outros direitos;
....................................................................................

LEI Nº 8.036, DE 11 DE MAIO DE 1990

....................................................................................
Art. 18. Ocorrendo rescisão do contrato de traba-

lho, por parte do empregador, ficará este obrigado a 
depositar na conta vinculada do trabalhador no FGTS 
os valores relativos aos depósitos referentes ao mês 
da rescisão e ao imediatamente anterior, que ainda 
não houver sido recolhido, sem prejuízo das comina-
ções legais.
....................................................................................

(À Comissão de Assuntos Sociais.)

PROJETO DE LEI DO SENADO  
Nº 522, DE 2009 – COMPLEMENTAR

Autoriza o Poder Executivo a criar a 
Região Integrada de Desenvolvimento de 
Boa Vista, Alto Alegre, Cantá e Mucajaí e 
instituir o Programa Especial de Desenvol-
vimento de Boa Vista, Alto Alegre, Cantá e 
Mucajaí.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É o Poder Executivo autorizado a criar, 

para efeitos de articulação da ação administrativa da 
União e do Estado de Roraima, conforme previsto nos 
arts. 21, inciso IX, 43 e 48, inciso IV, da Constituição 
Federal, a Região Integrada de Desenvolvimento de 
Boa Vista, Alto Alegre, Cantá e Mucajaí.

§ 1º A Região de que trata este artigo é constitu-
ída pelos Municípios de Boa Vista, Alto Alegre, Cantá 
e Mucajaí, no Estado do Roraima.

§ 2º Os Municípios que vierem a ser constituídos a 
partir do desmembramento de território dos Municípios 
citados no § 1º deste artigo passarão a compor, auto-
maticamente, a Região Integrada de Desenvolvimento 
de Boa Vista, Alto Alegre, Cantá e Mucajaí.

Art. 2º É o Poder Executivo autorizado a criar 
um Conselho Administrativo para coordenar as ati-
vidades a serem desenvolvidas na Região Integrada 
de Desenvolvimento de Boa Vista, Alto Alegre, Cantá 
e Mucajaí.

Parágrafo único. As atribuições e a composição 
do Conselho de que trata este artigo serão definidas 
em regulamento, dele participando representantes do 
Estado de Roraima e dos Municípios abrangidos pela 
Região Integrada de Desenvolvimento de Boa Vista, 
Alto Alegre, Cantá e Mucajaí.

Art. 3º Consideram-se de interesse da Região 
Integrada de Desenvolvimento de Boa Vista, Alto Ale-
gre, Cantá e Mucajaí os serviços públicos comuns ao 
Estado de Roraima e aos Municípios que a integram, 
especialmente aqueles relacionados às áreas de in-
fraestrutura, de prestação de serviços e de geração 
de empregos.

Art. 4º É o Poder Executivo autorizado a instituir o 
Programa Especial de Desenvolvimento de Boa Vista, 
Alto Alegre, Cantá e Mucajaí.

Parágrafo único. O Programa Especial de Desen-
volvimento de Boa Vista, Alto Alegre, Cantá e Mucajaí, 
ouvidos os órgãos competentes, estabelecerá mediante 
convênios, normas e critérios para unificação de pro-
cedimentos relativos aos serviços públicos, abrangi-
dos tanto os federais e aqueles de responsabilidade 
de entes federais, como aqueles de responsabilidade 
dos entes federados referidos no art. 1º, especialmen-
te em relação a:

I – tarifas, fretes e seguros, ouvido o Ministério 
da Fazenda;

II – linhas de crédito especiais para atividades 
prioritárias;

III – isenções e incentivos fiscais, em caráter 
temporário, de fomento a atividades produtivas em 
programas de geração de empregos e fixação de 
mão-de-obra.

Art. 5º Os programas e projetos prioritários para 
a Região, com especial ênfase para os relativos a re-
cursos hídricos, meio-ambiente, turismo, infraestrutu-
ra básica e geração de empregos, serão financiados 
com recursos:

I – de natureza orçamentária, que lhe forem des-
tinados pela União, na forma da lei;

II – de natureza orçamentária, que lhe forem des-
tinados pelo Estado de Roraima e pelos Municípios 
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abrangidos pela Região Integrada de que trata esta 
Lei Complementar;

III – de operações de crédito externas e internas.
Art. 6º A União poderá firmar convênios com o 

Estado de Roraima e os Municípios referidos no § 1º 
do art. 1º, com a finalidade de atender o disposto nesta 
Lei Complementar.

Art. 7º Esta Lei Complementar entra em vigor na 
data de sua publicação.

Justificação

A população de Roraima vem crescendo a altas 
taxas nas últimas décadas. A população do Estado pas-
sou de 217 mil habitantes em 1991 para mais de 395 
mil habitantes em 2007, um crescimento de mais de 
80%. Quando se analisa o crescimento da população 
urbana do Estado, os números impressionam ainda 
mais: a população urbana era de pouco mais de 140 
mil pessoas em 1991 e chegou a quase 307 mil em 
2007, um aumento de 118%.

A população do Estado é bastante concentrada 
em apenas alguns pontos do território estadual. Boa 
Vista, a capital, contava com mais de 214 mil habitan-
tes em 2007, o equivalente a mais de 50% da popula-
ção estadual. Os quatro municípios que comporão a 
Região Integrada de Desenvolvimento que propomos 
– Boa Vista, Alto Alegre, Cantá e Mucajaí – abrigam 
mais de 60% da população do Estado.

O quadro de Roraima é marcado, portanto, pelo 
crescimento populacional acelerado e pela concen-
tração dessa população nas áreas urbanas de alguns 
poucos municípios. Esse quadro é acompanhado pela 
deficiência dos serviços sociais básicos e da infraes-
trutura urbana, o que, por si só, justificaria a criação 
da Região Integrada de Desenvolvimento. 

Mas há outra justificativa para a criação da Região 
Integrada de Desenvolvimento e para a instituição do Pro-
grama Especial de Desenvolvimento: é preciso pensar em 
formas de promover o crescimento econômico de Roraima. 
A economia do Estado é pequena. Seu Produto Interno 
Bruto (PIB) representa apenas 0,15% do PIB brasileiro e 
3,15% do PIB dos Estados da Região Norte. Ademais, o 
setor de serviços responde por 87,5% do PIB estadual, en-
quanto a agropecuária e a indústria respondem por apenas 
3,8% e 8,7%, respectivamente. Deve-se ressaltar também 
que a economia estadual é bastante dependente do setor 
público – o peso da administração pública no PIB estadual 
é de 44% – e que as possibilidades de expansão do setor 
privado são limitadas, uma vez que as terras indígenas 
respondem por 46,37% do território estadual. 

Assim sendo, pode-se depreender que as carac-
terísticas da economia estadual, altamente dependen-
te do repasse de recursos federais, combinadas com 

o intenso processo de crescimento populacional e de 
urbanização do Estado, demandam maior integração 
de esforços entre os níveis federal, estadual e muni-
cipal. Essa maior integração – que seria possível com 
a instituição de Região Integrada de Desenvolvimento 
e do Programa Especial de Desenvolvimento – é im-
portante para viabilizar ações tendentes a melhorar a 
qualidade de vida da população e promover o cresci-
mento de forma eficiente e equilibrada.

Em suma, a Região Integrada de Desenvolvimento 
e o Programa Especial de Desenvolvimento, abrigando 
quatro importantes municípios de Roraima, incluindo sua 
capital, certamente contribuirão para a equação dos pro-
blemas sociais e econômicos que afligem o aglomerado 
urbano de Boa Vista. A experiência em outras áreas do 
Brasil mostra que uma Região Integrada tende a tornar 
mais articulada a execução de programas e projetos, a 
partir da visão mais abrangente das dificuldades e das 
potencialidades da região e das ações que podem ser 
empreendidas em prol do seu desenvolvimento.

Peço, portanto, o apoio dos Nobres Pares para 
a aprovação desta Proposição.

LEGISLAÇÃO CITADA

CONSTITUIÇÃO DA  
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL.

Título III  
Da Organização do Estado 

Capítulo II  
Da União 

Art. 21. Compete à União:
IX – elaborar e executar planos nacionais e regio-

nais de ordenação do território e de desenvolvimento 
econômico e social;

Título III  
Da Organização do Estado 

Capítulo VII  
Da Administração Pública 

Seção IV  
Das Regiões 

Art. 43. Para efeitos administrativos, a União po-
derá articular sua ação em um mesmo complexo geo-
econômico e social, visando a seu desenvolvimento e 
à redução das desigualdades regionais.

§ 1º Lei complementar disporá sobre:
I – as condições para integração de regiões em 

desenvolvimento
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II – a composição dos organismos regionais que 
executarão, na forma da lei, os planos regionais, inte-
grantes dos planos nacionais de desenvolvimento eco-
nômico e social, aprovados juntamente com estes.

§ 2º Os incentivos regionais compreenderão, além 
de outros, na forma da lei:

I – igualdade de tarifas, fretes, seguros e outros 
itens de custos e preços de responsabilidade do po-
der público;

II – juros favorecidos para financiamento de ati-
vidades prioritárias

III – isenções, reduções ou diferimento tempo-
rário de tributos federais devidos por pessoas físicas 
ou jurídicas;

IV – prioridade para o aproveitamento econômico 
e social dos rios e das massas de água represadas 
ou represáveis nas regiões de baixa renda, sujeitas a 
secas periódicas.

§ 3º Nas áreas a que se refere o § 2º, IV, a União 
incentivará a recuperação de terras áridas e cooperará 
com os pequenos e médios proprietários rurais para o 
estabelecimento, em suas glebas, de fontes de água 
e de pequena irrigação.

Título IV  
Da Organização dos Poderes 

Capítulo I  
Do Poder Legislativo 

Seção II  
Das Atribuições do Congresso Nacional 

Art. 48. Cabe ao Congresso Nacional, com a 
sanção do Presidente da República, não exigida esta 
para o especificado nos arts. 49, 51 e 52, dispor sobre 
todas as matérias de competência da União, especial-
mente sobre:

IV – planos e programas nacionais, regionais e 
setoriais de desenvolvimento;

(Às Comissões de Constituição, Justiça 
e Cidadania; e de Desenvolvimento Regional 
e Turismo.)

PROJETO DE LEI DO SENADO  
Nº 523, DE 2009

Dispõe sobre a oneração de direitos 
minerários, e dá outras providência.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º. Os direitos minerários poderão ser obje-

to de penhor, propriedade fiduciária com escopo de 
garantia e promessa de compra e venda, nos termos 
desta Lei.

Art. 2º. Os atos de oneração de direitos minerários 
previstos nesta lei somente terão eficácia depois de 
averbados em livro próprio no Departamento Nacional 
de Produção Mineral – DNPM.

Art. 3º. O penhor de direitos minerários se rege 
pelas mesmas disposições do penhor de direitos.

Art. 4º. Podem ser objeto de penhor os direitos 
minerários representados por alvará de autorização 
de pesquisa, por relatório final de pesquisa penden-
te de apreciação ou sobrestado pelo Departamento 
Nacional de Produção Mineral – DNPM, por direito 
de requerer a lavra, por requerimento de lavra ou por 
concessão de lavra.

Art. 5º. Constitui-se o penhor de direitos minerá-
rios mediante instrumento público ou particular, aver-
bado em livro próprio no Departamento Nacional de 
Produção Mineral – DNPM.

Art. 6º. Os contratos de penhor de direitos mine-
rários declararão, sob pena de não terem eficácia:

I – o valor do crédito, sua estimação, ou valor 
máximo;

II – o prazo fixado para pagamento;
III – a taxa de juros, se houver;
IV – os direitos minerários dados em garantia 

com as suas especificações.
Parágrafo único. É facultado às partes contratan-

tes estimar o valor dos direitos minerários no momento 
da celebração do contrato, podendo tal valor levar em 
conta os recursos e reservas minerais existentes na 
área sobre a qual recaem os direitos minerários.

Art. 7º. O devedor pignoratício terá o direito de 
prosseguir, independentemente da existência do pe-
nhor, nas atividades de pesquisa mineral e de lavra de 
jazida relacionadas aos direitos minerários empenha-
dos, nos termos da legislação aplicável, permanecendo 
como responsável por estas atividades.

Parágrafo único. O devedor pignoratício deverá 
empregar na manutenção e guarda dos direitos mine-
rários a diligência exigida por sua natureza.

Art. 8º. É nula a cláusula que autoriza o credor 
pignoratício a ficar com os direitos minerários se a dí-
vida não for paga no vencimento.

Parágrafo único. Após o vencimento, poderá o 
devedor pignoratício dar os direitos minerários em 
pagamento, desde que o credor pignoratício satisfaça 
os requisitos legais para tornar-se titular dos direitos 
minerários em questão.

Art. 9º. O credor pignoratício tem o direito de 
excutir os direitos minerários empenhados, e preferir, 
no pagamento, a outros credores, observada a priori-
dade no registro.

Parágrafo único. Excetuam-se da regra estabe-
lecida neste artigo as dívidas que, em virtude de ou-
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tras leis, devam ser pagas precipuamente a quaisquer 
outros créditos.

Art. 10. Aplica-se ao penhor de direitos minerá-
rios, no que couber, as regras gerais de penhor pre-
vistas na Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 – 
Código Civil.

Art. 11. Considera-se fiduciária a propriedade 
resolúvel de direitos minerários que o devedor, com 
escopo de garantia, transfere ao credor.

§1º Constitui-se a propriedade fiduciária com 
a averbação do contrato, celebrado por instrumento 
público ou particular, que lhe serve de título, no livro 
próprio do Departamento Nacional de Produção Mi-
neral – DNPM.

§2º Com a constituição da propriedade fiduciária, 
dá-se o desdobramento da posse, tornando-se o de-
vedor possuidor direto dos direitos minerários.

§3º A propriedade superveniente, adquirida pelo 
devedor, torna eficaz, desde a averbação, a transfe-
rência da propriedade fiduciária sobre os direitos mi-
nerários.

Art. 12. O contrato, que serve de título à proprie-
dade fiduciária, conterá:

I – o total da dívida, ou sua estimativa;
II – o prazo, ou a época do pagamento;
III – a taxa de juros, se houver;
IV – a descrição dos direitos minerários objeto 

da transferência, com os elementos indispensáveis à 
sua identificação

Parágrafo único. É facultado às partes contratan-
tes estimar o valor dos direitos minerários no momento 
da celebração do contrato, podendo tal valor levar em 
conta os recursos e reservas minerais existentes na 
área sobre a qual recaem os direitos minerários.

Art. 13. Antes de vencida a dívida, o devedor, 
às suas expensas e risco, deverá prosseguir, como 
depositário e possuidor direto dos direitos minerários, 
com as atividades de pesquisa mineral e de lavra de 
jazida relacionadas a tais direitos, nos termos da le-
gislação aplicável, permanecendo como responsável 
pelas mesmas, obrigando-se, ainda:

I – a empregar na manutenção e guarda dos direi-
tos minerários a diligência exigida por sua natureza;

II – a transferir a posse direta e, consequente-
mente, a propriedade plena dos direitos minerários ao 
credor ou a terceiro por este indicado que satisfaça 
os requisitos legais para tornar-se titular dos direitos 
minerários em questão, se a dívida não for paga no 
vencimento.

Art. 14. Vencida a dívida, e não paga, fica o cre-
dor obrigado a vender, judicial ou extrajudicialmente, 
os direitos minerários a terceiros, a aplicar o preço no 

pagamento de seu crédito e das despesas de cobrança, 
e a entregar o saldo, se houver, ao devedor.

Art. 15. É nula a cláusula que autoriza o pro-
prietário fiduciário a ficar com os direitos minerários 
alienados em garantia, se a dívida não for paga no 
vencimento.

Parágrafo único. O devedor pode, com a anu-
ência do credor, dar seu direito eventual aos direitos 
minerários em pagamento da dívida, após o venci-
mento desta.

Art. 16. Quando, vendidos os direitos minerários, 
o produto não bastar para o pagamento da dívida e 
das despesas de cobrança, continuará o devedor obri-
gado pelo restante.

Art. 17. Aplica-se à propriedade fiduciária de di-
reitos minerários, no que couber, as regras gerais de 
propriedade fiduciária previstas na Lei nº 10.406, de 
10 de janeiro de 2002 – Código Civil, inclusive o dis-
posto nos arts. 1.421, 1.425, 1.426, 1.427 e 1.436 do 
Código Civil.

Art. 18. Mediante promessa de compra e venda, 
em que não se pactuou o arrependimento, celebrada 
por instrumento público ou particular, e averbada no 
livro próprio do Departamento Nacional de Produção 
Mineral – DNPM, adquire o promitente comprador o 
direito real à aquisição dos direitos minerários.

Art. 19. O promitente comprador, titular de direito 
real, pode exigir do promitente vendedor, ou de tercei-
ros, a quem os direitos deste forem cedidos, a assina-
tura de instrumento público ou particular definitivo de 
compra e venda, conforme o disposto no instrumento 
preliminar; e, se houver recusa, requerer ao juiz a ad-
judicação dos direitos minerários.

Art. 20. Aplica-se à promessa de compra e venda 
de direitos minerários,

no que couber, as regras gerais de promessa de 
compra e venda previstas na Lei nº 10.406, de 10 de 
janeiro de 2002 – Código Civil.

Art. 21. Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Justificação

Ainda que os recursos minerais sejam bens da 
União, a Constituição Federal assegura a exploração e 
o aproveitamento econômico desses mesmos recursos 
minerais pelo particular, no interesse nacional. Assim é 
que tais atividades dependerão da outorga de direitos 
minerários a particulares, direitos esses que poderão, 
por exemplo estar representados por alvará de auto-
rização de pesquisa outorgado pelo Diretor-Geral do 
Departamento Nacional de Produção Mineral, e por 
concessão de lavra outorgada por portaria do Ministro 
de Estado de Minas e Energia.
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Os direitos minerários consistem em direitos desti-
nados exclusivamente a um interessado para pesquisar 
os recursos minerais e lavrar a jazida encontrados em 
uma determinada área, desde que atendidos certos re-
quisitos técnicos, jurídicos e econômicos previstos em 
lei. Esse direito é oponível erga omnes, a fim de que 
se proteja a exclusividade que os direitos minerários 
devem assegurar ao seu titular, e impondo a contra-
partida de obrigações. 

Nesse viés, saliente-se que a outorga de direitos 
minerários apresenta potencial eminentemente eco-
nômico, podendo atingir montante proporcional ao de 
uma jazida eventualmente encontrada no local, uma 
vez que tais direitos minerários facultam a pesquisa 
mineral com exclusividade em uma área e, uma vez 
identi-ficada a jazida e cumpridos os requisitos legais, 
a lavra dessa mesma jazida. 

Devido ao seu conteúdo econômico, direitos mi-
nerários são alienáveis e transmissíveis a terceiros 
que satisfaçam as exigências legais e regulamentares, 
conforme, embasado no que dispõe o parágrafo 3º do 
art. 176 da Constituição Federal – dispõe expressa-
mente o art. 55 do Decreto-lei nº 227, de 28.2.1967 – 
Código de Mineração. Da mesma forma, podem tais 
direitos ser onerados, inclusive mediante a constitui-
ção de ônus real.

O único requisito que a legislação minerária atu-
almente exige para a oneração de direitos minerários 
é a averbação no DNPM, ato esse por meio do qual 
terceiros poderão ter conhecimento de que aqueles 
direitos minerários foram dados como garantia ou 
compromissados pelo seu titular.

Vale observar, por oportuno, a importância de a 
legislação possibilitar a oneração de direitos minerá-
rios com o objetivo de servir de garantia e viabilizar o 
acesso do titular desses direitos a recursos financeiros. 
A mineração é, por sua natureza, uma atividade de 
alto risco devido às incertezas quanto à identificação 
de jazidas minerais técnica e economicamente viáveis. 
Ademais, a exploração mineral demanda altos inves-
timentos, apresentando-se como atividade de capital 
intensivo, cujo prazo para retorno é longo. Assim, o 
acesso a recursos financeiros pelo titular de direitos 
minerários é fundamental para a indústria mineral. 

Comumente, credores de empréstimos que viabi-
lizam a exploração de recursos naturais exigem garan-
tias ao devedor. Entre essas, é prática buscar garantias 
que recaiam sobre os principais bens ou direitos do 
devedor, de forma a resguardar o crédito e, com isso, 
viabilizar a tomada de empréstimos e o acesso a re-
cursos financeiros em geral. Nesse particular, nossa 
legislação viabiliza a oneração de direitos minerários, 
mas não aprofunda a questão, gerando assim incerte-

zas tanto a credores como a empresas de mineração, 
quanto à extensão de seus direitos e obrigações. Tais 
incertezas penalizam em especial as pequenas e mé-
dias empresas que, com freqüência, têm como único 
ou, no máximo, maior patrimônio a oferecer como ga-
rantia, exatamente o seu direito minerário. 

Este projeto de lei tem por objetivo justamente 
regulamentar a matéria, suprimindo tais lacunas e via-
bilizando a oneração de direitos minerários e formas 
de dá-los em garantia de obrigações financeiras, seja 
pelo penhor de direitos minerários, seja pela alienação 
fiduciária, ou ainda de proteger o promitente adquiren-
te pela constituição de direito real pela promessa de 
compra e venda.

No caso de penhor de direitos minerários, os di-
reitos são oferecidos como garantia ao cumprimento 
de uma obrigação, sendo tal garantia registrada no De-
partamento Nacional de Produção Mineral – DNPM e 
oponível a terceiros. Já na alienação fiduciária, ocorre 
o desdobramento da posse, tornando-se a empresa de 
mineração possuidora direta dos direitos minerários, 
e o credor possuidor indiretos dos direitos minerários. 
Em ambos os casos, seja no penhor, seja na alienação 
fiduciária, o devedor permanece como responsável pelo 
exercício e exploração dos recursos minerais.

Por fim, a constituição de direito real do promi-
tente-comprador de direitos minerários mediante o re-
gistro no Departamento Nacional de Produção Mineral 
– DNPM tem por objetivo proteger a sua posição em 
relação ao objeto da transação, dessa forma propician-
do maior segurança jurídica e buscando a estabilidade 
das relações jurídicas.

Vale observar, por fim, que os instrumentos ju-
rídicos de que trata este projeto de lei têm por objeto 
direitos minerários, e não os recursos minerais, que 
revestem propriedade da União.

Sala das Sessões, – Senador Aloizio Merca-
dante.

LEGISLAÇÃO CITADA

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

....................................................................................
Art. 176. As jazidas, em lavra ou não, e demais 

recursos minerais e os potenciais de energia hidráu-
lica constituem propriedade distinta da do solo, para 
efeito de exploração ou aproveitamento, e pertencem 
à União, garantida ao concessionário a propriedade 
do produto da lavra.

§ 1º – A pesquisa e a lavra de recursos minerais 
e o aproveitamento dos potenciais a que se refere o 
“caput” deste artigo somente poderão ser efetuados 
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mediante autorização ou concessão da União, no in-
teresse nacional, por brasileiros ou empresa brasileira 
de capital nacional, na forma da lei, que estabelecerá 
as condições específicas quando essas atividades 
se desenvolverem em faixa de fronteira ou terras in-
dígenas.

§ 1º A pesquisa e a lavra de recursos minerais 
e o aproveitamento dos potenciais a que se refere o 
“caput” deste artigo somente poderão ser efetuados 
mediante autorização ou concessão da União, no inte-
resse nacional, por brasileiros ou empresa constituída 
sob as leis brasileiras e que tenha sua sede e admi-
nistração no País, na forma da lei, que estabelecerá 
as condições específicas quando essas atividades se 
desenvolverem em faixa de fronteira ou terras indíge-
nas. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 
6, de 1995)

§ 2º – É assegurada participação ao proprietário 
do solo nos resultados da lavra, na forma e no valor 
que dispuser a lei.

§ 3º – A autorização de pesquisa será sempre 
por prazo determinado, e as autorizações e conces-
sões previstas neste artigo não poderão ser cedidas 
ou transferidas, total ou parcialmente, sem prévia anu-
ência do poder concedente.

§ 4º – Não dependerá de autorização ou conces-
são o aproveitamento do potencial de energia renovável 
de capacidade reduzida.

LEI No 10.406, DE 10 DE JANEIRO DE 2002

Institui o Código Civil.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber 
que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a 
seguinte Lei:
....................................................................................

Art. 1.422. O credor hipotecário e o pignoratício 
têm o direito de excutir a coisa hipotecada ou empe-
nhada, e preferir, no pagamento, a outros credores, ob-
servada, quanto à hipoteca, a prioridade no registro.

Parágrafo único. Excetuam-se da regra estabe-
lecida neste artigo as dívidas que, em virtude de ou-
tras leis, devam ser pagas precipuamente a quaisquer 
outros créditos.

Art. 1.423. O credor anticrético tem direito a reter 
em seu poder o bem, enquanto a dívida não for paga; 
extingue-se esse direito decorridos quinze anos da 
data de sua constituição.

Art. 1.424. Os contratos de penhor, anticrese ou 
hipoteca declararão, sob pena de não terem eficácia:

I – o valor do crédito, sua estimação, ou valor 
máximo;

II – o prazo fixado para pagamento;
III – a taxa dos juros, se houver;

IV – o bem dado em garantia com as suas es-
pecificações.

Art. 1.425. A dívida considera-se vencida:
I – se, deteriorando-se, ou depreciando-se o bem 

dado em segurança, desfalcar a garantia, e o devedor, 
intimado, não a reforçar ou substituir;

II – se o devedor cair em insolvência ou falir;
III – se as prestações não forem pontualmente 

pagas, toda vez que deste modo se achar estipulado 
o pagamento. Neste caso, o recebimento posterior da 
prestação atrasada importa renúncia do credor ao seu 
direito de execução imediata;

IV – se perecer o bem dado em garantia, e não 
for substituído;

V – se se desapropriar o bem dado em garantia, 
hipótese na qual se depositará a parte do preço que for 
necessária para o pagamento integral do credor.

§ 1o Nos casos de perecimento da coisa dada 
em garantia, esta se sub-rogará na indenização do 
seguro, ou no ressarcimento do dano, em benefício 
do credor, a quem assistirá sobre ela preferência até 
seu completo reembolso.

§ 2o Nos casos dos incisos IV e V, só se vence-
rá a hipoteca antes do prazo estipulado, se o pereci-
mento, ou a desapropriação recair sobre o bem dado 
em garantia, e esta não abranger outras; subsistindo, 
no caso contrário, a dívida reduzida, com a respectiva 
garantia sobre os demais bens, não desapropriados 
ou destruídos.

Art. 1.426. Nas hipóteses do artigo anterior, de 
vencimento antecipado da dívida, não se compreen-
dem os juros correspondentes ao tempo ainda não 
decorrido.

Art. 1.427. Salvo cláusula expressa, o terceiro que 
presta garantia real por dívida alheia não fica obrigado 
a substituí-la, ou reforçá-la, quando, sem culpa sua, 
se perca, deteriore, ou desvalorize.

Art. 1.428. É nula a cláusula que autoriza o cre-
dor pignoratício, anticrético ou hipotecário a ficar com 
o objeto da garantia, se a dívida não for paga no ven-
cimento.

Parágrafo único. Após o vencimento, poderá o 
devedor dar a coisa em pagamento da dívida.

Art. 1.429. Os sucessores do devedor não podem 
remir parcialmente o penhor ou a hipoteca na propor-
ção dos seus quinhões; qualquer deles, porém, pode 
fazê-lo no todo.

Parágrafo único. O herdeiro ou sucessor que fizer 
a remição fica sub-rogado nos direitos do credor pelas 
quotas que houver satisfeito.

Art. 1.430. Quando, excutido o penhor, ou execu-
tada a hipoteca, o produto não bastar para pagamento 
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da dívida e despesas judiciais, continuará o devedor 
obrigado pessoalmente pelo restante.

CAPÍTULO II 
Do Penhor

Seção I 
Da Constituição do Penhor

Art. 1.431. Constitui-se o penhor pela transferência 
efetiva da posse que, em garantia do débito ao credor 
ou a quem o represente, faz o devedor, ou alguém por 
ele, de uma coisa móvel, suscetível de alienação.

Parágrafo único. No penhor rural, industrial, mer-
cantil e de veículos, as coisas empenhadas conti-
nuam em poder do devedor, que as deve guardar e 
conservar.

Art. 1.432. O instrumento do penhor deverá ser 
levado a registro, por qualquer dos contratantes; o do 
penhor comum será registrado no Cartório de Títulos 
e Documentos.

Seção II 
Dos Direitos do Credor Pignoratício

Art. 1.433. O credor pignoratício tem direito:
I – à posse da coisa empenhada;
II – à retenção dela, até que o indenizem das 

despesas devidamente justificadas, que tiver feito, não 
sendo ocasionadas por culpa sua;

III – ao ressarcimento do prejuízo que houver 
sofrido por vício da coisa empenhada;

IV – a promover a execução judicial, ou a venda 
amigável, se lhe permitir expressamente o contrato, ou 
lhe autorizar o devedor mediante procuração;

V – a apropriar-se dos frutos da coisa empenha-
da que se encontra em seu poder;

VI – a promover a venda antecipada, mediante 
prévia autorização judicial, sempre que haja receio fun-
dado de que a coisa empenhada se perca ou deteriore, 
devendo o preço ser depositado. O dono da coisa em-
penhada pode impedir a venda antecipada, substituin-
do-a, ou oferecendo outra garantia real idônea.

Art. 1.434. O credor não pode ser constrangido a 
devolver a coisa empenhada, ou uma parte dela, antes 
de ser integralmente pago, podendo o juiz, a reque-
rimento do proprietário, determinar que seja vendida 
apenas uma das coisas, ou parte da coisa empenhada, 
suficiente para o pagamento do credor.

Seção III 
Das Obrigações do Credor Pignoratício

Art. 1.435. O credor pignoratício é obrigado:
I – à custódia da coisa, como depositário, e a 

ressarcir ao dono a perda ou deterioração de que for 

culpado, podendo ser compensada na dívida, até a con-
corrente quantia, a importância da responsabilidade;

II – à defesa da posse da coisa empenhada e a 
dar ciência, ao dono dela, das circunstâncias que tor-
narem necessário o exercício de ação possessória;

III – a imputar o valor dos frutos, de que se apro-
priar (art. 1.433, inciso V) nas despesas de guarda e 
conservação, nos juros e no capital da obrigação ga-
rantida, sucessivamente;

IV – a restituí-la, com os respectivos frutos e 
acessões, uma vez paga a dívida;

V – a entregar o que sobeje do preço, quando a 
dívida for paga, no caso do inciso IV do art. 1.433.

Seção IV 
Da Extinção do Penhor

Art. 1.436. Extingue-se o penhor:
I – extinguindo-se a obrigação;
II – perecendo a coisa;
III – renunciando o credor;
IV – confundindo-se na mesma pessoa as qua-

lidades de credor e de dono da coisa;
V – dando-se a adjudicação judicial, a remissão 

ou a venda da coisa empenhada, feita pelo credor ou 
por ele autorizada.

