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o texto da Convenção entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República
do Peru para Evitar Dupla Tributação e Prevenir a
Evasão Fiscal com Relação ao Imposto sobre a
Renda, celebrado em Lima, em 17 de fevereiro de
2006. Senador Antônio Carlos Valadares. .............
Parecer nº 1.154, de 2009 (da Comissão de
Relações Exteriores e Defesa Nacional), sobre
o Projeto de Decreto Legislativo nº 388, de 2009
(2.144/2006, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Memorando de Entendimento entre
o Governo da República Federativa do Brasil e o
Governo da República Bolivariana da Venezuela
no Campo da Cooperação Cientíﬁca e Tecnológica, celebrado em Caracas, em 14 de fevereiro de
2005. Senador Renato Casagrande. .....................
Parecer nº 1.155, de 2009 (da Comissão de
Relações Exteriores e Defesa Nacional), sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 393, de 2009 (PDC
661/2008, na Câmara dos Deputados), que prova o
texto do Protocolo de Cooperação da Comunidade
dos Países de Língua Portuguesa no Domínio da
Defesa, assinado em Praia, em 15 de setembro de
2006. Senador Fernando Collor.............................
Parecer nº 1.156, de 2009 (da Comissão de
Relações Exteriores e Defesa Nacional), sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 395, de 2009 (nº
737/2008, na Câmara dos Deputados), de autoria
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da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa
Nacional da Câmara dos Deputados, que prova
o texto do Acordo de Cooperação Técnica entre
o Governo da República Federativa do Brasil e o
Governo da República de Ruanda, assinado em
Nova Iorque, em 26 de setembro de 2007. Senador
Mozarildo Cavalcanti. ............................................
Parecer nº 1.157, de 2009 (da Comissão de
Educação, Cultura e Esporte) de autoria do Senador
Adelmir Santana, sobre o Projeto de Lei do Senado
nº 166, de 2008, que autoriza o Poder Executivo a
criar a Escola Técnica Federal do Gama, no Distrito
Federal. Senador Cristovam Buarque....................
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Senador Alvaro Dias. .............................................
Crítica à iniciativa do Presidente Lula de criar
uma nova empresa para gerir o pré-sal, em vez de
investir na educação. Aparte ao Senador Alvaro
Dias. Senador Cristovam Buarque.........................
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para executar serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Planalto da Serra, Estado de Mato
Grosso. ..................................................................
Projeto de Decreto Legislativo nº 576, de
2009 (nº 2.114/2006, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga autorização à ASSOCIAÇÃO DE RADIODIFUSÃO COMUNITÁRIA
ECOLÓGICA JARDIM GUAPIMIRIM - RÁDIO JG
FM para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Guapimirim, Estado do Rio de
Janeiro. ..................................................................
Projeto de Decreto Legislativo nº 577, de
2009 (nº 1.358/2008, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga autorização à ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SANTA EDWIGES para
executar serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Nova Odessa, Estado de São Paulo. ....
Projeto de Decreto Legislativo nº 578, de
2009 (nº 1.397/2009, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga autorização à ACR
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE RADIODIFUSÃO
para executar serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Petrópolis, Estado do Rio de Janeiro. ...
Projeto de Decreto Legislativo nº 579, de
2009 (nº 1.401/2009, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga permissão à SOCIEDADE DE RADIODIFUSÃO ANTONELLI E ALVES
LTDA. para explorar serviço de radiodifusão sonora
em frequência modulada na cidade de Itápolis, Estado de São Paulo. ................................................
Projeto de Decreto Legislativo nº 580, de
2009 (nº 1.403/2009, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga autorização à ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS PEQUENOS PRODUTORES DO SÍTIO OLHO D’ÁGUA para executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Calçado, Estado de Pernambuco. .........................
Projeto de Decreto Legislativo nº 581, de 2009
(nº 1.412/2009, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que renova a concessão outorgada
à TV VALE DO ITAJAÍ LTDA. para explorar serviço
de radiodifusão de sons e imagens na cidade de
Itajaí, Estado de Santa Catarina............................
Projeto de Decreto Legislativo nº 582, de
2009 (nº 1.421/2009, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga autorização à ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA LAJISTA INDEPENDENTE
DE RÁDIO para executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Laje, Estado da Bahia. .
Projeto de Decreto Legislativo nº 583, de
2009 (nº 1.423/2009, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga autorização à ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS AMIGOS DE JAR-

702

712

722

732

739

747

756

763

Pág.

DIM ALEGRE para executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Jardim Alegre, Estado do
Paraná. ..................................................................
Projeto de Decreto Legislativo nº 584, de
2009 (nº 1.425/2009, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga autorização à ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA CULTURAL E ARTÍSTICA
DE CRUZEIRO DO IGUAÇU para executar serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de Cruzeiro
do Iguaçu, Estado do Paraná. ...............................
Projeto de Decreto Legislativo nº 585, de
2009 (nº 1.427/2009, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga autorização à ASSOCIAÇÃO PARA A COMUNICAÇÃO EM MARIPÁ
para executar serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Maripá de Minas, Estado de Minas
Gerais. ...................................................................
Projeto de Decreto Legislativo nº 586, de 2009
(nº 1.428/2009, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga autorização à ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA CULTURAL RIO ACIMENSE
para executar serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Rio Acima, Estado de Minas Gerais.
Projeto de Decreto Legislativo nº 587, de
2009 (nº 1.431/2009, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga autorização à CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO
DE SÃO JOÃO DA SERRA NEGRA para executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Patrocínio, Estado de Minas Gerais.......................
Projeto de Decreto Legislativo nº 588, de
2009 (nº 1.435/2009, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga autorização à ASSOCIAÇÃO DE RADIODIFUSÃO COMUNITÁRIA
DE CAARAPÓ-ARCOC para executar serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Caarapó,
Estado de Mato Grosso do Sul..............................
Projeto de Decreto Legislativo nº 589, de 2009
(nº 1.440/2009, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga autorização à ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA E EDUCATIVA para executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Mogi das Cruzes, Estado de São Paulo. ...............
Projeto de Decreto Legislativo nº 590, de
2009 (nº 1.449/2009, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga permissão à SANTA
CRUZ FM RÁDIO E JORNAL LTDA. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de Santa Rita do Passa Quatro,
Estado de São Paulo. ............................................
Projeto de Decreto Legislativo nº 591, de 2009
(nº 1.454/2009, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga permissão à EMPRESA
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DE RADIODIFUSÃO MIRACATU LTDA. para explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência
modulada na cidade de Cametá, Estado do Pará.
Projeto de Decreto Legislativo nº 592, de 2009
(nº 1.453/2009, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga autorização à ASSOCIAÇÃO CULTURAL E ARTÍSTICA DE PRESIDENTE
VENCESLAU para executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Presidente Venceslau,
Estado de São Paulo. ............................................
Projeto de Decreto Legislativo nº 593, de 2009
(nº 1.456/2009, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga autorização à ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA E CULTURAL DE BOM JESUS
DO TOCANTINS - PARÁ - ACCBJT para executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Bom Jesus do Tocantins, Estado do Pará. ............
Projeto de Decreto Legislativo nº 594, de 2009
(nº 1.460/2009, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga autorização à ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA RÁDIO CIDADE para executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Claro dos Poções, Estado de Minas Gerais. .........
Projeto de Decreto Legislativo nº 595, de
2009 (nº 1.462/2009, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga autorização à ASSOCIAÇÃO MARTINENSE DE COMUNICAÇÃO para
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Martins, Estado do Rio Grande do Norte.
Projeto de Decreto Legislativo nº 596, de
2009 (nº 1.471/2009, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga autorização à CENTRO CULTURAL DE JOSENÓPOLIS para executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Josenópolis, Estado de Minas Gerais....................
Projeto de Decreto Legislativo nº 597, de 2009
(nº 1.489/2009, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga autorização à Associação
Cultural do Deserto - CE para executar serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Itapipoca,
Vila Deserto, Estado do Ceará. .............................
Projeto de Decreto Legislativo nº 598, de 2009
(nº 1.490/2009, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que renova a concessão outorgada à
REDE NORDESTE DE COMUNICAÇÃO LTDA. para
explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens
na cidade de Caruaru, Estado de Pernambuco.....
Projeto de Decreto Legislativo nº 599, de 2009
(nº 1.496/2009, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga autorização à CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO DE
MANDIRITUBA -CODECOM para executar serviço
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de radiodifusão comunitária na cidade de Mandirituba, Estado do Paraná. ........................................
Projeto de Decreto Legislativo nº 600, de
2009 (nº 1.499/2009, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga autorização à ASSOCIAÇÃO AMIGOS DA CIDADE DE CASA BRANCA - ACCB para executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Casa Branca, Estado de
São Paulo. .............................................................
Projeto de Decreto Legislativo nº 601, de
2009 (nº 1.506/2009, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga autorização à ASSOCIAÇÃO DE CULTURA E INFORMAÇÃO DE
BRASIL NOVO para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Brasil Novo, Estado
do Pará. .................................................................
Projeto de Decreto Legislativo nº 602, de
2009 (nº 1.514/2009, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga autorização à ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE 06 DE AGOSTO para
executar serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Boa Nova, Estado da Bahia. .................
Projeto de Decreto Legislativo nº 603, de
2009 (nº 1.527/2009, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga autorização à ASSOCIAÇÃO DE RADIODIFUSÃO COMUNITÁRIA
DE ALCANTIL - ARCAL para executar serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Alcantil, Estado da Paraíba. ....................................................
Projeto de Decreto Legislativo nº 604, de
2009 (nº 1.540/2009, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga autorização à ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA BETEL para executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Macau, Estado do Rio Grande do Norte................
Projeto de Decreto Legislativo nº 605, de 2009
(nº 1.542/2009, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga autorização à ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA ICARAIMENSE para executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Icaraíma, Estado do Paraná. .................................
Projeto de Decreto Legislativo nº 606, de 2009
(nº 1.568/2009, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga autorização à ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA FONTE E VIDA
DO EMBU para executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Embu, Estado de São
Paulo......................................................................
Projeto de Decreto Legislativo nº 607, de
2009 (nº 99/2007, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga autorização à ACITOL ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA INDEPENDENTE
DE TOLEDO para executar serviço de radiodifusão
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comunitária na cidade de Toledo, Estado do Paraná...........................................................................
Projeto de Decreto Legislativo nº 608, de
2009 (nº 1.569/2009, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga autorização à ASSOCIAÇÃO SÃO BENEDITO DE SALES para executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Sales, Estado de São Paulo. .................................
Projeto de Decreto Legislativo nº 609, de 2009
(nº 1.336/2008, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga permissão à SOCIEDADE
RÁDIO ROLANTE FM LTDA. para explorar serviço
de radiodifusão sonora em frequência modulada na
cidade de Rolante, Estado do Rio Grande do Sul.
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PROJETO DE LEI DO SENADO
Projeto de Lei do Senado nº 330, de 2009,
que dispõe sobre a doação de bens apreendidos
pelos órgãos públicos federais aos Conselhos Tutelares e Conselhos Municipais, Estaduais e Nacional
dos Direitos da Criança e do Adolescente. Senador
Romero Jucá. ........................................................

Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento, no valor de até US$ 166.650.000,00
(cento e sessenta e seis milhões, e seiscentos e
cinqüenta mil dólares dos Estados Unidos da América). Senador Romeu Tuma. .................................
Projeto de Resolução nº 46, de 2009, que
autoriza o Estado de Minas Gerais a contratar operação de crédito externo, com garantia da União,
com o Banco Interamericano de Desenvolvimento,
no valor de até US$ 10.000.000,00 (dez milhões de
dólares dos Estados Unidos da América). Senador
Heráclito Fortes. ....................................................
Projeto de Resolução nº 47, de 2009, que
dispõe sobre as atividades, processos e estruturas
de controle interno do Senado Federal. Senador
Renato Casagrande...............................................

561

572

1020

REQUERIMENTO

1018

PROJETO DE RESOLUÇÃO
Projeto de Resolução nº 42, de 2009, que
autoriza o Estado do Amazonas a contratar operação de crédito externo, com garantia da União,
com o Banco Interamericano de Desenvolvimento,
no valor de até US$ 77.000.000,00 (setenta e sete
milhões de dólares dos Estados Unidos da América). Senador Arthur Virgílio....................................
Projeto de Resolução nº 43, de 2009, que
autoriza o Distrito Federal a contratar operação de
crédito externo, com garantia da União, com a Corporação Andina de Fomento (CAF), no valor de até
US$ 60.095.000,00 (sessenta milhões e noventa e
cinco mil dólares dos Estados Unidos da América).
Senador Gim Argello..............................................
Projeto de Resolução nº 44, de 2009, que
autoriza o Estado do Ceará a contratar operação
de crédito externo com o Banco Internacional para
Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD, com garantia da União, no valor de até US$ 103.000.000,00
(cento e três milhões de dólares dos Estados Unidos
da América), de principal, destinados ao ﬁnanciamento parcial do Projeto de Gestão Integrada dos
Recursos Hídricos do Ceará - PROGERIRH II. Senador Geraldo Mesquita Júnior..............................
Projeto de Resolução nº 45, de 2009, que autoriza o Estado de São Paulo a contratar operação
de crédito externo, com garantia da União, com o
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Requerimento nº 900, de 2009, que solicita
ao Ministro de Estado da Justiça encaminhamento
de cópia integral do inquérito e demais documentos
conexos relativos à “Operação Castelo de Areia”, a
que procedeu a Polícia Federal e que apontou irregularidades na construção da Reﬁnaria do Nordeste
(Abreu e Lima), em Pernambuco. Senador Alvaro
Dias........................................................................
Requerimento nº 901, de 2009, que requer
que sejam solicitadas ao Ministro de Estado da
Fazenda informações sobre direitos creditórios realizados pela Petrobras, relativamente ao exercício
de 2008. Senador Alvaro Dias. ..............................
Requerimento nº 902, de 2009, que requer
Voto de Aplauso às personalidades agraciadas, no
ano de 2009, com a Medalha do Mérito Comercial
do Estado do Amazonas, pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do
Amazonas: Dr. ALBERTO SIMONETTI CABRAL
FILHO (in memoriam), Presidente da OAB/AM; Dr.
PAUDERNEY TOMAZ AVELINO, político e empresário; e Dr. ISPER ABRAHIM LIMA, Secretário da
Fazenda do Amazonas. Senador Arthur Virgílio. ...
Requerimento nº 903, de 2009, que requer
Voto de Aplauso ao professor Doutor Edward Madureira Brasil, reitor da Universidade Federal de Goiás,
responsável pela expansão do ensino e modernização da instituição. Senador Marconi Perillo. ......
Requerimento nº 904, de 2009, que requer
Voto de Aplauso ao cineasta pernambucano radicado em Goiás, Ângelo Lima, pelo premiado ﬁlme
“A Próxima Mordida”. Senador Marconi Perillo. .....
Requerimento nº 905, de 2009, que requer
Voto de Aplauso ao jornalista e defensor das causas
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ambientais, Washington Novaes, pela luta constante
em prol da vida no Planeta. Senador Marconi Perillo. ........................................................................
Requerimento nº 906, de 2009, que requer
Voto de Aplauso à Universidade Católica de Goiás,
pelo Memorial do Cerrado, espaço que resguarda a
história do Estado desde os tempos mais remotos
até os dias de hoje. Senador Marconi Perillo.........
Requerimento nº 907, de 2009, que requer
Voto de Aplauso a Fabrício Nobre e Leonardo Rasuk, pela promoção dos Festivais Independentes
de Música de Goiás. Senador Marconi Perillo. ......
Requerimento nº 908, de 2009, que requer
Voto de Aplauso ao artista plástico goiano Pitágoras,
pela contribuição que traz à arte contemporânea
brasileira. Senador Marconi Perillo. .......................
Requerimento nº 909, de 2009, que requer
Voto de Aplauso ao Presidente do Tribunal de Justiça de Goiás, Doutor Paulo Teles, pelo trabalho
renovador e de modernização do órgão goiano.
Senador Marconi Perillo.........................................
Requerimento nº 910, de 2009, que requer
Voto de Aplauso à Quasar Companhia de Dança,
pelos 20 anos de existência. Senador Marconi Perillo. ........................................................................
Requerimento nº 911, de 2009, que requer
que, sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 60, de
2009, seja ouvida a Comissão de Assuntos Sociais,
além da comissão constante do despacho inicial de
distribuição. Senador Expedito Júnior....................
Requerimento nº 912, de 2009, que requer
que a Sessão do Senado Federal do dia 20 de agosto de 2009 seja transformada em sessão especial
do Senado Federal, às 10 horas, destinada a homenagear a Maçonaria Brasileira, pelo transcurso
do Dia do Maçom. Senador Mozarildo Cavalcanti.
Requerimento nº 913, de 2009, que requer
urgência para a Mensagem nº 129, de 2009. Senador Garibaldi Alves Filho....................................
Requerimento nº 914, de 2009, que requer
urgência para a Mensagem nº 126, de 2009. Senador Garibaldi Alves Filho....................................
Requerimento nº 915, de 2009, que requer
urgência para a Mensagem nº 127, de 2009. Senador Garibaldi Alves Filho....................................
Requerimento nº 916, de 2009, que requer
urgência para a Mensagem nº 128, de 2009. Senador Garibaldi Alves Filho....................................
Requerimento nº 917, de 2009, que requer
urgência para o PRS nº (MSF 130/2009), de 2009.
Senador Garibaldi Alves Filho. ..............................
Requerimento nº 918, de 2009, que requer
que, sobre o Projeto de Lei da Câmara (PLC) nº
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13, de 2004, seja ouvida, também, a Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania. Senador Romero
Jucá. ......................................................................
Requerimento nº 919, de 2009, que requer
dispensa de interstício e prévia distribuição de avulsos do Parecer nº 1.140, de 2009, da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, sobre o Substitutivo da Câmarados Deputados ao Projeto de Lei do
Senado nº 253, de 2004. Senador Papaléo Paes..
Requerimento nº 920, de 2009, que requer a
votação em globo do Substitutivo da Câmara dos
Deputados ao Projeto de Lei do Senado nº 253, de
2004. Senador Papaléo Paes. ...............................
Requerimento nº 921, de 2009, que requer
dispensa de publicação de redação ﬁnal. Senador
Papaléo Paes.........................................................
Requerimento nº 922, de 2009, que requer
Voto de Censura ao Presidente da República pela
declaração, amplamente divulgada pela mídia nacional, na qual o Presidente critica oposição por
criação da CPI da Petrobras e diz “todos são bons
pizzaiolos”. Senador Demóstenes Torres. .............
Requerimento nº 923, de 2009, que requer
licença dos trabalhos da Casa para Sua Excelência, no dia 10 de julho de 2009, para desempenhar
missão política de interesse parlamentar, consistente em presidir a comissão temporária criada para
apreciar o PLS nº 156, de 2009, na audiência pública designada para discutir o projeto, na cidade
de Recife-PE. Senador Demóstenes Torres. .........
Requerimento nº 924, de 2009, que requer
que, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 62, de
2009, seja ouvida a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, além da comissão constante do
despacho inicial de distribuição. Senador Expedito
Júnior. ....................................................................
Requerimento nº 925, de 2009, que requer a
dispensa do parecer da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa (CDH) sobre os
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O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – Os requerimentos que acabam de ser lidos
serão despachados 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 ( Marconi Perillo. PSDB
–GO) – A Presidência encaminhará os votos de aplauso solicitados.
Os requerimentos que acabam de ser lidos vão
ao aquivo.
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 911, DE 2009
Nos termos do disposto no art. 255, II, c, 12, do
Regimento Interno do Senado, requeiro que, sobre o
Projeto de Lei da Câmara nº 60, de 2009, seja ouvida
a Comissão de Assuntos Sociais, além da comissão
constante do despacho inicial de distribuição.
Sala das Sessões, 15 de julho de 2009. – Senador
Expedito Júnior.
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O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – O requerimento que acaba de ser lido vai à
publicação e será incluído em Ordem do Dia oportunamente.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – Suspendo a presente sessão e convoco a reabertura dela para amanhã, às 10 horas.
(Suspende-se a sessão às 18 horas e 55
minutos. A sessão é reaberta às 10 horas e 36
minutos do dia 16 de julho de 2009.)
O SR. PRESIDENTE (Adelmir Santana. DEM –
DF) – Está reaberta a sessão.
A Presidência recebeu as seguintes mensagens:
São lidas as seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (Adelmir Santana. DEM –
DF) – As matérias vão à Comissão de Assuntos Econômicos.

Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Adelmir Santana. DEM –
DF) – O requerimento lido será publicado e apreciado
oportunamente.
Dando continuidade aos trabalhos, comunico ao
Plenário que a Mesa recebeu mensagens de operação
de crédito para o Distrito Federal e os Estados do Ceará,
de São Paulo, do Amazonas e de Minas Gerais. Recebeu
também requerimento de urgência para essas matérias.
Vamos, portanto, dar continuidade à votação das
matérias correspondentes.
Passa-se à Ordem do Dia.

ORDEM DO DIA
O SR. ROMEU TUMA (PTB – SP) – Presidente, o de São Paulo já chegou. Eu gostaria de fazer
um encaminhamento, mas, primeiramente, está o do
Amazonas.
O SR. JEFFERSON PRAIA (PDT – AM) – Sr.
Presidente, eu gostaria também de solicitar prioridade
na votação para o Estado do Amazonas.
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O SR. PRESIDENTE (Adelmir Santana. DEM –
DF) – Vamos colocar em primeiro lugar o Estado do
Amazonas.
O SR. JEFFERSON PRAIA (PDT – AM) – A Bancada está toda aqui presente.
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Adelmir Santana. DEM –
DF) – Sobre a mesa, requerimento de urgência para
esses empréstimos.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 913, DE 2009
Nos termos do art. 336 combinado com o art.
338 do RISF, requeremos urgência para a (mensagem
129, de 2009).
Sala das Sessões, 16 de julho de 2009. – Senador Garibaldi Alves Filho, Presidente da Comissão
de Assuntos Econômicos.
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O SR. PRESIDENTE (Adelmir Santana. DEM –
DF) – Em votação o requerimento de urgência.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado o Requerimento de Urgência para o
projeto de resolução do Amazonas.
Item extrapauta:

O SR. PRESIDENTE (Adelmir Santana. DEM –
DF) – Será concedida.
A solicitação de V. Exª está em ordem para votação também.
Concedo a palavra ao Senador Líder do PSDB,
como Relator do projeto de resolução do empréstimo
do Amazonas.

MENSAGEM Nº 129, DE 2009

PARECER Nº 1.141, DE 2009-PLEN

Mensagem nº 129, de 2009 (nº 549/2009,
na origem), de 15 do corrente, pela qual o Presidente da República solicita seja autorizada
a contratação de operação de crédito externo, com garantia da República Federativa do
Brasil, no valor de até setenta e sete milhões
de dólares dos Estados Unidos da América,
de principal, entre o Estado do Amazonas –
AM e o Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID, cujos recursos destinam-se
ao ﬁnanciamento suplementar do Programa
Sócio Ambiental dos Igarapés de Manaus –
Prosamim I.
O SR. GIM ARGELLO (PTB – DF) – Sr. Presidente, da mesma forma, respeitando o que foi decidido –
evidentemente, vamos votar todos –, solicito que, logo
em seguida ao projeto do Amazonas, o senhor, como
Presidente da sessão e também Senador do Distrito
Federal, coloque em votação o crédito do Distrito Federal, de Brasília.
O SR. PRESIDENTE (Adelmir Santana. DEM –
DF) – Pois não, Sr. Senador, será feito dessa forma.
O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB
– AC) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Adelmir Santana. DEM –
DF) – Pois não.
Pela ordem, o Senador Geraldo Mesquita Júnior.
O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB
– AC. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, solicito, da mesma forma, atenção especial
dessa Mesa em relação ao projeto que diz respeito
ao empréstimo para o grandioso Estado do Ceará,
Senador.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Para
emitir parecer. Sem revisão do orador.) – Muito bem,
Sr. Presidente.
Tive a honra de, junto com os demais Senadores
da Casa, participar da coleta de assinaturas que viabilizassem a aprovação de todos esses empréstimos,
que são necessários. E cito como exemplo o de Brasília, que ajudará o Governador José Roberto Arruda
a prosseguir no seu competente trabalho administrativo na cidade.
Há um, que é precisamente aquele consubstanciado na Mensagem nº 129, de 2009, que se refere
ao Estado do Amazonas. Ele versa sobre empréstimo,
operação de crédito externo, com garantia da República Federativa do Brasil, no valor de até US$77
milhões, em convênio, em acordo celebrado entre o
Estado do Amazonas e o Banco Interamericano de
Desenvolvimento (BID), com recursos que se destinam
ao ﬁnanciamento suplementar do Programa Social e
Ambiental dos Igarapés de Manaus, o Prosamim I, de
conformidade com a inclusa exposição de motivos do
Sr. Ministro da Fazenda.
O Projeto de Resolução está sendo encaminhado à Mesa. Por outro lado, vejo todas as razões de
legalidade e todas as razões de mérito nesta matéria.
Portanto, obviamente, sugiro que o Plenário acate,
como aos demais projetos que também passaram pelo
mesmo crivo da legalidade, da constitucionalidade, esta
matéria, que é de relevância bastante signiﬁcativa para
a população mais pobre, menos bafejada pela sorte
econômica do meu Estado.
O relatório, portanto, é a favor da aprovação deste
projeto, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
É o seguinte o parecer na íntegra.
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O SR. ROMEU TUMA (PTB – SP) – Sr. Presidente,
permite-me, por favor, pela ordem, rapidamente?
O SR. PRESIDENTE (Adelmir Santana. DEM –
DF) – O parecer conclui, portanto, pela aprovação do
Projeto de Resolução nº 42, que concede e que autoriza o empréstimo pelo Estado do Amazonas.
Em discussão a matéria. (Pausa.)
Tem a palavra o Senador João Pedro. Em seguida, o Senador Jefferson Praia.
O SR. JOÃO PEDRO (Bloco/PT – AM. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, primeiro, quero concordar com o parecer do Senador Arthur
Virgílio pela constitucionalidade, pela aprovação.
E destaco o mérito, Sr. Presidente, desse empréstimo, como também endosso a propositura, o empenho
do Governo Federal, do Governo do Presidente Lula,
do Ministro do Planejamento e desta Casa em aprovar um empréstimo que tem como objeto a realização
de obras estruturais, Sr. Presidente, em áreas dramáticas da nossa cidade. A cidade de Manaus tem um
PIB signiﬁcativo por conta do PIM, Pólo Industrial de
Manaus, e, com isso, por conta desses anos todos de
funcionamento do parque industrial, temos um ﬂuxo
não só de amazonenses que vão para Manaus para
trabalhar e estudar, como também um ﬂuxo de brasileiros, de trabalhadores, de jovens do Estado do Pará
e do Maranhão que se deslocam para trabalhar na
Zona Franca de Manaus. Eles vão para estudar, para
viver em Manaus, uma cidade hoje com 1,8 milhão de
habitantes. Presidente Adelmir Santana, V. Exª esteve
há poucos dias em Manaus. A cidade, evidentemente
como os grandes centros urbanos, possui áreas precárias. Uma parte da nossa população, da população
que vive em Manaus, vive às margens dos igarapés,
nos aﬂuentes do rio Negro.
Estou falando aqui sobre o mérito de ser um recurso para tratar de uma questão estrutural, habitacional, de saneamento. Portanto, esse recurso – quero
chamar a atenção da Casa – é para ampliar um programa do Governo Estadual, do Governador Eduardo
Braga, que é o Prosamim. Esse recurso internacional,
do Banco Interamericano, é para a construção de casas populares para as populações que vivem, habitam
as margens dos nossos igarapés.
Então, é meritório, é importante, é fundamental
que o Senado aprove o parecer do Senador Arthur
Virgílio e que os Senadores saibam que esse recurso
é para atender a população que merece saneamento
e condições de viver com dignidade.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Vou votar favoravelmente a esta iniciativa.
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O SR. PRESIDENTE (Adelmir Santana. DEM –
DF) – Concedo a palavra ao Senador Jefferson Praia,
para discussão.
O SR. JEFFERSON PRAIA (PDT – AM. Para
discutir. Sem revisão do orador) – Sr. Presidente, hoje
temos a oportunidade de votarmos uma autorização
de crédito para o meu Estado, o Estado dos Senadores
João Pedro e Arthur Virgílio, na ordem de US$77 milhões junto ao BID – Banco Interamericano de Desenvolvimento para o Programa Prosamim, que é o Programa
Social e Ambiental dos Igarapés de Manaus.
Quero, inicialmente, agradecer o apoio de todos
os Senadores e Senadoras aqui presentes para que
possamos aprovar este projeto.
Sr. Presidente, desde 2006, o Governo do Estado do Amazonas tem investido na rede de igarapés
de Manaus. No primeiro ﬁnanciamento, foram US$200
milhões, sendo US$140 milhões do Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID – e US$60 milhões
de contrapartida do Governo do Estado.
Através do Programa Social e Ambiental dos
Igarapés de Manaus – Prosamim –, o Governo do
Estado do Amazonas tem promovido o saneamento,
o desassoreamento e a utilização racional do uso do
solo às margens dos igarapés, com vista à manutenção do patrimônio natural e melhoria das condições
de vida da população envolvida. Com isso, institui um
padrão de desenvolvimento socialmente integrado e
um processo de crescimento econômico ambientalmente sustentável.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, nesse sentido, considerando que o principal aspecto do Programa
reside no processo de saneamento dos igarapés, as
ações necessárias envolvem um conjunto de atividades que passam pelos aspectos de urbanização, de
habitação, pelos componentes técnicos e de engenharia de infraestrutura viária, sanitária e de recuperação
ambiental, e pela avaliação e controle de impactos no
meio ambiente.
Para o alcance de tais objetivos, é necessária a
remoção das famílias que vivem nas áreas de risco dos
igarapés, em cotas sujeitas a inundações, quer pela
elevação das águas do rio Negro, quer pelo aumento
dos níveis provocados pelo excesso de escoamento
das águas de chuva. A retirada das famílias, por sua
vez, requer o desenvolvimento de ações de reassentamento e também, é claro, Sr. Presidente, a participação e o envolvimento da comunidade.
O objetivo especíﬁco do empreendimento é reabilitar prioritariamente a bacia do Igarapé Educandos,
localizado praticamente no centro de Manaus, onde residem milhares de pessoas em estado de risco devido
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às péssimas condições de moradia agravadas com as
enchentes e doenças de veiculação hídrica.
Sr. Presidente, agradeço, portanto, o apoio de
todos nesta matéria. Trata-se de um projeto ao qual estamos dando continuidade e que será de fundamental
importância para o povo do Estado do Amazonas.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Adelmir Santana. DEM –
DF) – Com a palavra o Senador Romeu Tuma, ainda
na fase de discussão.
O SR. ROMEU TUMA (PTB – SP. Para discutir.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, só queria
acrescentar que ﬁquei convencido, visto que os três
representantes do Estado do Amazonas aqui se encontram, para aprovar o empréstimo necessário. O
Senador Jefferson Praia foi muito categórico. Aqui está
o Senador João Pedro, “Presidente dos Garantidos”,
com a grande preocupação acerca do que aconteceu
no Estado do Amazonas. O Senador Arthur Virgílio até
pediu uma comissão especial para veriﬁcar os grandes
prejuízos com as enchentes, não é mesmo, Senador
Jefferson Praia? Nós temos visto esse sofrimento pela
televisão e devemos, com a maior urgência possível,
aprovar este projeto para que o Governo, dentro das
suas possibilidades, libere o ﬁnanciamento externo,
como prevê o contrato lido aqui pelo Senador Arthur
Virgílio.
Obrigado, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Adelmir Santana. DEM –
DF) – Concedo a palavra ao Senador José Agripino
para o encaminhamento de votação.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN. Para discutir.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, nós temos
hoje na pauta de votação, parece-me, quatro pedidos
de empréstimo: o primeiro deles é o do Amazonas,
em seguida, vem o do Distrito Federal e, em seguida,
virão mais quatro ou mais dois outros.
O SR. PRESIDENTE (Adelmir Santana. DEM –
DF) – São cinco ao todo.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN) – São cinco.
O meu Partido fez um acordo ontem para que votássemos a pauta que foi deliberada e que prosseguíssemos
hoje pela manhã votando os empréstimos que estavam aprovados na Comissão de Assuntos Econômicos
e que chegariam à pauta hoje. Tanto este quanto os
quatro restantes têm o nosso inteiro de acordo. São
empréstimos importantes e destinam-se a obras que
têm consequência prática no desenvolvimento do País,
passando pelos Municípios aos quais são destinados.
Portanto, o nosso voto será favorável.

Mas eu queria aproveitar a oportunidade para fazer um comentário e uma observação, Sr. Presidente.
Ontem, eu tive uma reunião ao lado do Senador Garibaldi e da Senadora Rosalba e dos oito Deputados
Federais do meu Estado com perto de 40 Prefeitos do
meu Estado, que estavam aqui na Marcha dos Prefeitos. Numa sala das comissões, a sala 19, por volta
das 7h da noite, ﬁzemos uma reunião e eu saí para
manter contato com os Prefeitos – tivemos uma reunião de mais ou menos meia hora. Nesse meio tempo,
ocorreu a discussão no plenário sobre uma declaração, na minha opinião absolutamente estapafúrdia, de
Sua Excelência, o Presidente da República, em que
ele mencionava o termo pizzaiolo. Quando voltei aqui
ao plenário, a sessão estava sendo encerrada e não
tive oportunidade de manifestar-me.
Eu assisti ao noticiário de imprensa e vi a face do
Presidente da República ao, respondendo a pergunta
da imprensa, oferecer respostas vazias, emocionais,
em tom inadequado a um Presidente da República,
que, para mim, traduziam claramente uma inquietação
da instalada Comissão Parlamentar de Inquérito que
vai investigar a Petrobras. Era a reação de mais ou
menos alguém que estava acometido de uma espécie
de TPCPI, tensão pré-CPI. Uma coisa absolutamente
inadequada, incompatível com o procedimento de um
Presidente da República. Ele resolveu adotar a postura de agredir por agredir, atacar por atacar. Imagina
ele, do alto de sua popularidade, que o brasileiro não
tem memória.
Sr. Presidente, hoje de manhã, rapidamente, tive a
oportunidade de colecionar ou de rever algumas capas
da revista de maior circulação no Brasil, que é a revista
Veja, tratando de assuntos que merecem destaque de
capa, que têm correlação direta com o Governo Lula,
com o Partido do Presidente Lula e que tratam de escândalos não esclarecidos, pizza, como ele se refere,
pizzaiolos, que seriam os Senadores.
Aqui, a capa de uma revista Veja – como é cópia,
não estou identiﬁcando exatamente a data – que trata
do caso Celso Daniel: “Um fantasma assombra o PT”.
Nós, nesta Casa, em comissões de investigação, tratamos, trouxemos os irmãos de Celso Daniel, pessoas
do PT para tentar esclarecer esse assunto que nunca
foi esclarecido, seguramente por contrapressões. Esse
é um cadáver insepulto, coligação direta com o PT e
uma pessoa que era ligadíssima a Sua Excelência, o
Presidente da República. Por que nunca se esclareceu
esse assunto que foi capa da Veja? Certamente, por
uma pizza patrocinada por Sua Excelência, o Presidente, e o seu Partido.
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“A chantagem” – é outra capa da revista – “A
história secreta de como Marcos Valério emparedou o
Governo ao ameaçar contar tudo”. Nunca teve resposta
essa matéria de capa da revista Veja. “A história secreta de como Marcos Valério emparedou o Governo ao
ameaçar contar tudo”, “A chantagem”. Depois a pizza
e os pizzaiolos estão aqui? Cadê as respostas a esses
fatos denunciados por essa revista, em capa?
Outra, fotograﬁa do Sr. Delúbio Soares: “Quem
mais? Com uma CPI instalada e outra a caminho, a
pergunta agora é qual será o rosto do próximo escândalo”.
Cadê? Onde anda o Sr. Delúbio? Está passeando nas ruas de Goiânia. Foi condenado? Ele está
libertado, passeando pelas ruas de Goiânia. Por quê?
Porque ele é forte junto ao PT, ao Presidente Lula, que
disse que o Senado está cheio de pizzaiolos? E Delúbio Soares? A quem ele é ligado? E as investigações
que nós lutamos tanto para que chegassem ao ﬁnal?
Por que não acontecem?
Vem mais. Fotograﬁa do Sr. José Dirceu. “José
Dirceu fala à VEJA”. “Não vou sair do Governo”.
O escândalo do mensalão. Esse a Justiça já
penalizou. Esse já foi condenado... Não condenou
ainda, desculpem-me; está em vias de. Esse já foi
defenestrado pela Câmara dos Deputados, no maior
escândalo da história recente da República, a história do Mensalão, onde está envolvido também o Sr.
Duda Mendonça.
Outra capa de Veja. “Desvio de dinheiro” “Duda
fez, Duda faz.”
E aí? Onde está a pizza? Nós ﬁzemos a nossa
parte ao investigar. Eles se contrapõem às investigações, como se contrapõem à investigação que se impõe e vai ser feita na CPI da Petrobras.
Eu não quero tomar o tempo de V. Exªs lendo
mais. “Golpe sujo”, envolvendo o Ministro Palocci e o
caseiro Francenildo.
“Ele sabia?” Pesquisa revela que “55% dizem que
Lula sabia da corrupção”; “48% acham que o PT é um
partido desonesto”
Pesquisas que a revista Veja divulga em matéria
de capa. E aqui é que está a pizza? Aqui é que são os
residentes pizzaiolos? E essas matérias, que nunca tiveram resposta? Nós vamos, Sr. Presidente, continuar
a fazer a nossa parte.
Quem tem autoridade moral vai continuar falando – e falando grosso – e vai mostrar ao País quem é
quem. Vai mostrar quem tem culpa e quem é culpado,
para que quem é culpado seja punido, para que essas
capas de revista tenham consequência e para que o
Senado seja reconhecido como uma Casa que tem res-
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ponsabilidades, tem pessoas responsáveis que sabem
o que é preciso fazer e vão cumprir o seu dever.
O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. ADELMIR SANTANA (DEM – DF) – A Presidência lembra às Srªs e aos Srs. Senadores que nós
estamos em processo de encaminhamento da votação
do empréstimo do Amazonas.
Tem a palavra, pela ordem, o Senador Papaléo.
O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, gostaria de
me solidarizar com as palavras do Senador Agripino e
dizer que, lamentavelmente, o Senhor Presidente não
teve uma postura de Presidente da República, mais uma
vez, nos seus momentos de delírio pelo sucesso que
faz, com o percentual de aceitação que tem diante da
população brasileira. Realmente, ele é muito simpático,
mas é lamentável que ele esqueça que é o Presidente
da República, que é Presidente de um Poder e que o
Congresso Nacional também é um Poder.
A referência que ele faz é relacionada à questão
da CPI da Petrobras. Então, a CPI da Petrobras realmente tem tudo para ser transformada em pizza, desde
que a base do governo tenha essa intenção. Mas, se
a base de apoio ao governo tiver a responsabilidade,
que eu acredito que tem – está aqui o Presidente da
CPI, o Senador João Pedro, por quem eu tenho grande respeito –, se tiver os procedimentos legais e corretos de uma CPI, com certeza, esta CPI não vai dar
em pizza, mas num resultado justo.
Então, eu quero fazer este registro e dizer que
realmente ﬁquei muito triste em ver a forma como o
Presidente da República ontem, na televisão, se dirigia
a este Parlamento, que é o Parlamento que precisa de
apoio para sustentar a nossa democracia.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Adelmir Santana. DEM –
DF) – Para o encaminhamento da votação, Senador
João Pedro.
O SR. JOÃO PEDRO (Bloco/PT – AM. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, é porque
eu já estava ouvindo outros discursos. A minha fala é
só no sentido de encaminhar a votação. Nós vamos
votar favoravelmente a essa propositura, que diz respeito a melhorar as condições de vida de milhares de
famílias que vivem em Manaus.
O SR. PRESIDENTE (Adelmir Santana. DEM –
DF) – A matéria está em votação.
As Srªs e Srs. Senadores que a aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
O SR. PRESIDENTE (Adelmir Santana. DEM –
DF) – É o seguinte o parecer da redação ﬁnal:
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O SR. PRESIDENTE (Adelmir Santana. DEM – DF)
– Será feita a discussão da redação ﬁnal. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Adelmir Santana. DEM –
DF) – Agora, vamos colocar a Mensagem do Distrito
Federal.
Item extrapauta:
MENSAGEM Nº 126, DE 2009
Mensagem nº 126, de 2009 (nº 546/2009,
na origem), de 15 do corrente, pela qual o Presidente da República solicita seja autorizada
a contratação de operação de crédito externo, com a garantia da República Federativa
do Brasil, no valor de até sessenta milhões e
noventa e cinco mil dólares dos Estados Unidos da América, de principal, entre o Distrito
Federal e a Corporação Andina de Fomento –
CAF, cujos recursos destinam-se ao Programa
de Gestão das Águas e Drenagem Urbana do
Distrito Federal – Águas do DF.
Concedo a palavra ao Senador Gim Argello, para
relatar a matéria.
O SR. GIM ARGELLO (PTB – DF. Como Relator.
Sem revisão do orador.) – Obrigado, Sr. Presidente.
Da mesma forma, esta matéria foi fruto de um
acordo, ontem, das Lideranças desta Casa, como a
matéria que votada há pouco, de Manaus, e os outros
três empréstimos que virão depois deste.
Antes de começar o meu relato sobre isso, Sr.
Presidente, eu gostaria de fazer uma solicitação a V. Exª
sobre algo que também foi fruto de um acordo montado
agora pela manhã, com os Líderes Arthur Virgílio, José
Agripino, Renan Calheiros, e com os demais Líderes
que estavam aqui presentes.
Sr. Presidente, estamos, neste momento, na Ordem do Dia desta sessão extraordinária do Senado