§ 1o Presume-se a renúncia do credor quando 
consentir na venda particular do penhor sem reserva 
de preço, quando restituir a sua posse ao devedor, ou 
quando anuir à sua substituição por outra garantia.

§ 2o Operando-se a confusão tão-somente quanto 
a parte da dívida pignoratícia, subsistirá inteiro o pe-
nhor quanto ao resto.

DECRETO-LEI  
Nº 227, DE 28 DE FEVEREIRO DE 1967.

Dá nova redação ao Decreto-lei nº 
1.985, de 29 de janeiro de 1940. (Código 
de Minas)

....................................................................................
Art. 55. Subsistirá a Concessão, quanto aos di-

reitos, obrigações, limitações e efeitos dela decorren-
tes, quando o concessionário a alienar ou gravar, na 
forma da lei.

§ 1 º Os atos de alienação ou oneração só terão 
validade depois de averbados no livro de Registro das 
Concessões de Lavra. 

§ 1º. Os atos de alienação ou oneração só terão 
validade depois de averbados no DNPM. (Redação 
dada pela Lei nº 9.314, de 1996)

§ 2 º A concessão da lavra é indivisível e somen-
te é transmissível a quem fôr capaz de exercê-la de 
acôrdo com as disposições dêste Código. 
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§ 2º – A concessão de lavra somente é transmis-
sível a quem for capaz de exercê-la de acordo com as 
disposições deste Código. (Redação dada pela Lei nº 
7.085, de 1982)

§ 3º – As dívidas e gravames constituídos sobre 
a concessão resolvem-se com extinção desta, ressal-
vada a ação pessoal contra o devedor. (Incluído pela 
Lei nº 7.085, de 1982)

§ 4º – Os credores não têm ação alguma con-
tra o novo titular da concessão extinta, salvo se esta, 
por qualquer motivo, voltar ao domínio do primitivo 
concessionário devedor. (Incluído pela Lei nº 7.085, 
de 1982)

(Às Comissões de Assuntos Econômi-
cos; de Constituição, Justiça e Cidadania e de 
Serviços de Infra-Estrutura, cabendo à última 
a decisão terminativa.)

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
Nº 78, DE 2009

Acrescenta inciso ao art. 107 do Re-
gimento Interno do Senado Federal, para 
determinar que as audiências públicas das 
comissões permanentes sejam, preferen-
cialmente, realizadas às segundas-feiras.

O Senado Federal resolve:
Art. 1º O art. 107 do Regimento Interno do Se-

nador Federal passa a vigorar acrescido do seguinte 
inciso:

“Art. 107.  ..............................................
 ..............................................................
IV – as audiências públicas de todas as 

comissões permanentes realizar-se-ão, pre-
ferencialmente, nas segundas-feiras, a partir 
das dezesseis horas.

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

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

Justificação

O Regimento Interno do Senado Federal (RISF), 
na atual redação do art. 107, estabelece os horários 
para as reuniões ordinárias das comissões permanen-
tes, uma vez por semana.

Também prevê, o RISF, que as comissões devem 
realizar audiências públicas, para instruir as matérias 
sob apreciação ou tratar de assunto de interesse pú-
blico relevante.

De fato, as audiências públicas são importante 
instrumento de interlocução do Parlamento com a so-
ciedade, permitindo a participação direta no processo 

legislativo de segmentos interessados nas matérias 
em trâmite.

Porém, devido ao acúmulo de proposições sob 
análise nas comissões, não é recomendável que as 
audiências públicas continuem a disputar o mesmo 
espaço que as matérias em pauta para votação.

Os trabalhos das comissões temáticas vêm, ao 
longo dos últimos anos, ganhando cada vez mais 
importância no processo legislativo, principalmente 
com a atribuição de poder terminativo às suas deli-
berações.

A experiência demonstra que, com o volume e 
a importância dos trabalhos desenvolvidos, as comis-
sões permanentes não podem continuar realizando 
apenas uma reunião ordinária por semana, tanto para 
audiências públicas como para a deliberação das ma-
térias em pauta.

Com intuito de agilizar os trabalhos, propiciando 
maior produtividade às comissões e celeridade na tra-
mitação das proposições, apresentamos este projeto 
de resolução, determinando que as audiências públi-
cas ocorram, preferencialmente, às segundas-feiras, 
à tarde.

Dessa maneira, a realização de audiência pública 
não inviabilizará as reuniões ordinárias das comissões 
permanentes e nem estará em choque com as sessões 
plenárias deliberativas.

Essa é medida que corresponde aos anseios da 
sociedade e fortalece a imagem do Senado Federal 
junto á opinião pública, por resultar em celeridade no 
processo legislativo e demonstrar maior empenho no 
encaminhamento das proposições.

Sala das Sessões, – Senadora Rosalba Ciarlini.

LEGISLAÇÃO CITADA

REGIMENTO INTERNO DO SENADO FEDERAL

Art. 107. As reuniões das comissões permanen-
tes realizar-se-ão: 

I – se ordinárias, semanalmente, durante a sessão 
legislativa ordi nária, nos seguintes dias e horários:

a) Comissão de Assuntos Econômicos: às terças-
feiras, dez horas;

b) Comissão de Serviços de Infra-Estrutura: às 
terças-feiras, quatorze horas;

c) Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia: às quartas-feiras, dez horas;

d) Comissão de Assuntos Sociais: às quintas-
feiras, onze horas e trin ta minutos;

e) Comissão de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional: às quintas-feiras, dez horas;

f) Comissão de Educação: às quartas-feiras, onze 
horas e trinta minutos;
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g) Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Con-
sumidor e Fiscaliza ção e Controle: às terças-feiras, 
onze horas e trinta minutos;

h) Comissão de Direitos Humanos e Legislação 
Participativa: às terças-feiras, doze horas;

i) Comissão de Desenvolvimento Regional e Tu-
rismo: às quartas-feiras, quatorze horas;

j) Comissão de Agricultura e Reforma Agrária: às 
quintas-feiras, doze horas.

II – se extraordinárias, mediante convocação es-
pecial para dia, horá rio e fim indicados, observando-
se, no que for aplicável, o disposto neste Regimento 
sobre a convocação de sessões extraordinárias do 
Senado; 

III – as comissões parlamentares de inquérito 
reunir-se-ão em horário diverso do estabelecido para 
o funcionamento das Comissões Permanentes.

Parágrafo único. Em qualquer hipótese, a reunião 
de comissão per manente ou temporária não poderá 
coincidir com o tempo reservado à Ordem do Dia das 
sessões deliberativas ordinárias do Senado. (NR) 

O SR. PRESIDENTE (João Pedro. Bloco/PT – AM) 
– Os projetos que acabam de ser lidos serão publica-
dos e remetidos às Comissões competentes.

O SR. PRESIDENTE (João Pedro. Bloco/PT – 
AM) – A Presidência comunica ao Plenário a abertu-
ra de prazo de cinco dias úteis, perante a Mesa, para 
recebimento de emendas ao Projeto de Resolução 
nº 78, de 2009, lido anteriormente, nos termos do art. 
235, II, “a”, do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (João Pedro. Bloco/PT – AM) 
– O Senhor Presidente da República adotou, em 20 
de novembro de 2009, e publicou no dia 23 do mesmo 
mês e ano, a Medida Provisória nº 471, de 2009, que 
“altera as Leis nºs 9.440, de 14 de março de 1997, e 
9.826, de 23 de agosto de 1999, que estabelecem in-
centivos fiscais para o desenvolvimento regional”.

Nos termos dos §§ 2º, 3º e 7º do art 2º da Resolução 
nº 1, de 2002 –CN, está assim constituída a Comissão 
Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria:

SENADORES

Titulares Suplentes

Bloco da Minoria (DEM/PSDB)

Arthur Virgílio (PSDB) Lúcia Vânia (PSDB)
José Agripino (DEM) Antonio Carlos Júnior (DEM)
Alvaro Dias (PSDB) Cícero Lucena (PSDB)
Raimundo Colombo (DEM) Rosalba Ciarlini (DEM)
Bloco da Maioria (PMDB/PP)
Renan Calheiros (PMDB) Wellington Salgado de Oliveira (PMDB)
Francisco Dornelles (PP) Paulo Duque (PMDB)
Valdir Raupp (PMDB) Almeida Lima (PMDB)

Bloco de Apoio ao Governo  
(PT/PR/PRB/PSB/PCdoB)

Aloizio Mercadante (PT) Marcelo Crivella (PRB)
João Ribeiro (PR) Inácio Arruda (PCdoB)
Antonio Carlos Valadares (PSB) Renato Casagrande (PSB)

PTB

Gim Argello Sérgio Zambiasi 

PDT

Osmar Dias Cristovam Buarque

PSOL*

José Nery

* Rodízio nos termos do § 3º do art. 2º da Resolução nº 1, de 2002-
CN

DEPUTADOS

Titulares Suplentes

Bloco (PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB)

Henrique Eduardo Alves (PMDB) Carlos Willian (PTC)
Cândido Vaccarezza (PT) Vinícius Carvalho (PTdoB)
Mário Negromonte (PP) Mendes Ribeiro Filho (PMDB)
Sandro Mabel (PR) Anselmo de Jesus (PT)
Jovair Arantes (PTB) Benedito de Lira (PP)
Hugo Leal (PSC) Lincoln Portela (PR)

Bloco (PSDB/DEM/PPS)

José Aníbal (PSDB) Paulo Bornhausen (DEM)
Ronaldo Caiado (DEM) Arnaldo Jardim (PPS)
Fernando Coruja (PPS) Bruno Araújo (PSDB)
Duarte Nogueira (PSDB) Abelardo Lupion (DEM)

Bloco (PSB/PDT/PCdoB/PMN/PAN)

Márcio França (PSB) Daniel Almeida (PCdoB)
Dagoberto (PDT) Fábio Faria (PMN)

PRB*

Cleber Verde

* Rodízio nos termos do § 3º do art. 2º da Resolução nº 1, de 2002-
CN

A Presidência comunica que, de acordo com o § 
7º do art. 2º da Resolução nº 1, de 2002-CN, é o se-
guinte o calendário para a tramitação da matéria:

– Publicação no DO: 23-11-2009 
– Designação da Comissão: 24-11-

2009(SF)
– Instalação da Comissão: 
– Emendas: até 29-11-2009 (6 dias após 

a publicação)
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– Prazo na Comissão: 23-11-2009 a 6-12-
2009(14º dia)

– Remessa do processo à CD: 6-12-
2009

– Prazo na CD: de 7-12-2009 a 20-12-
2009 (15º ao 28º dia) 

– Recebimento previsto no SF: 20-12-
2009

– Prazo no SF: de 21-12-2009 a 13-2-
2010 (42º dia)

– Se modificado, devolução à CD: 13-
2-2010

– Prazo para apreciação das modifica-
ções do SF, pela CD: de 14-2-2010 a 16-2-2010 
(43º ao 45º dia)

– Regime de urgência, obstruindo a pauta 
a partir de: 17-2-2010 (46º dia)

– Prazo final no Congresso: 3-3-2010

O SR. PRESIDENTE (João Pedro. Bloco/PT – 
AM) – A Presidência recebeu do Tribunal de Contas 
da União os Avisos nºs:

– 1.626 – Seses – TCU – Plenário, de 2009, e 
– 1.666 – Seses – TCU – Plenário, de 2009
Os Avisos vão à Comissão Mista de Planos, Or-

çamentos Públicos e Fiscalização.
Será feita comunicação à Câmara dos Deputa-

dos.

São os seguintes os Avisos:

Aviso nº 1.626-Seses-TCU-Plenário

Brasília, 16 de novembro de 2009

Excelentíssimo Senhor Presidente do Congres-
so Nacional,

Em aditamento ao Aviso nº 1.598-Seses-TCU-
Plenário, de 11-11-2009, encaminho a Vossa Exce-
lência, inteiro teor do Relatório de Levantamento Ope-
racional (fls. 164/251 do Volume Principal), a que se 
refere o subitem 9.3 do Acórdão nº 2.642/2009 – TCU 
– Plenário prolatado nos autos do processo nº TC-004
.694/2009-1.

Respeitosamente, – Ubiratan Aguiar, Presi-
dente.
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O SR. PRESIDENTE (João Pedro. Bloco/PT – 
AM) – Sobre a mesa, ofício que passo a ler.

É lido o seguinte:

Solicito que seja cancelado o Requerimento para 
a realização de Sessão Solene comemorativa dos cin-
quenta anos da Revolução Cubana, no dia 1º  de de-
zembro de 2009, pois infelizmente a mesma não será 
possível ser realizada.

Sala de sessões,  de    de 2009. – Senador 
João Pedro, PT/AM, – Deputada Vanessa Grazzio-
tin, PCdoB/AM.

O SR. PRESIDENTE (João Pedro. Bloco/PT – AM) 
– O ofício que acaba de ser lido vai à publicação.

Sobre a mesa, ofício da Liderança do PDT que 
passo a ler.

É lido o seguinte:

Ofício nº 81/2009-LPDT

Brasília, 24 de novembro de 2009

Excelentíssimo Senhor
Senador José Sarney
Presidente do Senado Federal
Nesta

Senhor Presidente,
Tenho a honra de comunicar a Vossa Exce-

lência que foi designado, a partir desta data, o 
Senhor Acir Gurgacz, para integrar como titular, a 
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos 
e Fiscalização, em substituição ao Senador Cris-
tovão Buarque,

Ao ensejo renovo a Vossa Excelência protesto 
de elevada estima e consideração. – Senador Osmar 
Dias, Líder do PDT.
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OF. nº 316/2009-PRES/CAS

Brasília, 18 de novembro de 2009

Excelentíssimo Senhor
Senador José Sarney
DD. Presidente do Senado Federal
Senado Federal

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que esta Comis-

são aprovou, em turno único, o Substitutivo ao Projeto 
de Lei do Senado nº 416, de 2009, que “Altera a Lei 
nº 10.972, de 2 de dezembro de 2004, para assegu-
rar meios para o tratamento profilático dos pacientes 
portadores de coagulopatias congênitas (hemofilias)”, 
de autoria do Senador Marconi Perillo.

A matéria será incluída na pauta da próxima 
reunião, para apreciação em turno suplementar, nos 
termos do disposto no art. 282, combinado com o art. 
92 do Regimento Interno do Senado Federal.

Atenciosamente, – Senadora Rosalba Ciarlini, 
Presidente da Comissão de Assuntos Sociais.

O SR. PRESIDENTE (João Pedro. Bloco/PT – AM) 
– O ofício que acaba de ser lido vai à publicação.

O SR. PRESIDENTE (João Pedro. Bloco/PT – AM) 
– A Presidência recebeu o Ofício nº 316, de 2009, da 
Comissão de Assuntos Sociais, comunicando a apro-
vação de Substitutivo ao Projeto de Lei do Senado 
nº 416, de 2009.

Com referência ao expediente mencionado, a 
Presidência comunica ao Plenário que ao Substitutivo 
ao Projeto de Lei da Câmara nº 416, de 2009, pode-
rão ser oferecidas emendas até o encerramento da 
discussão, no turno suplementar, perante a Comissão 
de Assuntos Sociais.

O SR. PRESIDENTE (João Pedro. Bloco/PT – 
AM) – Os Srs. Senadores Marconi Perillo, Alvaro Dias, 
Romero Jucá e a Srª Senadora Patrícia Saboya envia-
ram discursos à Mesa, que serão publicados na forma 
do disposto no art. 203 combinado com o Inciso I e §2º 
do art. 210, do Regimento Interno.

S. Exªs serão atendidos.
O SR. MARCONI PERILLO (PSDB – GO. Sem 

apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, a história do Jiu-jitsu no Brasil con-
funde-se com a história de Hélio Gracie, patriarca da 
família Gracie, e com a dedicação que esse paraense 
de nascimento teve no desenvolvimento de um estilo 
de luta único.

Hélio Gracie, que morreu aos 95 anos de idade, 
desenvolveu uma técnica baseada na alavanca e pos-
sibilitava a lutadores mais fracos fisicamente serem efi-
cientes ao combater adversários mais fortes, mesmo 
em condições desfavoráveis.

O curioso na história de Hélio Gracie é a ori-
gem da técnica que encantou a tantos atletas e foi de 
fundamental importância para difusão do Jiu-jitsu em 
todo o mundo.

O japonês Mitsuyo Maeda trouxe o jiu-jitsu para o 
Brasil em 1914, onde desembarcou no Pará e recebeu 
ajuda de Gastão Gracie para se estabelecer. 

Maeda ensinou a Carlos Gracie as técnicas do 
combate. Carlos, por sua vez, ensinou a arte a seus 
irmãos, quando a família já havia se mudado para o 
Rio de Janeiro. 

Pois bem, um dos irmãos, exatamente o saudoso 
Hélio Gracie, a quem homenageamos nesta Sessão 
Solene, devido a problemas de saúde e ao corpo fran-
zino, não podia praticar as lutas. 

Hélio tem vertigens, desmaios e problemas nas 
articulações. Assim, é proibido de praticar jiu-jítsu, mas 
assiste a todas as aulas e depois de um ano se torna 
excelente professor teórico. 

A mão do destino havia colocado uma estrela no 
firmamento para fazer Hélio Gracie brilhar. Assim, aca-
ba por ter a oportunidade de praticar quando o irmão 
se atrasa para uma aula. 

Recebe infindáveis elogios. Era a luz e a opor-
tunidade que Hélio precisava para começar a colocar 
em prática a primorosa técnica de combate que havia 
desenvolvido. 

Isso foi de tal sorte importante para o Jiu-jitsu 
no Brasil e no mundo que essa modalidade viria a ser 
considerada a mais eficiente arte marcial. 

Hélio Gracie luta pela primeira vez aos 17 anos 
contra o boxeador Antônio Portugal e vence em 30 
segundos. 

A disputa mais longa da história também é vencida 
por Hélio Gracie, contra o ex-aluno Valdemar Santana, 
com duração de 3h45. 

É, também, o querido Prof. Hélio Gracie que vai 
se tornar o primeiro ocidental a derrotar um japonês, 
em 1932. 

Sem dúvida, o Jiu-jitsu jamais teria a expressão 
que obteve no Brasil e no mundo, sem a mão de Hé-
lio Gracie, este neto de diplomata e descendente de 
escoceses, a quem homenageamos nesta Sessão 
Solene.

Muito obrigado!
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, como se-

gundo assunto, o Senado é a Casa de Rui Barbosa e, 
como tal, tem-se distinguido pelo esforço diuturno em 
debater e aprovar proposições capazes de regular o 
cotidiano da vida nacional pautado pelos princípios do 
Estado de Direito.

Em seu espírito grandioso, Rui Barbosa encantou-
se com a Exposição Universal de Londres, em 1851, e 
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conseguiu perceber no ensino do desenho e da arte o 
poder de operar transformação do mundo, sem o der-
ramamento de uma gota de sangue.

De fato, a arte tem em si um inigualável poder de 
transformar o espírito de quem a produz e de quem a 
aprecia, porque, nas múltiplas formas de manifestações, 
traz uma linguagem universalista, que congrega o ser 
humano em torno do valor estético e da emoção.

Sem dúvida a arte ajuda o homem a crescer, 
porque o faz mais humano, compreensível e aberto à 
percepção de outrem. Exatamente por isso, a mostra 
Artistas Brasileiros 2009 tem um valor singular para 
esta Casa, que busca sintonia permanente com as 
manifestações culturais do povo brasileiro em todas 
as unidades da Federação.

Os mais de cinqüenta artistas plásticos que partici-
pam desta quinta edição da Exposição Artistas Brasileiros 
(Novos Talentos – Pinturas), numa realização conjunta 
da Secretaria de Relações Públicas, do Programa Sena-
do Cultural e da Comissão Especial Curadoria de Artes 
Plásticas do Senado, decerto representam a expressão 
ampla, legítima e democrática da arte em todos os nossos 
estados, sobretudo porque cada Senador foi convidado 
a escolher um dos expositores aqui presentes.

Temos certeza de que esta mostra será marcada 
pelo sucesso absoluto e trará à Casa de Rui um brilho 
inigualável, caracterizado pelo colorido, traços e con-
tornos exuberantes de cada uma das telas apresen-
tadas. Desejamos que todos possam desfrutar deste 
momento especial para o Senado Federal.

Muito obrigado!
Sr. Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, como terceiro 

assunto, gostaria de falar sobre o II Concurso de Reda-
ção do Senado Federal, que nos traz, este ano, o tema 
“Muito Prazer, sou cidadão de uma República chamada 
Brasil” revela-se como um incentivo ao hábito de leitura 
e produção textual para nossos jovens, que precisam ser 
diuturnamente guiados ao caminho das letras.

O tema não poderia ser mais oportuno num mo-
mento em que o Brasil e a América Latina completam 
as primeiras duas décadas de reconstrução da demo-
cracia e do pleno Estado de Direito.

Sem dúvida, se o desejo for enraizar os valores 
democráticos e republicanos em nossa sociedade, será 
necessário construir um novo paradigma educacional 
que incentive, das mais diversas formas, a leitura como 
mecanismo de acesso ao conhecimento e a escrita 
como expressão do pensamento crítico. 

Lamentavelmente, levantamento do Instituto Paulo 
Montenegro, do Ibope, em pesquisa realizada para es-
tabelecer o Índice Nacional de Analfabetismo Funcional 
(INAF), mostra que 3 em cada 4 brasileiros podem ser 

considerados analfabetos funcionais, ou seja, não con-
seguem utilizar a leitura e a escrita na vida cotidiana.

À evidência, esse índice alarmante tem impli-
cações significativas na capacidade de cada cidadão 
exercer de forma plena seus direitos e garantias pre-
conizados pela Carta Cidadão de 1988. Isso porque 
o analfabetismo é a pior das trevas.

Incentivar a leitura, portanto, é promover a cons-
trução de uma sociedade mais consciente de seus di-
reitos e obrigações; é fortalecer as regras do “jogo da 
democracia”, título da redação de Simone Maria Gatto, 
primeira colocada e aluna da Escola Estadual de En-
sino Médio Prof. Wilson Luiz Maccarini, da cidade de 
Casca no Rio Grande do Sul.

Além da primeira, da segunda e da terceira colocada 
no concurso deste ano, o Senado recebeu os finalistas de 
cada um dos 27 estados do Brasil, entre os quais, des-
taco a pessoa de Matheus de Oliveira Mendonça Rosa, 
finalista do Estado de Goiás e estudante do Colégio Es-
tadual Jandira Bretãs Quinan, em Vianópolis.

Nós desejamos que as premiações ofertadas no 
concurso, juntamente com o maravilhoso gosto de escre-
ver, sirvam de incentivo para todos os finalistas e partici-
pantes desenvolverem o potencial de cada um e busca-
rem as realizações pessoais e profissionais. Esperamos 
que a semente plantada pelo II Concurso de Redação do 
Senado Federal faça florescer em todos a inspiração e a 
motivação de nossos grandes mestres da literatura.

Que os jovens premiados possam cultivar e explo-
rar o Machado de Assis, o Graciliano Ramos, o Guima-
rães Rosa, o Jorge Amado, enfim, o Senhor das Letras 
que começa a brotar no coração de cada um.

Parabéns a todos e, em particular, à Dra. Julia-
na Maria Guaracy Rebelo, Diretora da Secretaria de 
Relações Públicas do Senado Federal, responsável 
pelo concurso.

Muito obrigado!
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Sem apa-

nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, ocupo a tribuna neste momento para fa-
zer o registro da matéria intitulada, “A CPMI do MST”, 
publicada pelo jornal O Estado de S. Paulo, em sua 
edição de 24 de setembro de 2009.

A matéria destaca que o Democrata protocolou no 
Senado um requerimento para a criação da Comissão 
Parlamentar de Inquérito (CPMI) destinada a investigar os 
repasses de recursos públicos ao Movimento dos Sem-
Terra (MST). Não era sem tempo e os parlamentares de-
monstraram sensibilidade para a importância do assunto, 
tanto que foram obtidas 192 assinaturas na Câmara dos 
Deputados, bastariam 171 e 34 no Senado, quando bas-
tariam 27. Segundo a reportagem, foi descoberta a fonte 
de financiamento das invasões, ocupações, e outras ativi-
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dades criminosas, revelando que o MST montou, controla 
e tem a seu dispor uma gigantesca e intrincada rede de 
abastecimento e distribuição de recursos públicos e pri-
vados, que transitam por dezenas de ONGs. 

Sr. Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, como se-
gundo assunto gostaria de fazer o registro da matéria 
intitulada, “‘Mídia é inimiga das instituições’, diz Sar-
ney”, publicada pelo jornal O Estado de S. Paulo, em 
sua edição de 16 de setembro de 2009.

A matéria destaca que presidente do Senado, 
José Sarney (PMDB-AP), afirmou, durante solenidade 
em comemoração ao dia Internacional da Democracia, 
que “a mídia passou a ser uma inimiga do Congresso, 
uma inimiga das instituições representativas.” 

Sr. Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, como ter-
ceiro assunto, desejo, neste momento, fazer o registro 
da matéria intitulada, “PF ouvirá assentado sobre verba 
de R$5 mi”, publicada pelo jornal O Estado de S. Paulo, 
em sua edição de 19 de agosto de 2009.

A matéria destaca que a Policia Federal vai ouvir 
o assentado Sebastião Batista de Carvalho, ligado ao 
movimento dos Sem-Terra (MST) e que, desde o final 
do ano passado, é presidente do Instituto de Orientação 
Comunitária e Assistência Rural (Inocar). A empresa 
com sede em Itapeva, no sudoeste do estado de São 
Paulo, recebeu quase R$5 milhões do governo federal 
para fazer o georreferenciamento de imóveis rurais.

Sr. Presidente, requeiro que as matérias acima 
citadas sejam consideradas parte integrante deste pro-
nunciamento, para que passem a constar dos Anais 
do Senado Federal.

Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado.

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE 
O SR. SENADOR ALVARO DIAS EM SEU 
PRONUNCIAMENTO.

(Inseridos nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Sem apanha-
mento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Se-
nadores, a Confederação Nacional da Indústria acaba 
de rever suas previsões para o desempenho da eco-
nomia brasileira no ano em curso. De acordo com o 
Informe Conjuntural daquela entidade, em sua edição 
do terceiro trimestre, divulgada no último dia 30, o 
Produto Interno Bruto, para o qual se previa até então 
uma retração de 0,4%, deverá ter crescimento zero, 
igualando-se ao resultado do ano passado, na estima-
tiva daquela instituição. 

Essa, Sr. Presidente, é uma previsão auspiciosa, 
que se soma a outros indicativos veiculados pela mídia, 
com base em dados e informações de órgãos oficiais, 
de que o Brasil vem superando a grave crise financeira 
internacional. Na análise da CNI, o fortalecimento do 
mercado interno foi decisivo para o enfrentamento da 
crise, que, se não está ainda superada, vem perdendo 
fôlego, e mais rapidamente nos países emergentes do 
que nos países ricos. 

O consumo das famílias, de acordo com a CNI, 
superou os impactos da crise e atingiu nível recorde, 
se considerado dessazonalizado, ou seja, sem os efei-
tos sazonais e de calendário. Não há dúvida de que 
esse maior consumo das famílias se deve, em grande 
parte, às políticas públicas de transferência de renda, 
especialmente o Bolsa Família. Além desse, outros 
fatores vêm contribuindo para a reação da economia 
brasileira, como o aumento da massa salarial e a ex-
pansão do crédito para as pessoas físicas. 

Essas ponderações coincidem, Senhor Presiden-
te, Senhoras e Senhores Senadores, com a divulga-
ção, pela CNI, do seu Relatório Anual 2008, no qual 
se destacam as medidas implementadas pelo setor 
– o mais afetado da economia nacional – para vencer 
esse momento crítico. O relatório da CNI chama a aten-
ção para a ocorrência de dois períodos distintos, em 
2008, no que respeita ao desempenho da economia: 
os três primeiros trimestres, que apresentaram ritmo 
de intensificação da economia e apontavam para uma 
expansão total de 6,4% em comparação com o mes-
mo período de 2007; e o último trimestre, que revelou 
todo o impacto da crise internacional sobre a economia 
brasileira, e que levou o PIB a recuar 3,6% em relação 
ao trimestre anterior. Apesar disso, o crescimento do 
ano foi de 5,1% em comparação com 2007, superior 
ao crescimento mundial de 3,8%. 

A queda do PIB naquele último trimestre foi in-
fluenciada principalmente pela indústria, bastando 
dizer que o PIB industrial recuou 7,2%. Entretanto, o 
emprego no setor não foi afetado, fechando 2008 com 
uma taxa de 6,8% – apenas 0,6% menor que o índice 
de dezembro de 2007. 

A manutenção da atividade produtiva e o fortaleci-
mento da economia, em que pesem as boas notícias di-
vulgadas recentemente, exigem, de acordo com a CNI, 
a implementação de uma reforma tributária que possa 
adequar nosso sistema de arrecadação aos padrões 
internacionais. Essa medida poderá evitar o compro-
metimento da capacidade de expansão das empresas 
e estimular as exportações e os investimentos, além de 
reduzir o elevado grau de informalidade da economia. 
A CNI propõe, também, reduzir os gastos correntes 
do governo e privilegiar os investimentos públicos em 
infra-estrutura; aperfeiçoar o marco regulatório do meio 
ambiente; reduzir os encargos e a insegurança jurídi-
ca nos contratos de trabalho; e promover a agenda da 
produtividade e da inovação. 

O Relatório 2008 da Confederação Nacional das 
Indústrias traz outras observações de grande interesse 
para os empresários do setor, para o setor produtivo 
em geral, para os economistas e para os formulado-
res das políticas públicas. Além de destacar a compe-
titividade do setor e a diversificação do nosso parque 
industrial, a publicação traz informações importantes 
para todos os que almejam o incremento da produti-
vidade, a inovação tecnológica e o desenvolvimento 
sustentável.

Muito obrigado! 
A SRª PATRÍCIA SABOYA (PDT – CE. Sem 

apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores,

DISCURSO SOBRE A NOVA LEI DE ADOÇÃO

Senhor Presidente,
Senhoras e Senhores Senadores,
Ocupo esta tribuna hoje para falar de um assun-

to de grande relevância para as crianças e as famílias 
brasileiras. Refiro-me à Nova Lei Nacional de Adoção, 
que nasceu de um projeto de minha autoria. A Nova 
Lei foi eleita pelos jornalistas que acompanham as ati-
vidades da Câmara e do Senado como a melhor con-
tribuição do Parlamento em 2009, segundo o Prêmio 
Congresso em Foco.

A CPI da Pedofilia do Senado e a proposta que 
acelera o divórcio foram outras duas iniciativas des-
tacadas pelos profissionais da imprensa no Prêmio 
Congresso em Foco 2009. Gostaria de ressaltar aqui 
que, no final de 2008, apresentei projeto de lei pre-
vendo a realização do divórcio pela internet nos casos 
consensuais e em que não há filhos menores de idade 
envolvidos. A proposta foi aprovada por unanimidade 
pelo Senado e agora está na Câmara dos Deputa-
dos. A medida visa desburocratizar os processos de 
separação e divórcio, facilitando, assim, a vida dos ci-
dadãos brasileiros.
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A Nova Lei Nacional de Adoção tramitou por qua-
se cinco anos no Congresso Nacional. Foi finalmente 
aprovada em julho deste ano, sendo sancionada pelo 
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva em agosto. No 
último dia 3 de novembro, a lei entrou em vigor. Trata-
se, sem dúvida, de um instrumento que vai beneficiar 
milhares de crianças e adolescentes brasileiros que 
sonham e têm direito a uma convivência familiar sau-
dável e feliz.

Percorremos um longo caminho até chegar ao 
texto que entrou em vigor neste mês. O tema Foi in-
tensamente discutido tanto na Câmara quanto no Se-
nado com juízes e promotores da área da infância e da 
juventude, representantes do governo federal, OBGs, 
organismos internacionais e grupos de apoio à adoção. 
Portanto, a nova lei nasceu de um rico debate com a 
sociedade brasileira.

Focado no direito à convivência familiar, já previs-
to pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), o 
texto avança ao estabelecer que o Poder Público es-
gote todos os recursos para reinserir as crianças em 
suas famílias de origem. E aqui temos outra importante 
conquista: a lei introduz o conceito de família exten-
sa, que compreende os diversos graus de parentesco. 
Se a criança não puder voltar a viver com seus pais, 
poderá ser acolhida por parentes próximos como tios, 
avós ou primos.

Senhor Presidente,
Senhoras e Senhores Senadores,
Para que essas tentativas de reinserção das 

crianças em seus lares de origem sejam bem-suce-
didas, é de fundamental importância que o Poder Pú-
blico ofereça instrumentos concretos para que essas 
famílias tenham condições de se reestrutura, afetiva 
e financeiramente. Nesse sentido, devem ser adota-
das políticas públicas de fortalecimento das famílias, 
que englobem geração de emprego e renda, além de 
assistência psicológica e social.

Em conversa com o chefe de gabinete do presi-
dente Lula, Gilberto Carvalho, no primeiro semestre 
deste ano, sugeri que o governo federal priorizasse a 
inclusão dessas famílias em programas sociais como o 
Bolsa-Família e o Minha Casa, Minha Vida. Atualmen-
te, existem cerca de 80 mil crianças e adolescentes 
vivendo em abrigos – a maioria está ali em virtude de 
sua situação econômica.

Apesar de conceber a adoção como uma me-
dida excepcional, a nova lei dá importantes passos 
para torná-la mais ágil, evitando que tantos meninos 
e meninas permaneçam anos a fio nos abrigos sem 
perspectivas de ter uma família. O texto modifica di-
versos prazos. Prevê, por exemplo, que a situação de 
crianças e adolescentes que estejam em instituições 

públicas ou em famílias acolhedoras seja reavaliada a 
cada seis meses, devendo o juiz, com base no relatório 
elaborado por uma equipe multidisciplinar, decidir pela 
possibilidade de reintegração familiar ou colocação 
para adoção. E esses processos devem ser resolvidos 
em até dois anos.

Ou seja: o Estado brasileiro tem o prazo máximo 
de dois anos para resolver o destino desses meninos 
e meninas. Trata-se de um avanço importante, embora 
muitos especialistas considerem que o período de dois 
anos ainda é longo demais. Mas podemos considerar 
a fixação de prazos como uma conquista porque antes 
da nova lei não havia determinação de tempo máximo 
para a duração da medida de acolhimento em abrigos, 
o que acarretava a permanência de crianças e adoles-
centes nessas instituições por extensos períodos.

Senhor Presidente,
Senhoras e Senhores Senadores,
A lei estabelece também a criação e a implemen-

tação de um cadastro nacional e de cadastros esta-
duais de crianças e adolescentes em condições de 
serem adotados e de pessoas ou casais habilitados à 
adoção. A proposta prevê ainda que a autoridade ju-
diciária terá de providenciar, no prazo de 48 horas, a 
inscrição das crianças e adolescentes em condições 
de serem adotados que não tiveram colocação familiar 
na comarca de origem, e das pessoas ou casais que 
tiveram deferida sua habilitação à adoção nos cadas-
tros estaduais e nacional.

Fizemos questão de priorizar a adoção por brasi-
leiros. Mas prevemos na lei um cadastro de pessoas ou 
casais residentes fora do País interessados em adotar, 
que só será consultado caso não haja brasileiros ap-
tos. Em relação à adoção internacional, aumentamos 
de 15 para 30 dias, o período do estágio de convênios 
entre a criança e os candidatos a pais, esperando desta 
forma, contribuir para o estreitamento dos laços entre 
quem vai ser adotado e os postulantes estrangeiros, 
ainda em território brasileiro. Também reforçamos no 
texto o preceito do ECA de que grupos de irmãos se-
jam colocados sob adoção, tutela ou guarda da mes-
ma família substituta, evitando assim, o rompimento 
definitivo dos vínculos fraternais.

Outro ponto importante é a exigência de prepa-
ração prévia dos pais adotivos e de acompanhamento 
familiar pós-acolhimento em caso de adoção interna-
cional. A adoção costuma ser um processo complexo. 
Por isso é de fundamental importância que a futura fa-
mília e a criança estejam preparadas emocionalmente 
para a nova realidade que vão vivenciar.

A nova lei prevê, também, a hipótese de a criança 
ser ouvida, sempre que possível, por equipe interpro-
fissional, respeitando, é claro, seu estágio de desenvol-
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vimento e grau de compreensão sobre as implicações 
da medida. Tratando-se de maior de 12 anos, será ne-
cessário seu consentimento, colhido em audiência.

É importante destacar que todas essas medidas 
deverão facilitar bastante os processos. A nova lei traz, 
com certeza, luz e esperança para milhares de crianças 
que querem ter um lar e para as famílias que aguardam 
ansiosamente a chegada de um novo filho.

Mas é fundamental lembrar que no Brasil, muitas 
vezes a adoção pode levar um período longo demais 
porque a grande maioria das pessoas prefere crianças 
menores de dois anos, brancas e do sexo feminino.

Para resolver essa questão, Senhoras e Senhores 
Senadores, precisamos investir em campanhas públi-
cas maciças de sensibilização da população. Afinal, a 
adoção é um gesto supremo de amor. E o amor não 
precisa ter idade, sexo, etnia ou raça.

DISCURSO SOBRE OS 20 ANOS  
DA CONVENÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA

Senhor Presidente,
Senhoras e Senhores Senadores
Na última sexta-feira, dia 20 de novembro, a 

Convenção sobre os Direitos da Criança completou 20 
anos de idade. Aprovada pela Assembléia Geral das 
Nações Unidas em 1989, a Convenção é o tratado in-
ternacional sobre direitos humanos mais reconhecido 
da história. Ela foi ratificada por 193 países. E o Brasil 
foi uma das primeiras nações a aderir a esse impor-
tante documento.

Menos de um ano depois da aprovação da Con-
venção pela ONU, no Brasil tivemos outra significati-
va vitória. Em outubro de 1990, entrava em vigor uma 
das leis mais avançadas do mundo no que se refere 
aos direitos infanto-juvenis: o Estatuto da Criança e 
do Adolescente (ECA), inspirado nos preceitos da 
Convenção.

Nas últimas duas décadas, tivemos grandes avan-
ços na luta contra as violações dos direitos de crianças 
e adolescentes ao redor do mundo.

Segundo a representante do Unicef no Brasil, 
Marie-Pierre Poirier, no decorrer desses 20 anos, os 54 
artigos do documento contribuíram para transformar a 
maneira como as crianças são tratadas e vistas pelos 
governantes e pela sociedade em geral.

Diz Marie-Pierre: “Em todo o mundo, a Convenção 
influenciou a construção de mais de 70 novas legisla-
ções nacionais específicas sobre os direitos da infância 
e da adolescência, como o Estatuto da Criança e do 
Adolescente brasileiro; promoveu a criação de políticas 
públicas voltadas para essa faixa etária; e promoveu 
importantes progressos no que diz respeito à sobrevi-

vência e ao desenvolvimento infantil, ao acesso a uma 
educação de qualidade e à participação social. Hoje a 
criança passou, de fato, a ser um sujeito de direitos”.

O Unicef aproveitou a celebração do aniversário 
de 20 anos da Convenção sobre os Direitos da Crian-
ça e divulgou, em Nova York, na última sexta-feira, um 
consistente relatório a respeito das conquistas e dos 
desafios nessa batalha diária por melhores condições 
de vida para todos os meninos e meninas do mundo.

De acordo com o Unicef, entre os principais avan-
ços estão a redução da mortalidade infantil, o aumento 
do aleitamento materno exclusivo durante seis meses, 
a ampliação da cobertura vacinal e o maior acesso à 
educação.

O número anual de mortes de crianças menores 
de cinco anos no mundo diminuiu de 12,5 milhões, em 
1990, para aproximadamente 9 milhões, em 2008, re-
presentando mais de 28% de redução. A cobertura da 
vacina DTP3 – que protege a criança da difteria, da 
coqueluche e do tétano – passou de 75%, em 1990, 
para 81%, em 2007. O número de crianças fora da 
escola caiu de 115 milhões, em 2002, para 101 mi-
lhões, em 2007.

O relatório também traz alguns importantes aler-
tas e apresenta os principais desafios para que a Con-
venção realmente seja uma realidade na vida de cada 
criança e de cada adolescente. Cerca de 2,5 bilhões 
de pessoas ainda não tem acesso a instalação de sa-
neamento adequadas.

Segundo o Unicef, 148 milhões de crianças com 
menos de cinco anos que vivem nos países em desen-
volvimento estão com peso abaixo de esperado para 
sua idade. Em torno de 100 milhões de crianças estão 
fora da educação primária, sendo a maioria delas meni-
nas. Quatro milhões de recém-nascidos morrem antes 
de completar o primeiro mês de vida. Dois milhões de 
crianças com menos de 15 anos vivem com HIV.

Senhor Presidente,
Senhoras e Senhores Senadores,
Os especialistas são unânimes em dizer que para 

enfrentar esses obstáculos precisamos de mais esfor-
ços dos governantes no sentido da redução das desi-
gualdades. Desigualdades que impedem que todas as 
crianças tenham acesso a educação, saúde, moradia 
digna, esporte, cultura e laser de qualidade.

Segundo o Unicef, entre os fatores que privam 
crianças e adolescentes dos direitos garantidos pela 
Convenção estão o local em que vivem, a questão de 
gênero, as diferenças entre a zona rural e a urbana, 
o nível educacional dos País, sobretudo da mãe, a 
existência de algum tipo de deficiência e a condição 
de minoria étnica.
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Alguns dados apresentados pelo Unicef são es-
tarrecedores. Vamos a eles: a mortalidade infantil entre 
os pobres é quase duas vezes mais elevada do que 
entre os ricos em mais da metade dos 90 países que 
tem dados suficientes para essa medição; o baixo peso 
é mais do que o dobro entre as crianças pobres dos 
países em desenvolvimento; a prevalência do HIV en-
tre as mulheres jovens da África Oriental e Meridional 
é três vezes mais elevada do que entre os homens 
jovens; a alfabetização entre os homens jovens é 1,2 
vez mais do que entre as mulheres nos países menos 
desenvolvidos; o índice de registro civil de nascimen-
to é duas vezes maior nas zonas urbanas do que nas 
zonas rurais.

Senhor Presidente.
Senhora e Senhores Senadores,
No Brasil, os desafios para melhorar a qualidade 

de vida de nossas crianças e adolescentes também 
são imensos. É evidente que já conseguimos signifi-
cativas vitórias nessa cruzada. O relatório do Unicef 
destaca, por exemplo, que fomos um dos primeiros 
países a ratificar a Convenção e um dos exemplos de 
Nações que internalizaram os conceitos do documen-
to na legislação nacional, com a aprovação do ECA. 
O relatório resalta ainda algumas de nossas políticas 
públicas de redução da pobreza e das desigualdades, 
como o Bolsa Família.

Mostra também que o Brasil tem realizado gran-
des avanços no que se refere à sobrevivência infantil. 
O País está no grupo das 25 nações – de um universo 
de 196 analisadas – que mais avançaram na redução 
da mortalidade de crianças menores de cinco anos 
de idade.

Desde 1990 houve uma redução de 61% neste 
índice, chegando a 22 mortes para cada mil nascidos 
vivos em 2008. Seguindo essa tendência, a mortalida-
de de crianças menores de um ano também teve uma 
expressiva redução de 60%, ficando em 18 óbitos para 
cada mil nascidos vivos.

No entanto, precisamos avançar muito mais. Pre-
cisamos garantir educação de qualidade para todas as 
crianças, adolescentes e jovens brasileiros. Precisamos 
investir mais pesadamente na Educação Infantil, que 
atende as crianças de zero até cinco anos de idade. Pre-
cisamos melhorar drasticamente o Ensino Médio, que 
prepara nossos jovens para o mundo do trabalho.

Precisamos de um sistema de saúde mais qua-
lificado, realmente universal e que desperdice menos 
dinheiro público. Precisamos de moradia digna para 
todos. Precisamos viver em cidades seguras. Preci-
samos oferecer oportunidades concretas para essa 
garotada cheia de vida, energia e sonhos, que, infeliz-
mente, está se perdendo no meio de tantas privações, 

violência e drogas. Avançamos, sim, e isso é motivo 
de orgulho para todos nós que militamos nessa área 
há tanto tempo. Mas não podemos nos contentar com 
pouco. Queremos muito. Sonhamos alto. Nossas crian-
ças merecem uma vida muito melhor, muito mais digna, 
muito mais saudável e muito mais feliz.

Era o que eu tinha dizer. – Senadora Patrícia 
Saboya.

O SR. PRESIDENTE (João Pedro. Bloco/PT – 
AM) – Não havendo mais orador inscrito, nós quere-
mos encerrar as atividades desta sessão do dia 24 de 
novembro de 2009.

O SR. PRESIDENTE ((João Pedro. Bloco/PT – AM) 
– Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar 
os trabalhos, lembrando às Srªs e aos Srs. Senadores 
que constará da pauta da sessão deliberativa ordinária 
a realizar-se amanhã, às 14 horas, a seguinte

ORDEM DO DIA

1 
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO  

Nº 17, DE 2009 
(Proveniente da Medida Provisória nº 468, de 2009)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei de Conversão nº 17, de 2009, que dispõe 
sobre a transferência de depósitos judiciais e 
extrajudiciais de tributos e contribuições federais 
para a Caixa Econômica Federal; e altera a Lei 
nº 9.703, de 17 de novembro de 1998 (prove-
niente da Medida Provisória nº 468, de 2009).

(Lido no Senado Federal no dia 
29.10.2009)

Relator revisor: Senador Roberto Ca-
valcanti

(Sobrestando a pauta a partir de: 
15.10.2009)

Prazo final prorrogado: 07.02.2010

2 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 7, DE 2008

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

Parecer favorável, sob nº 727, de 2008, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Demóstenes Torres.
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3 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 48, DE 2003

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

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

4 
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.

5 
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.

6 
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.

7 
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.

8 
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.

9 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 32, DE 2008

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

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

10 
SUBSTITUTIVO 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.

11 
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.

12 
EMENDAS DA CÂMARA AO  

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 498, DE 2003

Discussão, em turno único, das Emendas 
da Câmara ao Projeto de Lei do Senado nº 
498, de 2003 (nº 4.647/2004, naquela Casa), 
da Senadora Serys Slhessarenko, que altera o 
art. 48 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 
1996, que estabelece as Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional, de modo a definir critérios 
para a revalidação de diplomas expedidos por 
universidades estrangeiras.

Parecer sob nº 1.758, de 2009, da Comis-
são de Educação, Cultura e Esporte, Relator 
ad hoc: Senador Sérgio Zambiasi, favorável às 
Emendas nºs 1 e 3 e contrário à Emenda nº 2.

13 
SUBSTITUTIVO DA CÂMARA AO  

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 118, DE 2005

Discussão, em turno único, do Substi-
tutivo da Câmara ao Projeto de Lei do Sena-
do nº 118, de 2005 (nº 7.087/2006, naquela 
Casa), de autoria do Senador Antonio Carlos 
Valadares, que dispõe sobre os Juizados Es-
peciais da Fazenda Pública no âmbito dos 
Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e 
dos Municípios.

Parecer favorável, sob nº 2.007, de 2009, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia, Relator: Senador Antonio Carlos Júnior.

14 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 34, DE 2001

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

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

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

– de Assuntos Econômicos (em audiên-
cia, nos termos do Requerimento nº 269, de 
2003), 1º pronunciamento: Relatora: Senadora 
Serys Slhessarenko, solicitando informações 
ao Ministério dos Transportes para instruir a 
matéria; 2º pronunciamento: Relator: Senador 
Osmar Dias, favorável, nos termos das Emen-
das nºs 2 e 3-CAE, que apresenta.

15 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 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 
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(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.

16 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 97, DE 2001

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 97, de 2001 (nº 2.958/2000, 
na Casa de origem, do Deputado Nelson Pro-
ença), que institui o Programa Voluntário de 
Vacinação – PVV.

Pareceres sob nºs 1.623, de 2003; 2.081, 
2.082 e 2.083, de 2009, das Comissões:

– de Assuntos Sociais, 1º Pronunciamen-
to: Relator ad hoc: Senador Eduardo Azere-
do, favorável ao projeto; 2º Pronunciamento 
(em reexame, nos termos do Requerimento 
nº 1.531, de 2003): Relator: Senador Augusto 
Botelho, pela audiência prévia da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania; 3º Pronun-
ciamento: Relator: Senador Augusto Botelho, 
favorável ao projeto, com as Emendas nºs 1 e 
2-CAS, que apresenta; e

– de Constituição, Justiça e Cidadania 
(em audiência, nos termos do Parecer nº 2.081, 
de 2009), Relator ad hoc: Senador Romeu 
Tuma, favorável ao projeto.

17 
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).

18 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 35, DE 2003

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 35, de 2003 (nº 3.055/2000, 
na Casa de origem, do Deputado Bispo Wan-
derval), que altera a Lei nº 9.610, de 19 de fe-
vereiro de 1998, para incluir, na categoria de 
intérpretes ou executantes, os dubladores.

Pareceres sob nºs 776 e 777, de 2009, 
das Comissões

– de Educação, Cultura e Esporte (em 
audiência, nos termos do Requerimento nº 1, 
de 2007), Relator: Senador Antônio Carlos 
Valadares, favorável; e

– de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator ad hoc: Senador Valter Pereira, favorá-
vel, com Emenda nº 1-CCJ, que apresenta.

19 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 85, DE 2004

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

20 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 19, DE 2005

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara no 19, de 2005 (no 1.683/2003, 
na Casa de origem, do Deputado Fernando Ga-
beira), que dispõe sobre a criação do Monumen-
to Natural do Arquipélago das Ilhas Cagarras.

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

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

– de Meio Ambiente, Defesa do Consu-
midor e Fiscalização e Controle, Relatora ad 
hoc: Senadora Marisa Serrano, favorável ao 
Projeto, nos termos da Emenda da CCJ, que 
passa a ser denominada Emenda nº 1-CCJ/
CMA (Substitutivo).
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21 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 15, DE 2006

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

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

22 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 71, DE 2006

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 71, de 2006 (nº 1.355/2003, 
na Casa de origem), de iniciativa do Presiden-
te da República, que dá nova redação ao § 1º 
do art. 8º da Lei nº 9.099, de 26 de setembro 
de 1995, que dispõe sobre os Juizados Espe-
ciais Cíveis e Criminais (confere legitimidade 
ativa perante os Juizados Especiais Cíveis às 
Organizações da Sociedade Civil de Interesse 
Público – OSCIP e às Sociedades de Crédito 
ao Microemprendedor – SCM).

Parecer favorável, sob nº 1.879, de 2009, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia, Relatora ad hoc: Senador Marco Maciel.

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 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.

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 Comis-
são de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator 
ad hoc: Senador Inácio Arruda, favorável, com a 
Emenda n° 1-CCJ, de redação, que apresenta.

27 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 48, DE 2007

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 48, de 2007 (nº 6.048/2002, 
na Casa de origem, do Deputado Alberto Fra-
ga), que acrescenta o § 3º ao art. 83 da Lei 
nº 7.210, de 11 de julho de 1984 – Lei de 
Execução Penal, determinando que os esta-
belecimentos penais destinados às mulheres 
tenham por efetivo de segurança interna so-
mente agentes do sexo feminino.

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

NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL656



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 25 61765 

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: Senador 
Mozarildo Cavalcanti, favorável, nos termos 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 127, DE 2007

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 127, de 2007 (nº 7.258/2006, 
na Casa de origem, do Deputado Celso Rus-
somanno), que altera a Lei nº 7.565, de 19 
de dezembro de 1986, – Código Brasileiro de 
Aeronáutica, para definir a abrangência da 
franquia de bagagem.

Pareceres sob nºs 1.660 e 1.661, de 
2009, das Comissões

– de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Valdir Raupp, favorável; e

– de Assuntos Econômicos, Relator ad 
hoc: Senador Francisco Dornelles, pela re-
jeição.

31 
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.

32 
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.

33 
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 Presidente 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.

34 
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 re-
voga o art. 508 da Consolidação das Leis do Tra-
balho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º 
de maio de 1943 (revoga o artigo que permite a 
rescisão de contrato de trabalho, por justa causa, 
do empregado bancário inadimplente).

Parecer favorável, sob nº 1.649, de 2009, 
da Comissão de Assuntos Sociais, Relator: 
Senador Paulo Paim.
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35 
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.

36 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 52, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 52, de 2008 (nº 2.347/2003, 
na Casa de origem, do Deputado Sandro Ma-
bel), que dispõe sobre o dever de notificação 
em caso de necessidade de ações preventivas, 
de socorro, assistenciais ou recuperativas na 
área de defesa civil e dá outras providências.

Parecer sob nº 1.901, de 2009, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator Senador Marconi Perillo, favorável, com 
as Emendas nºs 1 e 2-CCJ, que apresenta.

37 
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.

38 
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.

39 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 107, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 107, de 2008 (no 2.093/2003, 
na Casa de origem, do Deputado Júlio Delga-
do), que dispõe sobre a advertência em rótulos 
de alimentos e bulas de medicamentos que 
contêm fenilalanina.

Parecer sob nº 1.881, de 2009, da Co-
missão de Assuntos Sociais, Relator ad hoc: 
Senador Flávio Arns, favorável, nos termos 
da Emenda nº 1-CAS (Substitutivo), que ofe-
rece.

40 
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.

41 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 138, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 138, de 2008 (nº 706/2007, 
na Casa de origem, do Deputado Magela), 
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 dezoito anos, 
e dá outras providências.
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Pareceres sob nºs 1.882 e 1.883, de 
2009, das Comissões

– de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relatora: Senadora Marina Silva, favorável; e

– de Meio Ambiente, Defesa do Consu-
midor e Fiscalização e Controle, Relator ad 
hoc: Senador Cícero Lucena, favorável com as 
Emendas nºs 1 e 2-CMA, que apresenta.

42 
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.

43 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 150, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 150, de 2008 (nº 129/2007, 
na Casa de origem, do Deputado Vanderlei 
Macris), que altera o inciso I do caput do art. 
38 da Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003, 
que dispõe sobre o Estatuto do Idoso, para 
reservar aos idosos pelo menos três por cen-
to das unidades residenciais em programas 
habitacionais públicos ou subsidiados com 
recursos públicos.

Pareceres sob nºs 1.107 e 1.917, de 
2009, das Comissões

– de Direitos Humanos e Legislação Par-
ticipativa, Relator: Senador Paulo Paim, favo-
rável; e

– de Assuntos Sociais, Relator: Senador 
Efraim Morais, pela rejeição (em audiência, nos 
termos do Requerimento nº 635, de 2009).

44 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 151, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 151, de 2008 (nº 1.000/2007, 
na Casa de origem, do Deputado Uldurico Pin-
to), 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 be-
neficiário do Prouni solicitar transferência para 
outra instituição participante do Programa).

Parecer sob nº 1.875, de 2009, da Comis-
são de Educação, Cultura e Esporte, Relator 
ad hoc: Senador Alvaro Dias, favorável, com as 
Emendas nºs 1 e 2-CE, que apresenta.

45 
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.

46 
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.

47 
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, 
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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).

48 
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.

49 
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.

50 
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.

51 
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.

52 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 194, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 194, de 2008 (nº 612/2003, 
na Casa de origem, do Deputado Ricardo 
Izar), que altera o art. 18 da Lei nº 5.991, de 
17 de dezembro de 1973, que dispõe sobre 
o Controle Sanitário do Comércio de Drogas, 
Medicamentos, Insumos Farmacêuticos e Cor-
relatos, e dá outras providências, para permitir 
que farmácias e drogarias disponibilizem ser-
viços de aferição da pressão arterial.

Parecer sob nº 1.916, de 2009, da Co-
missão de Assuntos Sociais, Relator: Senador 
Mozarildo Cavalcanti, favorável, com a Emenda 
nº 1-CAS, que apresenta.

53 
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.

54 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 11, DE 2009

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 11, de 2009 (nº 1.128/2003, 
na Casa de origem, do Deputado Carlos Abi-
calil), que dispõe sobre a criação do Programa 
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Nacional de Saúde Vocal do Professor da rede 
pública de ensino e dá outras providências.

Pareceres sob nºs 1.907 e 1.908, de 
2009, das Comissões

– de Educação, Cultura e Esporte, Rela-
tor: Senador Papaléo Paes, favorável, com as 
Emendas nºs 1 a 3-CE, que apresenta.

– de Assuntos Sociais, Relator: Senador 
Papaléo Paes, favorável, com as Emendas 
nºs 1 e 2-CE/CAS, e Subemenda nº1 CAS à 
Emenda nº 3-CE.

55 
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.

56 
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.

57 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  

Nº 430, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 430, de 2008 (nº 
387/2007, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o texto do Protocolo de Adesão da 
República Bolivariana da Venezuela ao Mer-
cosul, assinado em Caracas, em 4 de julho de 
2006, pelos presidentes dos Estados Partes 
do Mercosul e da Venezuela.

Parecer favorável, sob nº 2.056, de 2009, 
da Comissão de Relações Exteriores e Defe-
sa Nacional, Relator: Senador Romero Jucá, 
com voto vencido, em separado, do Senador 
Tasso Jereissati, e voto em separado do Se-
nador Mozarildo Cavalcanti.

58 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 226, DE 2006 
(Tramita nos termos dos arts. 142 e 143 do Regi-

mento Comum)

Segunda sessão de discussão, em pri-
meiro turno, do Projeto de Lei do Senado nº 
226, de 2006, de iniciativa da Comissão Par-
lamentar Mista de Inquérito dos Correios, 
que acrescenta dispositivos ao Decreto-Lei 
nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Códi-
go Penal, e à Lei nº 1.579, de 18 de março de 
1952, que dispõe sobre as Comissões Parla-
mentares de Inquérito (tipifica as condutas de 
fazer afirmação falsa ou negar a verdade, na 
condição de indiciado ou acusado, em inqué-
ritos, processos ou Comissões Parlamentares 
de Inquérito).

Parecer favorável, sob nº 1.064, de 2008, 
da Comissão de Constituição e Justiça (em 
audiência, nos termos do Requerimento nº 29, 
de 2007), Relator: Senador Alvaro Dias.

59 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 293, DE 2001

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 293, de 2001, de iniciativa da 
Comissão Parlamentar de Inquérito – Futebol, 
que regulamenta a atividade relacionada com 
o futebol praticado por profissionais, estabele-
ce normas orgânicas específicas para a prá-
tica e administração transparente das ligas e 
entidades e para a responsabilidade de seus 
administradores.

Pareceres sob nºs 2.017 e 2.018, de 2009 
(em audiência, nos termos do Requerimento 
nº 105, de 2002), das Comissões:

– de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relatora ad hoc: Senadora Serys Slhessa-
renko, favorável, com a Emenda nº 1-CCJ, 
que apresenta;

– de Educação, Cultura e Esporte, Rela-
tor: Senador Alvaro Dias, favorável ao Projeto 
e à Emenda nº 1-CCJ/CE.

60 
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 
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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.

61 
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 Comis-
são de Educação, Cultura e Esporte, Relator: 
Senador Marco Maciel, favorável, nos termos da 
Emenda nº 1-CE (Substitutivo), que oferece.

62 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 185, DE 2004

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei do Senado nº 185, de 2004, de autoria 
do Senador Demóstenes Torres, que regula-
menta o emprego de algemas em todo o ter-
ritório nacional. 

Pareceres sob nºs 920 e 921, de 2008, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia, Relator “ad hoc”: Senador Antonio Carlos 
Valadares, 1º pronunciamento (sobre o Projeto, 
em turno único, perante a Comissão): favorá-
vel, nos termos de emenda substitutiva, que 
oferece; 2º pronunciamento (sobre as emen-
das, apresentadas ao Substitutivo, no turno 
suplementar, perante a Comissão): favorável, 
nos termos da Emenda nº 1-CCJ (Substituti-
vo), que apresenta.

63 
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.

64 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 220, DE 2006 

(Incluído em Ordem do Dia  
nos termos do Recurso nº 15, de 2009)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 220, de 2006, de autoria da 
Senadora Maria do Carmo Alves, que altera 
o art. 508 da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 
1973 (Código de Processo Civil), para reduzir 
o prazo para a interposição de recursos.

Parecer favorável, sob nº 1.838, de 2009, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, Relator ad hoc: Senador Wellington Sal-
gado de Oliveira, com abstenção do Senador 
Francisco Dornelles.

65 
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-
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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.

66 
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.

67 
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.

68 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 201, DE 2009

Projeto de Lei do Senado nº 201, de 
2009, de autoria da Comissão Parlamentar de 
Inquérito – Pedofilia, que altera os arts. 286 e 
287 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezem-
bro 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.

Parecer sob nº 1.880, de 2009, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator “ad hoc”: Senador Francisco Dornel-
les, favorável, com as Emendas nºs 1 e 2-CCJ, 
que apresenta.

69 
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.

70 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 235, DE 2009

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 235, de 2009, de iniciativa da 
Comissão Parlamentar de Inquérito da Pedo-
filia, que acrescenta inciso VI ao art. 7º da Lei 
nº 6.815, de 9 de agosto de 1980, para vedar 
a concessão de visto ao estrangeiro indiciado 
em outro país pela prática de crime contra a 
liberdade sexual ou o correspondente ao des-
crito nos arts. 240 e 241 da Lei nº 8.069, de 
13 de julho de 1990.

Parecer favorável, sob nº 1.393, de 2009, 
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional, Relator: Senador Romeu Tuma.

71 
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.

72 
REQUERIMENTO Nº 356, DE 2007 

(Incluído em Ordem do Dia  
nos termos do art. 222, § 2º, do Regimento Interno)

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 356, de 2007, da Comissão de Relações 
Exteriores e Defesa Nacional, solicitando que 
seja encaminhado ao Ministro de Estado das 
Relações Exteriores voto de conclamação para 
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que lance nos fóruns internacionais, principal-
mente na Organização das Nações Unidas, a 
proposta de realização da III Conferência Mun-
dial do Meio Ambiente e Desenvolvimento, a 
“RIO + 20”, em 2012, com sede na Cidade do 
Rio de Janeiro, deflagrando desde já as ne-
cessárias negociações para os compromissos 
a serem ali firmados.