Federal e vejo que, na Ordem do Dia da sessão ordinária marcada para às 14 horas, temos uma pauta
extensa, com 92 itens. Excluindo os itens 1 e 2 dessa
pauta, que não foram objeto de acordo entre os Líderes, eu gostaria de sugerir que votássemos os outros
90 itens em globo, por se tratar de requerimentos devidamente aprovados pela Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania.
Então, logo em seguida, Sr. Presidente, de V. Exª
colocar em votação os cinco empréstimos, peço que V.
Exª coloque em globo – já foi um acordo ﬁrmado com
todos os Líderes – todos os requerimentos, porque
para a pauta da tarde só ﬁcariam os itens 1 e 2 da
sessão ordinária na data de hoje, na parte da tarde.
Agora pela manhã, então, votaríamos em globo os 90
outros itens, se V. Exª concordar, porque foi fruto de
um acordo das Lideranças.
O SR. PRESIDENTE (Adelmir Santana. DEM –
DF) – V. Exª será atendido na forma do Regimento.
Votaremos em globo os requerimentos.
O SR. GIM ARGELLO (PTB – DF) – Muito obrigado, Sr. Presidente.
Agora, então, vou fazer o relato desta matéria,
que é muito importante.
O SR. PRESIDENTE (Adelmir Santana. DEM –
DF) – Antes, porém, Senador Gim, eu queria só votar
o requerimento de urgência, para que não ﬁque descoberta a matéria.
O SR. GIM ARGELLO (PTB – DF) – Por favor.
O SR. PRESIDENTE (Adelmir Santana. DEM –
DF) – Então, coloco em votação o requerimento de
urgência para esse empréstimo do Distrito Federal.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 914, DE 2009
Nos termos do art. 336, combinado com o art.
338 do RISF, requeremos urgência para a mensagem
nº 126, de 2009.
Sala das Sessões, 16 de julho de 2009. – Senador Garibaldi Alves Filho, Presidente da Comissão
de Assuntos Econômicos.
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O SR. PRESIDENTE (Adelmir Santana. DEM
– DF) – As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Volto a palavra a V. Exª.
PARECER Nº 1.143, DE 2009-PLEN
O SR. GIM ARGELLO (PTB – DF. Para proferir
parecer. Sem revisão do orador.) – Agradecendo a todos os presentes, por entender da necessidade e de
quão relevante é o motivo deste empréstimo para o
Distrito Federal.
Este é um empréstimo, Sr. Presidente, que tão
bem V. Exª conhece, porque é um Senador atuante
do nosso Distrito Federal, entre o Distrito Federal e a
Corporação Andina de Fomento, CAF, cujos recursos
se destinam ao Programa de Gestão das Águas e Drenagem Urbana do Distrito Federal – Águas do DF.
Isso é muito importante para o Distrito Federal. O
Distrito Federal, cidade-estado sonhada e planejada para
ter 500 mil habitantes já tem 2,7 milhões habitantes.
Então, as necessidades se avolumam, mas, graças a Deus, nós temos uma sequência de bons governos nos últimos 25 anos, em que Brasília, com todo
seu crescimento, vem sendo assistida suﬁcientemente

em nível de água, de esgoto e agora, principalmente,
de distribuição de água.
Este empréstimo de hoje é especiﬁcamente para
as águas do Distrito Federal. É um empréstimo no valor
de US$60,095 milhões.
Então, dessa mesma forma, Sr. Presidente, nos
termos do art. 52, incisos V, VII e VIII da Constituição,
proponho a V. Exª seja autorizada a contratação de
operação de crédito externo, com garantia da República
Federativa do Brasil, no valor de US$60,095 milhões.
Solicito a meus Pares a aprovação do projeto de
resolução que encaminho a esta Mesa, tendo em vista
que essa mensagem foi encaminhada ontem.
Dessa forma, Sr. Presidente, diante da necessidade premente que há no Distrito Federal, esta vai ser
uma proteção do Distrito Federal. Já ﬁzemos a barragem do Corumbá IV, garantindo a previsão de abastecimento de água no Distrito Federal pelos próximos 90
anos. Esta é uma medida muitíssimo importante. Este
empréstimo é muito importante para o nosso Distrito
Federal, terra que abriga a todos nós.
Dizendo essas poucas palavras, destaco que o
encaminhamento é pela aprovação.
É o seguinte o parecer na íntegra:
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O SR. PRESIDENTE (Adelmir Santana. DEM –
DF) – O parecer, portanto, conclui pela aprovação do
Projeto de Resolução nº 43.
Em discussão a matéria.
Poderão ser oferecidas emendas ainda durante
a discussão. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-lo, encerro a
discussão.
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Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
O SR. PRESIDENTE (Adelmir Santana. DEM –
DF) – É o seguinte o parecer da redação ﬁnal:
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O SR. PRESIDENTE (Adelmir Santana. DEM – DF)
– Será feita a discussão da redação ﬁnal. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Adelmir Santana. DEM –
DF) – Quero dizer, Srs. Senadores, que também, como
Senador do Distrito Federal, participei intensamente
dessa movimentação, inclusive acompanhando o Sr.
Governador em uma viagem aos Estados Unidos,
onde fomos tratar dessa matéria. Isso vai, certamente, contribuir para a solução dos problemas do Distrito
Federal e das cidades do Entorno.

Então, quero parabenizar todos os Srs. Senadores, parabenizar o Sr. Governador do Distrito Federal e
dizer que tenho certeza de que haveremos de solucionar graves problemas ligados às cidades-satélites.
O SR. PRESIDENTE (Adelmir Santana. DEM –
DF) – Em votação o requerimento de urgência para a
mensagem de empréstimo ao Estado do Ceará.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 915, DE 2009
Nos termos do art. 336, combinado com o art.
338 do RISF, requeremos urgência para a mensagem
nº 127, de 2009.
Sala das Sessões, 16 de julho de 2009. – Senador Garibaldi Alves Filho, Presidente da Comissão
de Assuntos Econômicos.
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O SR. PRESIDENTE (Adelmir Santana. DEM
– DF) – As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
O requerimento está aprovado.
Item extrapauta:
MENSAGEM Nº 127, DE 2009
Mensagem nº 127, de 2009 (nº 547/2009,
na origem), de 15 do corrente, pela qual o Presidente da República solicita seja autorizada
a contratação de operação de crédito externo, com garantia da República Federativa do
Brasil, no valor de até cento e três milhões de
dólares dos Estados Unidos da América, de
principal, entre o Estado do Ceará e o Banco
Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento – BIRD, cujos recursos destinam-se
ao ﬁnanciamento parcial do Projeto de Gestão
Integrada dos Recursos Hídricos do Ceará –
Progerirh II.
Concedo a palavra ao nobre Senador Geraldo
Mesquita, para proferir parecer sobre a matéria.
PARECER Nº 1.145, DE 2009-PLEN
O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB –
AC. Para proferir parecer. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente Adelmir Santana, Srªs e Srs. Senadores,
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quero, inicialmente, justiﬁcar aqui a ausência dos três
Senadores do Estado do Ceará, o Senador Inácio, a
Senadora Patrícia e o Senador Tasso. Eles estão no
Estado do Ceará cumprindo uma agenda política que
exigia a presença dos três.
Ontem, à noite, o Senador Inácio me ligou pedindo a nossa participação na discussão desse importante empréstimo para o Estado do Ceará. São US$103
milhões que se destinam ao Projeto de Gestão Integrada dos Recursos Hídricos do Estado do Ceará. É
um projeto importante que vai beneﬁciar grande parte
da população.
Aqui, na condição de acreano cearense e cearense acreano, tenho a honra e a satisfação de, brevemente, relatar este projeto. Encaminho pela aprovação
da resolução ora apreciada nesta Casa, para que o
Governo do Ceará possa executar obras importantes
naquele Estado, em benefício da sua população.
Portanto, a ausência dos três Senadores do Ceará
se justiﬁca plenamente pela necessidade de estarem
cumprindo uma agenda política que exigia a presença
dos três, ainda hoje, no Estado.
Com muito prazer, encaminho pela aprovação
da resolução ora apreciada nesta Casa, Senador Presidente.
Muito obrigado.
É o seguinte o parecer na íntegra:
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O SR. PRESIDENTE (Adelmir Santana. DEM –
DF) – O parecer, portanto, do Senador Geraldo Mesquita conclui pela aprovação do Projeto de Resolução
nº 44, que trata da concessão de empréstimo ao Estado do Ceará.
Em discussão o projeto. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-lo, encerro a
discussão.
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Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Projeto aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Adelmir Santana. DEM –
DF) – É o seguinte o parecer da redação ﬁnal:
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O SR. PRESIDENTE (Adelmir Santana. DEM –
DF) – Haverá discussão da redação ﬁnal. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação a redação ﬁnal. (Pausa.)
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer como se encontram. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Adelmir Santana. DEM –
DF) – Vamos colocar em votação o requerimento de
urgência para o empréstimo de São Paulo.
É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 916, DE 2009
Nos termos do art. 336 combinado com o art.
338 do RISF, requeremos urgência para a mensagem
nº 128, de 2009.
Sala das Sessões, 16 de julho de 2009. – Senador Garibaldi Alves Filho, Presidente da Comissão
de Assuntos Econômicos.
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O SR. PRESIDENTE (Adelmir Santana. DEM
– DF) – As Srªs e os Srs. Senadores que aprovam o
requerimento de urgência queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Requerimento aprovado.
Item extrapauta:
MENSAGEM Nº 128, DE 2009
Mensagem nº 128, de 2009 (nº 548/2009,
na origem), de 15 do corrente, pela qual o Presidente da República solicita seja autorizada
a contratação de operação de crédito externo,
com garantia da República Federativa do Brasil, no valor de até cento e sessenta e seis milhões, seiscentos e cinqüenta mil dólares dos
Estados Unidos da América, entre o Estado
de São Paulo e o Banco Internacional para
Reconstrução e Desenvolvimento – Bird, cujos
recursos são destinados ao ﬁnanciamento do
Programa de Pavimentação e Recuperação de
Estradas Vicinais do Estado de São Paulo.
Concedo a palavra ao Senador Romeu Tuma para
relatar o projeto de resolução que trata do empréstimo
de São Paulo.
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PARECER Nº 1.147, DE 2009-PLEN
O SR. ROMEU TUMA (PTB – SP. Para proferir parecer. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o empréstimo se refere a
US$166,650 milhões com o Banco Interamericano para
Reconstrução e Desenvolvimento, o Bird, destinado à
recuperação e pavimentação de estradas vicinais no
Estado do São Paulo.
Sr. Presidente, V. Exª, como empresário, sabe o
que representa a rede de estradas. São Paulo tem uma
rede de estradas normais bastante intensiﬁcada, de
boa qualidade, principalmente as pedagiadas. Agora,
na época de colheita, principalmente para o setor agrícola, para o setor rural, as estradas vicinais passam a
ter um papel importante. Com isso, o Estado de São
Paulo não quer se descuidar, tirando esse empréstimo
para melhorar o sistema de estradas vicinais.
Então, somos favoráveis. O voto é favorável e
esperamos que os companheiros aqui entendam bem
a grande importância da reconstrução para o desenvolvimento das estradas vicinais a ﬁm de completar o
sistema rodoviário paulista.
É o seguinte o parecer na íntegra:
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O SR. PRESIDENTE (Adelmir Santana. DEM –
DF) – Com o parecer favorável do Senador Romeu
Tuma para o Projeto de Resolução nº 45, a matéria
está em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-la, encerro a
discussão.

Em votação a matéria inicial.
As Srªs e os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Matéria aprovada.
O SR. PRESIDENTE (Adelmir Santana. DEM –
DF) – É o seguinte o parecer da redação ﬁnal:
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O SR. PRESIDENTE (Adelmir Santana. DEM –
DF) – Em discussão a redação ﬁnal. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Adelmir Santana. DEM –
DF) – Sobre a mesa, requerimento de urgência para
o empréstimo ao Estado de Minas Gerais.
É lido o seguinte:
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REQUERIMENTO Nº 917, DE 2009
Nos termos do art. 336 combinado com o art. 338
do RISF, requeremos urgência para o PRS nº (MSF
130/2009), de 2009.
Sala das Sessões, 16 de julho de 2009. – Sen.
Garibaldi Alves Filho, Presidente da Comissão de
Assuntos Econômicos.
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O SR. PRESIDENTE (Adelmir Santana. DEM –
DF) – Em votação o requerimento de urgência.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Requerimento aprovado.
Item extrapauta:
MENSAGEM Nº 130, DE 2009
Mensagem nº 130, de 2009 (nº 550/2009,
na origem), de 15 do corrente, pela qual o Presidente da República solicita seja autorizada a
contratação de operação de crédito externo, com
garantia da República Federativa do Brasil, no
valor de até dez milhões de dólares dos Estados
Unidos da América, entre o Estado de Minas
Gerais e o Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID, destinada a ﬁnanciar, parcialmente,

o Programa de Consolidação das Cadeias Produtivas – Minas do Princípio ao Fim.
Concedo a palavra ao Senador Heráclito Fortes
para oferecer parecer sobre a mensagem de empréstimo ao Estado de Minas Gerais.
PARECER Nº 1.149, DE 2009-PLEN
O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI. Para
proferir parecer. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, é com muita satisfação
que relato este empréstimo destinado ao Estado de
Minas Gerais. Tenho certeza de que este Plenário o
aprovará, porque é exatamente uma demonstração de
apoio e apreço ao extraordinário governo que vem fazendo o Governador Aécio Neves. Encaminho à Mesa
propondo a sua aprovação.
É o meu parecer, Sr. Presidente, pela aprovação.
É o seguinte o parecer na íntegra.
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O SR. PRESIDENTE (Adelmir Santana. DEM –
DF) – O parecer do Senador Heráclito Fortes, portanto, conclui pela aprovação do Projeto de Resolução
nº 46.
Em discussão a matéria. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-la, encerro a
discussão.
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Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
O SR. PRESIDENTE (Adelmir Santana. DEM –
DF) – É o seguinte o parecer da redação ﬁnal:
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O SR. PRESIDENTE (Adelmir Santana. DEM –
DF) – Discussão da redação ﬁnal. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) – Sr.
Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Adelmir Santana. DEM –
DF) – Pela ordem, o Senador Cristovam Buarque.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu
quero simplesmente dizer que não estava aqui presente, mas acompanhei a votação do empréstimo para o
Distrito Federal. Vi que não havia nenhum problema
para a sua aprovação, que o Distrito Federal estava
tão bem representado pelo Senador Gim e pelo senhor próprio, que o projeto seria aprovado com toda
tranquilidade. Mas, de qualquer maneira, quero manifestar a minha satisfação e aprovação com relação a
esse empréstimo, que vem ajudar bastante o povo do
Distrito Federal.
Manifesto a minha conﬁança de que o Governador José Roberto Arruda vai aplicar esses recursos de
acordo com aquilo que fará com que as condições de
vida do nosso povo melhorem bastante.
É só isto, Sr. Presidente, para que ﬁque registrado
nas atas desta reunião o meu apoio a esse empréstimo ao Distrito Federal.
O SR. PRESIDENTE (Adelmir Santana. DEM –
DF) – Muito obrigado, Senador. Fica registrado o seu
posicionamento, que é de toda a Bancada do Distrito
Federal.
Atendendo à solicitação do Senador Gim Argello,
todos os requerimentos serão colocados em votação
em globo. São requerimentos de aplauso, de solidariedade, de homenagens, referentes aos itens 13 a 92
da Ordem do Dia.
Em votação os requerimentos – todos, de uma
única vez.
Todos estão com pareceres favoráveis e pela
admissibilidade das respectivas homenagens. Enﬁm,
todos os objetos dos requerimentos.
Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que os aprovam, por
favor, permaneçam sentados. (Pausa.)
Requerimentos aprovados.
Serão cumpridas as deliberações do Plenário e
as medidas regimentais de praxe.
São os seguintes os requerimentos aprovados:

Item 13:
REQUERIMENTO Nº 1.063, DE 2008
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do art. 222,
§ 2º, do Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.063, de 2008, do Senador Alvaro
Dias, solicitando voto de aplauso à comunidade
católica do Oeste do Paraná por ocasião do
transcurso das comemorações dos trinta anos
da Diocese de Foz do Iguaçu.
Parecer favorável, sob nº 1.109, de 2009,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator ad hoc: Senador Marconi Perillo.
Item 14:
REQUERIMENTO Nº 1.068, DE 2008
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do art. 222,
§ 2º, do Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.068, de 2008, do Senador Arthur
Virgílio, solicitando voto de aplauso ao Instituto
Nacional de Altos Estudos pela realização, nos
dias 3 a 5 de setembro de 2008, do III Fórum
Especial, com o tema “Necessidade de Fortalecimento das Instituições Políticas do Brasil”.
Parecer favorável, sob nº 1.109, de 2009,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator ad hoc: Senador Marconi Perillo.
Item 15:
REQUERIMENTO Nº 1.069, DE 2008
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do art. 222,
§ 2º, do Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.069, de 2008, do Senador Arthur
Virgílio, solicitando voto de aplauso ao Jornalista Marcondes Sampaio pelo lançamento de
seu livro “Assim Caminha a Humanidade”, em
Brasília, no dia 2 de setembro de 2008.
Parecer favorável, sob nº 1.109, de 2009,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator ad hoc: Senador Marconi Perillo.
Item 16:
REQUERIMENTO Nº 1.070, DE 2008
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do art. 222,
§ 2º, do Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.070, de 2008, do Senador Arthur Virgílio,
solicitando voto de aplauso ao Desembarga-
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dor Arnaldo Carpinteiro Peres, do Tribunal de
Justiça do Amazonas, pela iniciativa de rever
penas de réus presos na tentativa de combater a superlotação de presídios.
Parecer favorável, sob nº 1.109, de 2009,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator ad hoc: Senador Marconi Perillo.
Item 17:
REQUERIMENTO Nº 1.118, DE 2008
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do art. 222,
§ 2º, do Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.118, de 2008, do Senador Arthur
Virgílio, solicitando voto de aplauso à empresa
de telefonia Vivo pela iniciativa de praticar a
inclusão social, ao envolver, em seus negócios,
ações de acessibilidade.
Parecer favorável, sob nº 1.109, de 2009,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator ad hoc: Senador Marconi Perillo.
Item 18:
REQUERIMENTO Nº 1.121, DE 2008
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do art. 222,
§ 2º, do Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.121, de 2008, do Senador Arthur Virgílio, solicitando voto de aplauso à ex-vereadora
Otalina Aleixo, reconhecida por orientar as
prostitutas de Manaus sobre os riscos de se
contrair doenças sexualmente transmissíveis
e a usar preservativos.
Parecer favorável, sob nº 1.109, de 2009,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator ad hoc: Senador Marconi
Perillo.
Item 19:
REQUERIMENTO Nº 1.286, DE 2008
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do art. 222,
§ 2º, do Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.286, de 2008, do Senador Arthur
Virgílio, solicitando voto de aplauso ao povo
de Manaus, no Amazonas, pelo transcurso dos
339 anos da criação do Município.
Parecer favorável, sob nº 1.109, de 2009,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator ad hoc: Senador Marconi Perillo.
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Item 20:
REQUERIMENTO Nº 1.327, DE 2008
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do art. 222,
§ 2º, do Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.327, de 2008, do Senador Arthur Virgílio, solicitando voto de aplauso à Senadora
Kátia Abreu por ter sido eleita Presidenta da
Confederação da Agricultura e Pecuária do
Brasil -CNA.
Parecer favorável, sob nº 1.109, de 2009,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator ad hoc: Senador Marconi Perillo.
Item 21:
REQUERIMENTO Nº 1.358, DE 2008
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do art. 222,
§ 2º, do Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.358, de 2008, do Senador Arthur
Virgílio, solicitando voto de aplauso ao jornal
Correio Braziliense, por ter sido classiﬁcado
como ﬁnalista em quatro categorias do Prêmio
Esso de Jornalismo 2008.
Parecer favorável, sob nº 1.109, de 2009,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator ad hoc: Senador Marconi Perillo.
Item 22:
REQUERIMENTO Nº 1.368, DE 2008
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do art. 222,
§ 2º, do Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.368, de 2008, do Senador Jefferson
Praia, solicitando voto de aplauso pelo 41º
aniversário da instalação da Justiça Federal
do Amazonas.
Parecer favorável, sob nº 1.109, de 2009,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator ad hoc: Senador Marconi Perillo.
Item 23:
REQUERIMENTO Nº 1.380, DE 2008
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do art. 222,
§ 2º, do Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.380, de 2008, do Senador Arthur
Virgílio, solicitando voto de aplauso às Organizações Romulo Maiorana, de Belém-PA, pelos
62 anos do jornal O Liberal.
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Parecer favorável, sob nº 1.109, de 2009,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator ad hoc: Senador Marconi Perillo.
Item 24:
REQUERIMENTO Nº 1.383, DE 2008
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do art. 222,
§ 2º, do Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.383, de 2008, do Senador Arthur
Virgílio, solicitando voto de aplauso à Igreja
Adventista do 7º Dia da Cachoeirinha, pela
iniciativa de comemorar a data da Proclamação da República.
Parecer favorável, sob nº 1.109, de 2009,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator ad hoc: Senador Marconi
Perillo.
Item 25:
REQUERIMENTO Nº 1.399, DE 2008
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do art. 222,
§ 2º, do Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.399, de 2008, do Senador Arthur Virgílio, solicitando voto de aplauso ao Sindicato
da Indústria da Construção Civil do Amazonas
-Sinduscon -AM, pela realização de EncontroPalestra, no dia 19 de novembro de 2008, em
Manaus, acerca da crise no setor de construção civil no Estado.
Parecer favorável, sob nº 1.109, de 2009,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator ad hoc: Senador Marconi
Perillo.
Item 26:
REQUERIMENTO Nº 1.461, DE 2008
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do art. 222,
§ 2º, do Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.461, de 2008, do Senador Arthur
Virgílio, solicitando voto de aplauso à Agência
3 por ter sido a vencedora, no ano de 2008,
da 12ª Edição do Prêmio de Propaganda O
Globo.
Parecer favorável, sob nº 1.109, de 2009,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator ad hoc: Senador Marconi
Perillo.

Item 27:
REQUERIMENTO Nº 1.462, DE 2008
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do art. 222,
§ 2º, do Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.462, de 2008, do Senador Arthur Virgílio,
solicitando voto de aplauso à Tv Cultura de São
Paulo, por sua decisão de suprimir, a partir de
janeiro de 2009, todos os anúncios comerciais
em sua faixa de programação infantil.
Parecer favorável, sob nº 1.109, de 2009,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator ad hoc: Senador Marconi Perillo.
Item 28:
REQUERIMENTO Nº 1.466, DE 2008
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do art. 222,
§ 2º, do Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.466, de 2008, do Senador Arthur
Virgílio, solicitando voto de aplauso à Rádio
Rio Mar, de Manaus, pelo transcurso do seu
54º aniversário.
Parecer favorável, sob nº 1.109, de 2009,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator ad hoc: Senador Marconi Perillo.
Item 29:
REQUERIMENTO Nº 1.480, DE 2008
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do art. 222,
§ 2º, do Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.480, de 2008, do Senador Arthur Virgílio,
solicitando voto de aplauso pelo transcurso dos
60 anos da Rádio Difusora do Amazonas.
Parecer favorável, sob nº 1.109, de 2009,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator ad hoc: Senador Marconi Perillo.
Item 30:
REQUERIMENTO Nº 1.562, DE 2008
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do art. 222,
§ 2º, do Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.562, de 2008, do Senador Alvaro
Dias, solicitando voto de aplauso ao empresário Joel Malucelli, de Curitiba, Paraná, por ter
sido eleito Líder Empresarial no ano de 2008
pelo fórum de Líderes Empresariais.
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Parecer favorável, sob nº 1.109, de
2009, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator ad hoc: Senador
Marconi Perillo.
Item 31:
REQUERIMENTO Nº 1.563, DE 2008
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do art. 222,
§ 2º, do Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.563, de 2008, do Senador Arthur Virgílio, solicitando voto de aplauso ao município e
ao povo de Maués-AM, pela realização da 29ª
Festa do Guaraná.
Parecer favorável, sob nº 1.109, de 2009,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator ad hoc: Senador Marconi Perillo.
Item 32:
REQUERIMENTO Nº 1.564, DE 2008
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do art. 222,
§ 2º, do Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.564, de 2008, do Senador Arthur
Virgílio, solicitando voto de aplauso à Assembléia Legislativa do Estado do Rio Grande do
Norte por ter conferido ao Senador José Agripino a “Medalha do Mérito Legislativo José
Augusto”.
Parecer favorável, sob nº 1.109, de 2009,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator ad hoc: Senador Marconi Perillo.
Item 33:
REQUERIMENTO Nº 1.565, DE 2008
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do art. 222,
§ 2º, do Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.565, de 2008, do Senador Arthur
Virgílio, solicitando voto de aplauso à Assembléia Legislativa do Estado do Rio Grande do
Norte por ter conferido ao Senador José Agripino a “Medalha do Mérito Legislativo José
Augusto”.
Parecer favorável, sob nº 1.109, de 2009,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator ad hoc: Senador Marconi Perillo.
Prejudicado, tendo em vista a aprovação
do item anterior (Item 32 – Requerimento nº
1.564/2008)
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Item 34:
REQUERIMENTO Nº 1.566, DE 2008
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do art. 222,
§ 2º, do Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.566, de 2008, do Senador Arthur
Virgílio, solicitando voto de aplauso ao Deputado Estadual Luiz Carlos Andrade Neto pela
realização, em Manaus, de reunião da Frente
Parlamentar do Cooperativismo no Congresso Nacional.
Parecer favorável, sob nº 1.109, de 2009,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator ad hoc: Senador Marconi Perillo.
Item 35:
REQUERIMENTO Nº 1.571, DE 2008
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do art. 222,
§ 2º, do Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.571, de 2008, do Senador Marcelo
Crivella, solicitando voto de aplauso à Rede
Record de Televisão pelo lançamento da campanha de socorro às vítimas das chuvas em
Santa Catarina.
Parecer favorável, sob nº 1.109, de 2009,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator ad hoc: Senador Marconi Perillo.
Item 36:
REQUERIMENTO Nº 1.573, DE 2008
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do art. 222,
§ 2º, do Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.573, de 2008, do Senador Arthur
Virgílio, solicitando voto de aplauso ao jurista
Paulo César Caminha e Lima, pela sua posse
no cargo de Desembargador do Tribunal de
Justiça do Estado do Amazonas.
Parecer favorável, sob nº 1.109, de 2009,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator ad hoc: Senador Marconi Perillo.
Item 37:
REQUERIMENTO Nº 1.588, DE 2008
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do art. 222,
§ 2º, do Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.588, de 2008, do Senador Arthur Virgílio,
solicitando voto de aplauso à Loja Maçônica
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Conciliação Amazonense, de Manaus, pelo
transcurso dos 114 anos de funcionamento
da Maçonaria, no Amazonas.
Parecer favorável, sob nº 1.109, de 2009,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator ad hoc: Senador Marconi
Perillo.
Item 38:
REQUERIMENTO Nº 1.607, DE 2008
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do art. 222,
§ 2º, do Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.607, de 2008, do Senador Arthur
Virgílio, solicitando voto de aplauso ao Superior Tribunal Militar pelo lançamento do livro
Coletânea de Estudos Jurídicos.
Parecer favorável, sob nº 1.109, de 2009,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator ad hoc: Senador Marconi
Perillo.
Item 39:
REQUERIMENTO Nº 1.619, DE 2008
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do art. 222,
§ 2º, do Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.619, de 2008, do Senador Arthur
Virgílio, solicitando voto de aplauso para Paulo César Caminha e Lima, eleito para o cargo
de Desembargador do Tribunal de Justiça do
Amazonas.
Parecer favorável, sob nº 1.109, de 2009,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator ad hoc: Senador Marconi
Perillo.
Item 40:
REQUERIMENTO Nº 1.620, DE 2008
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do art. 222,
§ 2º, do Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.620, de 2008, do Senador Arthur Virgílio,
solicitando voto de aplauso para Rafael Romano, eleito para o cargo de Desembargador do
Tribunal de Justiça do Amazonas.
Parecer favorável, sob nº 1.109, de 2009,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator ad hoc: Senador Marconi
Perillo.

Item 41:
REQUERIMENTO Nº 1.624, DE 2008
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do art. 222,
§ 2º, do Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.624, de 2008, dos Senadores Arthur Virgílio e João Pedro, solicitando voto de aplauso
ao escritor e jornalista Aldísio Filgueiras, pelo
lançamento da segunda edição de seu livro
Nova Subúrbios.
Parecer favorável, sob nº 1.109, de 2009,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator ad hoc: Senador Marconi Perillo.
Item 42:
REQUERIMENTO Nº 1.625, DE 2008
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do art. 222,
§ 2º, do Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.625, de 2008, do Senador Arthur
Virgílio, solicitando voto de aplauso ao Correio
Braziliense, à jornalista Ana Beatriz Magno e
ao fotojornalista José Varella, pela conquista
do Prêmio Esso de Jornalismo 2008.
Parecer favorável, sob nº 1.109, de 2009,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator ad hoc: Senador Marconi Perillo.
Item 43:
REQUERIMENTO Nº 1.651, DE 2008
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do art. 222,
§ 2º, do Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.651, de 2008, dos Senadores Arthur
Virgílio e Eduardo Azeredo, solicitando voto
de aplauso ao Ministro Gilmar Mendes pelo
recebimento do prêmio Franz de Castro Holzwarth, de Direitos Humanos, concedido pela
OAB do Estado de São Paulo.
Parecer favorável, sob nº 1.109, de 2009,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator ad hoc: Senador Marconi Perillo.
Item 44:
REQUERIMENTO Nº 1.654, DE 2008
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do art. 222,
§ 2º, do Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.654, de 2008, do Senador Arthur
Virgílio, solicitando voto de aplauso ao jornal
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O Estado de S. Paulo e ao jornalista José
Maria Mayrinque pelo lançamento do livroreportagem “Mordaça no Estadão”.
Parecer favorável, sob nº 1.109, de 2009,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator ad hoc: Senador Marconi
Perillo.
Item 45:
REQUERIMENTO Nº 1.696, DE 2008
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do art. 222,
§ 2º, do Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.696, de 2008, do Senador Arthur
Virgílio, solicitando voto de aplauso ao Juiz
Aristóteles Lima Thury pela sua posse no cargo de Desembargador do Tribunal de Justiça
do Estado do Amazonas.
Parecer favorável, sob nº 1.109, de 2009,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator ad hoc: Senador Marconi
Perillo.
Item 46:
REQUERIMENTO Nº 13, DE 2009
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do art. 222,
§ 2º, do Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Requerimento nº 13, de 2009, do Senador Alvaro Dias,
solicitando voto de aplauso pelos 25 anos do
Movimento Diretas Já e em especial à participação do locutor esportivo Osmar Santos.
Parecer favorável, sob nº 1.109, de 2009,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator ad hoc: Senador Marconi
Perillo.
Item 47:
REQUERIMENTO Nº 26, DE 2009
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do art. 222,
§ 2º, do Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Requerimento nº 26, de 2009, do Senador Alvaro Dias,
solicitando voto de aplauso ao jornal Gazeta do Povo, de Curitiba, pela passagem dos
seus 90 anos.
Parecer favorável, sob nº 1.109, de 2009,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator ad hoc: Senador Marconi
Perillo.
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Item 48:
REQUERIMENTO Nº 76, DE 2009
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do art. 222,
§ 2º, do Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Requerimento nº 76, de 2009, do Senador Arthur Virgílio,
solicitando voto de aplauso para o Jornalista
e Poeta Marcondes Sampaio pelo lançamento
do livro “Assim caminha a mediocridade”.
Parecer favorável, sob nº 1.109, de 2009,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator Senador Demóstenes Torres.
Item 49:
REQUERIMENTO Nº 83, DE 2009
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do art. 222,
§ 2º, do Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Requerimento nº 83, de 2009, do Senador Arthur Virgílio, solicitando voto de aplauso à Deputada
Federal Rebecca Garcia, agraciada com o
Diploma e Medalha “Destaque Nacional em
Desenvolvimento Sustentável e Responsabilidade Social”.
Parecer favorável, sob nº 1.109, de 2009,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator ad hoc: Senador Marconi Perillo.
Item 50:
REQUERIMENTO Nº 94, DE 2009
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do art. 222,
§ 2º, do Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Requerimento nº 94, de 2009, da Senadora Ideli Salvatti,
solicitando voto de aplauso ao Tribunal de Justiça de Santa Catarina, pela criação da primeira
Câmara Regional de Julgamento de Recursos
e Apelações, no município de Chapecó.
Parecer favorável, sob nº 1.109, de 2009,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator ad hoc: Senador Marconi Perillo.
Item 51:
REQUERIMENTO Nº 133, DE 2009
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do art. 222,
§ 2º, do Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Requerimento nº 133, de 2009, do Senador Arthur Virgílio,
solicitando voto de aplauso para o arcebispo
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de Manaus, Dom Luís Soares Vieira, pela campanha da fraternidade deste ano.
Parecer favorável, sob nº 1.109, de 2009,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator ad hoc: Senador Marconi
Perillo.
Item 52:
REQUERIMENTO Nº 218, DE 2009
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do art. 222,
§ 2º, do Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Requerimento nº 218, de 2009, do Senador Arthur Virgílio,
solicitando voto de aplauso para Luiz Carlos
Trabuco Cappi, pela assunção da presidência
do Banco Bradesco.
Parecer favorável, sob nº 1.109, de 2009,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator ad hoc: Senador Marconi
Perillo.
Item 53:
REQUERIMENTO Nº 526, DE 2009
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do art. 222,
§ 2º, do Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Requerimento nº 526, de 2009, do Senador Marconi Perillo,
solicitando voto de aplauso ao Governador
de São Paulo, José Serra, pela publicação do
artigo Nenhum genocídio deve ser esquecido,
no jornal Folha de São Paulo.
Parecer favorável, sob nº 1.119, de 2009,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator Senador Demóstenes Torres.
Item 54:
REQUERIMENTO Nº 1.126, DE 2008
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do art. 222,
§ 2º, do Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.126, de 2008, do Senador Eduardo
Azeredo, solicitando voto de congratulações
pela posse do Desembargador Sérgio Resende como Presidente do Tribunal de Justiça de
Minas Gerais ocorrida no dia 4 de setembro
de 2008.
Parecer favorável, sob nº 1.109, de 2009,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator ad hoc: Senador Marconi
Perillo.