Parecer favorável, sob nº 2.071, de 2009, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, Relator: Senador Eduardo Suplicy.

73 
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).

74 
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)

75 
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).

76 
REQUERIMENTO Nº 1.210, DE 2009 

(Incluído em Ordem do Dia 
nos termos do art. 222, § 2º, do Regimento Interno)

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 1.210, de 2009, do Senador João 
Pedro, solicitando voto de censura à Polícia 
Aduaneira do Aeroporto de Roma, na Itália, 

em relação à abordagem realizada por poli-
ciais quando da visita da Senadora Patrícia 
Saboya àquela cidade.

Parecer favorável, sob nº 2.097, de 2009, 
da Comissão de Relações Exteriores e Defe-
sa Nacional, Relator ad hoc: Senador Eduar-
do Suplicy.

77 
REQUERIMENTO Nº 1.238, DE 2009

Votação, em turno único, do Requerimento 
nº 1.238, de 2009, do Senador Romero Jucá, soli-
citando que, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 
232, de 2006, além das Comissões constantes do 
despacho inicial de distribuição, seja ouvida, tam-
bém, a de Constituição, Justiça e Cidadania.

78 
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.

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 1.278, DE 2009 

(Incluído em Ordem do Dia 
nos termos do art. 222, § 2º, do Regimento Interno)

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 1.278, de 2009, do Senador Jefferson 
Praia, solicitando voto de aplauso à iniciativa 
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adotada pelo Tribunal de Contas do Estado do 
Paraná (TCE/PR) ao adotar normativamente 
a obrigatoriedade de encaminhamento, pelos 
jurisdicionados, de informações sobre projeto 
básico das obras públicas segundo os padrões 
técnicos fixados pela Orientação Técnica OT-
IBR-01, desenvolvida pelo Instituto Brasileiro 
de Auditoria de Obras Públicas (IBRAOP).

Parecer favorável, sob nº 2.086, de 2009, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia, Relator ad hoc: Senador Romeu Tuma.

81 
REQUERIMENTO Nº 1.279, DE 2009 

(Incluído em Ordem do Dia 
nos termos do art. 222, § 2º, do Regimento Interno)

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 1.279, de 2009, do Senador Jefferson 
Praia, solicitando voto de aplauso à iniciativa 
de cooperação e de troca recíproca de in-
formações na fiscalização de obras públicas 
adotada mediante convênio pelo Tribunal de 
Contas do Estado do Paraná e pelo Conselho 
Regional de Engenharia, Arquitetura e Agro-
nomia do Paraná.

Parecer favorável, sob nº 2.087, de 2009, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia, Relator ad hoc: Senador Romeu Tuma.

82 
REQUERIMENTO Nº 1.295, DE 2009 

(Incluído em Ordem do Dia 
nos termos do art. 222, § 2º, do Regimento Interno)

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 1.295, de 2009, do Senador Marconi 
Perillo, solicitando voto de aplauso à Polícia 
Federal pela operação Roubo S/A – Saque 
Noturno, realizada em diversos municípios 
do Rio de Janeiro e de Minas Gerais, em se-
tembro de 2009.

Parecer favorável, sob nº 2.098, de 2009, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, Relator: Senador Romeu Tuma.

83 
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).

84 
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).

85 
REQUERIMENTO Nº 1.443, DE 2009

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 1.443, de 2009, do Senador Expe-
dito Júnior, solicitando o desapensamento do 
Projeto de Lei do Senado nº 37, de 2009, dos 
Projetos de Lei do Senado nºs 80, de 2006; 
340, de 2007; e 375, de 2008, a fim de que 
tenha tramitação autônoma (dedução do Im-
posto de Renda de despesas com pagamento 
de pedágio em rodovia federal).

86 
REQUERIMENTO Nº 1.450, DE 2009

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 1.450, de 2009, do Senador Antonio 
Carlos Júnior, solicitando a tramitação con-
junta do Projeto de Lei do Senado nº 376, de 
2009, ao Projeto de Lei da Câmara nº 109, de 
2006, que já se encontra apensado aos Proje-
tos de Lei do Senado nºs 294, de 2004; 219, 
de 2005; 353, de 2007, e 368, de 2008, por 
versarem sobre matéria correlata (dispõem 
sobre as programações da Voz do Brasil e 
das convocações de rede obrigatória gratuita 
de radiodifusão).

87 
REQUERIMENTO Nº 1.452, DE 2009

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 1.452, de 2009, do Senador Romero Jucá, 
solicitando a tramitação conjunta do Projeto de 
Lei da Câmara nº 48, de 2009, e do Projeto de 
Lei do Senado nº 149, de 2009; com o Projeto 
de Lei da Câmara nº 19, de 2004, que já se en-
contra apensado aos Projetos de Lei da Câmara 
nºs 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 
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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, 202, 253, 280 e 426, de 2008, por 
regularem a mesma matéria (alteram dispositi-
vos do Código de Trânsito Brasileiro).

88 
REQUERIMENTO Nº 1.465, DE 2009

Votação, em turno único, do Requerimento 
nº 1.465, de 2009, do Senador Flexa Ribeiro, so-
licitando que, sobre o Projeto de Lei da Câmara 
nº 197, de 2009, além das Comissões constantes 
do despacho inicial de distribuição, seja ouvida, 
também, a de Ciência, Tecnologia, Inovação, Co-
municação e Informática (dispõe sobre normas 
gerais para licitação e contratação pela adminis-
tração pública de serviços de publicidade).

(Pendente de apreciação o Requerimento 
nº 1.513, de 2009, do Senador Flexa Ribeiro, de 
retirada do Requerimento nº 1.465, de 2009).

89 
REQUERIMENTO Nº 1.473, DE 2009

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 1.473, de 2009, do Senador João 
Vicente Claudino, solicitando que, sobre o 
Projeto de Lei da Câmara nº 143, de 2009, 
além da Comissão constante do despacho 
inicial de distribuição, seja ouvida, também, a 
de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e 
Fiscalização e Controle (altera a Lei dos Car-
tórios para dispor sobre infrações cometidas 
por Tabeliães de Notas).

90 
REQUERIMENTO Nº 1.474, DE 2009

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 1.474, de 2009, do Senador Alva-
ro Dias, solicitando a tramitação conjunta do 
Projeto de Lei da Câmara nº 82, de 2009, com 
o Projeto de Lei do Senado nº 327, de 2004, 
por regularem a mesma matéria (regulamen-
tar a participação de Torcidas Organizadas em 
competições esportivas).

91 
REQUERIMENTO Nº 1.489, DE 2009

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 1.489, de 2009, da Comissão de 
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação 

e Informática, solicitando o sobrestamento do 
estudo do Projeto de Decreto Legislativo nº 
174, de 2009, até que tenham sido sanadas 
irregularidades na documentação apresentada 
e analisada com base na Resolução nº 3, de 
2009, do Senado Federal.

92 
REQUERIMENTO Nº 1.490, DE 2009

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 1.490, de 2009 , da Comissão de 
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação 
e Informática, solicitando o sobrestamento do 
estudo do Projeto de Decreto Legislativo nº 
181, de 2009, até que tenham sido sanadas 
irregularidades na documentação apresentada 
e analisada com base na Resolução nº 3, de 
2009, do Senado Federal.

93 
REQUERIMENTO Nº 1.491, DE 2009

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 1.491, de 2009 , da Comissão de 
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação 
e Informática, solicitando o sobrestamento do 
estudo do Projeto de Decreto Legislativo nº 
192, de 2009, até que tenham sido sanadas 
irregularidades na documentação apresentada 
e analisada com base na Resolução nº 3, de 
2009, do Senado Federal.

94 
REQUERIMENTO Nº 1.514, DE 2009 

(Incluído em Ordem do Dia  
nos termos do art. 222, § 2º, do Regimento Interno)

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 1.514, de 2009, da Comissão de 
Relações Exteriores e Defesa Nacional, so-
licitando voto de louvor ao Governador José 
Serra pela iniciativa da quebra das patentes 
de medicamentos.

95 
REQUERIMENTO Nº 1.516, DE 2009

Votação, em turno único, do Requerimento 
nº 1.516, de 2009, do Senador Lobão Filho, so-
licitando a tramitação conjunta do Projeto de Lei 
da Câmara nº 99, de 2009, com os Projetos de 
Lei do Senado nºs 301, de 2003; 355, de 2004; 
8 e 18, de 2005; 45, de 2006; 42, de 2007; 54, 
de 2009; e com os Projetos de Lei da Câmara 
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nºs 106, de 2007; 55 e 75, de 2009, que já se 
encontram apensados, por regularem a mesma 
matéria (prestadoras de serviços públicos).

96 
REQUERIMENTO Nº 1.518, DE 2009

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 1.518, de 2009, do Senador Romero Jucá, 
solicitando a tramitação conjunta do Projeto de 
Lei da Câmara nº 158, de 2009, com o Projeto 
de Lei do Senado nº 566, de 2007, por regula-
rem a mesma matéria (cobrança de anuidade 
por entidades representativas de classes).

O SR. PRESIDENTE ((João Pedro. Bloco/PT – 
AM) – Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão à 21 horas e 28 
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 - Patrícia Saboya*
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*
PDT - Acir Gurgacz**

Minas Gerais
Minoria-PSDB - Eduardo Azeredo*
Maioria-PMDB - Wellington Salgado de
Oliveira* (S)

Minoria-DEM - Eliseu Resende**

Santa Catarina
Bloco-PT - Ideli Salvatti*
Maioria-PMDB - Neuto De Conto* (S)

Minoria-DEM - Raimundo Colombo**

Tocantins
Bloco-PR - João Ribeiro*
Maioria-PMDB - Leomar Quintanilha*
Minoria-DEM - Kátia Abreu**

Goiás
Minoria-DEM - Demóstenes Torres*
Minoria-PSDB - Lúcia Vânia*
Minoria-PSDB - Marconi Perillo**

Alagoas
Minoria-PSDB - João Tenório* (S)

Maioria-PMDB - Renan Calheiros*
PTB - Fernando Collor**

Amapá
Maioria-PMDB - Gilvam Borges*
Minoria-PSDB - Papaléo Paes*
Maioria-PMDB - José Sarney**

Mato Grosso
Minoria-DEM - Gilberto Goellner* (S)

Bloco-PT - Serys Slhessarenko*
PTB - Osvaldo Sobrinho** (S)

Sergipe
Maioria-PMDB - Almeida Lima*
Bloco-PSB - Antonio Carlos Valadares*
Minoria-DEM - Maria do Carmo Alves**

Roraima
Bloco-PT - Augusto Botelho*
Maioria-PMDB - Romero Jucá*
PTB - Mozarildo Cavalcanti**

Mandatos
*: Período 2003/2011    **: Período 2007/2015
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COMPOSIÇÃO
COMISSÕES PARLAMENTARES DE INQUÉRITO

1) COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO - ONGS
Finalidade: Comissão Parlamentar de Inquérito composta de 11 Senadores titulares e 7 suplentes, destinada
a apurar, no prazo de cento e oitenta dias, a liberação, pelo Governo Federal, de recursos públicos para
organizações não governamentais - ONGs - e para organizações da sociedade civil de interesse público
- OSCIPs, bem como a utilização, por essas entidades, desses recursos e de outros por elas recebidos do
exterior, no período de 1999 até 30 de abril de 2009. 

(Requerimento nº 201, de 2007, lido em 15.3.2007)
(Aditado pelo Requerimento nº 217, de 2007, lido em 20.03.2007)
(Aditado pelo Requerimento nº 1.324, de 2007, lido em 8.11.2007)
(Aditado pelo Requerimento nº 515, de 2008, lido em 30.04.2008)

(Aditado pelo Requerimento nº 1.391, de 2008, lido em 18.11.2008)
(Aditado pelo Requerimento nº 623, de 2009, lido em 27.5.2009)

Número de membros: 11 titulares  e 7  suplentes

PRESIDENTE: Senador Heráclito Fortes   (DEM-PI) (15)

VICE-PRESIDENTE: Senadora Lúcia Vânia   (PSDB-GO)
RELATOR: Senador Inácio Arruda   (PC DO B-CE) (27)

Leitura: 15/03/2007
Designação: 05/06/2007
Instalação: 03/10/2007

Prazo final prorrogado: 21/02/2010

TITULARES SUPLENTES
Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM ) (1)

Heráclito Fortes   (DEM-PI)

Efraim Morais   (DEM-PB) (13)

Arthur Virgílio   (PSDB-AM) (10,21)

Lúcia Vânia   (PSDB-GO) (5)

 1.  Demóstenes Torres   (DEM-GO)

 2.  Alvaro Dias   (PSDB-PR) (4,7)

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B ) (8)

Inácio Arruda   (PC DO B-CE) (12,22)

Fátima Cleide   (PT-RO) (2,6,20)

Eduardo Suplicy   (PT-SP) (3,11,16,18)

 1.  João Pedro   (PT-AM) (19)

 2.  Augusto Botelho   (PT-RR) (25)

Maioria ( PMDB, PP )
Neuto De Conto   (PMDB-SC) (24)

Wellington Salgado de Oliveira   (PMDB-MG)

Valter Pereira   (PMDB-MS)

 1.  Valdir Raupp   (PMDB-RO) (23)

 2.  Romero Jucá   (PMDB-RR)
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PDT
Patrícia Saboya   (CE) (14,17,26)

PDT/PSOL (9)

 1.  Osmar Dias   (PDT-PR)

Notas:
1. De acordo com o cálculo de proporcionalidade partidária, cabe ao Bloco Parlamentar da Minoria a indicação de três membros suplentes.
2. Senador Inácio Arruda, passa a substituir o Senador João Ribeiro, em 21.8.2007 (Of. 133/2007 - GLDBAG). Eleito como Relator, na Sessão do dia
10.10.2007.
3. Senador Sibá Machado, passou a substituir o Senador Vicente Claudino, em 21.8.2007 (Of. 133/2007 - GLDBAG).
4. Senador Sérgio Guerra foi designado, em 22/08/2007 (Ofício nº 171/07-GLPSDB).
5. Senadora Lúcia Vânia, em substituição à Senadora Marisa Serrano, foi designada em 22/08/2007 (Ofício nº 171/07-GLPSDB). Eleita para a
Vice-Presidência, na Sessão Ordinária em 10.10.2007.
6. Indicado o Senador Inácio Arruda em substituição ao Senador Eduardo Suplicy, que se torna membro suplente, nos termos do Ofício nº 138/2007.
7. O Senador Alvaro Dias foi indicado em substituição ao Senador Sérgio Guerra, na sessão deliberativa de 09.10.2007, conforme Ofício nº
185/2007-GLPSDB (DSF de 10.10.2007).
8. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
9. Vaga de suplente compartilhada entre o PDT e o PSOL.
10. Senador Sérgio Guerra passou a substituir o Senador Flexa Ribeiro, em 26/02/2008, na condição de membro titular (Of. 16/08-GLPSDB).
11. Em 13/05/2008, o Senador Flávio Arns é designado Titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador Sibá Machado
(Of. 55/2008/GLDBAG).
12. Em 10/06/2008, a Senadora Fátima Cleide é designada Titular do Bloco de Apoio ao Governo, na Comissão (Of. 68/2008-GLDBAG).
13. Em 08.07.2008, o Senador Efraim Morais é designado membro titular do DEM (Bloco Parlamentar da Minoria) na Comissão, em substituição ao
Senador Raimundo Colombo (OF. Nº 070/2008-GLDEM).
14. Em 05.08.2008, o Senador Jeferson Praia é designado membro titular do PDT na Comissão (Of. Nº 17/08-GLPDT).
15. Em 05.08.2008, o Senador Heráclito Fortes foi eleito Presidente da Comissão (Ofício nº 050/08 - SSCEPI).
16. Em 06.08.2008, o Senador João Pedro é designado Titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador Flávio Arns
(Ofício nº 080/2008 - GLDBAG).
17. Em 21.05.2009, a Senadora Patrícia Saboya é designada membro titular do PDT na Comissão, em substituição ao Senador Jeferson Praia (Of. nº 46/09
-LPDT).
18. Em 27.05.2009, o Senador Eduardo Suplicy é designado Titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador João Pedro
(Ofício nº 096/2009 - GLDBAG).
19. Em 27.05.2009, o Senador João Pedro é designado Suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador Eduardo Suplicy
(Ofício nº 096/2009 - GLDBAG).
20. Em 27.05.2009, a Senadora Fátima Cleide é designada Titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador Inácio Arruda
(Ofício nº 096/2009 - GLDBAG).
21. Em 27.05.2009, o Senador Arthur Virgílio é designado Titular do Bloco Parlamentar da Minoria (PSDB) na Comissão, em substituição ao Senador
Sérgio Guerra (Ofício nº 97/09 - GLPSDB).
22. Em 27.05.2009, o Senador Inácio Arruda é designado Titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição à Senadora Fátima Cleide
(Ofício nº 096/2009 - GLDBAG).
23. Em 02.06.2009, o Senador Valdir Raupp é designado membro suplente do Bloco da Maioria na Comissão, em substituição ao Senador Leomar
Quintanilha (OF. GLPMDB Nº 011-A-2009).
24. Em 02.06.2009, o Senador Neuto de Conto é designado membro titular do Bloco da Maioria na Comissão, em substituição ao Senador Valdir Raupp
(OF. GLPMDB Nº 011-A-2009).
25. Em 09.06.2009, o Senador Augusto Botelho é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador
Mozarildo Cavalcanti (Ofício nº 106/2009 - GLDBAG).
26. A Senadora Patrícia Saboya encontra-se licenciada, nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, conforme o Requerimento nº 878, de 2009,
aprovado no dia 15/07/2009, na Sessão Deliberativa Extraordinária iniciada em 14/07/2009.
27. Senador Inácio Arruda passou à Relatoria em 14.10.2009, conforme notas taquigráficas da 29ª reunião da CPI, realizada na mesma data.

Secretário(a): Will de Moura Wanderley
Telefone(s): 3303-3514

Fax: 3303-1176
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2) COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO - PEDOFILIA
Finalidade: Comissão Parlamentar de Inquérito, criada nos termos do Requerimento nº 200, de 2008, de
autoria do Senador Magno Malta e outros Senhores Senadores, composta de sete titulares e cinco suplentes,
nos termos do § 4º do art. 145 do Regimento Interno do Senado Federal, para, no prazo de cento e vinte
dias, apurar a utilização da internet na prática de crimes de "pedofilia", bem como a relação desses crimes
com o crime organizado. 

(Requerimento nº 200, de 2008, lido em 4.3.2008)
Número de membros: 7 titulares  e 5  suplentes

PRESIDENTE: Senador Magno Malta   (PR-ES)
VICE-PRESIDENTE: Senador Romeu Tuma   (PTB-SP)

RELATOR: Senador Demóstenes Torres   (DEM-GO)

Leitura: 04/03/2008
Designação: 24/03/2008
Instalação: 25/03/2008

Prazo final: 04/08/2008
Prazo prorrogado: 13/03/2009
Prazo prorrogado: 23/09/2009

Prazo final prorrogado: 02/05/2010
TITULARES SUPLENTES

Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
Demóstenes Torres   (DEM-GO)

Eduardo Azeredo   (PSDB-MG)

 1.  VAGO (1,4)

 2.  Papaléo Paes   (PSDB-AP) (7)

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B )
Paulo Paim   (PT-RS) (3)

Magno Malta   (PR-ES)
 1.  José Nery   (PSOL-PA) (2,5,6)

Maioria ( PMDB, PP )
Almeida Lima   (PMDB-SE)
VAGO (8)

 1.  Geraldo Mesquita Júnior   (PMDB-AC) (8)

PTB
Romeu Tuma   (SP)  1.  Sérgio Zambiasi   (RS)
Notas:
1. Em 01/04/2008, o Senador Virginio de Carvalho é designado Suplente em vaga antes ocupada pela Senadora Maria do Carmo Alves, que se encontra
licenciada no período de 20.03.2008 a 3.02.2009 (Of. 30/08-GLDEM e Req. nº 1.135/2009).
2. Em 04.06.2008, o Senador Marcelo Crivella é designado suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 063/2008-GLDBAG), em
substituição ao Senador Paulo Paim.
3. Em 04.06.2008, o Senador Paulo Paim é designado titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 063/2008-GLDBAG), em substituição ao
Senador Marcelo Crivella.
4. Vago em virtude do fim do exercício do Senador Virgínio de Carvalho, devido ao retorno da Titular.
5. Em 03.03.2009, vago em virtude da cessão da vaga ao Partido Socialismo e Liberdade (Of. nº 020/2009-GLDBAG).
6. Em 03.03.2009, o Senador José Nery é designado membro suplente em vaga cedida pelo Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. SF/GSJN nº
081/2009).
7. Em 23.04.2009, o Senador Papaléo Paes é designado membro suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Cícero Lucena (Of. nº
73/09-GLPSDB).
8. Em 10.06.2009, o Senador Geraldo Mesquita deixa a vaga de titular e é designado membro suplente do Bloco da Maioria na Comissão (OF. GLPMDB
nº 016-A/2009).
*. Prorrogado até 23.09.2009 através do Requerimento nº 200, de 2009, lido em 16.02.2009.
**. Prorrogado até 13.03.2009 através do Requerimento nº 818, de 2008, lido em 25.06.2008.
***. Prorrogado até 02.05.2010 através do Requerimento nº 1.275, de 2009, lido em 22.09.2009.
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3) COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO - 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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4) COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO - PETROBRAS
Finalidade: Comissão Parlamentar de Inquérito, criada nos termos do Requerimento nº 569, de 2009,
de autoria do Senador Alvaro Dias e outros Senhores Senadores, composta por onze titulares e sete
suplentes, destinada a apurar, no prazo de cento e oitenta dias, irregularidades envolvendo a empresa
Petróleo Brasileiro S/A (PETROBRAS) e a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Bicombustíveis
(ANP), relacionadas com: a) indícios de fraudes nas licitações para reforma de plataformas de exploração
de petróleo, apontadas pela operação "Águas Profundas" da Polícia Federal; b) graves irregularidades
nos contratos de construção de plataformas, apontadas pelo Tribunal de Contas da União; c) indícios de
superfaturamento na construção da refinaria Abreu e Lima, em Pernambuco, apontados por relatório do
Tribunal de Contas da União; d) denúncias de desvios de dinheiro dos "royalties" do petróleo, apontados
pela operação "Royalties", da Polícia Federal; e) denúncias do Ministério Público Federal sobre fraudes
envolvendo pagamentos, acordos e indenizações feitos pela ANP a usineiros; f) denúncias de uso de
artifícios contábeis que resultaram em redução do recolhimento de impostos e contribuições no valor de 4,3
bilhões de reais; g) denúncias de irregularidades no uso de verbas de patrocínio da estatal. 

(Requerimento nº 569, de 2009, lido em 15.5.2009)
Número de membros: 11 titulares  e 7  suplentes

PRESIDENTE: Senador João Pedro   (PT-AM) (2)

VICE-PRESIDENTE: Senador Marcelo Crivella   (PRB-RJ) (2)

RELATOR: Senador Romero Jucá   (PMDB-RR) (3)

Leitura: 15/05/2009
Instalação: 14/07/2009

TITULARES SUPLENTES
Bloco Parlamentar da Minoria ( 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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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): Antonio Oscar Guimarães Lóssio
Telefone(s): 33033511

Fax: 33031176
E-mail: antiossio@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.

Secretário(a): Will de Moura Wanderley
Telefone(s): 33033514

Fax: 33031176
E-mail: willw@senado.gov.br
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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).

Secretário(a): Irani Ribeiro dos Santos
Telefone(s): 33034854

Fax: 33031176
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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.

Secretário(a): Will de Moura Wanderley
Telefone(s): 3303514

Fax: 330311176
E-mail: willw@senado.gov.br
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5) ACOMPANHAMENTO DE METAS FIXADAS PELA ONU
Finalidade: Acompanhar as Metas de Desenvolvimento do Milênio fixadas pela Organização das Nações
Unidas - ONU, a serem alcançadas pelo governo brasileiro. 

(Requerimento nº 231, de 2009, aprovado em 05.05.2009)
Número de membros: 5  titulares e 5 suplentes

PRESIDENTE:  Senadora Marisa Serrano  (PSDB-MS) (4)

VICE-PRESIDENTE:  Senador Augusto Botelho  (PT-RR) (4)

RELATOR:  Senadora Kátia Abreu  (DEM-TO) (4)

Instalação: 16/09/2009
TITULARES SUPLENTES

Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
Senadora Kátia Abreu   (DEM)

Senadora Marisa Serrano   (PSDB)

1. Senadora Rosalba Ciarlini   (DEM) (2)

2. Senador Flávio Arns   (PSDB) (5)

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B )
Senador Augusto Botelho   (PT) (3) 1.

Maioria ( PMDB, PP )
Senador Valter Pereira   (PMDB) (1) 1.

PTB
Senador Fernando Collor 1.

Notas:
1. Em 10.06.2009, o Senador Valter Pereira é designado membro titular do Bloco da Maioria na Comissão (OF. GLPMDB nº 009-A/2009).
2. Em 13.07.2009, a Senadora Rosalba Ciarlini é designada membro suplente do Bloco Parlamentar da Minoria (DEM) na Comissão (OF. Nº
104/09-GLDEM).
3. Em 15.09.2009, o Senador Augusto Botelho é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo (OF. GLDBAG nº 131/2009).
4. Em 16.09.2009, foram eleitos Presidente a Senadora Marisa Serrano e Vice-Presidente o Senador Augusto Botelho. A Senadora Kátia Abreu foi
designada relatora (Of. nº 030/09-SSCEPI).
5. Em 21.10.2009, o Senador Flávio Arns é designado membro do PSDB na Comissão (Of. 184/09-GLPSDB).

Secretário(a): Will de Moura Wanderley
Telefone(s): 33033514

Fax: 33031176
E-mail: willw@senado.gov.br
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6) COMEMORAÇÕES DO CINQUENTENÁRIO DE BRASÍLIA
Finalidade: Em parceria com o Governo do Distrito Federal, colaborar com o calendário oficial das
comemorações do cinquentenário de Brasília. 

(Requerimento nº 247, de 2009, aprovado em 05.05.2009)
Número de membros: 6

PRESIDENTE:  Senador Adelmir Santana  (DEM-DF) (3)

VICE-PRESIDENTE:  Senador Eduardo Azeredo  (PSDB-MG) (3)

RELATOR:  Senador Geraldo Mesquita Júnior  (PMDB-AC) (3)

Instalação: 16/09/2009
MEMBROS

Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
Senador Adelmir Santana   (DEM)

Senador Eduardo Azeredo   (PSDB)

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B )
Senador Eduardo Suplicy   (PT)
Senador Roberto Cavalcanti   (PRB)

Maioria ( PMDB, PP )
Senador Geraldo Mesquita Júnior   (PMDB) (1,2)

PTB
Senador Gim Argello 

Notas:
1. Em 23/06/2009, o Senador Mauro Fecury é designado Titular do Bloco da Maioria, na Comissão (Of. GLPMDB nº 008-A-2009).
2. Em 24.06.2009, o Senador Geraldo Mesquita Junior é designado membro do Bloco da Maioria na Comissão, em substituição ao Senador Mauro Fecury
(OF. GLPMDB Nº 019-A-2009).
3. Em 16.09.2009, foram eleitos Presidente o Senador Aldemir Santana e Vice-Presidente o Senador Eduardo Azeredo. O Senador Geraldo Mesquita
Júnior foi designado relator (Of. nº 031/09-SSCEPI).

Secretário(a): Will de Moura Wanderley
Telefone(s): 3303514

Fax: 33031176
E-mail: willw@senado.gov.br
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7) NOVO PACTO FEDERATIVO NO BRASIL
Finalidade: Promover amplo debate e propor medidas para adoção de um novo pacto federativo no Brasil,
ou para o aperfeiçoamento do vigente. 

(Requerimento nº 488, de 2008, aprovado em 20.05.2009)
Número de membros: 15  titulares e 15 suplentes

TITULARES SUPLENTES
Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )

Senador Cícero Lucena   (PSDB)
Senador Flexa Ribeiro   (PSDB) (2)

1.
2.
3.

4. Senador João Tenório   (PSDB) (1)

5. Senador Sérgio Guerra   (PSDB)

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B )
Senador Marcelo Crivella   (PRB)
Senador João Ribeiro   (PR)
Senador Eduardo Suplicy   (PT)
Senador Tião Viana   (PT)

1. Senador Roberto Cavalcanti   (PRB)
2. Senador Antonio Carlos Valadares   (PSB)
3. Senador Flávio Arns   (PSDB) (4,6)

4. Senador Paulo Paim   (PT)

Maioria ( PMDB, PP )
Senador Almeida Lima   (PMDB) (3)

Senador Neuto De Conto   (PMDB) (3)

Senador Wellington Salgado de Oliveira   (PMDB) (3)

Senador Valter Pereira   (PMDB) (3)

1. Senador Gerson Camata   (PMDB) (3)

2. Senador Leomar Quintanilha   (PMDB) (3,5)

3. Senador Mauro Fecury   (PMDB) (3)

4. Senador Paulo Duque   (PMDB) (3)

PTB
Senador Sérgio Zambiasi 1. Senador Romeu Tuma 

PDT
Senador João Durval 1.

Notas:
1. Em 09.06.2009, o Senador João Tenório é designado membro suplente do PSDB (Bloco da Minoria) na Comissão, em substituição ao Senador Flexa
Ribeiro (Of. n 107/09 - GLPSDB).
2. Em 09.06.2009, o Senador Flexa Ribeiro é designado membro titular do PSDB (Bloco da Minoria) na Comissão, em substituição à Senadora Lúcia
Vânia (Of. n 107/09 - GLPSDB).
3. Em 10.06.2009, a Liderança do Bloco da Maioria (PMDB,PP)designa seus membros na Comissão (OF. GLPMDB nº 007-A/2009).
4. O Senador Flávio Arns desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme ofício lido na sessão de 10.09.2009 (OF/GSFA/0801/2009).
5. O Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 17 de setembro de
2009.
6. Em 08.10.2009, o Senador Flávio Arns comunicou a sua filiação ao Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), a partir do dia 2 de outubro de
2009 (Of./GSFA/0898/2009).
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8) ENCHENTES NOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO NORTE
Finalidade: Verificar os efeitos das enchentes nos municípios da Região Norte. 

(Requerimento nº 449, de 2009, aprovado em 20.05.2009)
Número de membros: 7

MEMBROS
Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )

Senador Arthur Virgílio   (PSDB)

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B )
Senador Augusto Botelho   (PT)
Senadora Fátima Cleide   (PT)

Maioria ( PMDB, PP )
Senador Geraldo Mesquita Júnior   (PMDB) (2)

Senador Valdir Raupp   (PMDB) (1)

PTB
Senador Romeu Tuma 

Notas:
1. Em 10.06.2009, o Senador Valdir Raupp é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 012-A/2009).
2. Em 10.06.2009, o Senador Geraldo Mesquita é designado membro titular do Bloco da Maioria na Comissão (OF. GLPMDB nº 012-A/2009).
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9) INUNDAÇÕES NO MARANHÃO, PIAUÍ, CEARÁ, BAHIA E RIO GRANDE DO NORTE
Finalidade: Verificar os efeitos das inundações ocorridas em municípios dos Estados do Maranhão, Piauí,
Ceará, Bahia e Rio Grande do Norte. 

(Requerimento nº 592, de 2009, aprovado em 21.05.2009)
Número de membros: 7

PRESIDENTE:
VICE-PRESIDENTE:

RELATOR:
Coordenação:

MEMBROS
Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )

Senadora Rosalba Ciarlini   (DEM)

Senador Tasso Jereissati   (PSDB)

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B )
Senador César Borges   (PR)
Senador Inácio Arruda   (PC DO B)

Maioria ( PMDB, PP )
Senador Mão Santa   (PSC) (2,3,4)

Senador Garibaldi Alves Filho   (PMDB) (1)

PTB
Senador João Vicente Claudino 

Notas:
1. Em 10.06.2009, o Senador Garibaldi Alves é designado membro titular do Bloco da Maioria na Comissão (OF. GLPMDB nº 010-A/2009).
2. Em 10.06.2009, o Senador Mão Santa é designado membro titular do Bloco da Maioria na Comissão (OF. GLPMDB nº 010-A/2009).
3. O Senador Mão Santa comunicou sua desfiliação do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, conforme ofício s/nº lido na sessão de 23.09.2009.
4. O Senador Mão Santa comunicou sua filiação ao Partido Social Cristão - PSC, conforme o OF. GSMS 098/2009, lido na sessão de 01.10.2009.
*. Incluido o Estado do Rio Grande do Norte, conforme comunicação lida e aprovada na sessão deliberativa ordinária de 21 de maio de 2009.
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 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
VAGO (1,2,4)

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).
4. Vago em virtude de o Senador Flávio Torres não exercer mais o mandato devido ao retorno da titular, Senadora Patrícia Saboya, em 16.11.09.

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.



170 sexta-feira 20 ORDEM DO DIA novembro de 2009

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/sf/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3311-3325/3572/7279

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.  VAGO (4,31,81,82,83,84)

 7.  João Ribeiro   (PR) (39)

Maioria ( PMDB, PP )
Francisco Dornelles   (PP) (64,67)

Garibaldi Alves Filho   (PMDB) (58,63)

Gerson Camata   (PMDB) (61,70)

Valdir Raupp   (PMDB) (53)

Neuto De Conto   (PMDB) (8,15,55,56)

Pedro Simon   (PMDB) (54,60)

Renan Calheiros   (PMDB) (62,77)

 1.  Romero Jucá   (PMDB) (57,65)

 2.  Gilvam Borges   (PMDB) (66,69)

 3.  Wellington Salgado de Oliveira   (PMDB) (3,59)

 4.  Leomar Quintanilha   (PMDB) (2,59,80)

 5.  Lobão Filho   (PMDB) (9,68,71)

 6.  Paulo Duque   (PMDB) (1,59)

 7.  Almeida Lima   (PMDB) (62,78)

Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
Eliseu Resende   (DEM) (43)

Antonio Carlos Júnior   (DEM) (17,42)

Efraim Morais   (DEM) (49)

Raimundo Colombo   (DEM) (45)

Adelmir Santana   (DEM) (14,16,50)

Osvaldo Sobrinho   (PTB) (13,47,76,79)

Cícero Lucena   (PSDB) (23)

João Tenório   (PSDB) (25)

Arthur Virgílio   (PSDB) (23,74)

Tasso Jereissati   (PSDB) (23)

 1.  Gilberto Goellner   (DEM) (42)

 2.  Demóstenes Torres   (DEM) (18,52)

 3.  Heráclito Fortes   (DEM) (48)

 4.  Rosalba Ciarlini   (DEM) (42)

 5.  Kátia Abreu   (DEM) (51)

 6.  José Agripino   (DEM) (5,46)

 7.  Alvaro Dias   (PSDB) (22)

 8.  Sérgio Guerra   (PSDB) (19,26,73)

 9.  Flexa Ribeiro   (PSDB) (27)

 10.  Eduardo Azeredo   (PSDB) (24,75)

PTB (7)

João Vicente Claudino (44)

Gim Argello (44)

 1.  Sérgio Zambiasi (12,44)

 2.  Fernando Collor (44)
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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, o Senador Eliseu Resende é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Adelmir Santana.
44. 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).
45. 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.
46. Em 17.02.2009, o Senador José Agripino é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Romeu Tuma.
47. Em 17.02.2009, o Senador Jayme Campos é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Raimundo Colombo.
48. Em 17.02.2009, o Senador Heráclito Fortes é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Demóstenes Torres.
49. Em 17.02.2009, o Senador Efraim Morais é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Eliseu Resende.
50. 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.
51. 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.
52. 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.
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 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).
56. Em 04/03/2009, o Senador Neuto de Conto teve a sua indicação como Titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 47/2009 -
GLPMDB).
57. Em 04/03/2009, o Senador Romero Jucá teve a sua indicação como Suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 47/2009 -
GLPMDB).
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 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).
60. 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).
61. 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).
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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 Francisco Dornelles é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Romero Jucá (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 Gerson Camata é designado Titular do PMDB na Comissão (Of. 47/2009 - GLPMDB).
71. Em 04/03/2009, o Senador Lobão Filho é designado Suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gerson Camata (Of. 47/2009 -
GLPMDB).
72. Em 05/03/2009, o Senador Roberto Cavalcanti é designado Suplente do PTB na Comissão, em substituição ao Senador Flávio Arns (Of. 42/2009 -
GLDBAG).
73. Em 10/03/2009, o Senador Sérgio Guerra é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Arthur Virgílio, que passa à
titularidade (Of. 55/09-GLPSDB).
74. Em 10/03/2009, o Senador Arthur Virgílio é designado Titular do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Sérgio Guerra, que passa à
suplência (Of. 55/09-GLPSDB).
75. Em 15/04/2009, o Senador Eduardo Azeredo é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Papaléo Paes (Of.
72/09-GLPSDB).
76. O Senador Jayme Campos licenciou-se nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 130 dias, a partir de 26.08.09 (Requerimento nº
1.041/2009, aprovado na sessão de 25.08.09).
77. Em 03.09.2009, o Senador Renan Calheiros é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB Nº 143/2009).
78. Em 03.09.2009, o Senador Almeida Lima é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB Nº 143/2009).
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).
84. Vago em virtude de o Senador Sadi Cassol não exercer mais o mandato devido o retorno do titular, Senador Leomar Quintanilha (lida comunicação na
sessão de 17.11.09).

Secretário(a): Luiz Gonzaga Silva Filho
Reuniões: TERÇAS-FEIRAS - 10:00HS - Plenário n° 19 - ALA ALEXANDRE COSTA

Telefone(s): 3303-4605 e 33113516
Fax: 3303-4344

E-mail: scomcae@senado.gov.br
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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 (3,18,29,71,81)

Augusto Botelho   (PT) (31)

Paulo Paim   (PT) (27)

Marcelo Crivella   (PRB) (30)

Fátima Cleide   (PT) (33,75,77,78)

Roberto Cavalcanti   (PRB) (36,60,61)

Renato Casagrande   (PSB) (36,59,63)

 1.  VAGO (26,78)

 2.  César Borges   (PR) (28)

 3.  Eduardo Suplicy   (PT) (34)

 4.  Inácio Arruda   (PC DO B) (1,2,13)

 5.  Ideli Salvatti   (PT) (32,35)

 6.  VAGO (36)

 7.  José Nery   (PSOL) (36,64,65)

Maioria ( PMDB, PP )
Geraldo Mesquita Júnior   (PMDB) (57,68,72)

Gilvam Borges   (PMDB) (9,50)

Paulo Duque   (PMDB) (6,51)

VAGO (52,80)

Mão Santa   (PSC) (54,76,79)

 1.  Lobão Filho   (PMDB) (55)

 2.  Romero Jucá   (PMDB) (56)

 3.  Valdir Raupp   (PMDB) (48)

 4.  Garibaldi Alves Filho   (PMDB) (49,74,80)

 5.  Wellington Salgado de Oliveira   (PMDB) (53)

Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
Adelmir Santana   (DEM) (42)

Rosalba Ciarlini   (DEM) (39)

Efraim Morais   (DEM) (12,15,41)

Raimundo Colombo   (DEM) (46)

Flávio Arns   (PSDB) (23,37,83)

Eduardo Azeredo   (PSDB) (20,66)

Papaléo Paes   (PSDB) (22)

 1.  Heráclito Fortes   (DEM) (44)

 2.  Osvaldo Sobrinho   (PTB) (43,70,73)

 3.  Maria do Carmo Alves   (DEM) (10,45)

 4.  José Agripino   (DEM) (4,40)

 5.  Sérgio Guerra   (PSDB) (24,67,85)

 6.  Marisa Serrano   (PSDB) (25,82,86,87)

 7.  Lúcia Vânia   (PSDB) (21,38,84)

PTB (8)

Mozarildo Cavalcanti (7,11,58)  1.  Gim Argello (14,16,62)

PDT
João Durval (17,47)  1.  Cristovam Buarque (19,69)

Notas:
1. O Senador Fernando Collor encontra-se licenciado, nos termos do Requerimento nº 968, de 2007, aprovado em 27/08/2007.
2. Em 04/09/2007, o Senador Euclydes Mello é designado Suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador Fernando
Collor (Of. 141/2007-GLDBAG).
3. Senadora Patrícia Saboya comunicou filiação partidária em 02.10.2007 (DSF 3.10.2007).
4. Senador Romeu Tuma comunicou, em 11.10.2007, filiação ao PTB (DSF 12.10.2007)
5. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
6. Senador Garibaldi Alves Filho foi eleito Presidente do Senado em 12.12.2007 (art. 77, § 1º, RISF).
7. Em 23/04/2008, o Senador Gim Argello deixa de integrar a Comissão (Of. 73/2008-GLPTB).
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8. Nos termos da decisão do Presidente do Senado, publicada no DSF de 14.02.2008.
9. O Senador Geraldo Mesquita Júnior solicitou seu desligamento (Of. nº 008/08 GSGMJ e Of. GLPMDB nº 19/2008 - DSF 22.02.2008).
10. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se, nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 26.6.2008 a 24.10.2008.
11. Em 02/07/2008, o Senador Mozarildo Cavalcanti é designado Titular do PTB, na Comissão, em vaga antes ocupada pelo Senador Gim Argello (Of.
111/2008-GLPTB).
12. Em 4/7/2008, o Senador Marco Antônio Costa é designado titular em vaga antes ocupada pela Senadora Kátia Abreu, que se licenciou, nos termos do
art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 30.6.2008 a 28.10.2008. (Of. nº 62/08-GLDEM)
13. Vago, em virtude do afastamento do Senador Euclydes Mello, devido ao retorno do Senador Fernando Collor ao exercício do mandato, em
28.12.2007.
14. Em 07.10.2008, a Senadora Ada Mello é designada membro suplente do PTB na Comissão (Of. nº 145/2008/GLPTB).
15. Em 29.10.2008, a Senadora Kátia Abreu é designada membro titular do Partido Democratas na Comissão, em substituição ao Senador Marco Antônio
Costa (Of. nº 103/2008-GLDEM).
16. Vago em virtude do retorno do Senador Fernando Collor ao exercício do mandato, em 11.01.2009 (Of. nº 001/2009 - Gab. Sen. Fernando Collor).
17. Em 11.02.2009, a Senadora Patrícia Saboya é designada membro titular do PDT na Comissão (Of. nº 03/2009-GLPDT), em substituição ao Senador
João Durval.
18. 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, o Senador João Durval é designado membro suplente do PDT na Comissão (Of. nº 03/2009-GLPDT), em substituição ao Senador
Cristovam Buarque.
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, a Senadora Lúcia Vânia é designada membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 022/09-GLPSDB), em substituição à Senadora
Marisa Serrano.
22. 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).
23. Em 12.02.2009, o Senador Alvaro Dias é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 022/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Eduardo Azeredo.
24. Em 12.02.2009, o Senador Eduardo Azeredo é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 022/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador Cícero Lucena.
25. Em 12.02.2009, o Senador João Tenório é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 022/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Sérgio Guerra.
26. Em 16.02.2009, 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).
27. 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.
28. 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.
29. 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.
30. 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.
31. 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.
32. Em 16.02.2009, a Senadora Ideli Salvatti é designada membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Antonio Carlos Valadares.
33. Em 16.02.2009, o Senador Expedito Júnior é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Marcelo Crivella.
34. Em 16.02.2009, o Senador Eduardo Suplicy é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição ao Senador Expedito Júnior.
35. 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).
36. Vago em virtude do remanejamento de vagas indicado pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/2009 - GLDBAG).
37. 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.
38. 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.
39. 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.
40. 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.
41. Em 17.02.2009, o Senador Efraim Morais é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição à Senadora
Kátia Abreu.
42. Em 17.02.2009, o Senador 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, o Senador Jayme Campos é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Heráclito Fortes.
44. Em 17.02.2009, o Senador Heráclito Fortes é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Adelmir Santana.
45. 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.
46. Em 17.02.2009, o Senador Raimundo Colombo é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição à
Senadora Rosalba Ciarlini.
47. Em 19.02.2009, o Senador João Durval é designado Titular do PDT na Comissão, em substituição à Senadora Patrícia Saboya (Of. 14/09 - GLPDT).
48. Em 02.03.2009, o Senador Valdir Raupp é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Pedro Simon (OF.
GLPMDB nº 34/2009).
49. 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).
50. Em 02.03.2009, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão(OF. GLPMDB nº 34/2009).
51. Em 02.03.2009, o Senador Paulo Duque é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 34/2009).
52. Em 02.03.2009, o Senador Garibaldi Alves é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valdir Raupp (OF.
GLPMDB nº 34/2009).
53. Em 02.03.2009, o Senador Wellington Salgado é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 34/2009).
54. 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).
55. Em 02.03.2009, o Senador Lobão Filho é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Leomar Quintanilha (OF.
GLPMDB nº 34/2009).
56. Em 02.03.2009, o Senador Romero Jucá é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valter Pereira (OF.
GLPMDB nº 34/2009).
57. Em 02.03.2009, o Senador Geraldo Mesquita é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Romero Jucá (OF.
GLPMDB nº 34/2009).
58. 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).
59. Em 04.03.2009, a Senadora Marina Silva é designada membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 029/2009-GLDBAG).
60. Em 04.03.2009, o Senador 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 Roberto Cavalcanti é designado Titular do PTB na Comissão, em substituição ao Senador Tião Viana (Of. 40/2009 -
GLDBAG).
62. Em 05/03/2009, o Senador Gim Argello é designado Suplente do PTB na Comissão (Of. 85/2009 - GLPTB).
63. Em 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).
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 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).
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 Expedito Júnior desfiliou-se do Partido da República, conforme ofício lido na sessão de 23.09.2009 (Of. nº 221/2009-GSEJUN).
76. O Senador Mão Santa comunicou sua desfiliação do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, conforme ofício s/nº lido na sessão de
23.09.2009.
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, 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).
84. 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.
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).
86. Senador Expedito Júnior deixou o exercício do mandato em 5.11.2009.
87. Em 18.11.2009, a Senadora Marisa Serrano é designada membro suplente do PSDB na Comissão (Of. 195/09-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)

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)

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): Gildete Leite de Melo
Telefone(s): 3303-3515

Fax: 3303-3652
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)
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): Gildete Leite de Melo
Telefone(s): 3303-3515

Fax: 3303-3652
E-mail: scomcas@senado.gov.br
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3) COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA  - CCJ
Número de membros: 23 titulares  e 23 suplentes

PRESIDENTE:  Senador Demóstenes Torres  (DEM-GO)
VICE-PRESIDENTE:  Senador Wellington Salgado de Oliveira  (PMDB-MG)

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B ) (6)

Serys Slhessarenko   (PT) (38,74,81,83,84)

Aloizio Mercadante   (PT) (10,35)

Eduardo Suplicy   (PT) (38)

Antonio Carlos Valadares   (PSB) (37)

Ideli Salvatti   (PT) (38)

João Pedro   (PT) (32,40,87,88,89)

 1.  Renato Casagrande   (PSB) (17,33)

 2.  Augusto Botelho   (PT) (1,15,17,36)

 3.  Marcelo Crivella   (PRB) (31)

 4.  Inácio Arruda   (PC DO B) (16,17,34,70)

 5.  César Borges   (PR) (39,40)

 6.  Marina Silva   (PV) (19,30,77,84)

Maioria ( PMDB, PP )
Pedro Simon   (PMDB) (54,68)

Almeida Lima   (PMDB) (60,68)

Gilvam Borges   (PMDB) (56,68)

Francisco Dornelles   (PP) (58,68)

Valter Pereira   (PMDB) (2,68)

Wellington Salgado de Oliveira   (PMDB) (9,18,59,63)

 1.  Romero Jucá   (PMDB) (62,69)

 2.  Renan Calheiros   (PMDB) (57,65,86,93)

 3.  Geraldo Mesquita Júnior   (PMDB) (55,67,78)

 4.  Lobão Filho   (PMDB) (5,64,76)

 5.  Valdir Raupp   (PMDB) (51,61,66)

 6.  Neuto De Conto   (PMDB) (3,68)

Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
Kátia Abreu   (DEM) (49)

Demóstenes Torres   (DEM) (52)

Osvaldo Sobrinho   (PTB) (41,82,85)

Marco Maciel   (DEM) (14,20)

Antonio Carlos Júnior   (DEM) (43)

Alvaro Dias   (PSDB) (27,73)

Jarbas Vasconcelos   (PMDB) (24,71,91)

Lúcia Vânia   (PSDB) (27)

Tasso Jereissati   (PSDB) (27)

 1.  Efraim Morais   (DEM) (47)

 2.  Adelmir Santana   (DEM) (50)

 3.  Raimundo Colombo   (DEM) (42)

 4.  José Agripino   (DEM) (4,45)

 5.  Eliseu Resende   (DEM) (8,21,48)

 6.  Eduardo Azeredo   (PSDB) (29)

 7.  Marconi Perillo   (PSDB) (28)

 8.  Arthur Virgílio   (PSDB) (26,72)

 9.  Flexa Ribeiro   (PSDB) (25,75,90,92)

PTB (7)

Romeu Tuma (44)  1.  Gim Argello (46)

PDT
Osmar Dias (12,13,22)  1.  Patrícia Saboya (11,23,53,79,80,94,95)

Notas:
1. Em 07/08/2007, o Senador Marcelo Crivella é designado quarto suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador
Inácio Arruda (Of 131/2007-GLDBAG).
2. O Senador Valter Pereira teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do Bloco da Maioria (Of. 23/2009-GLPMDB).
3. O Senador Neuto De Conto teve a sua indicação como suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 23/2009-GLPMDB).
4. Vaga cedida pelo DEM ao PSDB.
5. O Senador Valdir Raupp teve a sua indicação como suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 23/2009-GLPMDB).
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6. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
7. Nos termos da decisão do Presidente do Senado, publicada no DSF de 14.02.2008.
8. Em 01/04/2008, o Senador Virgínio de Carvalho é designado Suplente em vaga antes ocupada pela Senadora Maria do Carmo Alves, que se encontra
licenciada, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 20.03.2008 a 3.02.2009 (Of. 30/08-GLDEM e Req. nº 1.135/2009).
9. Em 17/04/2008, o Senador Geovani Borges é designado titular em vaga antes ocupada pelo Senador Gilvam Borges, que se encontra licenciado, nos
termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 17.04.2008 a 24.08.2008 (Of. 112/08-GLPMDB).
10. Em 03/06/2008, a Senadora Marina Silva é designada Titular do Bloco de Apoio ao Governo, na Comissão (Of. 59/2008 - GLDBAG).
11. Em 04.06.2008, o Senador Cristovam Buarque é designado suplente do PDT na Comissão (Of. nº 05/08-LPDT), em substituição ao Senador Osmar
Dias.
12. Em 04.06.2008, o Senador Osmar Dias é designado titular do PDT na Comissão (Of. nº 05/08-LPDT).
13. Em 19/02/2009, o Senador Osmar Dias teve a sua indicação como Titular na Comissão ratificada pela Liderança do PDT (Of. 15/09-GLPDT).
14. Em 4/7/2008, o Senador Marco Antônio Costa é designado titular em vaga antes ocupada pela Senadora Kátia Abreu, que se licenciou, nos termos do
art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 30.6.2008 a 28.10.2008. (Of. nº 62/08-GLDEM)
15. Em 06.08.2008, o Senador Francisco Dornelles é designado suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador
Marcelo Crivella (Ofício nº 081/2008-GLDBAR).
16. Em 13.08.2008, o Senador Expedito Júnior é designado suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador João
Ribeiro (Ofício nº 083/2008-GLDBAG).
17. Em 13.08.2008, a Liderança do Bloco de Apoio ao Governo solicitou alteração na ordem de seus membros na suplência da Comissão (Ofício nº
083/2008-GLDBAG).
18. Em 26.08.2008, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 354/2008).
19. Em 28.10.2008, o Senador Marcelo Crivella é designado suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador José Nery
(Ofício nº 096/2008-GLDBAG).
20. Em 29.10.2008, a Senadora Kátia Abreu é designada membro titular do Partido Democratas na Comissão, em substituição ao Senador Marco Antônio
Costa (Of. nº 103/2008-GLDEM).
21. Vago em virtude do fim do exercício do Senador Virgínio de Carvalho, devido ao retorno da Titular.
22. Em 11.02.2009, o Senador 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, o Senador Flexa Ribeiro é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 024/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Eduardo Azeredo.
25. Em 12.02.2009, o Senador Sérgio Guerra é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 024/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Mário Couto.
26. Em 12.02.2009, o Senador Mário Couto é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 024/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Marconi Perillo.
27. Em 12.02.2009, os Senadores Arthur Virgílio, Lúcia Vânia e Tasso Jereissatti tiveram as suas indicações como titulares da Comissão ratificadas pela
Liderança do PSDB (Of. nº 024/09-GLPSDB).
28. Em 12.02.2009, o Senador Marconi Perillo é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 024/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador João Tenório.
29. Em 12.02.2009, o Senador Eduardo Azeredo é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 024/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador Flexa Ribeiro.
30. 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.
31. 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.
32. Em 16.02.2009, o Senador César Borges é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Antonio Carlos Valadares.
33. Em 16.02.2009, o Senador Renato Casagrande é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição ao Senador Inácio Arruda.
34. Em 16.02.2009, a Senadora Marina Silva é designada membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Expedito Júnior.
35. Em 16.02.2009, o Senador 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, 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.
37. 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.
38. Em 16.02.2009, os Senadores Eduardo Suplicy, Serys Slhessarenko e Ideli Salvatti tiveram as suas indicações como titulares da Comissão ratificadas
pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/09-GLDBAG).
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39. Em 16.02.2009, o Senador 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.
40. 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.
41. 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.
42. 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.
43. 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).
44. 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.
45. 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.
46. 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.
47. Em 17.02.2009, o Senador Efraim Morais é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Eliseu Resende.
48. Em 17.02.2009, o Senador Eliseu Resende é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM).
49. 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.
50. 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.
51. Vago, em virtude de o Senador José Maranhão ter tomado posse no cargo de Governador de Estado, renunciando ao mandato de Senador.
52. 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.
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 Wellington Salgado é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Romero Jucá (Of. nº
48/2009-GLPMDB).
64. 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).
65. 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).
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 Renan Calheiros é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Geraldo Mesquita
Júnior (Of. nº 48/2009-GLPMDB).
68. Em 04.03.2009, 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).
69. 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).



186 sexta-feira 20 ORDEM DO DIA novembro de 2009

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/sf/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3311-3325/3572/7279

70. Em 10.03.2009, o Senador Inácio Arruda é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição à Senadora
Marina Silva (Of. nº 053/2009-GLDBAG).
71. Em 10/03/2009, 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).
72. 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).
73. Em 10/03/2009, o Senador Alvaro Dias é designado Titular do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Arthur Virgílio (Of. 52/09-GLPSDB).
74. Em 10.03.2009, a Senadora Marina Silva é designada membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição à Senadora Serys
Slhessarenko (Of. nº 052/2009-GLDBAG).
75. Em 10/03/2009, o Senador Flexa Ribeiro é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Sérgio Guerra, que passa à
titularidade (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.
93. Em 04.11.2009, o Senador Renan Calheiros é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Leomar Quintanilha
(Of. nº 188/2009-GLPMDB)
94. Vago em virtude de o Senador Flávio Torres não exercer mais o mandato devido ao retorno da titular, Senadora Patrícia Saboya, em 16.11.09.
95. Em 18.11.2009, a Senadora Patrícia Saboya é designada membro suplente do PDT na Comissão(Of. nº 76/09-LPDT).

Secretário(a): Ednaldo Magalhães Siqueira
Reuniões: QUARTAS-FEIRAS - 10:00 hs - Plenário nº 3 - Ala Alexandre Costa

Telefone(s): 3303-3972
Fax: 3303-4315

E-mail: scomccj@senado.gov.br
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3.1) SUBCOMISSÃO - IMAGEM E PRERROGATIVAS PARLAMENTARES
Finalidade: Assessorar a Presidência do Senado em casos que envolvam a imagem e as prerrogativas dos
parlamentares e da própria instituição parlamentar. 

Número de membros: 5 titulares

3.2) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE SEGURANÇA PÚBLICA
Número de membros: 9 titulares  e 9 suplentes

PRESIDENTE:  Senador Tasso Jereissati  (PSDB-CE)
VICE-PRESIDENTE:  Senador César Borges  (PR-BA)
RELATOR:  Senador Jarbas Vasconcelos  (PMDB-PE)

Designação:  28/10/2009

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B )

Aloizio Mercadante   (PT)
César Borges   (PR)

 1.  Serys Slhessarenko   (PT)
 2.  Antonio Carlos Valadares   (PSB)

Maioria ( PMDB, PP )
Pedro Simon   (PMDB)
Renan Calheiros   (PMDB)

 1.  Francisco Dornelles   (PP)
 2.  Wellington Salgado de Oliveira   (PMDB)

Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
Jarbas Vasconcelos   (PMDB)

Tasso Jereissati   (PSDB)
Marconi Perillo   (PSDB)

 1.  Kátia Abreu   (DEM)
 2.  Antonio Carlos Júnior   (DEM)

 3.  Alvaro Dias   (PSDB)

PTB
Romeu Tuma  1.  Gim Argello 

PDT
Osmar Dias  1.  VAGO (1)

Notas:
1. Em 16.11.2009, o Senador Flávio Torres deixa de compor a Subcomissão em virtude do retorno da Senadora Patrícia Saboya ao exercício do mandato.
*. Em 17.11.2009, lido o Of. nº 374/09-CCJ, que comunica a composição, designação dos membros, eleição do Presidente e Vice-Presidente e designação
do Relator da Subcomissão, em reunião realizada no dia 28.10.2009.