Item 55:
REQUERIMENTO Nº 1.130, DE 2008
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do art. 222,
§ 2º, do Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.130, de 2008, de iniciativa da Comissão
de Educação, Cultura e Esporte, solicitando
voto de congratulações pelos 40 anos da Revista Veja.
Parecer favorável, sob nº 1.110, de 2009,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator ad hoc: Senador Romeu Tuma.
Item 56:
REQUERIMENTO Nº 1.150, DE 2008
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do art. 222,
§ 2º, do Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.150, de 2008, do Senador Gerson
Camata, solicitando voto de congratulações à
diretoria do jornal A Tribuna, de Vitória, Espírito Santo, pela passagem dos seus setenta
anos de fundação.
Parecer favorável, sob nº 1109, de 2009,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator ad hoc: Senador Marconi Perillo.
Item 57:
REQUERIMENTO Nº 1.374, DE 2008
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do art. 222,
§ 2º, do Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.374, de 2008, do Senador Mário
Couto, solicitando voto de congratulações às
Organizações Rômulo Maiorana de Comunicações pelo transcurso do 62º aniversário de
fundação do Jornal O Liberal.
Parecer favorável, sob nº 1.109, de 2009,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator ad hoc: Senador Marconi Perillo.
Item 58:
REQUERIMENTO Nº 1.381, DE 2008
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do art. 222,
§ 2º, do Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.381, de 2008, do Senador Flexa
Ribeiro, solicitando voto de congratulações
ao jornal “O Liberal”, pelo transcurso de seu
sexagésimo segundo aniversário.
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Parecer favorável, sob nº 1.109, de 2009,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator ad hoc: Senador Marconi
Perillo.
Item 59:
REQUERIMENTO Nº 1.398, DE 2008
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do art. 222,
§ 2º, do Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.398, de 2008, do Senador Mário
Couto, solicitando voto de congratulações ao
Diretor-Presidente do Jornal “Diário do Pará”,
Sr. Jáder Fontenelle Barbalho Filho, pelo título
“Empresário do Ano”, concedido pela Associação Comercial do Pará.
Parecer favorável, sob nº 1.109, de 2009,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator ad hoc: Senador Marconi
Perillo.
Item 60:
REQUERIMENTO Nº 1.580, DE 2008
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do art. 222,
§ 2º, do Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.580, de 2008, do Senador Jefferson Praia, solicitando voto de congratulações
pelos 60 anos de fundação da Rádio Difusora
do Amazonas.
Parecer favorável, sob nº 1.109, de 2009,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator ad hoc: Senador Marconi
Perillo.
Item 61:
REQUERIMENTO Nº 1.627, DE 2008
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do art. 222,
§ 2º, do Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.627, de 2008, do Senador Eduardo Azeredo, solicitando voto de congratulação
ao Procurador de Justiça Alceu Marques pela
sua posse como Procurador Geral de Justiça
de Minas Gerais.
Parecer favorável, sob nº 1.109, de 2009,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator ad hoc: Senador Marconi
Perillo.
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Item 62:
REQUERIMENTO Nº 1.649, DE 2008
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do art. 222,
§ 2º, do Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.649, de 2008, da Senadora Marina Silva, solicitando voto de congratulações
pelos 70 anos do teólogo, professor e escritor
Leonardo Boff.
Parecer favorável, sob nº 1.109, de 2009,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator ad hoc: Senador Marconi Perillo.
Item 63:
REQUERIMENTO Nº 137, DE 2009
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do art. 222,
§ 2º, do Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Requerimento nº 137, de 2009, do Senador Flexa
Ribeiro, solicitando voto de congratulações
ao arcebispo D. Orani João Tempesta, pela
assunção da Arquidiocese de São Sebastião
do Rio de Janeiro.
Parecer favorável, sob nº 1.109, de 2009,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator ad hoc: Senador Marconi Perillo.
Item 64:
REQUERIMENTO Nº 165, DE 2009
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do art. 222,
§ 2º, do Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Requerimento nº 165, de 2009, do Senador Mário Couto,
solicitando voto de congratulações ao Ministro
Gilmar Mendes pela decisão de cobrar uma
ação mais enérgica da Justiça e do Ministério
Público, na punição com rigor dos responsáveis por invasões de terras no País.
Parecer favorável, sob nº 1.112, de 2009,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Demóstenes Torres.
Item 65:
REQUERIMENTO Nº 173, DE 2009
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do art. 222,
§ 2º, do Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Requerimento nº 173, de 2009, do Senador Mário
Couto, solicitando votos de congratulações
ao Deputado José Megale, por sua postura
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em cobrar explicação da Governadora Ana
Júlia Carepa sobre a compra de kits escolares, sem licitação.
Parecer favorável, sob nº 1.113 , de 2009,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Demóstenes Torres.
Item 66:
REQUERIMENTO Nº 174, DE 2009
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do art. 222,
§ 2º, do Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Requerimento nº 174, de 2009, do Senador Mário Couto,
solicitando voto de congratulações ao jornalista
João Carlos Magalhães, do Jornal Folha de S.
Paulo, Agência de Belém, pela matéria “Pará
entrega kit escolar elogioso ao governo”.
Parecer favorável, sob nº 1.113 , de 2009,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Demóstenes Torres.
Item 67:
REQUERIMENTO Nº 274, DE 2005
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do art. 222,
§ 2º, do Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Requerimento nº 274, de 2005, do Senador Paulo Paim e
outros Senhores Senadores, solicitando voto
de solidariedade e moção de apoio ao atleta
Graﬁte do São Paulo Futebol Clube, pelo ato
de coragem diante do incidente de racismo
ocorrido na partida de futebol entre o São
Paulo e o Clube argentino Quilmes.
Parecer favorável, sob nº 1.116, de 2009,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator ad hoc: Senador Demóstenes
Torres.
Item 68:
REQUERIMENTO Nº 623, DE 2005
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do art. 222,
§ 2º, do Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Requerimento nº 623, de 2005, do Senador Eduardo
Suplicy, solicitando voto de solidariedade ao
jornalista e escritor Fernando de Moraes, que
teve seu livro “Na Toca dos Leões” apreendido
por ordem judicial.
Parecer favorável, sob nº 1.116, de 2009,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-

dania, Relator ad hoc: Senador Demóstenes
Torres.
Item 69:
REQUERIMENTO Nº 161, DE 2006
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do art. 222,
§ 2º, do Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Requerimento nº 161, de 2006, do Senador Almeida
Lima, solicitando voto de solidariedade às vítimas da Operação Cajueiro, que foram presas e torturadas pelo comando da 6ª Região
Militar, Salvador/BA.
Parecer favorável, sob nº 1.116, de 2009,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator ad hoc: Senador Demóstenes
Torres.
Item 70:
REQUERIMENTO Nº 248, DE 2006
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do art. 222,
§ 2º, do Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Requerimento nº 248, de 2006, do Senador Sibá Machado, solicitando voto de solidariedade à juíza
Duília Reis, da Comarca de Ariquemes-RO,
pelas ameaças que vem recebendo de madeireiros.
Parecer favorável, sob nº 1.116, de 2009,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator ad hoc: Senador Demóstenes
Torres.
Item 71:
REQUERIMENTO Nº 249, DE 2006
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do art. 222,
§ 2º, do Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Requerimento nº 249, de 2006, dos Senadores Arthur Virgílio e Alvaro Dias, solicitando voto
de solidariedade à pesquisadora Isabel Gonçalves, pelo Dia Internacional da Mulher,
pelo seu trabalho desenvolvido em pesquisa genética, na Aracruz, no Estado do Rio
Grande do Sul.
Parecer favorável, sob nº 1.116, de 2009,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Demóstenes Torres.
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Item 72:
REQUERIMENTO Nº 1.177, DE 2006
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do art. 222,
§ 2º, do Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.177, de 2006, da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, solicitando
voto de solidariedade ao Jornal Folha de São
Paulo, em razão da quebra aparente de seu
sigilo telefônico.
Parecer favorável, sob nº 1.116, de 2009,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Demóstenes Torres.
Item 73:
REQUERIMENTO Nº 277, DE 2007
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do art. 222,
§ 2º, do Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Requerimento nº 277, de 2007, do Senador Paulo
Paim, solicitando voto de solidariedade aos
estudantes africanos que foram submetidos a
agressões físicas e psicológicas em atentados
na Universidade de Brasília.
Parecer favorável, sob nº 1.116, de 2009,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Demóstenes Torres.
Item 74:
REQUERIMENTO Nº 932, DE 2008
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do art. 222,
§ 2º, do Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Requerimento nº 932, de 2008, do Senador Flexa Ribeiro,
solicitando voto de solidariedade ao Sindicato dos Jornalistas do Estado do Pará pela
agressão sofrida durante o Sexto Congresso
Estadual de Jornalistas pelos integrantes do
Movimento dos Sem Terra e Via Campesina.
Parecer favorável, sob nº 1.116, de 2009,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Demóstenes Torres.
Item 75:
REQUERIMENTO Nº 1.251, DE 2008
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do art. 222,
§ 2º, do Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.251, de 2008, da Comissão de Direitos
Humanos e Legislação Participativa, solicitando
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voto de solidariedade ao padre Júlio Lancellotti, pelo trabalho realizado na “Casa Vida” de
acolhimento das crianças contaminadas pelo
vírus do HIV.
Parecer favorável, sob nº 1.116, de 2009,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Demóstenes Torres.
Item 76:
REQUERIMENTO Nº 1.473, DE 2008
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do art. 222,
§ 2º, do Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.473, de 2008, do Senador Paulo
Paim, solicitando voto de solidariedade aos
familiares do jovem Rodrigo Soares Olenski,
desaparecido no Parque Nacional do Sajama,
na cidade de Cochabamba na Bolívia.
Parecer favorável, sob nº 1.117 , de 2009,
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional, Relator ad hoc: Senador Cristovam
Buarque.
Item 77:
REQUERIMENTO Nº 1.596, DE 2008
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do art. 222,
§ 2º, do Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.596, de 2008, do Senador Paulo Duque,
solicitando voto de solidariedade ao jornalista
Hélio Fernandes, pela interrupção da circulação do seu jornal, “A Tribuna da Imprensa”,
no Estado do Rio de Janeiro.
Parecer favorável, sob nº 1.116, de 2009,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Demóstenes Torres.
Item 78:
REQUERIMENTO Nº 1.575, DE 2003
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do art. 222,
§ 2º, do Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.575, de 2003, da Senadora Ideli Salvatti,
solicitando voto de censura à iniciativa reprovável do Prefeito de Bocaiúva do Sul, Paraná,
Sr. Élcio Berti, ao proibir, através de decreto
municipal, “a concessão de moradia e a permanência ﬁxa de qualquer elemento ligado à
classe de chamados homossexuais”.
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Parecer favorável, sob nº 1.115, de 2009,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Demóstenes Torres.
Item 79:
REQUERIMENTO Nº 707, DE 2005
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do art. 222,
§ 2º, do Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Requerimento nº 707, de 2005, do Senador Cristovam Buarque, solicitando voto de censura em repúdio
à declaração feita pelo Coronel da Reserva
do Exército -Lício Augusto Ribeiro Maciel, na
Câmara dos Deputados, em que se diz arrependido de não ter usado de violência física
contra o Deputado José Genoíno, na época
prisioneiro político.
Parecer favorável, sob nº 1.118, de 2009,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Demóstenes Torres.
Item 80:
REQUERIMENTO Nº 1.263, DE 2005
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do art. 222,
§ 2º, do Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.263, de 2005, de iniciativa da Comissão de Assuntos Sociais, solicitando voto de
repúdio à Associação Brasileira das Indústrias
de Refrigerantes e de Bebidas não alcoólicas
sobre a matéria “Latas de refrigerantes são
seguras para a saúde”.
Parecer favorável, sob nº 1.115, de 2009,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Demóstenes Torres.
Item 81:
REQUERIMENTO Nº 250, DE 2006
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do art. 222,
§ 2º, do Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Requerimento nº 250, de 2006, dos Senadores Arthur Virgílio e Alvaro Dias, solicitando voto
de repúdio à “Via Campesina”, movimento
ligado ao MST, pelos atos de vandalismo
praticados contra a Aracruz Celulose, do Rio
Grande do Sul.
Parecer favorável, sob nº 1.115, de 2009,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Demóstenes Torres.

Item 82:
REQUERIMENTO Nº 752, DE 2007
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do art. 222,
§ 2º, do Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Requerimento nº 752, de 2007, do Senador Paulo Paim,
solicitando voto de repúdio e censura às pichações racistas ocorridas na Universidade
Federal do Rio Grande do Sul.
Parecer favorável, sob nº 1.115, de 2009,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Demóstenes Torres.
Item 83:
REQUERIMENTO Nº 909, DE 2007
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do art. 222,
§ 2º, do Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Requerimento nº 909, de 2007, da Senadora Serys
Slhessarenko, solicitando voto de censura ao
Juiz Manoel Maximiano Junqueira Filho, pela
falta de ética e compromisso moral ao julgar
a queixa-crime imposta pelo jogador de futebol Richarlyson.
Parecer favorável, sob nº 1.118, de 2009,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Demóstenes Torres.
Item 84:
REQUERIMENTO Nº 925, DE 2007
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do art. 222,
§ 2º, do Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Requerimento nº 925, de 2007, da Senadora Ideli Salvatti
e do Senador Mão Santa, solicitando voto de
repúdio ao senhor Paulo Zottolo, presidente
da Phillips, pela entrevista, na qual se refere
desrespeitosamente ao Estado do Piauí.
Parecer favorável, sob nº 1.115, de 2009,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Demóstenes Torres.
Item 85:
REQUERIMENTO Nº 850, DE 2008
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do art. 222,
§ 2º, do Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Requerimento nº 850, de 2008, do Senador Arthur Virgílio,
solicitando voto de aversão à censura prévia
imposta ao Jornal da Tarde, do Grupo “Esta-
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do”, proibindo a divulgação de reportagem por
ato de Juiz Federal de São Paulo.
Parecer favorável, sob nº 1.115, de 2009,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Demóstenes Torres.
Item 86:
REQUERIMENTO Nº 307, DE 2005
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do art. 222,
§ 2º, do Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Requerimento nº 307, de 2005, do Senador Eduardo
Azeredo, solicitando voto de lembrança à ﬁgura
do Presidente Tancredo Neves, pelo transcurso
do aniversário de sua morte.
Parecer favorável, sob nº 1.117, de 2009,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator Senador Demóstenes Torres.
Item 87:
REQUERIMENTO Nº 451, DE 2005
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do art. 222,
§ 2º, do Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Requerimento nº 451, de 2005, do Senador Arthur Virgílio,
solicitando voto de lembrança pelo transcurso
do aniversário natalício de Carlos Lacerda.
Parecer favorável, sob nº 1.117, de 2009,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Demóstenes Torres.
Item 88:
REQUERIMENTO Nº 691, DE 2007
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do art. 222,
§ 2º, do Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Requerimento nº 691, de 2007, do Senador Arthur Virgílio
e outros Srs. Senadores, solicitando voto de
lembrança pelo transcurso do aniversário da
morte de Carlos Lacerda.
Parecer favorável, sob nº 1.117, de 2009,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Demóstenes Torres.
Item 89:
REQUERIMENTO Nº 1.125, DE 2008
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do art. 222,
§ 2º, do Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.125, de 2008, do Senador Arthur
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Virgílio, solicitando voto de lembrança pelos
40 anos do episódio que levou à cassação do
ex-Deputado Márcio Moreira Alves.
Parecer favorável, sob nº 1.117, de 2009,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Demóstenes Torres.
Item 90:
REQUERIMENTO Nº 1.237, DE 2008
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do art. 222,
§ 2º, do Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.237, de 2008, do Senador Arthur
Virgílio, solicitando voto de lembrança para os
discursos proferidos na Câmara dos Deputados
pelo ex-deputado Márcio Moreira Alves, em
2 e 3 de setembro de 1968, contra a invasão
militar da Universidade de Brasília.
Parecer favorável, sob nº 1.117, de 2009,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Demóstenes Torres.
Item 91:
REQUERIMENTO Nº 220, DE 2009
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do art. 222,
§ 2º, do Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Requerimento nº 220, de 2009, do Senador Flexa Ribeiro,
solicitando voto de enaltecimento ao ex-ministro das Comunicações Luiz Carlos Mendonça de Barros, aos ex-presidentes do BNDES
André Lara Rezende e José Pio Borges e ao
ex-presidente da Anatel Renato Guerreiro pelo
resgate de suas honorabilidades e a correção
no exercício da função pública.
Parecer favorável, sob nº 1.114, de 2009,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator ad hoc: Senador Marconi Perillo.
Item 92:
REQUERIMENTO Nº 842, DE 2009
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do art. 222,
§ 2º, do Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Requerimento nº 842, de 2009, de iniciativa da Comissão
de Relações Exteriores e Defesa Nacional, solicitando envio de manifestação de apelo para
que o julgamento dos sete líderes iranianos da
Fé Bahá’í seja feito com toda transparência,
justiça e respeito aos Direitos Humanos.
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Parecer favorável, sob nº 1.114, de 2009,
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, Relator: Senador Geraldo Mesquita Júnior.
O SR. PRESIDENTE (Adelmir Santana. DEM –
DF) – Eu vou passar a Presidência ao Senador Papaléo Paes, porque tenho um compromisso agora.
(Pausa.)
O Sr. Adelmir Santana, Suplente de Secretário, deixa a cadeira da Presidência, que
é ocupada pelo Sr. Papaléo Paes.
O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB –
AP) – Ainda em votação, em globo, os requerimentos dos itens 3 a 12, que dizem respeito a tramitação
conjunta, audiências de outras comissões retirada e
desapensamento.
As Srªs e os Srs. Senadores que os aprovam, por
favor, permaneçam sentados. (Pausa.)
Não havendo objeção, estão aprovados.
A Ata individualizará as tramitações das matérias,
assim como de todas as demais.
São os seguintes os requerimentos aprovados:
Item 3:
REQUERIMENTO Nº 843, DE 2009
Votação, em turno único, do Requerimento nº 843, de 2009, do Senador José Nery,
solicitando a tramitação conjunta do Projeto
de Lei do Senado nº 121, de 2005, com o
Projeto de Lei da Câmara nº 35, de 2000, que
já se encontra apensado aos Projetos de Lei
do Senado nºs 25, 165, 182, 242, 308 e 355,
de 2003; 352, de 2004; 370, de 2005; 86, de
2006; 151, 505 e 531, de 2007, por regularem
a mesma matéria (propaganda de bebidas alcoólicas, alimentos, produtos fumígeros, medicamentos, terapias e defensivos).
Item 4:
REQUERIMENTO Nº 844, DE 2009
Votação, em turno único, do Requerimento nº 844, de 2009, do Senador Flexa Ribeiro,
solicitando a tramitação conjunta do Projeto
de Lei do Senado nº 431, de 2003, com o
Projeto de Lei da Câmara nº 35, de 2000, que
já se encontra apensado aos Projetos de Lei
do Senado nºs 25, 165, 182, 242, 308 e 355,
de 2003; 352, de 2004; 370, de 2005; 86, de
2006; 151, 505 e 531, de 2007, por regularem
a mesma matéria (propaganda de bebidas al-