Secretário(a): Ednaldo Magalhães Siqueira
Telefone(s): 3303-3972

Fax: 3303-4315
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 (93)

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) (36,81,89,92,94)

Augusto Botelho   (PT) (36)

Fátima Cleide   (PT) (36)

Paulo Paim   (PT) (36,50,66)

Inácio Arruda   (PC DO B) (30)

Ideli Salvatti   (PT) (31,76,78,80,95)

VAGO (37,85,86,87,98)

 1.  João Pedro   (PT) (1,38)

 2.  VAGO (35,95)

 3.  Eduardo Suplicy   (PT) (12,33)

 4.  José Nery   (PSOL) (34)

 5.  Antonio Carlos Valadares   (PSB) (32,67,94,96)

 6.  João Ribeiro   (PR) (32,71)

 7.  Marina Silva   (PV) (32,80)

Maioria ( PMDB, PP )
Valter Pereira   (PMDB) (64)

Mauro Fecury   (PMDB) (8,16,53,70,72)

Gilvam Borges   (PMDB) (61)

Wellington Salgado de Oliveira   (PMDB) (59)

Gerson Camata   (PMDB) (55)

VAGO (5,9,56,88)

VAGO (60,65)

 1.  Romero Jucá   (PMDB) (62)

 2.  Francisco Dornelles   (PP) (62,83,88)

 3.  Pedro Simon   (PMDB) (62)

 4.  Neuto De Conto   (PMDB) (54)

 5.  Valdir Raupp   (PMDB) (63)

 6.  Garibaldi Alves Filho   (PMDB) (15,17,58)

 7.  Lobão Filho   (PMDB) (57)

Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
Raimundo Colombo   (DEM) (4,40)

Marco Maciel   (DEM) (45)

Rosalba Ciarlini   (DEM) (6,19,51)

Heráclito Fortes   (DEM) (52)

José Agripino   (DEM) (13,44)

Adelmir Santana   (DEM) (41)

Alvaro Dias   (PSDB) (28)

Flávio Arns   (PSDB) (27,91)

Eduardo Azeredo   (PSDB) (24,68,74,75)

Marisa Serrano   (PSDB) (29)

 1.  Gilberto Goellner   (DEM) (42)

 2.  Kátia Abreu   (DEM) (11,49)

 3.  Osvaldo Sobrinho   (PTB) (48,77,82)

 4.  Efraim Morais   (DEM) (43)

 5.  Eliseu Resende   (DEM) (14,18,47)

 6.  Maria do Carmo Alves   (DEM) (2,39)

 7.  Cícero Lucena   (PSDB) (25,69,75,84,90,97,99)

 8.  Marconi Perillo   (PSDB) (23)

 9.  Papaléo Paes   (PSDB) (22)

 10.  Sérgio Guerra   (PSDB) (26)

PTB
Sérgio Zambiasi (7,46)

Romeu Tuma (46)

 1.  João Vicente Claudino (46)

 2.  Mozarildo Cavalcanti (46)

PDT
Cristovam Buarque (20)  1.  Jefferson Praia (10,21)

Notas:
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1. Senadora Patrícia Saboya comunicou filiação partidária em 02.10.2007 (DSF 3.10.2007).
2. Senador Romeu Tuma comunicou, em 11.10.2007, filiação ao PTB (DSF 12.10.2007).
3. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
4. O Senador Edison Lobão encontra-se afastado do exercício do mandato desde 21/01/2008, para exercer o cargo de Ministro de Minas e Energia.
5. O Senador Geraldo Mesquita Júnior solicitou seu desligamento (Of. nº 008/08 GSGMJ e Of. GLPMDB nº 19/2008 - DSF 22.02.2008).
6. Em 01/04/2008, o Senador Virgínio de Carvalho é designado Titular em vaga antes ocupada pela Senadora Maria do Carmo Alves, que se encontra
licenciada, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 20.03.2008 a 3.02.2009 (Of. 30/08-GLDEM e Req. nº 1.135/2009).
7. Em 07/04/2008, a Presidência designa o Senador Sérgio Zambiasi como membro titular da Comissão (Of. nº 18, de 2008, da Liderança do PTB).
8. Em 17/04/2008, o Senador Geovani Borges é designado Titular em vaga antes ocupada pelo Senador Gilvam Borges, que se encontra licenciado, nos
termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 17.04.2008 a 24.08.2008 (Of. 110/08-GLPMDB).
9. Em 07/05/2008, o Senador Lobão Filho é designado Titular do PMDB na Comissão (Of. 143/2008 - GLPMDB).
10. Em virtude do falecimento do Senador Jefferson Peres, ocorrido em 23.05.2008.
11. Em virtude do desligamento do Senador Demóstenes Torres, em 04.06.2008 (OF. Nº 053/08-GLDEM).
12. Em 10/06/2008, a Senadora Marina Silva é designada Suplente do Bloco de Apoio ao Governo, na Comissão (Of. 64/2008-GLDBAG).
13. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se, nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 26.6.2008 a 24.10.2008.
14. Em 4/7/2008, o Senador Marco Antônio Costa é designado suplente em vaga antes ocupada pela Senadora Kátia Abreu, que se encontra licenciada,
nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 30.6.2008 a 28.10.2008. (Of. nº 62/08-GLDEM)
15. Em 09.07.2008, o Senador Casildo Maldaner é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 220/2008).
16. Em 26.08.2008, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 363/2008).
17. Vago em virtude do retorno do Senador Raimundo Colombo ao exercício do mandato, em 27.10.2008.
18. Em 29.10.2008, a Senadora Kátia Abreu é designada membro titular do Partido Democratas na Comissão, em substituição ao Senador Marco Antônio
Costa (Of. nº 103/2008-GLDEM).
19. Vago em virtude do fim do exercício do Senador Virgínio de Carvalho, devido ao retorno da Titular.
20. Em 11.02.2009, o Senador Cristovam Buarque teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PDT (Of. nº
05/09-GLPDT).
21. Em 11.02.2009, o Senador Jefferson Praia é designado membro suplente do PDT na Comissão (Of. nº 05/2009-GLPDT).
22. Em 12.02.2009, o Senador Papaléo Paes é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 025/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Sérgio Guerra.
23. Em 12.02.2009, o Senador Marconi Perillo é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 025/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador Eduardo Azeredo.
24. Em 12.02.2009, o Senador Eduardo Azeredo é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 025/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador Papaléo Paes.
25. 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.
26. 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.
27. Em 12.02.2009, o Senador Cícero Lucena é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 025/09-GLPSDB), em substituição à Senadora
Marisa Serrano.
28. Em 12.02.2009, o Senador Alvaro Dias é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 025/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Marconi Perillo.
29. 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.
30. 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.
31. Em 16.02.2009, a Senadora Marina Silva é designada membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Inácio Arruda.
32. 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 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.
34. 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.
35. 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.
36. 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).
37. Em 16.02.2009, o Senador Expedito Júnior é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Renato Casagrande.
38. Em 16.02.2009, o Senador 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.
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39. Em 17.02.2009, a Senadora Maria do Carmo Alves é designada membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao
Senador Romeu Tuma.
40. Em 17.02.2009, o Senador Raimundo Colombo é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM).
41. 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.
42. 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.
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 Senador Marco Maciel é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Heráclito Fortes.
46. Em 17.02.2009, 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).
47. Em 17.02.2009, o Senador Eliseu Resende é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição à Senadora
Kátia Abreu.
48. Em 17.02.2009, o Senador Jayme Campos é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Gilberto Goellner.
49. Em 17.02.2009, a Senadora Kátia Abreu é designada membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM).
50. 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).
51. Em 17.02.2009, a Senadora Rosalba Ciarlini é designada membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM).
52. 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.
53. 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).
54. 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).
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 Francisco Dornelles é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Lobão Filho (OF.
GLPMDB nº 28/2009).
57. 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).
58. Em 02.03.2009, o Senador Garibaldi Alves é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 28/2009).
59. Em 02.03.2009, o Senador Wellington Salgado é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valdir Raupp (OF.
GLPMDB nº 28/2009).
60. Em 02.03.2009, o Senador Jarbas Vasconcelos é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gerson Camata (OF.
GLPMDB nº 28/2009).
61. Em 02/03/2009, o Senador Gilvam Borges é designado Titular do PMDB na Comissão (Of. GLPMDB nº 28/2009).
62. Em 02.03.2009, os Senadores Romero Jucá, Leomar Quintanilha e Pedro Simon tiveram suas indicações como suplentes da Comissão ratificadas pela
Liderança do PMDB (OF. GLPMDB nº 28/2009).
63. Em 02.03.2009, o Senador Valdir Raupp é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Jarbas Vasconcelos (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 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).
90. 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.
91. 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.
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, 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.
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).
97. Senador Expedito Júnior deixou o exercício do mandato em 5.11.2009.
98. Vago em virtude de o Senador Sadi Cassol não exercer mais o mandato devido o retorno do titular, Senador Leomar Quintanilha (lida comunicação na
sessão de 17.11.09).
99. Em 18.11.2009, o Senador Cícero Lucena é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 194/09-GLPSDB).

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).



novembro de 2009 ORDEM DO DIA sexta-feira 20 197

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/sf/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3311-3325/3572/7279

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



198 sexta-feira 20 ORDEM DO DIA novembro de 2009

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/sf/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3311-3325/3572/7279

5) COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE, DEFESA DO
CONSUMIDOR E FISCALIZAÇÃO E CONTROLE  - CMA

Número de membros: 17 titulares  e 17 suplentes
PRESIDENTE:  Senador Renato Casagrande  (PSB-ES)

VICE-PRESIDENTE:  Senador Cícero Lucena  (PSDB-PB)

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B ) (2)

Renato Casagrande   (PSB) (26)

Marina Silva   (PV) (7,26,43,45)

João Pedro   (PT) (20)

João Ribeiro   (PR) (23)

 1.  Fátima Cleide   (PT) (22)

 2.  César Borges   (PR) (24)

 3.  Inácio Arruda   (PC DO B) (25)

 4.  Delcídio Amaral   (PT) (21)

Maioria ( PMDB, PP )
Leomar Quintanilha   (PMDB) (40,47)

Wellington Salgado de Oliveira   (PMDB) (40)

Gilvam Borges   (PMDB) (39)

Valter Pereira   (PMDB) (40)

 1.  Romero Jucá   (PMDB) (40)

 2.  Valdir Raupp   (PMDB) (5,11,38)

 3.  Almeida Lima   (PMDB) (40)

 4.  Geraldo Mesquita Júnior   (PMDB) (40)

Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
Gilberto Goellner   (DEM) (27)

Kátia Abreu   (DEM) (33)

Heráclito Fortes   (DEM) (31)

Eliseu Resende   (DEM) (34)

Arthur Virgílio   (PSDB) (10,19)

Cícero Lucena   (PSDB) (15)

Marisa Serrano   (PSDB) (16)

 1.  Adelmir Santana   (DEM) (30)

 2.  Raimundo Colombo   (DEM) (1,35)

 3.  Maria do Carmo Alves   (DEM) (3,32)

 4.  Osvaldo Sobrinho   (PTB) (9,28,44,46)

 5.  Alvaro Dias   (PSDB) (4,18)

 6.  Flexa Ribeiro   (PSDB) (14)

 7.  Mário Couto   (PSDB) (17)

PTB
Gim Argello (6,29)  1.  Sérgio Zambiasi (29)

PDT
Jefferson Praia (8,12,36,42)  1.  Cristovam Buarque (13,37,41)

Notas:
1. O Senador César Borges deixou o Partido Democratas (DEM) e se filiou ao Partido da República (PR), conforme comunicado de 1º/10/2007.
2. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
3. O Senador Edison Lobão encontra-se afastado do exercício do mandato desde 21/01/2008, para exercer o cargo de Ministro de Minas e Energia.
4. Em 15/04/2008, o Senador Papaléo Paes é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição à Senadora Lúcia Vânia (Of. 50/2008 -
GLPSDB).
5. Em 17/04/2008, o Senador Geovani Borges é designado Suplente em vaga antes ocupada pelo Senador Gilvam Borges, que se encontra licenciado, nos
termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 17.04.2008 a 24.08.2008 (Of. 121/08-GLPMDB).
6. Em 22/04/2008, o Senador Gim Argello é designado Titular do PTB na Comissão (Of. 71/2008-GLPTB).
7. Em 03/06/2008, a Senadora Marina Silva é designada Titular do Bloco de Apoio ao Governo, na Comissão (Of. 58/2008 - GLDBAG).
8. Em 04.06.2008, o Senador Jefferson Praia é designado titular do PDT na Comissão (Of. nº 06/08-LPDT).
9. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se, nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 26.6.2008 a 24.10.2008.
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10. Em 05.08.2008, o Senador Cícero Lucena é designado titular do PSDB (Bloco Parlamentar da Minoria) na Comissão, em substituição ao Senador
Mário Couto (Ofício nº 102/08 - GLPSDB).
11. Em 26.08.2008, o Senador Gilvam Borges é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 361/2008).
12. Em 11.02.2009, o Senador Jefferson Praia teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PDT (Of. nº 06/09-GLPDT).
13. Em 11.02.2009, o Senador Cristovam Buarque é designado membro suplente do PDT na Comissão (Of. nº 06/2009-GLPDT).
14. Em 12.02.2009, o Senador Flexa Ribeiro teve a sua indicação como suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PSDB (Of. nº
026/09-GLPSDB).
15. Em 12.02.2009, o Senador Cícero Lucena é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 026/09-GLPSDB), em substituição à Senadora
Marisa Serrano.
16. Em 12.02.2009, a Senadora Marisa Serrano é designada membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 026/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Marconi Perillo.
17. Em 12.02.2009, o Senador Mário Couto é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 026/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Arthur Virgílio.
18. Em 12.02.2009, o Senador Alvaro Dias é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 026/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Papaléo Paes.
19. Em 12.02.2009, o Senador Arthur Virgílio é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 026/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Cícero Lucena.
20. Em 16.02.2009, o Senador João Pedro é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição à Senadora Fátima Cleide.
21. Em 16.02.2009, o Senador Delcídio Amaral é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição ao Senador Inácio Arruda.
22. Em 16.02.2009, a Senadora Fátima Cleide é designada membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Flávio Arns.
23. Em 16.02.2009, o Senador João Ribeiro é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador César Borges.
24. Em 16.02.2009, o Senador César Borges é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Augusto Botelho.
25. Em 16.02.2009, o Senador Inácio Arruda é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição à Senadora Serys Slhessarenko.
26. Em 16.02.2009, os Senadores Renato Casagrande e Marina Silva tiveram as suas indicações como titulares da Comissão ratificadas pela Liderança do
Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/09-GLDBAG).
27. Em 17.02.2009, o Senador Gilberto Goellner é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Eliseu Resende.
28. Em 17.02.2009, o Senador Jayme Campos é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Raimundo Colombo.
29. Em 17.02.2009, o Senador Gim Argello foi confirmado, como titular, e o Senador Sérgio Zambiasi foi designado suplente, na Comissão, pela
Liderança do PTB (Of. nº 030/09-GLPTB).
30. Em 17.02.2009, o Senador Adelmir Santana teve a sua indicação como suplente da Comissão ratificada pela Liderança do DEM (Of. nº
012/09-GLDEM).
31. Em 17.02.2009, o Senador Heráclito Fortes é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Gilberto Goellner.
32. Em 17.02.2009, a Senadora Maria do Carmo Alves é designada membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM).
33. Em 17.02.2009, a Senadora Kátia Abreu é designada membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Heráclito Fortes.
34. Em 17.02.2009, o Senador Eliseu Resende é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
José Agripino.
35. Em 17.02.2009, o Senador Raimundo Colombo é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM).
36. Em 19.02.2009, o Senador Cristovam Buarque é designado Titular do PDT na Comissão, em substituição ao Senador Jefferson Praia (Of.
17/09-GLPDT).
37. Em 19.02.2009, o Senador Jefferson Praia é designado Suplente do PDT na Comissão, em substituição ao Senador Cristovam Buarque (Of.
17/09-GLPDT).
38. Em 02.03.2009, o Senador Valdir Raupp é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (OF.
GLPMDB nº 28/2009).
39. Em 02.03.2009, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valdir Raupp (OF.
GLPMDB nº 28/2009).
40. Em 02.03.2009, os Senadores Leomar Quintanilha, Wellington Salgado e Valter Pereira, como titulares, e os Senadores Romero Jucá, Almeida Lima e
Geraldo Mesquita, como suplentes da Comissão, tiveram suas indicações ratificadas pela Liderança do PMDB (OF. GLPMDB nº 30/2009).
41. Em 04.03.2009, o Senador Cristovam Buarque é designado membro suplente do PDT na Comissão, em substituição ao Senador Jefferson Praia (Of.
30/09-LPDT).
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42. Em 04.03.2009, o Senador Jefferson Praia é designado membro titular do PDT na Comissão, em substituição ao Senador Cristovam Buarque (Of.
30/09-LPDT).
43. A Senadora Marina Silva desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme comunicação lida na sessão de 19.08.2009.
44. O Senador Jayme Campos licenciou-se nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 130 dias, a partir de 26.08.09 (Requerimento nº
1.041/2009, aprovado na sessão de 25.08.09).
45. A Senadora Marina Silva filiou-se do Partido Verde, conforme comunicação lida na sessão de 01.09.2009.
46. O Senador Osvaldo Sobrinho é designado membro suplente na Comissão, em vaga anteriormente ocupada pelo Senador Jayme Campos, conforme
expediente da Liderança do PTB, com o "de acordo" da Liderança do DEM, lido na sessão de 14.09.2009.
47. O Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 17 de setembro de
2009.

Secretário(a): José Francisco B. de Carvalho
Reuniões: TERÇAS-FEIRAS - 11:30HS - Plenário nº 6 - ALA NILO COELHO

Telefone(s): 3311-3935
Fax: 3311-1060

E-mail: jcarvalho@senado.gov.br.

5.1) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA SOBRE O GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS
SÓLIDOS

Número de membros: 5 titulares  e 5 suplentes
PRESIDENTE:  VAGO

VICE-PRESIDENTE:  VAGO

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B ) (2)

César Borges   (PR)
VAGO (8)

 1.  Inácio Arruda   (PC DO B)
 2.  VAGO (8)

Maioria ( PMDB, PP )
Wellington Salgado de Oliveira   (PMDB)  1.  VAGO (3,4,6)

Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
VAGO (1)

Cícero Lucena   (PSDB) (5,7)

 1.  Adelmir Santana   (DEM)

 2.  Flexa Ribeiro   (PSDB)

Notas:
1. O Senador César Borges deixou o Partido Democratas (DEM) e se filiou ao Partido da República (PR), conforme comunicado de 1º/10/2007.
2. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
3. Senador Garibaldi Alves Filho foi eleito Presidente do Senado em 12.12.2007 (art. 77, § 1º, RISF).
4. Em 13/05/2008, o Senador Geovani Borges é designado Suplente do PMDB na Subcomissão (Of. 27/08-CMA).
5. Vago, em virtude de o Senador Cícero Lucena ter sido substituído pelo Senador Mário Couto, na Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor
e Fiscalização e Controle (Of. 40/2008-GLPSDB).
6. Vago em virtude do retorno do titular à Casa, Senador Gilvam Borges, em 25.08.2008 (Of. nº 073/2008 - GSGB).
7. Em 05/11/2008, o Senador Cícero Lucena é designado titular do PSDB na Subcomissão (Ofício nº 127/08-GLPSDB).
8. Vago em 17.02.09 em virtude de os Senadores não pertencerem mais à Comissão.
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5.2) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA PARA ACOMPANHAR A CRISE AMBIENTAL NA
AMAZÔNIA

(Requerimento Da Cma 8, de 2008)

Número de membros: 5 titulares  e 5 suplentes
PRESIDENTE:  VAGO

VICE-PRESIDENTE:  VAGO
RELATOR:  VAGO

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B )

Renato Casagrande   (PSB)
VAGO (1)

 1.  VAGO (5)

 2.  VAGO (5)

Maioria ( PMDB, PP )
Leomar Quintanilha   (PMDB) (6)  1.  VAGO (2,4)

Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
Flexa Ribeiro   (PSDB)
Gilberto Goellner   (DEM)

 1.  VAGO (3)

 2.  Arthur Virgílio   (PSDB)

Notas:
1. O Senador Sibá Machado deixou o exercício do mandato em 14.05.2008, em virtude do retorno da titular, Senadora Marina Silva.
2. Em 18/06/2008, o Senador Geovani Borges é designado Suplente do PMDB na Subcomissão (Of. 58/2008-CMA).
3. Vago, em virtude de o Senador Cícero Lucena ter sido substituído pelo Senador Mário Couto, na Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor
e Fiscalização e Controle (Of. 40/2008-GLPSDB).
4. Vago em virtude do retorno do titular à Casa, Senador Gilvam Borges, em 25.08.2008 (Of. nº 073/2008 - GSGB).
5. Vago em 17.02.09 em virtude de os Senadores não pertencerem mais à Comissão.
6. O Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 17 de setembro de
2009.

Secretário(a): José Francisco B. de Carvalho
Telefone(s): 3311-3935

Fax: 3311-1060
E-mail: jcarvalho@senado.gov.br.
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5.3) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DA ÁGUA
Finalidade: Encaminhamento de soluções legislativas sobre os problemas ainda existentes da gestão e
distribuição dos recursos hídricos no Brasil. 

Número de membros: 7 titulares  e 7 suplentes
PRESIDENTE:  Senadora Marisa Serrano  (PSDB-MS) (4)

VICE-PRESIDENTE:  Senador Flexa Ribeiro  (PSDB-PA) (5)

RELATOR:  Senador Gilberto Goellner  (DEM-MT) (6)

Instalação:  27/10/2009

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.
4. Em 04.11.2009, foi eleita Presidente da Subcomissão a Senadora Marisa Serrano (Of. nº 85/2009-CMA).
5. Em 04.11.2009, foi eleito Vice-Presidente da Subcomissão o Senador Flexa Ribeiro (Of. nº 85/2009-CMA).
6. Em 04.11.2009, foi designado Relator da Subcomissão o Senador Gilberto Goellner (Of. nº 85/2009-CMA).
*. 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.
**. Em 04.11.2009, o Ofício nº 85/2009-CMA comunica a instalação da Subcomissão, em 27.10.2009, com eleição de cargos.

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)

Marcelo Crivella   (PRB) (22,53,60,61,63)

Fátima Cleide   (PT) (22)

Paulo Paim   (PT) (22)

VAGO (3,20,48,49,57)

José Nery   (PSOL) (21)

 1.  João Pedro   (PT) (19)

 2.  Serys Slhessarenko   (PT) (24)

 3.  VAGO (11,23,30,63)

 4.  Marina Silva   (PV) (23,45,50,52)

 5.  Magno Malta   (PR) (23,48)

Maioria ( PMDB, PP )
VAGO (42,44)

Gerson Camata   (PMDB) (38)

VAGO (37,43)

Gilvam Borges   (PMDB) (36)

Paulo Duque   (PMDB) (10,12,34)

 1.  Wellington Salgado de Oliveira   (PMDB) (35)

 2.  Romero Jucá   (PMDB) (41)

 3.  Valter Pereira   (PMDB) (40)

 4.  Mão Santa   (PSC) (39,56,58)

 5.  Leomar Quintanilha   (PMDB) (33,55)

Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
José Agripino   (DEM) (2,29)

Rosalba Ciarlini   (DEM) (25)

Eliseu Resende   (DEM) (4,28)

VAGO (8,46)

Arthur Virgílio   (PSDB) (17)

Cícero Lucena   (PSDB) (17)

Flávio Arns   (PSDB) (1,5,61)

 1.  Heráclito Fortes   (DEM) (27)

 2.  Osvaldo Sobrinho   (PTB) (32,51,54)

 3.  Maria do Carmo Alves   (DEM) (31)

 4.  Adelmir Santana   (DEM) (9,13,26)

 5.  VAGO (18,47,59,62)

 6.  Mário Couto   (PSDB) (16)

 7.  Papaléo Paes   (PSDB) (17)

PTB (7)

 1.  Sérgio Zambiasi 

PDT
Cristovam Buarque (14)  1.  Jefferson Praia (15)

Notas:
1. Em virtude do retorno do titular, Senador Alvaro Dias.
2. O Senador César Borges deixou o Partido Democratas (DEM) e se filiou ao Partido da República (PR), conforme comunicado de 1º/10/2007.
3. Senadora Patrícia Saboya comunicou filiação partidária em 02.10.2007 (DSF 3.10.2007).
4. Senador Romeu Tuma comunicou, em 11.10.2007, filiação ao PTB (DSF 15.10.2007)
5. Vaga cedida pelo PSDB ao PR.
6. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
7. Nos termos da decisão do Presidente do Senado, publicada no DSF de 14.02.2008.
8. Em 17.02.2009, o Senador Gilberto Goellner é confirmado como membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
9. Em 01/04/2008, o Senador Virgínio de Carvalho é designado Suplente em vaga antes ocupada pela Senadora Maria do Carmo Alves, que se encontra
licenciada, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 20.03.2008 a 3.02.2009 (Of. 30/08-GLDEM e Req. nº 1.135/2009).
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10. Em 17/04/2008, o Senador Geovani Borges é designado Titular em vaga antes ocupada pelo Senador Gilvam Borges, que se encontra licenciado, nos
termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 17.04.2008 a 24.08.2008 (Of. 111/08-GLPMDB).
11. Em 10/06/2008, a Senadora Marina Silva é designada Suplente do Bloco de Apoio ao Governo, na Comissão (Of. 65/2008-GLDBAG).
12. Em 26.08.2008, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 355/2008).
13. Vago em virtude do fim do exercício do Senador Virgínio de Carvalho, devido ao retorno da Titular.
14. Em 11.02.2009, o Senador Cristovam Buarque teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PDT (Of. nº
07/09-GLPDT).
15. Em 11.02.2009, o Senador Jefferson Praia é designado membro suplente do PDT na Comissão (Of. nº 07/2009-GLPDT).
16. Em 12.02.2009, o Senador Mário Couto é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 027/09-GLPSDB), em substituição à Senadora
Lúcia Vânia.
17. Em 12.02.2009, os Senadores Arthur Virgílio e Cícero Lucena tiveram as suas indicações, como titulares, e o Senador Papaléo Paes, como suplente na
Comissão, ratificadas pela Liderança do PSDB (Of. nº 027/09-GLPSDB).
18. Em 12.02.2009, a Senadora Lúcia Vânia é designada membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 027/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Mário Couto.
19. Em 16.02.2009, o Senador João Pedro é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição à Senadora Serys Slhessarenko.
20. Em 16.02.2009, o Senador Magno Malta é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição à Senadora Patrícia Saboya.
21. Em 16.02.2009, o Senador José Nery é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Inácio Arruda.
22. Em 16.02.2009, os Senadores Flávio Arns, Fátima Cleide e Paulo Paim tiveram as suas indicações como titulares da Comissão ratificadas pela
Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/09-GLDBAG).
23. Vago em virtude do remanejamento de vagas indicado pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/2009 - GLDBAG).
24. Em 16.02.2009, a Senadora Serys Slhessarenko é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
016/09-GLDBAG), em substituição ao Senador Eduardo Suplicy.
25. Em 17.02.2009, a Senadora Rosalba Ciarlini é designada membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Eliseu Resende.
26. Em 17.02.2009, o Senador Adelmir Santana é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
27. Em 17.02.2009, o Senador Heráclito Fortes é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
28. Em 17.02.2009, o Senador Eliseu Resende é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Romeu Tuma.
29. Em 17.02.2009, o Senador José Agripino é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
César Borges.
30. Em 17.02.2009, o Senador Marcelo Crivella é designado membro suplente pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
19/09-GLDBAG).
31. Em 17.02.2009, a Senadora Maria do Carmo Alves é designada membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao
Senador Jayme Campos.
32. Em 17.02.2009, o Senador Jayme Campos é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Heráclito Fortes.
33. Em 02.03.2009, o Senador Leomar Quintanilha é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Jarbas
Vasconcelos (OF. GLPMDB nº 29/2009).
34. 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).
35. 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).
36. 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).
37. 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).
38. 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).
39. 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).
40. 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).
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 Geraldo Mesquita é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Leomar Quintanilha
(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 designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 1682/09-GLPSDB).
62. Senador Expedito Júnior deixou o exercício do mandato em 5.11.2009.
63. Em 19.11.2009, o Senador Marcelo Crivella é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 154/2009-GLDBAG).

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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6.2) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DA CRIANÇA, ADOLESCENTE E JUVENTUDE
Número de membros: 7 titulares  e 7 suplentes

Secretário(a): Altair Gonçalves Soares
Telefone(s): 3311-4251/2005

Fax: 3311-4646
E-mail: scomcdh@senado.gov.br

6.3) SUBCOMISSÃO PERMANENTE EM DEFESA DA MULHER
(Requerimento Comissão De Direitos Humanos E Legislação Participativa 76, de 2007)

Número de membros: 5 titulares  e 5 suplentes
PRESIDENTE:  VAGO

VICE-PRESIDENTE:  VAGO

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B )

VAGO (5)

Serys Slhessarenko   (PT)
 1.  Fátima Cleide   (PT)
 2.  VAGO (3,5)

Maioria ( PMDB, PP )
VAGO (6)  1.

Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
VAGO (2,4)

Lúcia Vânia   (PSDB)
 1.  VAGO (1)

 2.

Notas:
1. Vago em 17.02.2009 em virtude de o Senador Romeu Tuma não mais pertecer à Comissão.
2. Vago, em virtude de a Senadora Maria do Carmo Alves encontrar-se licenciada, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de
20.03.2008 a 3.02.2009, e ter sido substituída pelo Senador Virgínio de Carvalho, na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa (Of.
30/2008-GLDEM e Req. nº 1.135/2009).
3. A Senadora Patrícia Saboya integra a composição da Subcomissão em vaga cedida pelo Bloco de Apoio ao Governo.
4. A Senadora Maria do Carmo Alves retornou ao mandato em 29.01.2009, aguardando indicação.
5. Vago em 17.02.09 em virtude de as Senadoras não pertencerem mais à Comissão.
6. Em 02.03.2009, vago em virtude de a Senadora Roseana Sarney ter sido substituída pelo Senador Valter Pereira na CDH (OF. GLPMDB nº 29/2009).

Secretário(a): Altair Gonçalves Soares
Telefone(s): 3311-4251/2005

Fax: 3311-4646
E-mail: scomcdh@senado.gov.br
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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) (43)

Antonio Carlos Valadares   (PSB) (46,74)

João Ribeiro   (PR) (41,67)

João Pedro   (PT) (40)

Roberto Cavalcanti   (PRB) (42,54,66,86,87)

 1.  Aloizio Mercadante   (PT) (39,71,85,88,89)

 2.  Marina Silva   (PV) (47,83,84)

 3.  Renato Casagrande   (PSB) (45,73)

 4.  Magno Malta   (PR) (38)

 5.  Augusto Botelho   (PT) (22,44,49,70)

Maioria ( PMDB, PP )
Pedro Simon   (PMDB) (1)

Francisco Dornelles   (PP) (62)

Geraldo Mesquita Júnior   (PMDB) (64)

Romero Jucá   (PMDB) (3,72,75)

Paulo Duque   (PMDB) (4)

 1.  Almeida Lima   (PMDB) (5,63)

 2.  Inácio Arruda   (PC DO B) (6,76,77)

 3.  Wellington Salgado de Oliveira   (PMDB) (2)

 4.  Valdir Raupp   (PMDB) (19,24,65)

 5.  Gilvam Borges   (PMDB) (10,21,61)

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) (33,68)

Eduardo Azeredo   (PSDB) (33)

Flexa Ribeiro   (PSDB) (36)

 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) (35)

 6.  Arthur Virgílio   (PSDB) (17,34,69)

 7.  Tasso Jereissati   (PSDB) (37)

PTB (12)

Fernando Collor (13,14,15,16,25,26,28,30,48)  1.  Mozarildo Cavalcanti (48)

PDT
Patrícia Saboya (31,59,81,82,90,91)  1.  Cristovam Buarque (20,32,60)

Notas:
1. O Senador Pedro Simon teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 24/2009-GLPMDB).
2. O Senador Wellington Salgado teve a sua indicação como suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 24/2009-GLPMDB).
3. O Senador Jarbas Vasconcelos teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 24/2009-GLPMDB).
4. O Senador Paulo Duque teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 24/2009-GLPMDB).
5. Em 22.08.2007, o Senador Geraldo Mesquita é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valdir Raupp (OF.
GLPMDB nº 362/2007).
6. O Senador Leomar Quintanilha teve a sua indicação como suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 24/2009-GLPMDB).
7. O Senador César Borges deixou o Partido Democratas (DEM) e se filiou ao Partido da República (PR), conforme comunicado de 1º/10/2007 (DSF
2.10.2007).
8. Senador Romeu Tuma comunicou, em 11.10.2007, filiação ao PTB (DSF 15.10.2007)
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9. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
10. Senador Garibaldi Alves Filho foi eleito Presidente do Senado em 12.12.2007 (art. 77, § 1º, RISF).
11. Vaga cedida temporariamente ao PSOL, conforme Ofício nº 10/2008-DEM (DSF 14.02.2008).
12. Nos termos da decisão do Presidente do Senado, publicada no DSF de 14.02.2008.
13. Em 05.09.2007, o Senador Euclydes Mello é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador
Fernando Collor (Of. nº 146/2007-GLDBAG).
14. Senador Euclydes Mello comunica filiação ao PRB, em 1ª/10/2007, Of. nº 041/2007 (DSF 10.10.2007).
15. Em 28.12.2007, vago em virtude do afastamento do Senador Euclydes Mello, devido ao retorno do Senador Fernando Collor ao exercício do mandato.
16. Em 14/02/2008, o Senador Fernando Collor é designado Titular do PTB na Comissão (Of. 15/2008-GLPTB).
17. Em 24/03/2008, o Senador Tasso Jereissati é designado Suplente do PSDB na Comissão (Of. 29/08 - GLPSDB).
18. Em 01/04/2008, o Senador Virgínio de Carvalho é designado Titular em vaga antes ocupada pela Senadora Maria do Carmo Alves, que se encontra
licenciada, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 20.03.2008 a 3.02.2009 (Of. 30/08-GLDEM e Req. nº 1.135/2009).
19. Em 17/04/2008, o Senador Geovani Borges é designado Suplente em vaga antes ocupada pelo Senador Gilvam Borges, que se encontra licenciado,
nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 17.04.2008 a 24.08.2008 (Of. 122/08-GLPMDB).
20. Em 04.06.2008, o Senador Jefferson Praia é designado suplente do PDT na Comissão (Of. nº 09/08-LPDT).
21. Em 05.06.2008, o Senador Valdir Raupp é designado suplente do PMDB e do Bloco da Maioria na Comissão (OF. GLPMDB nº 168/2008).
22. Em 10/06/2008, a Senadora Marina Silva é designada Suplente do Bloco de Apoio ao Governo, na Comissão, em substituição à Senadora Fátima
Cleide (Of. 67/2008 - GLDBAG).
23. Em 4/7/2008, o Senador Marco Antônio Costa é designado suplente em vaga antes ocupada pela Senadora Kátia Abreu, que se licenciou, nos termos
do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 30.6.2008 a 28.10.2008. (Of. nº 62/08-GLDEM)
24. Em 26.08.2008, o Senador Gilvam Borges é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 360/2008).
25. Senador Fernando Collor encontra-se licenciado do exercício do mandato a partir de 10.09.2008, pelo prazo de 123 dias (Requerimento nº 1094, de
2008).
26. Em 07.10.2008, a Senadora Ada Mello é designada membro titular do PTB na Comissão, em substituição ao Senador Fernando Collor (Of. nº
140/2008-GLPTB).
27. Em 29.10.2008, a Senadora Kátia Abreu é designada membro titular do Partido Democratas na Comissão, em substituição ao Senador Marco Antônio
Costa (Of. nº 103/2008-GLDEM).
28. Vago em virtude do retorno do Senador Fernando Collor ao exercício do mandato, em 11.01.2009 (Of. nº 001/2009 - Gab. Sen. Fernando Collor).
29. Vago em virtude do fim do exercício do Senador Virgínio de Carvalho, devido ao retorno da Titular.
30. Em 03/02/2009, o Senador Fernando Collor é designado Titular do PTB na Comissão (Of. 2/2009-GLPTB).
31. Em 11.02.2009, 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 João Tenório é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 028/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Tasso Jereissati.
35. 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.
36. 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.
37. 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.
38. 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.
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 Inácio Arruda.
40. 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.
41. 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.
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 Eduardo Suplicy teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo
(Of. nº 016/09-GLDBAG).
44. 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.
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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, 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.
48. Em 17.02.2009, o Senador Fernando Collor foi confirmado, como titular, e o Senador Mozarildo Cavalcanti, designado como suplentes, pela
Liderança do PTB (Of. nº 032/09-GLPTB).
49. Em 17.02.2009, o Senador Tião Viana é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 018/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Augusto Botelho.
50. Em 17.02.2009, a Senadora Rosalba Ciarlini é designada membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
César Borge.
51. Em 17.02.2009, o Senador Heráclito Fortes é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Romeu Tuma.
52. Em 17.02.2009, a Senadora Kátia Abreu é designada membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
53. Em 17.02.2009, o Senador Adelmir Santana é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
José Nery.
54. Em 17.02.2009, o Senador Augusto Botelho é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 018/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Tião Viana.
55. Em 17.02.2009, o Senador José Agripino é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição à Senadora
Kátia Abreu.
56. Em 17.02.2009, o Senador Marco Maciel é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
57. Em 17.02.2009, o Senador Demóstenes Torres é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Marco Maciel.
58. Em 17.02.2009, o Senador Efraim Morais é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Heráclito Fortes.
59. Em 19.02.2009, a Senadora Patrícia Saboya é designada Titular do PDT na Comissão, em substituição ao Senador Cristovam Buarque (Of.
19/09-GLPDT).
60. Em 19.02.2009, o Senador Cristovam Buarque é designado Suplente do PDT na Comissão, em substituição à Senadora Patrícia Saboya (Of.
19/09-GLPDT).
61. Em 02/03/2009, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valdir Raupp (Of.
24/2009-GLPMDB).
62. Em 02/03/2009, o Senador Francisco Dornelles é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Mão Santa (Of.
24/2009-GLPMDB).
63. Em 02/03/2009, o Senador Almeida Lima é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Geraldo Mesquita Júnior
(Of. 24/2009-GLPMDB).
64. Em 02/03/2009, o Senador Geraldo Mesquita Júnior é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Almeida Lima
(Of. 24/2009-GLPMDB).
65. Em 02/03/2009, o Senador Valdir Raupp é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (Of.
24/2009-GLPMDB).
66. Em 03.03.2009, o Senador 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).
67. 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).
68. Em 03.03.2009, o Senador João Tenório é designado membro titular do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Arthur Virgílio (Of. nº
47/09-GLPSDB).
69. Em 03.03.2009, o Senador 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 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).
71. Em 03.03.2009, o Senador Flávio Arns é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador João
Ribeiro (Of. nº 029/09-GLDBAG).
72. Vago, conforme comunicação do Senador Jarbas Vasconcelos, lido na sessão de 3 de março de 2009.
73. Em 10.03.2009, o Senador Renato Casagrande é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao
Senador Antonio Carlos Valadares (Of. nº 050/2009-GLDBAG).
74. Em 10.03.2009, o Senador Antonio Carlos Valadares é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao
Senador Renato Casagrande (Of. nº 050/2009-GLDBAG).
75. Em 10.03.2009, o Senador Romero Jucá é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 063/2009).
76. Em 28.04.2009, o PMDB cede vaga de suplente ao PC do B (OF. GLPMDB nº 109/2009).
77. Em 30.04.2009, o Senador Inácio Arruda é designado membro suplente em vaga cedida pelo PMDB na Comissão (Of. IA Nº 093/2009).
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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): Alexandre Bastos de Melo
Telefone(s): 3303-3496

Fax: 3303-3546
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)

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): Alexandre Bastos de Melo
Telefone(s): 3303-3496

Fax: 3303-3546
E-mail: scomcre@senado.gov.br
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8) COMISSÃO DE SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA  - CI
Número de membros: 23 titulares  e 23 suplentes

PRESIDENTE:  Senador Fernando Collor  (PTB-AL)
VICE-PRESIDENTE:  Senador Eliseu Resende  (DEM-MG)

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B ) (2)

Serys Slhessarenko   (PT) (16)

Delcídio Amaral   (PT) (16,29,60)

Ideli Salvatti   (PT) (16)

Inácio Arruda   (PC DO B) (19)

Fátima Cleide   (PT) (21)

João Ribeiro   (PR) (22)

 1.  Marina Silva   (PV) (23,66,68)

 2.  Paulo Paim   (PT) (18,29,55)

 3.  Antonio Carlos Valadares   (PSB) (25)

 4.  VAGO (24,71,72,73)

 5.  Eduardo Suplicy   (PT) (17)

 6.  João Pedro   (PT) (20)

Maioria ( PMDB, PP )
Francisco Dornelles   (PP) (50,63,64)

Gilvam Borges   (PMDB) (49)

Paulo Duque   (PMDB) (44)

Mão Santa   (PSC) (5,9,53,70,74)

Valdir Raupp   (PMDB) (54,59)

Wellington Salgado de Oliveira   (PMDB) (46)

 1.  Neuto De Conto   (PMDB) (3,6,48)

 2.  Lobão Filho   (PMDB) (26,52)

 3.  Pedro Simon   (PMDB) (8,10,11,45)

 4.  Valter Pereira   (PMDB) (43)

 5.  VAGO (47,64)

 6.  Almeida Lima   (PMDB) (51,58,63)

Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
Gilberto Goellner   (DEM) (27)

Eliseu Resende   (DEM) (32)

Heráclito Fortes   (DEM) (38)

Osvaldo Sobrinho   (PTB) (34,67,69)

Kátia Abreu   (DEM) (7,28)

Arthur Virgílio   (PSDB) (42,61,65)

João Tenório   (PSDB) (40,56)

Flexa Ribeiro   (PSDB) (15)

Marconi Perillo   (PSDB) (41)

 1.  Antonio Carlos Júnior   (DEM) (31)

 2.  Efraim Morais   (DEM) (33)

 3.  Adelmir Santana   (DEM) (35)

 4.  Rosalba Ciarlini   (DEM) (30)

 5.  Demóstenes Torres   (DEM) (1,36)

 6.  Cícero Lucena   (PSDB) (15)

 7.  Mário Couto   (PSDB) (13,57,65)

 8.  Alvaro Dias   (PSDB) (15,62)

 9.  Sérgio Guerra   (PSDB) (14)

PTB (4)

Fernando Collor (37)  1.  Gim Argello (37)

PDT
Acir Gurgacz (12,75)  1.  João Durval (39,75)

Notas:
1. Senador Romeu Tuma comunicou, em 11.10.2007, filiação ao PTB (DSF 15.10.2007)
2. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
3. Senador Garibaldi Alves Filho foi eleito Presidente do Senado em 12.12.2007 (art. 77, § 1º, RISF).
4. Nos termos da decisão do Presidente do Senado, publicada no DSF de 14.02.2008.
5. Em 23/04/2008, o Senador Geovani Borges é designado Titular do PMDB, na Comissão (Of. 125/08-GLPMDB).
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6. Em 07/05/2008, o Senador Lobão Filho é designado Suplente do PMDB na Comissão (Of. 144/2008 - GLPMDB).
7. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se, nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 26.6.2008 a 24.10.2008.
8. Em 09.07.2008, o Senador Casildo Maldaner é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 221/2008).
9. Em 26.08.2008, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 359/2008).
10. Vago em virtude do retorno do Senador Raimundo Colombo ao exercício do mandato, em 27.10.2008.
11. Em 02/12/2008, o Senador Paulo Duque é designado Suplente do PMDB na Comissão (Of. 532/2008 - GLPMDB).
12. Em 11.02.2009, o Senador João Durval teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PDT (Of. nº 09/09-GLPDT).
13. Em 12.02.2009, o Senador João Tenório é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. 29/2009-GLPSDB), em substituição ao Senador
Eduardo Azeredo.
14. Em 12.02.2009, o Senador Sérgio Guerra é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. 29/2009-GLPSDB), em substituição ao Senador
Tasso Jereissati.
15. Em 12.02.2009, os Senadores Cícero Lucena e Mário Couto, como suplentes, e o Senador Flexa Ribeiro, como titular, tiveram as suas indicações na
Comissão ratificadas pela Liderança do PSDB (Of. nº 029/09-GLPSDB).
16. Em 16.02.2009, os Senadores Delcício Amaral, Serys Slhessarenko e Ideli Salvatti tiveram as suas indicações como titulares da Comissão ratificadas
pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/09-GLDBAG).
17. Em 16.02.2009, o Senador 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.
18. 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.
19. 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.
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 Gilberto Goellner é confirmado como membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
28. Em 17.02.2009, a Senadora Kátia Abreu é designada membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
29. 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.
30. Em 17.02.2009, a Senadora Rosalba Ciarlini é confirmada como membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
31. 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.
32. Em 17.02.2009, o Senador Eliseu Resende é confirmado como membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
33. 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.
34. 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.
35. Em 17.02.2009, o Senador Adelmir Santana é confirmado como membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
36. Em 17.02.2009, o Senador Demóstenes Torres é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao
Senador Romeu Tuma.
37. Em 17.02.2009, o Senador 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.
38. 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.
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 Marconi Perillo é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. 29/2009-GLPSDB), em substituição ao Senador
Sérgio Guerra.
42. Em 12.02.2009, o Senador Alvaro Dias é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. 29/2009-GLPSDB), em substituição ao Senador João
Tenório.
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43. 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).
44. 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).
45. 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).
46. 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).
47. 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).
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, vago em razão de o Senador Valdir Raupp ter sido designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 061/2009).
59. 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).
60. 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).
61. 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).
62. 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).
63. 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).
64. 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).
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 Mão Santa comunicou sua desfiliação do Partido do Movimento Democrático Nacional, conforme ofício s/nº lido na sessão de 23.09.2009.
71. O Senador Expedito Júnior desfiliou-se do Partido da República, conforme ofício lido na sessão de 23.09.2009 (Of. nº 221/2009-GSEJUN).
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.
75. Em 18.11.2009, o Senador Acir Gurgacz é designado membro titular do PDT na Comissão, em substituição ao Senador João Durval, que passa à
suplência, no lugar do Senador Osmar Dias (Of. 79/09-GLPDT).
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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) (55,58)

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) (28)

Serys Slhessarenko   (PT) (2,25)

Antonio Carlos Valadares   (PSB) (27)

José Nery   (PSOL) (26)

 1.  Delcídio Amaral   (PT) (7,24)

 2.  Roberto Cavalcanti   (PRB) (23,50)

 3.  Tião Viana   (PT) (23,54)

 4.  VAGO (23)

Maioria ( PMDB, PP )
Neuto De Conto   (PMDB) (33,41,56,57)

Valter Pereira   (PMDB) (1,44)

Romero Jucá   (PMDB) (4,11,43)

Almeida Lima   (PMDB) (42)

 1.  Wellington Salgado de Oliveira   (PMDB) (45)

 2.  Pedro Simon   (PMDB) (46)

 3.  Valdir Raupp   (PMDB) (48)

 4.  Gerson Camata   (PMDB) (47,49,51)

Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
José Agripino   (DEM) (36)

Marco Maciel   (DEM) (37)

Rosalba Ciarlini   (DEM) (38)

Adelmir Santana   (DEM) (34)

Lúcia Vânia   (PSDB) (18)

Marconi Perillo   (PSDB) (20)

Papaléo Paes   (PSDB) (17)

 1.  Gilberto Goellner   (DEM) (29)

 2.  Osvaldo Sobrinho   (PTB) (30,52,53)

 3.  Demóstenes Torres   (DEM) (9,12,32)

 4.  Kátia Abreu   (DEM) (6,14,31)

 5.  Cícero Lucena   (PSDB) (19)

 6.  Sérgio Guerra   (PSDB) (10,13,22)

 7.  Tasso Jereissati   (PSDB) (21)

PTB (5)

Gim Argello (35)  1.  Mozarildo Cavalcanti (35)

PDT
Jefferson Praia (8,16,40)  1.  João Durval (15,39)

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. Vago em virtude de o Senador Sibá Machado não exercer mais o mandato devido ao 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 Jefferson Praia é designado membro suplente do PDT na Comissão (Of. nº 10/2009-GLPDT), em substituição ao Senador
Osmar Dias.
16. 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.
17. 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.
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 Cícero Lucena é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 030/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Tasso Jereissati.
20. 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.
21. 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.
22. 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.
23. Vago em virtude do remanejamento de vagas indicado pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/2009 - GLDBAG).
24. Em 16.02.2009, o Senador Delcídio Amaral é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG).
25. 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.
26. 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.
27. 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.
28. 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.
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 Jayme Campos é confirmado como membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM)
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, o Senador Adelmir Santana é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição à Senadora
Rosalba Ciarlini.
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 José Agripino é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Demóstenes Torres.
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, a Senadora Rosalba Ciarlini é designada membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Marco Maciel.
39. Em 19/02/2009, o Senador João Durval é designado Suplente do PDT na Comissão (Of. 21/09-GLPDT).
40. 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).
41. Em 02.03.2009, o Senador Leomar Quintanilha é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 33/2009).
42. 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).
43. 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).
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 Wellington Salgado é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Leomar
Quintanilha (OF. GLPMDB nº 33/2009).
46. 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).
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47. 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).
48. 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).
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. 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).
56. 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).
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) (22)

VAGO (23,63,67)

Augusto Botelho   (PT) (21,32,49)

César Borges   (PR) (18,54)

 1.  Paulo Paim   (PT) (22)

 2.  Fátima Cleide   (PT) (4,6,19)

 3.  Eduardo Suplicy   (PT) (20,60,61,62,65)

 4.  Serys Slhessarenko   (PT) (17,52)

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)

VAGO (13,53,56,64,66)

Flexa Ribeiro   (PSDB) (14,55)

Marisa Serrano   (PSDB) (15)

 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) (15)

 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. Vago em virtude de o Senador Sibá Machado não exercer mais o mandato devido ao retorno da titular, Senadora Marina Silva.
7. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se, nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 26.6.2008 a 24.10.2008.
8. Em 4/7/2008, o Senador Marco Antônio Costa é designado titular em vaga antes ocupada pela Senadora Kátia Abreu, que se licenciou, nos termos do
art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 30.6.2008 a 28.10.2008. (Of. nº 62/08-GLDEM)
9. Em virtude do retorno do titular, Senador Cícero Lucena.
10. Em 29.10.2008, a Senadora Kátia Abreu é designada membro titular do Partido Democratas na Comissão, em substituição ao Senador Marco Antônio
Costa (Of. nº 103/2008-GLDEM).
11. Em 04/12/2008, o Senador Gerson Camata é designado Titular do PMDB na Comissão (Of.nº 536/2008-GLPMDB).
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12. Em 12.02.2009, o Senador Marconi Perillo é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 031/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador Sérgio Guerra.
13. Em 12.02.2009, a Senadora Lúcia Vânia é designada membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 031/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Cícero Lucena.
14. 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.
15. 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).
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. Vago em virtude do remanejamento de vagas indicado pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/2009 - GLDBAG).
18. 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.
19. 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).
20. 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.
21. 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.
22. Em 16.02.2009, o Senador Delcídio Amaral, como titular, e o Senador Paulo Paim, como suplente, tiveram as suas indicações na Comissão ratificadas
pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/09-GLDBAG).
23. 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.
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).



novembro de 2009 ORDEM DO DIA sexta-feira 20 233

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/sf/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3311-3325/3572/7279

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 Expedito Júnior deixa de compor a Comissão como membro suplente (Of. 141/2009-GLDBAG).
63. 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).
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).
66. Senador Expedito Júnior deixou o exercício do mandato em 5.11.2009.
67. Vago em virtude de o Senador Sadi Cassol não exercer mais o mandato devido o retorno do titular, Senador Leomar Quintanilha (lida comunicação na
sessão de 17.11.09).

Secretário(a): Marcello Varella
Reuniões: QUINTAS-FEIRAS - 12:00HS -

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) (22)

Renato Casagrande   (PSB) (20)

Magno Malta   (PR) (21)

Roberto Cavalcanti   (PRB) (18,41,45)

 1.  Delcídio Amaral   (PT) (19)

 2.  Flávio Arns   (PSDB) (22,52,54)

 3.  Antonio Carlos Valadares   (PSB) (18,43)

 4.  João Ribeiro   (PR) (18,42)

Maioria ( PMDB, PP )
Wellington Salgado de Oliveira   (PMDB) (39)

Lobão Filho   (PMDB) (37)

Gerson Camata   (PMDB) (7,10,35)

Valdir Raupp   (PMDB) (34,47)

 1.  Valter Pereira   (PMDB) (38)

 2.  Romero Jucá   (PMDB) (36)

 3.  Gilvam Borges   (PMDB) (8,9,40,44,48)

 4.  Leomar Quintanilha   (PMDB) (2,53)

Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
Antonio Carlos Júnior   (DEM) (28)

Demóstenes Torres   (DEM) (3,23)

José Agripino   (DEM) (6,12,24)

Efraim Morais   (DEM) (29)

Cícero Lucena   (PSDB) (14)

Flexa Ribeiro   (PSDB) (15,31)

Papaléo Paes   (PSDB) (17)

 1.  Gilberto Goellner   (DEM) (30)

 2.  Eliseu Resende   (DEM) (25)

 3.  Marco Maciel   (DEM) (1)

 4.  Kátia Abreu   (DEM) (27)

 5.  Eduardo Azeredo   (PSDB) (15,31)

 6.  Sérgio Guerra   (PSDB) (16,49)

 7.  Arthur Virgílio   (PSDB) (11,15,46)

PTB (5)

Sérgio Zambiasi (26)  1.  Fernando Collor (26)

PDT
Acir Gurgacz (13,33,50,51,55,56)  1.  Cristovam Buarque (32)

Notas:
1. Em 17/02/2009, o Senador Marco Maciel é confirmado como membro Suplente DEM na Comissão (Of. 012/09-GLDEM).
2. O Senador Leomar Quintanilha teve a sua indicação como suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 32/2009-GLPMDB).
3. Senador Romeu Tuma comunicou, em 11.10.2007, filiação ao PTB (DSF 15.10.2007)
4. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
5. Nos termos da decisão do Presidente do Senado, publicada no DSF de 14.02.2008.
6. Em 01/04/2008, o Senador Virgínio de Carvalho é designado Titular em vaga antes ocupada pela Senadora Maria do Carmo Alves, que se encontra
licenciada, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 20.03.2008 a 3.02.2009 (Of. 30/08-GLDEM e Req. nº 1.135/2009).
7. Em 17/04/2008, o Senador Geovani Borges é designado Titular em vaga antes ocupada pelo Senador Gilvam Borges, que se encontra licenciado, nos
termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 17.04.2008 a 24.08.2008 (Of. 113/08-GLPMDB).
8. Vaga cedida pelo PMDB ao PTB, em 29.05.2008, nos termos do OF. GLPMDB Nº 151/2008.
9. Em 02.06.2008, o Senador Gim Argello, do PTB, é designado suplente na Comissão, em vaga do PMDB (OF. Nº 088/2008/GLPTB).
10. Em 26.08.2008, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 353/2008).
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11. Em 21/10/2008, o Senador Sérgio Guerra é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Papaléo Paes (Of.nº
121/08-GLPSDB).
12. Vago em virtude do fim do exercício do Senador Virgínio de Carvalho, devido ao retorno da Titular.
13. Em 11.02.2009, o Senador Cristovam Buarque teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PDT (Of. nº
11/09-GLPDT).
14. Em 12.02.2009, o Senador Cícero Lucena é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 032/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
João Tenório.
15. Em 12.02.2009, os Senadores Flexa Ribeiro e Sérgio Guerra tiveram as suas indicações, como suplentes, e o Senador Eduardo Azeredo, como titular
da Comissão, ratificadas pela Liderança do PSDB (Of. nº 032/09-GLPSDB).
16. Em 12.02.2009, a Senadora Marisa Serrano é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 032/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador Marconi Perillo.
17. Em 12.02.2009, o Senador Papaléo Paes é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 032/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Cícero Lucena.
18. Vago em virtude do remanejamento de vagas indicado pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/2009 - GLDBAG).
19. Em 16.02.2009, o Senador Delcídio Amaral é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição ao Senador Expedito Júnior.
20. Em 16.02.2009, o Senador Renato Casagrande é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição ao Senador Augusto Botelho.
21. Em 16.02.2009, o Senador Magno Malta é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Renato Casagrande.
22. Em 16.02.2009, o Senador Marcelo Crivella, como titular, e o Senador Flávio Arns, como suplente, tiveram as suaa indicações na Comissão
ratificadas pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/09-GLDBAG).
23. Em 17/02/2009, o Senador Demóstenes Torres é designado Titular do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Romeu Tuma (Of.
012/09-GLDEM).
24. Em 17/02/2009, o Senador José Agripino é designado Titular do DEM na Comissão (Of. 012/09-GLDEM).
25. Em 17/02/2009, o Senador Eliseu Resende é designado Suplente do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Heráclito Fortes (Of.
012/09-GLDEM).
26. Em 17.02.2009, o Senador Sérgio Zambiasi é confirmado como membro titular do PTB na Comissão e o Senador Fernando Collor é designado como
membro suplente (Of. nº 36/09-GLPTB).
27. Em 17/02/2009, a Senadora Kátia Abreu é designada Suplente do DEM na Comissão, em substituição à Senadora Rosalba Ciarlini (Of.
012/09-GLDEM).
28. Em 17/02/2009, o Senador Antonio Carlos Júnior é designado Titular do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Demóstenes Torres (Of.
012/09-GLDEM).
29. Em 17/02/2009, o Senador Efraim Morais é designado Titular do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Antonio Carlos Junior (Of.
012/09-GLDEM).
30. Em 17/02/2009, o Senador Gilberto Goellner é designado Suplente do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Eliseu Resende (Of.
012/09-GLDEM).
31. Em 17.02.2009, o Senador Flexa Ribeiro é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 42/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Eduardo Azeredo, que passa à suplência.
32. Em 19/02/2009, o Senador Cristovam Buarque é designado Suplente do PDT na Comissão (Of. 23/09-GLPDT).
33. Em 19/02/2009, a Senadora Patrícia Saboya é designada Titular do PDT na Comissão em substituição ao Senador Cristovam Buarque (Of.
23/09-GLPDT).
34. Em 02/03/2009, o Senador Geraldo Mesquita Júnior é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valter Pereira
(Of. 32/2009-GLPMDB).
35. Em 02/03/2009, o Senador Gerson Camata é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (Of.
32/2009-GLPMDB).
36. Em 02/03/2009, o Senador Romero Jucá é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gerson Camata (Of.
32/2009-GLPMDB).
37. Em 02/03/2009, o Senador Lobão Filho é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Wellington Salgado de
Oliveira (Of. 32/2009-GLPMDB).
38. Em 02/03/2009, o Senador Valter Pereira é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Romero Jucá (Of.
32/2009-GLPMDB).
39. Em 02/03/2009, o Senador Wellington Salgado de Oliveira é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valdir
Raupp (Of. 32/2009-GLPMDB).
40. Em 02/03/2009, o Senador Valdir Raupp é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gim Argello (Of.
32/2009-GLPMDB).
41. Em 04.03.2009, o Senador Antonio Carlos Valadares é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
030/2009-GLDBAG).
42. Em 10.03.2009, o Senador João Ribeiro é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 039/2009-GLDBAG).
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4) CONSELHO DO DIPLOMA MULHER-CIDADÃ BERTHA LUTZ
Número de membros: 12 titulares

PRESIDENTE: Senador Marco Maciel   (DEM-PE) (3)

VICE-PRESIDENTE: Senadora Lúcia Vânia   (PSDB-GO) (3)

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) (4)

DEM
Marco Maciel   (PE)

PSDB
Lúcia Vânia   (GO)

PT
Fátima Cleide   (RO)

PTB
VAGO (2)

PDT
VAGO (5,7)

PR
VAGO (1,6)

PSB
Renato Casagrande   (ES)

PRB
Marcelo Crivella   (RJ)

PC DO B
Inácio Arruda   (CE)

PP

PSOL
José Nery   (PA)

Atualização:  16/11/2009
Notas:
1. O Senador Expedito Júnior deixou o exercício do mandato em 05/11/2009.
2. Vago tendo em vista a comunicação de desligamento do Senador Mozarildo Calvacante, conforme Of.nº088/2009/GLPTB.
3. Eleitos na 1ª Reunião do Conselho, realizada em 17.06.2009.
4. Indicado para ocupar a vaga destinada ao PMDB, conforme Of.GLPMDF nº 020-A-2009, lido na sessão do dia 24.06.2009.
5. 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).
6. 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.
7. Vago em virtude de o Senador Flávio Torres não exercer mais o mandato devido ao retorno da titular, Senadora Patrícia Saboya, em 16.11.2009.



Pág. Pág.

ÍNDICE ONOMÁSTICO

ADELMIR SANTANA

Parecer nº 2.128, de 2009 (da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania), sobre o Projeto 
de Lei do Senado nº 122, de 2008, de autoria do 
Senador Marconi Perillo, que altera a Lei nº 8.112, 
de 11 de dezembro de 1990, para determinar o es-
tabelecimento de cronogramas de nomeação nos 
editais de concursos públicos.  .............................. 465

ALOIZIO MERCADANTE

Parecer nº 2.117, de 2009 (da Comissão de 
Assuntos Econômicos), sobre a Mensagem nº 247, 
de 2009 (nº 928/09, na origem), que submete à 
apreciação do Senado Federal o nome do Senhor 
Aldo Luiz Mendes para exercer o cargo de Diretor 
do Banco Central do Brasil, em substituição ao Se-
nhor Mário Gomes Torós.  ..................................... 348

Comentários ao Parecer nº 2.117, de 2009, 
que trata da apreciação do Senado Federal quanto 
ao nome do Senhor Aldo Luiz Mendes para exercer 
o cargo de Diretor do Banco Central do Brasil, em 
substituição ao Senhor Mario Gomes Torós. ......... 381

Solicitação de votação para que seja aprova-
do o nome do Doutor Wilson Roberto Trezza como 
o novo Diretor da Agência Brasileira de Inteligên-
cia.  ........................................................................ 388

Comentários sobre a tramitação do projeto 
Vale-Cultura.  ......................................................... 388

Projeto de Lei do senado nº 522, de 2009 – 
Complementar – que autoriza o Poder Executivo a 
criar a Região Integrada de Desenvolvimento de 
Boa Vista, Alto Alegre, Cantá e Mucajaí e instituir 
o Programa Especial de Desenvolvimento de Boa 
Vista, Alto Alegre, Cantá e Mucajaí. ...................... 540

Projeto de Lei do Senado nº 523, de 2009, 
que dispõe sobre a oneração de direitos minerários, 
e dá outras providências.  ...................................... 542

ALVARO DIAS

Discussão do Projeto de Resolução nº 75, 
de 2009, que autoriza a contratação de operação 
de crédito externo, entre o Estado do Paraná e o 
Banco Interamericano, cujo recurso destina-se ao 
financiamento parcial do “Programa de Melhora-
mento da Infraestrutura Urbana do Município de 
Ponta Grossa Estado do Paraná”. ......................... 372

Parecer nº 2.133, de 2009 (da Comissão de 
Educação, Cultura e Esporte), sobre o Projeto de Lei 
do Senado nº 430, de 2008, de autoria do Senador 
Flávio Arns, que autoriza o Poder Executivo a criar 
a Escola Técnica Federal de Nova Laranjeiras, no 
Estado do Paraná. ................................................. 509

Parecer nº 2.134, de 2009 (da Comissão de 
Educação, Cultura e Esporte), ao Projeto de Lei do 
Senado (nº 446, de 2008, de autoria do Senador 
Flávio Arns), que autoriza o Poder Executivo a criar 
a Escola Técnica Federal de União da Vitória, no 
Estado do Paraná. ................................................. 517

Registro das matérias intituladas, “A CPMI do 
MST”, publicada no jornal O Estado de São Paulo, 
edição de 24 de setembro de 2009, “Mídia é inimi-
ga das instituições”, publicada no jornal O Estado 
de S. Paulo, edição de 16 de setembro de 2009 e 
“PF ouvirá assentado sobre verba de R$5 mil, pu-
blicada no jornal O Estado de S. Paulo, edição de 
19 de agosto de 2009. ........................................... 645

ANTONIO CARLOS JUNIOR

Registro à emenda apresentada ao Regimento 
Interno do Senado Federal sobre o funcionamento 
das Comissões Parlamentares de Inquérito.  ........ 382

Requerimento nº 1.545, de 2009, que solicita 
informações ao Excelentíssimo Senhor Ministro de 
Estado da Fazenda relativas à atuação do Banco 
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 
– BNDES.  ............................................................. 485



II

Pág. Pág.