coólicas, alimentos, produtos fumígeros, medicamentos, terapias e defensivos).
A Presidência esclarece que, com aprovação dos requerimentos, os Projetos de Lei
do Senado nºs 431, 2003; e 121, de 2005,
perdem seu caráter terminativo.
Os projetos passam a tramitar em conjunto e vão ao exame das Comissões Ciência,
Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática; de Constituição, Justiça e Cidadania;
de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e
Fiscalização e Controle; de Assuntos Sociais;
de Educação, Cultura e Esporte; de Assuntos
Econômicos; e de Direitos Humanos e Legislação Participativa.
Item 5:
REQUERIMENTO Nº 845, DE 2009
Votação, em turno único, do Requerimento nº 845, de 2009, do Senador Gim Argello,
solicitando que, sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 82, de 2009, além da Comissão constante do despacho inicial de distribuição, seja
ouvida, também, a de Meio Ambiente, Defesa
do Consumidor, Fiscalização e Controle (medidas de prevenção e repressão à violência
nas competições esportivas).
Uma vez que já está instruída pela Comissão de Educação, Cultura e Esporte, a matéria
vai à Comissão de Meio Ambiente, Defesa do
Consumidor, Fiscalização e Controle e, nos
termos do art. 49, I, do Regimento Interno à
de Constituição, Justiça e Cidadania.
O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB –
AP) – Item 6:
REQUERIMENTO Nº 846, DE 2009
Votação, em turno único, do Requerimento nº 846, de 2009, do Senador Renato
Casagrande, solicitando o desapensamento
dos Projetos de Lei do Senado nºs 44 e 110,
de 2006; e 312, de 2007; dos Projetos de Lei
do Senado nºs 221 e 268, de 2006, e 25, de
2007, por tratarem de matérias distintas. Solicita, ainda, que as referidas matérias continuem tramitando em conjunto, da seguinte
forma: -Projetos de Lei do Senado nºs 44 e
110, de 2006; e 312, de 2007; e -Projetos de
Lei do Senado nºs 221 e 268, de 2006; e 25,
de 2007.
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Os Projetos de Lei do Senado nºs 44
e 110, de 2006, e 312, de 2007, continuam
apensados, entre si.
Os Projetos de Lei do Senado nºs 221
e 268, de 2006; e 25, de 2007, também continuam apensados.
As matérias voltam à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, posteriormente,
vão às Comissões de Assuntos Econômicos;
e de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor
e Fiscalização e Controle, em decisão terminativa.
Item 7:
REQUERIMENTO Nº 858, DE 2009
Votação, em turno único, do Requerimento nº 858, de 2009, do Senador Francisco
Dornelles, solicitando a tramitação conjunta
das Propostas de Emenda à Constituição nºs
65, de 2005, e 17, de 2007, por regularem a
mesma matéria (alteram os percentuais dos
tributos destinados ao Fundo de participação
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e aos programas de ﬁnanciamento do
setor produtivo das regiões).
As matérias passam a tramitar em conjunto e retornam ao exame da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania.
Item 8:
REQUERIMENTO Nº 859, DE 2009
Votação, em turno único, do Requerimento nº 859, de 2009, do Senador João Ribeiro, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do
Senado nº 9, de 2009, além das Comissões
constantes do despacho inicial de distribuição,
seja ouvida, também, a de Assuntos Econômicos (estabelece advertências nos rótulos e
nas embalagens de bebidas alcoólicas).
A matéria retorna à Comissão Assuntos
Sociais para completar a apreciação, seguindo,
posteriormente, à de Assuntos Econômicos e,
nos termos do art. 49, I, do Regimento Interno,
à de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor
e Fiscalização e Controle.
Item 9:
REQUERIMENTO Nº 860, DE 2009
Votação, em turno único, do Requerimento nº 860, de 2009, do Senador Romero Jucá,
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solicitando a tramitação conjunta do Projeto de
Lei do Senado nº 542, de 2007, com
o Projeto de Lei da Câmara nº 114, de
2005, que já se encontra apensado aos Projetos de Lei do Senado nºs 154, 625 e 735, de
2007, por regularem a mesma matéria (atendimento pessoal ao consumidor por empresas que oferecem atendimento pelo telefone,
internet ou outro meio similar).
As matérias passam a tramitar em conjunto e vão ao exame das Comissões de Assuntos Econômicos; de Ciência, Tecnologia,
Inovação, Comunicação e Informática e de
Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle.
Item 10:
REQUERIMENTO Nº 863, DE 2009
Votação, em turno único, do Requerimento nº 863, de 2009, do Senador Arthur Virgílio,
solicitando a retirada, em caráter deﬁnitivo, do
Projeto de Lei do Senado nº 486, de 2008, de
sua autoria (uniﬁca a hora legal no território
brasileiro).
O projeto vai ao Arquivo.
Item 11:
REQUERIMENTO Nº 865, DE 2009
Votação, em turno único, do Requerimento nº 865, de 2009, do Senador Tasso
Jereissati, solicitando a retirada, em caráter
deﬁnitivo, da Proposta de Emenda Constitucional nº 57, de 2004, de sua autoria (reduz a
alíquota da CPMF).
A Proposta vai ao Arquivo.
Item 12:
REQUERIMENTO Nº 866, DE 2009
Votação, em turno único, do Requerimento nº 866, de 2009, do Senador Romero
Jucá, solicitando que, sobre o Projeto de Lei
do Senado nº 58, de 2008, além da Comissão
constante do despacho inicial de distribuição,
seja ouvida, também, a de Constituição, Justiça e Cidadania (controle das obras públicas
inacabadas).
A matéria vai à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, e, nos termos do
art. 49, I, do Regimento Interno, à de Meio
Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle.
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Item 1:
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 28, DE 2009
(Inversão na pauta, com aquiescência do Plenário)

Parecer favorável, sob o nº 942, de 2009,
da Comissão de Serviços de Infraestrutura,
Relator: Senador Paulo Duque.
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:

Primeira 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 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.
A Presidência esclarece ao Plenário que,
nos termos do dispositivo no art. 358 do Regimento Interno, a matéria constará da Ordem
do Dia durante cinco sessões deliberativas
consecutivas, em face de discussão em primeiro turno, quando poderão ser oferecidas
emendas assinadas por um terço, no mínimo,
da composição do Senado.
Em discussão a proposta. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir, a matéria
constará da Ordem do Dia da próxima sessão deliberativa, para prosseguimento da discussão.
O SR. GIM ARGELLO (PTB – DF) – Sr. Presidente, o Item 2, que V. Exª vai ler logo em seguida, já
tem também acordo ﬁrmado com o Líder Arthur Virgílio, com o Líder José Agripino e os demais Líderes
para que seja votado.

REQUERIMENTO Nº 918, DE 2009
Requeiro, nos termos do Inciso I do art. 101 do
Regimento Interno, que sobre o Projeto de Lei da Câmara (PLC) nº 13, de 2004, seja ouvida, também, a
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
Sala das Sessões, 16 de julho de 2009. – Senador Romero Jucá.
O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – AP)
– Votação do requerimento.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam, por
favor, permaneçam sentados. (Pausa.)
Está aprovado.
A matéria vai à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – AP)
– Ainda sobre a mesa, matéria que ﬁcou acordada de
ontem, de solicitação da Senadora Lúcia Vânia e da
Senadora Patrícia Saboya.
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 919, DE 2009
Requeiro, nos termos do art. 281 do Regimento
Interno, dispensa de interstício e prévia distribuição de
avulsos do Parecer nº 1.140, de 2009, da Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania, sobre o Substitutivo da Câmara dos Deputados ao Projeto de Lei do
Senado nº 253, de 2004.
Sala das Sessões, 16 de julho de 2009.

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB –
AP) – Item 2:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 13, DE 2004
(Inversão na pauta, com aquiescência do Plenário)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 13, de 2004 (nº 345/1999,
na Casa de origem, do Deputado Wilson Santos), que proíbe a cobrança de qualquer valor
a título de religação de serviços por concessionárias de distribuição de energia elétrica
e de serviços de abastecimento de água e
saneamento.

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB –
AP) – Em votação requerimento de dispensa de interstício do parecer, assinado por mim e por outros
Senadores.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam, por
favor, permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado.
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O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB –
AP) – Item extrapauta:
SUBSTITUTIVO DA CÂMARA AO PROJETO DE
LEI DO SENADO Nº 253, DE 2004
Discussão, em turno único, do substitutivo
da Câmara do Projeto de Lei do Senado nº 253,
de 2004, de iniciativa da CPMI da Exploração
Sexual, que altera o Título VI da Parte Especial do Código Penal, o art. 1º da Lei nº 8.072,
de 25 de julho de 1990, que dispõe sobre os
crimes hediondos, nos termos do inciso XLIII
do caput do art. 5º da Constituição Federal, e
revoga a Lei nº 2.252, de 1º de julho de 1954,
que trata de corrupção de menores.
A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
proferiu parecer favorável parcialmente ao Substitutivo
da Câmara, com ajustes redacionais e restabelecimento
de dispositivo do termo original aprovado pelo Senado,
nos termos de texto consolidado que encaminha, nos
termos do art. 133, §6º, do Regimento Interno.
Discussão do Substitutivo da Câmara, em turno
único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerrada
a discussão.
A Presidência comunica ao Plenário que o Substitutivo da Câmara ao projeto do Senado será considerado série de emendas e votado separadamente por
artigos, parágrafos, incisos, alíneas e itens, em correspondência aos projetos emendados, salvo aprovação
de requerimento para votação em globo ou por grupos
de dispositivos, obedecido o disposto no parágrafo
único do art. 286.
Nesse sentido, foi encaminhado o requerimento
de votação em globo do Substitutivo, assinado pelos
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Senadores Papaléo Paes, Cícero Lucena e Roberto
Cavalcanti.
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 920, DE 2009
Requeiro, nos termos do art. 287, do Regimento Interno do Senado Federal, votação em globo do
Substitutivo da Câmara dos Deputados ao Projeto de
Lei do Senado nº 253, de 2004, nos termos do texto
consolidado da Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania.
Sala das Sessões, 16 de julho de 2009.

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – AP)
– Em votação o requerimento.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Em votação os dispositivos do Substitutivo da
Câmara, de parecer favorável, nos termos do texto
consolidado encaminhado pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
As Srªs e os Srs. Senadores que os aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovados.
Ficam prejudicados os dispositivos do Substitutivo da Câmara de parecer contrário.
É o seguinte o parecer da Comissão Diretora para a redação ﬁnal:
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O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – AP)
– Sobre a mesa, requerimento que dispensa a publicação da redação ﬁnal, assinado pelos Senadores Papaléo Paes, Cícero Lucena e Roberto Cavalcanti.

da redação ﬁnal do Projeto de Lei do Senado nº 253,
de 2004 (nº 4.850, de 2005, na Câmara dos Deputados).
Sala das Sessões, 16 de julho de 2009.

É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 921, DE 2009
Dispensa de publicação de redação
ﬁnal.
Nos termos do art. 321 do Regimento Interno,
requeiro a dispensa de publicação do Parecer da Comissão Diretora, para imediata discussão e votação

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – AP)
– As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
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Aprovado.
Em discussão a redação ﬁnal. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerrada
a discussão.
Em votação. (Pausa.)
As Srªs e os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à sanção.
Será feita a devida comunicação à Câmara dos
Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB –
AP) – São os seguintes os itens da Ordem do Dia que
deixam de ser apreciados.
Itens não apreciados:
1
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 29, DE 2003
Votação, em segundo turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 29, de 2003,
tendo como primeira signatária a Senadora
Lúcia Vânia, que dá nova redação ao art. 193
da Constituição Federal (que trata da ordem
social).
Parecer sob nº 187, de 2009, da Comissão Diretora, Relator: Senador Mão Santa,
oferecendo a redação para o segundo turno.
2
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 7, DE 2008
Votação, em segundo turno, da Proposta 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 19, DE 2007
Votação, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 19, de 2007,
tendo como primeiro signatário o Senador Tião
Viana, que acrescenta parágrafo único ao art.
54 da Constituição Federal, para permitir a
Deputados Federais e Senadores o exercício
de cargo de professor em instituição pública
de ensino superior.
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Parecer favorável sob nº 850, de 2007, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator: Senador Eduardo Suplicy.
4
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 42, DE 2008
Votação, em primeiro turno, da Proposta
de Emenda à Constituição nº 42, de 2008 (nº
138/2003, na Câmara dos Deputados, tendo como
primeiro signatário o Deputado Sandes Júnior),
que altera a denominação do Capítulo VII do Título
VIII da Constituição Federal e modiﬁca o seu art.
227 (dispõe sobre a proteção dos direitos econômicos, sociais e culturais da juventude).
Parecer sob nº 297, de 2009, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator: Senador Expedito Júnior, favorável,
com as Emendas nºs 1 a 3-CCJ, de redação,
que apresenta.
25
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 30, DE 2002
(Tramitando em conjunto com o
Projeto de Lei do Senado nº 9, de 2002)
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei da Câmara nº 30, de 2002 (nº 3.994,
de 97, na Casa de origem, do Deputado Enio
Bacci), que dispõe sobre a reserva de vagas
nas creches públicas para crianças portadoras
de deﬁciência e dá outras providências.
Pareceres sob nºs 696 e 697, de 2009,
das Comissões
– de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator: Senador Marcelo Crivella, contrário
ao Projeto de Lei da Câmara nº 30, de 2002,
e pela aprovação do Projeto de Lei do Senado
nº 9, de 2002, que tramita em conjunto, com a
Emenda nº 1 – CCJ, que apresenta; e
– de Educação, Cultura e Esporte (em
audiência, nos termos do Requerimento nº
219, de 2003), Relator: Senador Flávio Arns,
contrário ao Projeto de Lei da Câmara nº 30,
de 2002, pela aprovação do Projeto de Lei do
Senado nº 9, de 2002, que tramita em conjunto; favorável parcialmente a Emenda nº 1-CCJ;
nos termos da Emenda nº 2-CE; apresentando,
ainda, a Emenda nº 3-CE.
26
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 140, DE 2007 – COMPLEMENTAR
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 140, de 2007-Complementar,
de autoria do Senador Demóstenes Torres, que
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altera o art. 1º da Lei Complementar nº 105,
de 10 de janeiro de 2001, para especiﬁcar os
dados ﬁnanceiros não sigilosos, para ﬁns de
investigação de ilícito penal.
Pareceres sob nºs 281 e 706, de 2007,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Jarbas Vasconcelos,
1º pronunciamento (sobre o Projeto): favorável, com a Emenda nº 1-CCJ, que apresenta; 2º pronunciamento (sobre a Emenda nº
2-Plen): favorável, nos termos de Subemenda
que oferece.
O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB –
AP) – Em votação o Requerimento nº 912, de 2009,
lido anteriormente.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR.
Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.)
– Senador Papaléo, que preside esta sessão, Srs. Senadores, eu gostaria de esclarecer que é um requerimento, que foi lido por V. Exª, apenas transformando
o requerimento já aprovado anteriormente, segundo o
qual iríamos usar a Hora do Expediente para homenagear a Maçonaria brasileira, como, aliás, já estamos
fazendo há dez anos, e transferi-la para a parte da
manhã, às 10 horas, numa sessão especial.
Então, gostaria de pedir a todos os Senadores
que aprovem e, ao mesmo tempo, comunicar aos maçons do Brasil todo essa alteração que depois será
formalmente encaminhada.
O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB –
AP) – Eu solicito a V. Exª permissão para apor minha
assinatura no requerimento.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR)
– Certo.
O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes.PSDB – AP)
– Muito obrigado.
Senador Cristovam Buarque.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Senador Papaléo, eu gostaria de encaminhar à Mesa
– e solicitar, se possível, a sua aprovação agora – um
requerimento, nos termos do art. 223 do Regimento Interno do Senado Federal, ouvido obviamente o
Plenário, para que ﬁque consignado, nos Anais do
Senado, um voto de censura ao Presidente da República pela declaração, amplamente divulgada pela
mídia nacional, na qual o Presidente critica Oposição
por criação de CPI da Petrobras e diz: “Todos são
bons pizzaiolos”.
Este requerimento está assinado por diversos
Senadores, eu diria que todos que estão aqui esta
manhã. E, na justiﬁcativa, está:
O voto de censura ora requerido justiﬁca-se em
face das graves e infelizes palavras do Presidente da
República, que tenta a total desmoralização do Sena-

do Federal, menospreza e diminui a atuação de todos
os Parlamentares, além de insuﬂar a opinião pública
contra a Casa dos Senadores.
Neste momento em que o Senado está tentando se
reorganizar administrativamente e melhorar a sua imagem
perante a sociedade, as irresponsáveis declarações atribuídas ao Presidente da República, se verdadeiras, como
tudo indica [até porque apareceu falando na televisão],
caracterizam um desserviço à democracia, à independência e à harmonia dos Poderes da República.
Nós juntamos, em anexo, cópia das matérias publicadas pelos jornais O Globo, Folha de S.Paulo, Jornal
do Brasil, Valor Econômico, todos de 16/07/2009, e a
Folha Online, de ontem mesmo, 15/07/2009.
Ante o exposto, pedimos o apoio dos nobres Pares ao requerimento ora apresentado.
Assinam diversos Senadores, todos os que aqui
estão. E creio que deve ﬁcar em aberto o requerimento, para todos que ainda queiram assinar.
Eu considero absolutamente necessário algum
gesto desta Casa. Não fazermos nada é aceitarmos
o que o Presidente disse. E a fala do Presidente tem
um impacto – que ele não costuma medir – imenso
na opinião pública jovem deste País, pelo seu carisma e até pelo sucesso, em grande parte, de seu
Governo.
Quando ele diz algo, isso ﬁca. Hoje o Senado está
ainda menor – nós cometemos muitos erros – graças
ao Presidente nos tratar com esse desprezo. É uma
pena que ele não perceba o papel educador que tem
um Presidente da República. O Presidente da República é um educador e, como educador, às vezes é para
o bem, às vezes é para o mal. Neste caso, foi para o
mal. Hoje, muitos mais milhões estão com o sentimento
de que o Senado não tem jeito por causa da frase do
Presidente ontem, frase infeliz que ele disse, mas de
que ele não se retratou em nenhum momento ainda.
E some-se a frases anteriores, de dizer que aqui são
300 picaretas, de anos atrás. E, aos poucos, essas
frases dele vão insuﬂando o povo, consolidando, para
pior, erros que nós cometemos. Com os erros que nós
cometemos, ele devia vir, não em defesa de blindar
“a”, “b” ou “c”, mas em defesa de dizer: “A Casa está
acima das pessoas”. E existem aqueles que podem
ser pizzaiolos, sim – e ele sabe quais são, e, em geral,
são os que estão mais próximos a ele hoje -, e aqueles que não são. Ele generalizou e, com isso, ofendeu
toda a nossa Instituição.
Por isso, eu encaminho ao senhor este requerimento.
É o seguinte o requerimento encaminhado:
O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – AP)
– Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – AP)
– Muito obrigado, Senador Cristovam.
O requerimento de V. Exª será acatado, recebido
pela Mesa e encaminhado à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR)
– Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – AP)
– Pois não, Senador.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, gostaria de
discutir ou, pelo menos, fazer um comentário sobre o
requerimento, que eu assinei também, e vi que assinaram Senadores de vários partidos. Portanto, não é
uma questão de oposição. É uma posição suprapartidária, realmente, daqueles que não podem, não querem
aceitar esse rótulo que o Presidente colocou.
E o Senador Cristovam foi muito claro ao falar da
importância do papel educador de um Presidente da
República. O que o Presidente da República aﬁrma, ainda mais em rede nacional, numa entrevista ampla, tem
um efeito realmente, como disse o Senador Cristovam,
educador. Neste caso, deseducador, porque realmente
o que ele falou fere inclusive a Constituição, Senador
Papaléo, porque o art. 2º da Constituição Federal diz
o seguinte: “São poderes da União, independentes
e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o
Judiciário”. E o Presidente Lula já disse, algum tempo
atrás, como mencionou o Senador Cristovam, que, na
Câmara, existiam cerca de 300 picaretas. Há pouco
tempo, já nesse mandato dele, falou que o Poder Judiciário era uma caixa-preta, querendo fazer alusão de
que era, portanto, uma espécie de confraria onde existia
todo tipo de atos não publicáveis, não dignos.
E agora o Presidente se aproveita – e não é a
primeira vez – do momento em que o Senado passa
por uma crise. E eu tenho dito que é importante que
nós estejamos atravessando esta crise para podermos
realmente sair melhores dela, fortalecidos. Aqueles que
tiverem contas a pagar que paguem; vão pagar essas
contas, porque não vai ﬁcar realmente aqui ninguém
acobertado por nenhum tipo de manobra.
Então, esse requerimento mostra exatamente a
nossa indignação. É um voto de censura, porque normalmente se censura um ﬁlho, uma pessoa subalterna. Aqui, como nós somos iguais, são poderes iguais,
nós estamos censurando o chefe do Poder Executivo,
porque realmente não soube se comportar como tal e,
repito, feriu um princípio constitucional. Acho até que
ainda é suave um requerimento redigido nesses termos, e que eu assinei com muita tranquilidade como
brasileiro, como cidadão e, principalmente, como Senador. Estou aqui representando o povo do meu Estado,

que, portanto, conﬁa em mim como homem de bem,
como homem sério. Portanto, não posso aceitar esse
rótulo. Daí por que assinei e apoio, de maneira ﬁrme,
esse requerimento.
O SR. JEFFERSON PRAIA (PDT – AM) – Sr.
Presidente.
O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP) – Pela ordem, Senador Jefferson Praia.
O SR. JEFFERSON PRAIA (PDT – AM. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, ainda
com relação ao requerimento, eu acredito que temos
hoje uma experiência não muito feliz com a declaração
feita pelo Presidente da República com relação a esta
Casa e aos membros desta Casa.
Veja bem, Sr. Presidente, nós acabamos de deﬁnir dois Presidentes de CPIs: o Presidente da CPI
da Petrobras, que é o Senador João Pedro, uma pessoa ligada à base do Governo; o outro Presidente da
Comissão de Ética – na verdade, é um Presidente da
CPI, e, outro, da Comissão de Ética –, que é o Senador Paulo Duque, um Senador de longa experiência. E,
quando percebemos a aprovação desses dois, um na
CPI e outro na Comissão de Ética – e os dois tiveram
os meus votos; eu votei nos dois, não por ser uma pessoa de um Partido que faz parte da base governista -,
quando temos a aprovação de dois Presidentes de uma
comissão parlamentar e de uma comissão de ética, e
o Senado passa a ser tachado, com seus membros,
de pizzaiolos, o que está dizendo, neste momento, o
Chefe do Poder Executivo deste País? Está dizendo
que as duas iniciativas – e ele já está antecipando o
resultado – vão terminar em pizza. Os fazedores de
pizza estão na CPI da Petrobras e na Comissão de
Ética desta Casa.
Portanto, eu quero declarar neste momento que
eu sou uma pessoa que gosta do Presidente Lula.
Paulatinamente, venho gostando do Presidente Lula.
Desde o momento em que fui ao meu Estado com ele,
a Coari, percebi a simplicidade do Presidente. Percebi
a forma como ele lida com o povo. Eu gosto do Presidente. Não tenho nenhum motivo aqui para – vamos
colocar de forma bem simples – puxar o saco do Presidente, mas ele não foi feliz nessa colocação.
Nós temos que perceber as nossas posições aqui
dentro. Eu não posso, como Senador da República,
usar um termo – vamos colocar assim – chulo ou inapropriado para qualquer cidadão deste País, pela posição em que estamos, Senador Tuma, de Senadores,
e principalmente o Presidente da República, quando
faz uma observação dessa natureza.
Portanto, por mais que eu perceba que o Presidente tem a sua forma de comunicação simples, por
mais que eu o perceba como cidadão simples que se
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comunica com as massas, ele não foi feliz nesse momento, quando coloca sua percepção sobre as tomadas
de decisão que teremos de ter na CPI da Petrobras
e na Comissão de Ética, com que começamos a lidar
daqui para frente.
Portanto, cabe, neste momento, destacarmos que
não é dessa forma que vamos construir uma democracia participativa, livre, por meio da qual todos possam
dar as suas opiniões, dentro do respeito, dentro de um
contexto que a sociedade quer.
A sociedade quer, Senador Papaléo Paes, que
nós estejamos aqui representando-a da melhor forma
possível, respeitando as instituições e os membros das
instituições. Isso não signiﬁca ser subserviente a ninguém, é importante que digamos isso. Isso signiﬁca ser
aqueles que vão cumprir a cada dia o seu papel, em
qualquer instituição em que estejam presentes.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – AP)
– Muito obrigado, Senador Jefferson Praia.
O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – AP)
– Esclarecemos que vamos à votação do Requerimento nº 912, de 2009, que determina o dia 20 de agosto
a homenagear a Maçonaria brasileira pelo transcurso
do Dia do Maçom. Primeiro signatário: Senador Mozarildo Cavalcanti.
Em votação o requerimento.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – AP)
– Quero esclarecer que o requerimento apresentado
pelo Senador Cristovam Buarque vai regimentalmente
obedecer o destino à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – AP)
– Está encerrada a Ordem do Dia.
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 923, DE 2009
Nos termos do que prevê o art. 40, § 1º, c, do
Regimento Interno do Senado Federal, requeiro licença
dos trabalhos desta Casa, no dia 10 de julho do corrente ano, para desempenhar missão política de interesse
parlamentar, consistente em presidir a comissão temporária criada para apreciar a o PLS nº 156, de 2009,
na audiência pública designada para discutir o projeto,
a realizar-se na cidade de Recife-PE.
Sala das Sessões, 16 de julho de 2009. – Senador Demóstenes Torres.
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O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB –
AP) – O requerimento que acaba de ser lido será votado oportunamente.
O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – AP)
– Pela ordem, Senador Gim Argello. Antes, Senador
Gim Argello, o Senador Tuma.
O SR. ROMEU TUMA (PTB – SP) (Fora do microfone)
O SR. GIM ARGELLO (PTB – DF) – Muito obrigado, Senador Tuma.
O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – AP)
– Senador Gim Argello.
O SR. GIM ARGELLO (PTB – DF. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, vou ser
bastante breve só para dar os parabéns a V. Exª, Senador Papaléo Paes, que preside a sessão, parabéns
ao Senado.
Ontem, à noite, o Congresso votou a LDO. Hoje
conseguimos limpar a pauta. Não há nenhuma matéria
pendente de votação. Votamos todos os itens. Votamos
até os itens da tarde. Não foi isso, Drª Cláudia? Todas
as matérias que deveriam ser votadas foram votadas.
Esta manhã de hoje tem sido muito profícua. Votamos
todos os empréstimos para o Ceará, para Minas Gerais, para o Distrito Federal, empréstimos importantes.
Votamos também todos os requerimentos. Quer dizer,
um dia bastante profícuo: cinco empréstimos, todos os
requerimentos, mais de 90 itens.
Eu só queria dar os parabéns a este Senado. A
partir do dia de hoje, entramos em recesso oﬁcial até
o ﬁnal deste mês. Todos os itens, todos os compromissos do Congresso Nacional, o nosso compromisso
com a população brasileira, no dia de hoje, acaba de
ser sanado dentro deste semestre. Espero que todos
descansem esses dias, que todos reﬂitam muito, para
que possamos superar as turbulências que esta Casa
vem enfrentando, e se Deus quiser a partir do próximo
semestre tudo prossiga. Agora com o Conselho de Ética instalado e com todas as comissões funcionando,
tenho certeza, Senador Papaléo Paes, que preside
esta sessão, que neste próximo semestre vamos ter
dias mais profícuos ainda e com outras vitórias, não só
para a nossa Casa, para o Congresso Nacional, mas
principalmente para a população brasileira.
Muito obrigado, Senador.
O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB –
AP) – Senador Gim Argello, quero parabenizar V. Exª
pela lembrança do trabalho que a Casa fez no primeiro semestre e dizer que realmente hoje nós limpamos
a pauta, concluímos todas as votações. Votações importantíssimas que V. Exª já referiu, por isso nós não
vamos deixar pendências para a reabertura do segundo semestre.
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Senador Romeu Tuma, peço a V. Exª permissão
porque vou passar a Presidência ao Senador Mão
Santa.
O Sr. Papaléo Paes, deixa a cadeira da
Presidência, que é ocupada pelo Sr. Mão Santa, 3º Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Srªs e Srs. Senadores, Professor Cristovam Buarque
eu vinha ouvindo a voz de V. Exª e quis Deus que eu
assumisse a Presidência deste Senado, do grandioso
Senado da República do Brasil, talvez o melhor de sua
História, pela nossa presença, pelo nosso ideal e por
termos garantido a democracia neste Brasil.
Então, eu queria pedir o requerimento de V. Exª
para assiná-lo. Eu ouvi no rádio o discurso de V. Exª.
Quero assinar, como Presidente do Senado da República do Brasil neste instante, o requerimento de V.
Exª. Esse negócio de pizzaiolo, pizza... Eu não sei se
V. Exª especiﬁcou que tem pizza de fruto do mar, de
marisco, que envolve um bocado de moluscos e coisas. Mas eu quero assinar, repudiando...
Este Poder é, na história do mundo... John Locke
descreveu a democracia na Inglaterra, que tinha um
rei, Carlos I, que fechou o parlamento e foi resistido por
Cromwell, o grande líder. Exigiu-se uma convivência do
parlamento inglês e o rei, mas eles mostraram para o
rei que a lei estaria sempre superior. Este poder democrático nascido na Inglaterra, em 1640, deu ao mundo
– e essas noções foram trazidas por Rui Barbosa, daí a
nossa inﬂuência – que o Poder Legislativo seria sempre
superior. Eu, aqui, em outro entendimento, digo: se o
Poder Executivo tem os votos, nós também os temos.
Nós somos ﬁlhos do voto e da democracia. Se o Poder
Judiciário tem o poder punitivo de prender, de cassar,
de multar, nós temos a sabedoria. Está no livro de Deus
que a sabedoria vale mais que ouro e prata.
Cristovam, nossos cumprimentos. Eu quero o requerimento, para assinar como Senador da República
do Brasil e, neste instante, representando a grandeza
desta Casa como Presidente.
O SR. ROMEU TUMA (PTB – SP) – Sou eu,
Presidente?
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Agora, concedemos a palavra ao Romeu Tuma pela
ordem. Eu vou consultar a Secretária Executiva. Esta
é a lista. Tem Líder, aqui, o Demóstenes, eu não contesto. A sua liderança é até pequena. V. Exª tem que
ser líder não só de Goiás, não só do seu Partido, mas
do Brasil todo.
Pela ordem V. Exª, Romeu Tuma.
O SR. ROMEU TUMA (PTB – SP. Pela ordem. Sem
revisão do orador) – Vou falar bem rápido. Eu concordo

com os senhores. Jefferson Praia foi eloqüente em poder determinar que não podemos ser ofendidos livremente sem uma resposta. Quase todos nós estivemos
angustiados com a mensagem que foi recebida nesta
Casa no dia de ontem. E, Sr. Presidente, o Senador
Gim Argello e o Senador Papaléo foram claros; com
todas as diﬁculdades, com todas as angústias que o
Senado tem passado, não deixou de produzir, Senador
Papaléo. V. Exª, na Presidência, fez questão de se referir ao enfrentamento de todos os obstáculos sem que
parasse a atividade ﬁm do Parlamento, que é legislar.
Não ﬁcou um ato ou projeto, ou medida provisória que
esteja parada por falta de presença, ou por falta de
discussão, ou por falta de acordo dos Parlamentares,
quer da Situação, quer da Oposição.
Então, eu cumprimento todos os membros da
Mesa pela eﬁcácia e pelas mudanças que vêm trazendo nesses últimos dois, três meses.
Senador Mão Santa, V. Exª está na Mesa, é membro da Mesa e tem modiﬁcado várias atividades na
administração da Casa, que tem sido elogiada até
por aqueles que têm trazido várias denúncias. Então,
não posso deixar de reconhecer esse fato e ver sobre
a mesa pilhas de projetos que nada têm a ver com a
pauta e com a ordem do dia.
Cumprimento as Cidades de Jundiaí e Rio Claro, do meu Estado, que, com mais nove Municípios,
assinaram convênio de adesão ao Pronasci. Esse é
um programa muito importante do Governo Federal,
que é segurança com cidadania, e tem tentado ter um
desenvolvimento com os Municípios. Há os territórios
de paz e vários programas no Pronasci. A Jundiaí e
Rio Claro, infelizmente, no dia de ontem, não pude
comparecer, mas não posso deixar de cumprimentar
os Prefeitos por terem aderido.
Há centenas de milhares de Municípios que estão pedindo a adesão ao Pronasci. Tivemos, com o
Senador Demóstenes Torres presidindo a Comissão
de Justiça, uma discussão sobre programa de prevenção e recuperação dos usuários de drogas. V. Exª é
um médico e sabe o estrago que faz àqueles que, infelizmente, ﬁcam dependentes de drogas. Esse é um
dos grandes programas que estão sendo elaborados
– houve vários especialistas discutindo – e vai se ligar
ao Pronasci. Com isso, provavelmente, a gente consegue melhorar a situação e recuperar principalmente
o jovem adolescente, para que não entre nesse vício
maldito que é o uso de drogas.
Obrigado, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Senador Romeu Tuma, V. Exª é uma das personalidades que não só enriquecem este Senado, mas por
quem o Brasil tem que ter gratidão. No momento mais
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difícil da transição democrática, em que este País
enfrentou doze mil greves, no Governo do Presidente Sarney, V. Exª foi o Cirineu, que as enfrentou com
muita ﬁrmeza.
E, nesta Casa, me levaram para a Corregedoria
no dia que citei o livro Mein Kampf, Minha Luta. Galinhas cacarejadoras. E eu me senti como se V. Exª fosse
assim o Rei Salomão, um homem sábio e justo. Daí
nunca criticou aquele pronunciamento que ﬁz. Então,
V. Exª engrandece este Senado e a República.
Agora está inscrito aqui – vou seguir, Papaléo
estava presidindo, com muita competência, como lhe
é peculiar –, eu peguei a lista de oradores inscritos, o
primeiro é Papaléo Paes e, depois, um Líder, Demóstenes Torres. E nós vamos alternar.
E a nossa presença aqui é para garantir a voz
livre de cada Senador da República. O Senado existe
para fazer leis boas e justas e para ﬁscalizar os outros
contrapoderes e para, como disse Teotônio Vilela, resistir falando e falar resistindo.
Com a palavra Papaléo Paes.
O SR. PAPALÉO PAES (PSDB –AP. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Muito
obrigado, Sr. Presidente.
Eu, há alguns dias, comecei uma conversa. Estamos conversando, eu e o ex-governador do Estado do
Amapá, Senador Jorge Nova da Costa, sobre várias
questões, mas fundamentalmente sobre o Amapá, sobre o início da evolução do nosso Estado do Amapá.
O Senador e ex-Governador Jorge Nova da Costa,
que se encontra aqui presente, fazia uma lembrança sobre os pioneiros do Estado. Vamos buscar a história do
Estado do Amapá e vemos que a participação de cada
um desses pioneiros e, depois, com o agregamento de
outras pessoas, fez com que o Estado, então território,
se desenvolvesse, tivesse seu primeiro Governador,
Janari Nunes, e hoje é um Estado cujo povo me deu
o direito de representá-lo através do voto.
Então, buscando nessa nossa conversa o valor
da história, o signiﬁcado da história para uma sociedade, para um povo, vamos buscar muitas razões para
relembrarmos o que pensam os homens, o que têm
como tradução os seus ideais. E nós nunca podemos
esquecer a história. A história sempre se repete e, ao
sempre se repetir, precisamos fazer as correções que
pudermos nessa história.
Nós nunca podemos esquecer o passado.
E, para não esquecer o passado, fundamentalmente neste momento em que passamos por mais
uma crise no Senado Federal, fui buscar num livro de
discursos algo que pudesse trazer o passado, não um
passado muito distante, mas que nos permitisse reﬂetir sobre o valor, sobre as diﬁculdades, sobre todos
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os processos que o Senado Federal e o Parlamento
brasileiro já enfrentaram.
Então, fui buscar exatamente o discurso do Presidente do Congresso Nacional, Senador José Sarney,
no ano de 1995.
Peço que prestem bem a atenção a esse discurso. A sabedoria, o esclarecimento, o aprofundamento,
uma descrição extremamente feliz sobre o Congresso
Nacional, que deixa mensagens fortes, para que, hoje,
possamos reestruturar parte dos nossos pensamentos
e passemos a agir em defesa ou pelos direitos que o
Senado Federal merece.
Vou iniciar a leitura do discurso proferido pelo Senador José Sarney, quando Presidente do Congresso
Nacional, em 1995.
Ele inicia assim:
Abro a quinquagésima legislatura Há quase duzentos anos nos reunimos, em nome do povo brasileiro,
construindo as instituições que fazem o Brasil.
Saúdo os deputados e senadores que agora
chegam, para desejar-lhes êxito na tarefa de continuar
a construir um País que não transige, não se curva,
não negocia a sua soberania, sua independência e o
seu destino.
Sou o mais antigo congressista desta Casa. Aqui
cheguei, pela primeira vez na legislatura de 1955. Isso
me legitima para presidir o Congresso: uma longa
vida política nesta Casa. Uma vida construída de três
mandatos de Deputado, três de Senador, Governador,
Vice-Presidente e Presidente da República.
Assumi este cargo não num momento de glória
do Poder Legislativo; mas numa fase em que a instituição atravessa profunda crise de identidade, exposta
à permanente crítica e censura.
Meu desejo é prestar um serviço ao Congresso, juntando-me a todos os senadores e deputados,
igual a qualquer um deles, na tarefa indispensável de
modernização da Casa, animado pelo propósito de
dar-lhe prestígio e respeito perante à sociedade, empreendendo um programa de reformas que lhes conﬁram o necessário suporte e a agilidade de um Parlamento forte e digno de nosso povo. Nosso trabalho
exige a sedimentação de uma profunda consciência
moral de nossas responsabilidades, a obstinada decisão de não cometer erros, de jamais aceitar qualquer
aranhão nos procedimentos éticos que devem nortear
nossa conduta. Transparência, moralidade, eﬁciência e
trabalho.O Congresso é maior do que a soma de todos
nós e é a maior instituição do governo democrático. Os
parlamentos perderam aquele charme romântico que
os acompanhou durante todo o século XIX até metade do século XX. Eram o centro das decisões e elas
podiam vir pela eloqüência. Era o tempo em que os
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plenários podiam ser tocados pela palavra, pelo delírio e pelo encantamento dos oradores. Infelizmente,
ainda somos dominados pela visão do parlamento
do discurso, apenas uma das formas de ﬁscalização,
e passamos essa imagem à sociedade, que vincula
o Congresso ao plenário. Mas, o Congresso é muito
mais.É ﬁscalização, é acompanhamento, é controle do
Poder Executivo e é o único lugar onde o povo, onde
qualquer outro segmento social pode questionar governos, pessoas, fatos, e apontar defeitos e erros, mesmo
do próprio Parlamento.
Na mídia, nos organismos da sociedade organizada, nos grupos de pressão, a denúncia do povo passa
pelo crivo da aprovação dos que governam e comandam. Aqui, não. Haverá sempre uma voz, um representante de um segmento social, de um município, de
um bairro, de uma ideologia, de uma religião, de uma
raça, de uma proﬁssão no amplo espectro de que é
formada a Casa, para dar corpo à função parlamentar
de ser o instrumento de liberação de opinião.
Sem Parlamento não há democracia, sem democracia não há liberdade, e sem liberdade o homem é
apenas e às vezes um sobrevivente.
Sem Parlamento forte, não há democracia forte.
O que está sob suspeita nas críticas não são os
valores do Parlamento, mas a realização imperfeita
desses valores. O Congresso não pode ser julgado pela
conduta daqueles que o traíram, dos que o denegriram,
de quantos o corromperam, aviltaram e transformaram
em instrumento de abuso pessoal ou de grupo.
O Congresso nunca faltou ao Brasil. Aqui nasceu o País. Aqui construímos nossas instituições. Nenhum poder sofreu mais, no curso da História do que
o Congresso.
Em 1823, fomos fechados quando, sem termos
imprensa, discutíamos a liberdade de imprensa; sem
termos povo, as liberdades civis; sem termos fronteiras, a constituição de uma nação; sem termos leis, a
vitaliciedade e a independência do Judiciário.
Nunca ninguém pensou em fechar o Executivo,
mas fomos fechados e dissolvidos em 1823, 1889,
1891, 1930, 1937, 1968 e 1977.
Muitas vezes, ao longo da História, foi o Congresso suspenso, invadido, presos e cassados muitos
de seus membros. Porém, nunca faltou um grupo de
homens que aqui não ﬁcasse falando, conspirando ou
lutando pela sua abertura, pela sua existência, sabendo que a sobrevivência do Congresso era a sobrevivência da Nação. O que é o poder civil?, perguntava
Milton Campos; e respondia: “É a brigada de choque
dos políticos que compõem o Congresso”.