ANTÔNIO CARLOS VALADARES

Parecer nº 2.118, de 2009 (da Comissão de 
Relações Exteriores e Defesa Nacional), sobre o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 866, de 2009 (nº 
1144/2008, na Câmara dos Deputados), que aprova 
a Proposta na Câmara dos Deputados), que apro-
va a Proposta de Participação do Brasil na Quarta 
Recomposição dos Recursos do Fundo para o Meio 
Ambiente Global – Global Environment Facility – 
GEF instituição financeira internacional. ............... 350

Discussão do Projeto de Decreto Legislativo 
nº 866, de 2009, (nº 1.144/2008, na Câmara dos 
Deputados), que aprova a proposta de participação 
do Brasil na quarta recomposição dos recursos do 
fundo para o meio ambiente global.  ..................... 378 

ARTHUR VIRGÍLIO

Críticas ao Governo Lula devido à propagan-
da eleitoral financiada com dinheiro público e co-
mentários sobre a falta de democracia e liberdade 
política existente no país. ...................................... 332

Registro do falecimento da senhora Maria 
Eneida Antoni de Borborema, no Estado do Ama-
zonas.. ................................................................... 337

Discussão do Projeto de Resolução nº 76, de 
2009, que autoriza a contratação de operação de cré-
dito externo, entre o Estado do Ceará e o Banco In-
teramericano de Desenvolvimento (BID), cujo recurso 
destina-se ao financiamento do “Programa de Apoio à 
Reformas Sociais do Ceará – PROARES – Fase II”. .. 375

Discussão do Projeto de Decreto Legislativo 
nº 866, de 2009, (nº 1.144/2008, na Câmara dos 
Deputados), que aprova a proposta de participação 
do Brasil na quarta recomposição dos recursos do 
fundo para o meio ambiente global. ...................... 379

Encaminhamento de voto favorável ao Parecer 
nº 2.117, de 2009 que trata da apreciação do Se-
nado Federal quanto ao nome do Senhor Aldo Luiz 
Mendes para exercer o cargo de Diretor do Banco 
Central do Brasil, em substituição ao Senhor Mario 
Gomes Torós. ......................................................... 382 

Críticas ao Governo pelo investimento de di-
nheiro público em propaganda do Ministério da Cultura 
beneficiando parlamentares de diversos partidos. .... 386

Apelo aos Senadores da Casa para a vota-
ção do nome da Senhora Cláudia Maria de Freitas 
Chagas, para compor o Conselho Nacional do Mi-
nistério Público....................................................... 393

Apresentação de Projeto de Decreto Legis-
lativo, que convoca referendo para decidir sobre a 
alteração da hora no Estado do Amazonas. .......... 414

Registro de encaminhamento de Voto de Lem-
brança em homenagem ao maestro Cláudio Santoro, 
Regente da Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional 
de Brasília. ............................................................. 414

Comentários sobre as interrupções de energia 
decorrentes no ano de 2009 em algumas cidades 
causando prejuízo e desconforto aos cidadãos. ... 426

Requerimento nº 1.537, de 2009, que requer 
Voto de Aplauso ao jornalista Merval Pereira, con-
templado com o Prêmio Maria Moors Cabot, da 
Universidade da Califórnia – Estados Unidos. ....... 482

Requerimento nº 1.538, de 2009, que requer 
Voto de Lembrança em homenagem à memória do 
maestro amazonense Cláudio Santoro, que, se vivo 
estivesse, teria completado 90 anos, no último dia 
23 de novembro de 2009. ...................................... 483

Requerimento nº 1.539, de 2009, que requer 
Voto de Aplauso ao escritor, jornalista e roteirista 
cinematográfico caratinense Salim Miguel, contem-
plado com o Prêmio Machado de Assis, da Acade-
mia Brasileira de Letras. ........................................ 483

Requerimento nº 1.540, de 2009, que requer 
Voto de Pesar pelo falecimento, em Manaus, no dia 
21 de novembro de 2009, da Senhora Maria Eneida 
Antony de Borborema, funcionária aposentada da 
Suframa. ................................................................ 483

Requerimento nº 1.541, de 2009, que requer 
Voto de Aplauso à Seleção Brasileira Masculina de 
Volei, de Bernardinho, pela conquista do Tricampe-
onato Mundial, em novembro de 2009. ................. 483

AUGUSTO BOTELHO

Considerações sobre as políticas públicas imple-
mentadas pelo Ministro Cassel no setor agrário brasi-
leiro, salientando seu compromisso com a agricultura 
familiar, com projetos e programas mais identificados 
com as camadas rurais menos privilegiadas. ............ 431

CÉSAR BORGES

Considerações relativas à aprovação da Medi-
da Provisória nº 471 de 2009, que estabelece incen-
tivos fiscais para o desenvolvimento regional, com 
destaque ao projeto de ampliação da Ford Motors, 
que visa aumentar a competitividade e a produção 
de veículos no Estado da Bahia.  .......................... 315

CÍCERO LUCENA

Requerimento nº 1.547, de 2009, o qual requer 
que a Comissão de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional aprove e proponha ao Plenário da Casa 



III

Pág. Pág.

a realização de Missão no exterior, composta pelos 
Senhores Senadores Cícero Lucena, Eduardo Aze-
redo, Flexa Ribeiro e Sérgio Guerra, na República 
Popular da China, no período de 29 de novembro 
a 07 de dezembro do ano de 2009. ....................... 491

CRISTOVAM BUARQUE

Comentários sobre a relação do Presidente 
Lula com os Presidentes de outros países, a fim de 
manter a representação do Estado e observações 
acerca da importância do Governo brasileiro no 
protesto pelos acontecimentos com os bahá’is.  ... 324 

Encaminhamento de voto favorável ao Parecer 
nº 2.117, de 2009 que trata da apreciação do Se-
nado Federal quanto ao nome do Senhor Aldo Luiz 
Mendes para exercer o cargo de Diretor do Banco 
Central do Brasil, em substituição ao Senhor Mario 
Gomes Torós. ......................................................... 383 

DELCÍDIO AMARAL

Comentários sobre a luta pela efetivação do 
projeto que visa efetivação da Petrobras na insta-
lação de fábrica de fertilizantes no Estado do Mato 
Grosso do Sul.  ...................................................... 436 

Registro do falecimento do pintor João Ramão 
Pinto de Morais, artista que expressou a cultura e 
a história do Pantanal.  .......................................... 436

DEMÓSTENES TORRES

Solicitação da não aprovação de qualquer 
matéria que dê celeridade à tramitação do projeto 
Vale-Cultura.  ......................................................... 387

EDUARDO AZEREDO

Comentários sobre a extradição do italiano 
Cesare Battisti, acusado de assassinato pelo go-
verno italiano. ........................................................ 417

Requerimento nº 1.546, de 2009 (da Comis-
são de Relações Exteriores e Defesa Nacional), que 
requer autorização para que delegação de Sena-
dores e Assessores seja autorizada a representar 
a Casa em viagem oficial ao Suriname e à Guiana 
Francesa, no período de 26 a 28 de novembro do 
ano de 2009. .......................................................... 486

Parecer nº 2.130, de 2009 (da Comissão de 
Relações Exteriores e Defesa Nacional), sobre o 
Requerimento nº 102, de 2009 – CRE, de iniciati-
va dos Senadores Flexa Ribeiro e Cícero Lucena, 
que requer, nos termos regimentais, a aprovação 

e proposta de realização de Missão no exterior, na 
República Popular da China, no período de 29 de 
novembro a 07 de dezembro do ano de 2009, com 
o objetivo de promover o intercâmbio de experiên-
cias com autoridades de Executivo e do Legislativo 
daquela província chinesa.  ................................... 493

EDUARDO SUPLICY

Comentários a respeito das fontes de riqueza 
do Município de Santo Antônio do Pinhal, em São 
Paulo, que faz com que a região seja pioneira da 
renda básica de cidadania, contribuindo assim, para 
seu desenvolvimento regional. Aparte ao Senador 
Osmar Dias. ........................................................... 329

Leitura de carta com declarações sobre o caso 
do italiano Cesare Battisti, acusado de assassinato 
pelo governo italiano.  ............................................ 416

Congratulações à evolução de pesquisas com 
destaque na opinião da população brasileira a res-
peito do Presidente Lula e de seu desempenho no 
Governo. Aparte à Senadora Ideli Salvatti. ............ 421

ELISEU RESENDE

Parecer nº 2.114, de 2009 (da Comissão 
de Assuntos Econômicos), sobre a Mensagem nº 
238, de 2009 (nº 923, de 16-11-2009, na origem), 
do Presidente da República, que encaminha pleito 
do Município de Ponta Grossa (PR), para contratar 
operação de crédito externo, com garantia da Re-
pública Federativa do Brasil, com o Banco Intera-
mericano de Desenvolvimento (BID), no valor total 
de até US$7.500.000,00 (sete milhões e quinhentos 
mil dólares dos Estados Unidos da América), de 
principal, destinada ao financiamento do “Progra-
ma de Melhoramento da Infraestrutura Urbana do 
Município de Ponta Grossa/PR”. ........................... 338

EXPEDITO JÚNIOR

Parecer nº 2.131, de 2009 (da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania), sobre o Projeto 
de Lei do Senado nº 402, de 2005, de autoria do 
Senador Marcelo Crivella, que obriga os aeropor-
tos, bases aéreas e similares a manter homenagem 
permanente ao “Pai da Aviação”, Alberto Santos 
Dumont. ................................................................. 497

FLÁVIO ARNS

Justificativa ao não comparecimento de Sua 
Excelência à audiência realizada sobre o autismo, 



IV

Pág. Pág.

e comentários sobre o papel das políticas públicas 
na representação da cidadania. Aparte ao Senador 
Paulo Paim.  ........................................................... 311

Comentários sobre a audiência pública reali-
zada na Comissão de Educação, Cultura e Esporte 
para análise da Lei de Diretrizes e Bases da Edu-
cação Nacional (LDBEN) e sobre a implantação do 
Português como prova eliminatória nos vestibula-
res.  ........................................................................ 319

Observações sobre a contratação de pessoas 
com deficiência auditiva pelo Superior Tribunal de 
Justiça em Brasília. ................................................ 319 

Referências à votação do Projeto de Lei da 
Câmara dos Deputados nº 60 de 2007, que dispõe 
sobre a prestação de serviços de psicologia e de 
assistência social nas escolas públicas de educação 
básica e à votação do projeto que prevê o Bolsa 
Atleta para o atleta-guia, aquele que acompanha 
o atleta paraolímpico. ............................................. 381

FLEXA RIBEIRO

Considerações a respeito da luta por reajuste 
salarial do Fórum de Ciência e Tecnologia, entida-
de que reúne vários sindicatos e associações de 
servidores da carreira de ciência e tecnologia. ..... 424

Apresentação de Projeto de Decreto Legis-
lativo, que dispõe sobre a realização de referendo 
para decidir sobre a alteração da hora nos Estados 
do Pará e do Amazonas.  ...................................... 431 

FRANCISCO DORNELLES

Comentários sobre a indústria naval e o Pro-
grama de Modernização e Expansão da Frota– Pro-
mef – planejado pela Petrobras Transporte S/A, que 
tem como objetivo expandir a frota de navios. ...... 314

Parecer nº 2.115, de 2009 (da Comissão de 
Assuntos Econômicos), sobre a Mensagem nº 239, 
de 2009 (nº 924, na origem), do Presidente da Re-
pública, que encaminha pleito do Estado do Ceará, 
solicitando autorização do Senado Federal para 
contratar operação de crédito externo, com garan-
tia da República Federativa do Brasil, com o Banco 
Interamericano de Desenvolvimento (BID), no valor 
de até US$45.000.000,00 (quarenta e cinco milhões 
de dólares dos Estados Unidos da América). ....... 342

GERALDO MESQUITA JÚNIOR

Considerações a respeito das eleições do 
Município de Feijó, Estado do Acre, pelo processo 

eleitoral democrático, devido ao seu princípio da 
alternância do poder.  ............................................ 310

Críticas ao Governo do Irã por condenar à pri-
são perpétua cidadãos iranianos que se revoltaram 
contra o resultado das últimas eleições. Aparte ao 
Senador Cristovam Buarque. ................................ 326

Parecer nº 2.121, de 2009 (da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania), sobre o Projeto 
de Decreto Legislativo nº 867, de 2009 (nº 981/2008, 
na Câmara dos Deputados, do Deputado Flaviano 
Melo e outros senhores Deputados), que dispõe 
sobre a realização de referendo para decidir sobre 
a alteração da hora no Estado do Acre.  ............... 366

Pedido à aprovação do Projeto de Decreto 
Legislativo nº 867, de 2009, que dispõe sobre a 
realização de referendo para decidir sobre a alte-
ração da hora no Estado do Acre. ......................... 396

GERSON CAMATA

Requerimento nº 1.543, de 2009, que requer 
Voto de Pesar pelo falecimento do Radialista Os-
valdo Amorim.  ....................................................... 484

GILBERTO GOELLNER

Parecer nº 2.132, de 2009 (da Comissão de 
Educação, Cultura e Esporte), sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 402, de 2005, de autoria do Se-
nador Marcelo Crivella, que obriga os aeroportos, 
bases aéreas e similares a manter homenagem 
permanente ao “Pai da Aviação”, Alberto Santos 
Dumont.  ................................................................ 501

GILVAM BORGES

Parecer nº 2.127, de 2009 (da Comissão de 
Direitos Humanos e Legislação Participativa), so-
bre o Projeto de Lei da Câmara nº 60, de 2009 (nº 
1.842/2007, na Casa de origem, da Deputada Bel 
Mesquita), que cria o Cadastro Nacional de Crian-
ças e Adolescentes Desaparecidos. ...................... 452

IDELI SALVATTI

Considerações relativas à votação de projeto 
com destaque na Política Nacional de Mudanças 
Climáticas e o Fundo Nacional de Mudanças Climá-
ticas, para que seja consignados na lei os compro-
missos voluntários do Brasil de redução de gases 
do efeito estufa.  .................................................... 385

Registro de seminário realizado no Estado 
de Santa Catarina em que foram debatidos assun-



V

Pág. Pág.

tos como a relação do referido Estado com a des-
coberta do Pré-Sal e sua possibilidade de sediar 
empreendimentos ligados ao desenvolvimento da 
Petrobras na exploração do petróleo e gás.  ......... 419

Registro de perguntas respondidas pelo econo-
mista Jim O’Neil, do Goldman Sach, e criador da sigla 
Bric – Brasil, Rússia, Índia e China, que destacam a 
transformação do Brasil como uma das maiores po-
tências econômicas dos próximos anos. ................... 419

INÁCIO ARRUDA

Discussão do Projeto de Resolução nº 76, de 
2009, que autoriza a contratação de operação de 
crédito externo entre o Estado do Ceará e o Ban-
co Interamericano de Desenvolvimento (BID), cujo 
recurso destina-se ao financiamento do “Programa 
de Apoio às Reformas Sociais do Ceará – PROA-
RES – Fase II”.  ..................................................... 375

Parecer nº 2.129, de 2009 (da Comissão de 
Relações Exteriores e Defesa Nacional), sobre o 
Requerimento nº 98, de 2009 – CRE, de iniciativa do 
Senador Eduardo Azeredo, que requer, nos termos 
regimentais, autorização para que delegação de Se-
nadores e Assessores represente o Senado Federal 
em viagem oficial ao Suriname e à Guiana Francesa, 
no período de 26 a 28 de novembro de 2009. .......... 488

JOÃO PEDRO

Congratulações ao seminário realizado no 
Estado de Santa Catarina, sobre a discussão do de-
senvolvimento da Região em relação à descoberta 
do Pré-Sal. Aparte à Senadora Ideli Salvatti. ........ 422

Reflexão sobre a política externa do Governo 
Lula e sua importância na relação cultural, comer-
cial e econômica com outros países. ..................... 434

JOSÉ AGRIPINO

Encaminhamento de voto favorável ao Parecer 
nº 2.117, de 2009 que trata da apreciação do Se-
nado Federal quanto ao nome do Senhor Aldo Luiz 
Mendes para exercer o cargo de Diretor do Banco 
Central do Brasil, em substituição ao Senhor Mario 
Gomes Torós. ......................................................... 382 

JOSÉ NERY

Registro de homenagem pelo transcurso dos 
127 anos de criação do Corpo de Bombeiros Militar 
do Estado do Pará.  ............................................... 424

Referência à luta em defesa da garantia dos 
direitos de refugiado ao preso político italiano Ce-
sare Battisti.  .......................................................... 424

Registro da presença do Coordenador do 
campus da Universidade do Estado do Pará do 
Município de Salvaterra e do Diretor-Coordenador 
do Centro de Educação Tecnológica de Icoaraci, 
do Estado do Pará, no Seminário Mundial de Edu-
cação Profissional e Tecnológica, promovido pelo 
Ministério da Educação. ........................................ 424 

JOSÉ SARNEY

Parecer nº 2.122, de 2009 (da Comissão Di-
retora), que dá redação final do Projeto de Reso-
lução nº 75, de 2009, que autoriza o Município de 
Ponta Grossa (PR) a contratar operação de crédito 
externo, com garantia da União, com o Banco Inte-
ramericano de Desenvolvimento (BID), no valor de 
até US$7.500.000,00 (sete milhões e quinhentos 
mil dólares dos Estados Unidos da América).  ...... 373

Parecer nº 2.123, de 2009 (da Comissão Direto-
ra), sobre a Redação final do Projeto de Resolução nº 
76, de 2009, que autoriza o Estado do Ceará a contratar 
operação de crédito externo, com garantia da União, 
com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), 
no valor de até US$45.000.000,00 (quarenta e cinco 
milhões de dólares dos Estados Unidos da América). 376

Parecer nº 2.124, de 2009 (da Comissão Direto-
ra), sobre a Redação final do Projeto de Resolução nº 
77, de 2009, que altera a Resolução nº 26, de 24 de 
setembro de 2009, que autoriza a União a contratar 
operação de crédito com o Banco Internacional para 
Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD).  ............... 377

KÁTIA ABREU

Requerimento nº 1.548, de 2009 (Plenário), 
que requer dispensa do parecer da Comissão de 
Direitos Humanos e Legislação Participativa, – CDH 
sobre o Projeto de Lei do Senado nº 48, de 2009, da 
autoria de Sua Excelência, que altera dispositivo de 
Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 – Estatuto da 
criança e do Adolescente e do Decreto-Lei nº 3.688, 
de 3 de outubro de 1941 – Lei das Contravenções 
Penais para tipificar como crime a venda de bebida 
alcoólica à criança ou adolescentes por encontrar-
-se esgotado o prazo daquela Comissão. ............. 496

LOBÃO FILHO

Parecer nº 2.126, de 2009 (da Comissão 
de Assuntos Sociais), sobre o Projeto de Lei da 



VI

Pág. Pág.

Câmara nº 60, de 2009 (nº 1.842/2007, na Casa 
de origem, da Deputada Bel Mesquita), que cria 
o Cadastro Nacional de Crianças e Adolescentes 
Desaparecidos. ...................................................... 448

MAGNO MALTA

Pedidos de votação do Projeto de Lei do 
Senado nº 234, de 2009 (Joana Maranhão), que 
altera o Decreto – Lei nº 2.848, de 7 de dezembro 
de 1940, com a finalidade de modificar as regras 
relativas à prescrição dos crimes praticados contra 
crianças e adolescentes. ....................................... 383

Registro de acidente na BR-101 na cidade de 
São Mateus, Estado do Espírito Santo, que mobi-
lizou o Prefeito Amadeu Boroto a fazer melhorias 
na rodovia da cidade.  ........................................... 415

Registro de que o Presidente da Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania, Senador De-
móstenes Torres, solicitou o levantamento de todos 
os projetos sobre abuso e proteção de criança para 
que sejam votados, e registro da prisão do Senhor 
Januário Renna, acusado de pedofilia na cidade de 
Sorocaba, Estado de São Paulo. ........................... 418

MARCONI PERILLO

Requerimento nº 1.544, de 2009, que requer 
Voto de Aplauso ao ex-ministro da Fazenda e eco-
nomista Antônio Delfim Netto, pelo alerta sobre o 
futuro das contas públicas no Brasil, em entrevista 
ao Jornal Folha de São Paulo, no dia 23 de novem-
bro de 2009.  .......................................................... 485

Homenagem a Hélio Grace, que desenvolveu 
uma técnica que encantou vários atletas e que foi 
de fundamental importância para a difusão do Jiu-
-jitsu em todo o mundo.  ........................................ 644

Registro da quinta edição da Exposição Ar-
tistas Brasileiros (Novos Talentos – Pinturas), numa 
realização conjunta da Secretaria de Relações Pú-
blicas, do Programa Senado Cultural e da Comissão 
Especial Curadoria de Artes Plásticas do Senado, 
que conta com a participação de mais de cinquenta 
artistas plásticos.  .................................................. 644 

Congratulações à Doutora Juliana Maria Gua-
racy Rebelo, Diretora da Secretaria de Relações Públi-
cas do Senado Federal, pela realização do II Concurso 
de Redação do Senado Federal do ano de 2009.  ... 644

MÁRIO COUTO

Comentários sobre as irregularidades exis-
tentes no País e a falta de liberdade democrática 

do Tribunal de Contas da União em fiscalizar obras 
do Governo. Aparte ao Senador Arthur Virgílio.  ... 334

Indignação em função da atitude do Governo 
de criar determinadas Bolsas com intuito de fazer 
propaganda eleitoral para benefício de partidos.  . 391

MARISA SERRANO

Comentários a respeito da visita do Presiden-
te do Irã, e críticas ao Governo Lula por dar aval à 
política de energia atômica e à belicosidade. Aparte 
ao Senador Cristovam Buarque............................. 325

Projeto de Lei do Senado nº 520, de 2009, 
que autoriza o Poder Executivo a instituir o Progra-
ma de Centros Olímpicos.  .................................... 370

NEUTO DE CONTO

Convite para a participação do IX Congresso 
Brasileiro de Atividades Turísticas, que trata da Copa 
do Mundo e a participação do Congresso Nacional 
na elaboração de legislações.  .............................. 419

OSMAR DIAS

Comentários sobre a situação da agricultura 
familiar no interior do Paraná, que não consegue 
vender o que produz devido à falta de recurso e o 
não cumprimento da política de preço de garantia 
para os produtores por parte do Governo. ............ 327 

Considerações a respeito dos investimentos 
ocorridos no Município de Chopinzinho, no interior do 
Paraná, em prol do desenvolvimento da região. .... 327

Comentários sobre a violência e a criminali-
dade entre jovens na cidade de Curitiba, no Para-
ná, e a importância de oferecer oportunidades de 
estudo para esses jovens como meio de tirá-los da 
criminalidade. ......................................................... 327

Discussão do Projeto de Resolução nº 75, 
de 2009, que autoriza a contratação de operação 
de crédito externo, entre o Estado do Paraná e o 
Banco Interamericano, cujo recurso destina-se ao 
financiamento parcial do “Programa de Melhora-
mento da Infraestrutura Urbana do Município de 
Ponta Grossa no Estado do Paraná”. .................... 373

PAPALÉO PAES

Considerações relativas à importância da ati-
vidade turística no Estado do Amapá, como meio 
de desenvolvimento socioeconômico do mesmo.  330

Protesto contra a forma de ser do Partido dos 
Trabalhadores pela falta de processo democrático 



VII

Pág. Pág.

em constranger votos dos parlamentares na distri-
buição de folder dentro da Casa.  .......................... 395

Parecer nº 2.125, de 2009 (da Comissão de 
Educação, Cultura e Esporte), sobre o Projeto de 
Lei da Câmara nº 50, de 2009 (nº 7.309/2002, na 
Casa de origem, do Deputado Celso Julio), que torna 
obrigatória a inclusão no programa de disciplinas 
dos ensinos fundamental e médio de estudos sobre 
o uso de drogas e dependência química.  ............. 439

PATRÍCIA SABOYA GOMES

Discussão do Projeto de Resolução nº 76, de 
2009, que autoriza a contratação de operação de 
crédito externo, entre o Estado do Ceará e o Ban-
co Interamericano de Desenvolvimento (BID), cujo 
recurso destina-se ao financiamento do “Programa 
de Apoio às Reformas Sociais do Ceará – PROA-
RES – Fase II”.  ..................................................... 375

Considerações sobre a Nova Lei Nacional de 
Adoção, que introduz o conceito de família extensa 
compreendendo os diversos graus de parentesco, 
dando importantes passos para tornar a lei mais 
ágil e evitando que tantas crianças permaneçam 
anos a fio nos abrigos sem perspectivas de ter uma 
família.  .................................................................. 649

Considerações sobre os 20 anos da Conven-
ção dos Direitos da Criança, tratado internacional 
sobre direitos humanos mais reconhecidos da his-
tória e considerações sobre os desafios do Brasil 
na melhoria da qualidade de vida das crianças e 
adolescentes do país. ............................................ 649

PAULO PAIM

Registro da audiência pública sobre o autismo 
e relato de famílias a respeito do tema. Conside-
rações sobre a votação da Proposta de Emenda à 
Constituição nº 42, de 2008, que altera o Capítulo 
VII do Título VIII da Constituição, que estende aos 
jovens a proteção e os direitos já consagrados às 
crianças e aos adolescentes.  ............................... 311

Registro da importância da aprovação da 
Proposta de Emenda à Constituição da Fundação 
de Desenvolvimento à Pesquisa, que trata do in-
vestimento no ensino técnico profissionalizante.  .. 311 

RENATO CASAGRANDE

Discussão do Projeto de Decreto Legislativo 
nº 866, de 2009, (nº 1.144/2008, na Câmara dos 
Deputados), que aprova a proposta de participação 

do Brasil na quarta recomposição dos recursos do 
fundo para o meio ambiente global.  ..................... 379

ROMERO JUCÁ

Requerimento nº 1.536, de 2009, que requer a 
tramitação conjunta do Projeto de Lei do Senado nº 
408, de 2009, com o Projeto de Lei do Senado nº 1, 
de 2009, por versarem sobre a mesma matéria.  ..... 482

Requerimento nº 1.549, de 2009, que requer a 
tramitação conjunta dos Projetos de Lei do Senado 
nº 194, de 2009, e 465, de 2008, com os Projetos 
de Lei do Senado nºs 423 e 495, de 2003; 106, de 
2006; 470 e 681, de 2007; e 138, de 2008, que já 
se encontram apensados, por versarem sobre o 
mesmo assunto. .................................................... 496

Requerimento nº 1.550, de 2009, que requer 
a tramitação conjunta do Projeto de Lei da Câmara 
nº 54, de 2009, com o Projeto de Lei do Senado nº 
567, de 2007, por versarem sobre o mesmo assun-
to. ........................................................................... 496 

Registro de dados e informações da Confe-
deração Nacional da Indústria (CNI) na qual des-
taca a superação do Brasil em meio a grave crise 
financeira internacional.  ........................................ 649

ROSALBA CIARLINI

Comentários sobre a tramitação do projeto 
Vale-Cultura, e seus benefícios para a população 
que não tem acesso a cultura.  .............................. 392

Apresentação de Projeto de Lei Complemen-
tar de Sua Excelência cujo objetivo é proteger a 
relação de emprego contra a demissão sem justa 
causa, quando o trabalhador estiver a 18 meses de 
complementar os requisitos fundamentais para se 
aposentar voluntariamente. ................................... 433

Requerimento nº 1.542, de 2009, que requer 
a retirada, em caráter definitivo, do Requerimento 
nº 1.302, de 2009, da autoria de Sua Excelência.  484

Parecer nº 2.135, de 2009 (da Comissão de 
Educação, Cultura e Esporte), sobre o Projeto de Lei 
do Senado nº 340, de 2009, de autoria do Senador 
José Agripino, que denomina Rodovia Tenente Bri-
gadeiro Murilo Santos o trecho, na cidade de Natal 
do Estado do Rio Grande do Norte, compreendido 
entre o portão secundário da Base Aérea até as 
margens da BR-101.  ............................................. 525 

Projeto de Lei do Senado nº 521, de 2009 – 
Complementar – que dispõe sobre a garantia de 
emprego do trabalhador que estiver a dezoito me-
ses de completar os requisitos para a obtenção do 



VIII

Pág. Pág.

benefício da aposentadoria, e dá outras providên-
cias.  ...................................................................... 539

Projeto de Resolução nº 78, de 2009, que 
acrescenta inciso ao art. 107 do Regimento In-
terno do Senado Federal, para determinar que as 
audiências públicas das comissões permanentes 
sejam, preferencialmente, realizadas às segundas-
-feiras.  ................................................................... 547

SERYS SLHESSARENKO

Comentários a respeito do Projeto de Lei, que 
diz respeito ao Dia Nacional de Tereza de Banguela 
e da Mulher Negra, a ser comemorado anualmente 
no dia 25 de julho, e destaque da importância da 
aprovação do Estatuto da Igualdade Racial e da Lei 
de Cotas das Universidades.  ................................ 335

Parecer nº 2.119, de 2009 (da Comissão 
de Desenvolvimento Regional e Turismo), sobre a 
Emenda nº 303, de 2008, de autoria da Senadora 
Lúcia Vânia, que autoriza a criação da Agência de 
Fomento do Centro-Oeste S.A.  ............................ 353

Parecer nº 2.120, de 2009 (da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania), sobre a Emenda 
nº 303, de 2008, de autoria da Senadora Lúcia Vâ-
nia, que autoriza a criação da Agência de Fomento 
do Centro-Oeste S.A.  ........................................... 359 

TASSO JEREISSATI

Discussão do Projeto de Resolução nº 76, de 
2009, que autoriza a contratação de operação de 
crédito externo, entre o Estado do Ceará e o Ban-
co Interamericano de Desenvolvimento (BID), cujo 
recurso destina-se ao financiamento do “Programa 
de Apoio às Reformas Sociais do Ceará – PROA-
RES – Fase II”.  ..................................................... 375

Registro da propaganda eleitoral explícita em 
folheto distribuído pelo Ministério da Cultura.  ....... 391

TIÃO VIANA

Registro da importância da visita do Presiden-
te Jia Qinglim do Comitê Nacional da Conferência 

Consultiva Política do Povo Chinês ao Congresso 
Nacional.  ............................................................... 317

Parecer nº 2.116, de 2009 (da Comissão 
de Assuntos Econômicos), sobre a Mensagem nº 
244, de 2009 (nº 918, na origem), do Presidente da 
República, solicitando retificação da Resolução nº 
26, de 2009, do Senado Federal, que autorizou a 
contratação de operação de crédito externo entre a 
República Federativa do Brasil e o Banco Internacio-
nal para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), 
no valor de US$235.000.000,00 (duzentos e trinta 
e cinco milhões de dólares dos Estados Unidos da 
América), destinada ao financiamento do Projeto de 
Investimento para a Qualificação do Sistema Único 
de Saúde-QualiSUS Rede (fase I).  ....................... 345

Discussão do Projeto de Resolução nº 77, 
de 2009, apresentado pela Comissão de Assuntos 
Econômicos, com conclusão do Parecer nº 2.116, 
que altera a Resolução nº 26, de 24 de setembro 
de 2009, que autoriza a União a contratar operação 
de crédito com o Banco Internacional para Recons-
trução e Desenvolvimento – BIRD.  ....................... 377

Discussão do Projeto de Decreto Legislativo 
nº 867, de 2009, que dispõe sobre a realização de 
referendo para decidir sobre a alteração da hora no 
Estado do Acre. ..................................................... 396

VALTER PEREIRA

Comentários sobre o Projeto de Decreto Le-
gislativo nº 867, de 2009, que dispõe sobre a reali-
zação de referendo para decidir sobre a alteração 
da hora no Estado do Acre.  .................................. 397

Comentários sobre o desempenho da ativi-
dade econômica na agricultura familiar, a contribui-
ção que o campo propicia à produção da riqueza 
no Brasil e os desafios que o Brasil enfrenta para 
manter a produção agrícola em meio às exigências 
do mercado internacional.  .................................... 428

Comentários sobre o investimento da Petro-
bras em retomar suas atividades minerais, especial-
mente na produção de fertilizantes, para atender às 
necessidades brasileiras. ...................................... 428