Quero, também, ressaltar a nossa identiﬁcação
inseparável com a imprensa. Cito apenas um fato:
quando o Congresso foi fechado em 68, não passou
um dia sem que o jornalista Carlos Alberto Castello
Branco não pregasse sua abertura”.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Desculpe-me interrompê-lo. Este jornalista é do Piauí,
Carlos Alberto Castello Branco, único jornalista que
tinha coragem de criticar a ditadura militar.
O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP) – Muito
obrigado, Senador Mão Santa.
Continuo a leitura:
Lembro Quintino Bocaiúva, Joaquim Serra, Macedo Soares, Carlos Lacerda, Orlando Dantas e Edmundo Bittencourt.
A vulnerabilidade do Parlamento decorre do fato
de ser, esta, a Casa política por excelência, e o conﬂito é a marca inarredável da política e da liberdade de
crítica. No Judiciário, as sentenças apenas são conhecidas depois de publicadas, as decisões do Executivo
são coordenadas no âmbito do próprio Governo, entre
quatro paredes.
As decisões legislativas, ao contrário, são debatidas e tomadas em público, no quadro das divergências políticas e à mercê de interesses contrariados ou
favorecidos.
A visão de um Congresso como uma corte celeste ou uma reunião de sábios e notáveis, e não de
homens e políticos, é, sem dúvida, irrealista e ingênua.
Os Congressistas são recrutados dentro da sociedade
e são representativos das camadas sociais.
No mundo inteiro, a instituição parlamentar enfrenta a contestação de sua legitimidade. Surgiu um
novo interlocutor da sociedade democrática – a opinião
pública, com poder político agregado. Ela é formada
pela mídia que, graças às conquistas da ciência e da
tecnologia, pode, em velocidade incalculável, através
do fascinante mundo dos satélites, fazer com que todos,
ao mesmo tempo e na mesma hora, possam julgar os
fatos e os homens. É o mundo da sociedade organizada em milhares de associações que agregam legitimidade para falar em nome do povo e de segmentos
importantes da sociedade.
Padre António Vieira já dizia que, sendo tão natural no homem o desejo de ver, o apetite de ser visto
é muito maior. O uso de ver tem um ﬁm com a vida; o
apetite de ser visto não acaba com a morte.
O velho conceito de democracia representativa
entra em competição com outras legitimidades. Os
Congressos envelhecem e os partidos sofrem, também, o mesmo fenômeno com os seus programas. E
o nosso País, que não tem tradição partidária, convive com algumas reminiscências de instituições polí-
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ticas do ﬁm do século XIX, de que é exemplo o voto
proporcional uninominal, desintegrador dos partidos
e estimulador da corrupção. Basta dizer que o Brasil
é o único país do mundo onde ainda se pratica esse
sistema eleitoral.
Durante muito tempo julgou-se que o Estado
era um instrumento do bem-estar social. Hoje, com o
ﬁm das ideologias, o desmoronamento dos dogmas
e sectarismos, já se sabe que o desenvolvimento social só terá êxito com o desenvolvimento econômico.
Estamos advertidos, também, de que a economia de
mercado não é boa distribuidora de renda, impondose necessário que o Estado seja forte para assegurar
uma sociedade justa. Assim, o que deve pesar não é
o tamanho, mas a qualidade do Estado.
Caminhamos para um mundo cada vez mais interdependente. De livre circulação do capital, que pode
tirar seu passaporte e nacionalidade a qualquer hora,
em qualquer casa de câmbio.
Srs. Congressistas, esta legislatura vive a expectativa de promover uma reforma constitucional, sem
dúvida a mais ambiciosa e profunda de todas quantas
foram apresentadas. Chegam ao Congresso mensagens do Poder Executivo propondo ampla reforma da
Constituição, da qual sempre fui um crítico sincero e
honesto. Estou convencido de que, sem adequadas
mudanças no texto de nossa Lei Maior, não haverá
meios de superar a crise em que o Brasil começou a
mergulhar no ﬁnal da década de 70, quando já havia
sinais de exaustão do modelo que elegia o Estado como
o grande agente das transformações efetivamente experimentadas pelo Brasil, nos últimos decênios.
O grande mal que vemos em nossa Carta Magna
é que ela criou uma situação inviável: é ao mesmo tempo parlamentarista e presidencialista. Nem o Governo
governa, nem o Legislativo legisla. Cria direitos sociais
e, ao mesmo tempo, impede de pagá-los e ampliá-los,
uma vez que não deixa o país desenvolver-se para
usufruir do poder germinativo da livre competição e
inserir-se na nova ordem mundial.
Balanço terrível dessa crise é a falência do Estado, que perde, a cada dia, sua capacidade de prestar
serviços ao povo e pagar a dívida social, cuja face mais
exposta é o salário mínimo. Na verdade, assistimos
ao total desmoronamento das instituições de governo.
Basta dizer que vamos começar esta legislatura com
59 Medidas Provisórias e 134 vetos ainda não votados,
que obstruem a pauta de nossos trabalhos.
Aos olhos da sociedade perpassa uma visão de
ineﬁciência, de desnecessidade do Poder Legislativo,
quando, na realidade, vivemos é uma crise profunda
das instituições de governo com o sistema criado pela
Constituição de 88.
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Este Congresso será desaﬁado a promover uma
mudança que recoloque o Brasil em sintonia com as
profundas transformações registradas no mundo, nos
últimos anos. São mudanças estruturais indispensáveis
para que o país consiga romper o cerco armado por
um modelo de desenvolvimento esgotado, o qual atribuía ao Estado o papel de agente econômico. O Brasil
cresceu, suas estruturas tornaram-se mais complexas,
criando uma variada gama de agentes econômicos
que clamam por espaços para recolocar o sistema
produtivo funcionando no lugar de relevo que lhe está
reservado. Em benefício de todos.
Felizmente, há um consenso nacional de que a
Constituição criou uma soma exageradamente elevada de encargos para o Estado sem indicar as correspondentes fontes de ﬁnanciamento deles. Assim
como existe a convicção de que, sem remover esses
obstáculos constitucionais, não haverá força humana
capaz de vencer a crise e reconduzir o Brasil para os
caminhos do desenvolvimento econômico com justiça social.
Não é segredo para ninguém que a estabilização
econômica deﬁnitiva depende das reformas estruturais, que promovam o saneamento do setor público
e desregulamentem a economia brasileira, de modo
a estimular os investimentos de risco no aumento da
capacidade produtiva do país, como tem dito o Presidente Fernando Henrique. A estabilização econômica
reclama estabilidade política. Ao atual Congresso está
reservada a importante tarefa de modernizar nossas
instituições políticas, para que o regime se torne mais
estável e eﬁcaz.
Convido todos a um árduo trabalho. O Congresso é a Casa do debate, da controvérsia, das idéias,
das posições. Desse debate ﬂoresce a democracia e
surgem as soluções. A idéia do Congresso votando só
assuntos de consenso é o anti-Congresso. Trabalhar,
discutir, decidir.
Vamos dar ao Brasil uma visão de trabalho. Vamos desobstruir nossa pauta e iniciar, nas Casas separadas, mas ligadas por um ideal comum, Senado e
Câmara, um trabalho conjugado para que a opinião
pública tenha presente que esta Qüinquagésima Legislatura será citada na História do Brasil como um
dinâmico e criativo tempo de construção e de serviços prestados ao País. Para isso, estou perfeitamente
sintonizado com esta excelente revelação de homem
público, que é o Presidente da Câmara, Deputado Luís
Eduardo Magalhães, que comigo dividirá o comando
de nossas casas legislativas.
O Congresso Nacional jamais faltou ao Brasil,
nunca obstruiu as tarefas do Executivo e do Judiciário.
Nossa obrigação é ajudar o País a diminuir os proble-
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mas de nosso povo e assegurar que iremos cumprir
quatro anos de um Congresso em renovação, transparente, sem contemplações com os erros, e disposto
a punir todos aqueles que, de um modo ou de outro,
traírem o mandato que o povo lhes conferiu”.
Mas, também, seremos intransigentes e inarredáveis e jamais vergaremos na defesa das prerrogativas e
da autonomia do Parlamento, Casa que é a expressão
da soberania do povo e do sistema democrático.
Agradeço às autoridades aqui presentes, ao Presidente do Supremo Tribunal Federal, Ministro Otávio
Galotti, aos Ministros de Estado, aos Chefes de Missões Diplomáticas, enﬁm, a todos quantos prestigiaram esta cerimônia.”
Então, Sr. Presidente, eu encerro a minha participação na tribuna exatamente conﬁrmando o que
acabei de ler, ou seja, o discurso proferido na abertura da 50ª Legislatura do Senado Federal, feita pelo
Senador José Sarney.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Papaléo Paes faz um reﬂexão sobre o Legislativo,
citando o Presidente Sarney.
Antes de chamar o orador inscrito como Líder,
Demóstenes Torres...
Ô, Demóstenes Torres, Papaléo disse que o jornalista Carlos Castello Branco salvaguardava a inspiração democrática e o desejo do povo.
Quero contar um fato, Papaléo, de que Deus me
fez testemunha: em 1978, o Congresso foi fechado pela
última vez. Era Presidente Petrônio Portella, do Piauí –
eu sou testemunha da História –, e ele fez aprovar uma
reforma do Judiciário – ouviu, Demóstenes? Aí veio a
ordem do Presidente Geisel que fechou o Congresso.
Eu estava ao lado do Petrônio, a imprensa toda foi buscar a sua entrevista, a sua opinião, e ele só disse uma
frase: “Este é o dia mais triste de minha vida”. Aí, eu
aprendi que autoridade é moral. Os canhões rodeavam
este Congresso, que estava fazendo anistia, fazendo
reforma do Judiciário, redemocratizando o País com
Petrônio. Os militares mandaram reabrir o Congresso.
As palavras calam os canhões. As palavras de Petrônio ﬁzeram renascer a liberdade.
Representando essa luta do direito, que temos
de entender... Este Parlamento é velho, é da Inglaterra. O Rei Carlos I mandou fechar; aí, ele entrou numa
guerra contra a Irlanda, mas precisou de dinheiro, Demóstenes, e reabriu o Parlamento, porque quem tinha
moral eram os Parlamentares. Aí, apareceu um líder lá,
Oliver Cromwell, que impôs que o rei estivesse abaixo
da lei. Então, nós representamos isso.
Quis Deus... V. Exª sintetiza a nossa grandeza.
Este Congresso aqui, nós somos um dos melhores

Congressos da história deste País. V. Exª tem o dever
e ama, igualmente a Rui Barbosa, a lei e a justiça, que
é a salvação.
Com a palavra.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (DEM – GO.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Agradeço a V. Exª.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a Polícia
Militar do Estado de Goiás completa, neste mês, 151
anos de bons serviços prestados à população. No século e meio, construiu sua história com bravura e todos
os demais sinônimos de coragem, pois é a responsável
pelo sono tranquilo das famílias, pelo movimento pacíﬁco no comércio, pelo bucolismo irretocável no campo,
pelo dano mínimo nas zonas urbanas.
Infelizmente, a Polícia Militar só é lembrada nas
horas de angústia, do socorro, dos marcos de tragédia.
Mas agora é diferente; é hora de comemorar, de dar
parabéns a cada um dos 20 mil policiais ativos, inativos e pensionistas. É hora de agradecer a todos eles
por serem a nossa garantia de paz, o escudo entre as
pessoas de bem e os homens que optam pela criminalidade. É hora de saudar os homens e as mulheres
da gloriosa Polícia Militar de Goiás, dizendo-lhes muito obrigado por tudo que representam, por tudo que
sua ostensividade signiﬁca, por tudo que sua presença simboliza.
Vi, na prática, por que a Polícia Militar é chamada de força nos 39 meses em que tive a honra
de ser Secretário de Segurança Pública e Justiça de
Goiás. A pasta compreendia também a Polícia Civil, o
Corpo de Bombeiros Militar, o sistema carcerário, os
Conselhos Comunitários de Segurança, o Programa
de Proteção a Testemunhas e Vítimas Ameaçadas,
o Disque-Denúncia, Procon e o combate às drogas.
Porém, sem a PM, nada funciona, não apenas por ter
o maior contingente, mas por ser uma depositária ﬁel
da esperança da sociedade.
Como bem disse recentemente o Desembargador Paulo Telles, Presidente do Tribunal de Justiça do
Estado de Goiás, “essa tropa é orgulho de todos os
goianos por sua alta performance”. Para o eminente
Desembargador, a credibilidade da PM torna o Judiciário “testemunha de que a Polícia Militar é patrimônio
dos goianos, defensora das liberdades e ﬁadora dos
princípios e da defesa dos direitos humanos”.
Para obter aval tão enfático do chefe de um Poder,
os milicianos tiveram de trabalhar muito. Nos dois mandatos que tive como Procurador-Geral de Justiça e, na
minha época, como Secretário de Segurança Pública
e Justiça, cheguei às mesmas conclusões tiradas pelo
Desembargador Paulo Teles, porque também tive a PM
como parceira. Alcançamos resultados extraordinários,
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como: o ﬁm dos sequestros e dos assaltos a ônibus; a
redução drástica nos índices de homicídios; a queda
de até metade em itens como roubo de veículos; as
apreensões recordes de drogas e armas ilegais; a prisão de criminosos que praticaram delitos Brasil afora
e só conheceram o lado de dentro da cadeia quando
passaram a agir em Goiás.
É claro que, para alcançarmos tamanho êxito,
contamos com os demais servidores da Secretaria,
principalmente os da Polícia Civil. Esse esforço conjunto redundou em ruas mais livres para as crianças
brincarem, praças abertas para a diversão dos jovens,
maior conﬁança dos lojistas de serem menos admoestados por ladrões, ida e volta mais seguras do trabalhador, do estudante.
O grande prestígio goiano junto ao Governo Federal, do então Presidente Fernando Henrique Cardoso, e a qualidade dos projetos que apresentamos nos
deram a primazia de diversas conquistas. A parceria
Estado-União legou a Goiás 2.165 viaturas, mais do
que o triplo do número existente na ocasião. Herdamos quase inúteis Veraneios da década de 70 e entregamos caminhonetes modernas e preparadas para
o combate. Reaparelhamos os quartéis com informatização completa, armamento à altura das necessidades e munição em quantidade suﬁciente para agir
e reagir. Os salários tiveram ganho real e, em alguns
casos, mais do que dobraram, proporcionando aos
policiais e a seus dependentes a estabilidade que
tanto buscaram e que tanto merecem. Investimos na
qualiﬁcação, oferecendo diversos cursos, inclusive de
nível superior. Aproveitando uma idéia do dirigente
agropecuário José Eduardo Fleury, que anos depois
me deu a glória de se lançar a suplente de Senador na
minha chapa, criamos a Patrulha Rural, equipada com
armas especíﬁcas e carros que suportavam a labuta
nas estradas vicinais. Incentivamos os programas de
habitação. Reestruturamos a Biblioteca Goiandira do
Couto, agora batizada em homenagem à maravilhosa
artista plástica e doceira que é uma verdadeira atração
turística na cidade de Goiás. O treinamento passou a
ser mais rigoroso, com aportes na academia de formação, no currículo enriquecido por disciplinas exigidas pela contemporaneidade e no rigor dos concursos
públicos. Em troca, cobramos respeito ao cidadão e
às leis, cumprimento ﬁel do dever, principalmente o do
acatamento aos princípios da administração pública
e aos direitos individuais e coletivos. Apoio total aos
honestos e competentes, rigor absoluto com quem
maculasse a farda, cortando na carne, extirpando as
chagas. Goiás precisou, a PM atendeu. O Governo deu
as ferramentas e viu estendido seu braço forte. Com
os instrumentos à mão, a tropa se viu a um só tempo
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estimulada e exigida. A resposta da polícia foi positiva
e imediata, traduzida em mais segurança para a população, e, na parte do Governador e do Secretário, em
satisfação por ter acreditado nos militares.
A Organização das Nações Unidas havia estudado a região goiana do Entorno do Distrito Federal e
concluído que ali estava uma área mais perigosa que
zonas de conﬂito como a grande Bagdá. O governador carreou para o Entorno os recursos de diversos
setores, fazendo interface da Secretaria de Segurança Pública com os programas de promoção social, o
Banco do Povo, o Cheque-Moradia e a Bolsa Universitária. Multiplicamos por dez o número de policiais
em cidades como Águas Lindas e Santo Antônio do
Descoberto. Combatemos duramente a corrupção e
a violência policiais. No ﬁm de dois anos, a situação
era completamente diferente. Até hoje a situação é
conturbada, mas não se cumpriram as previsões pessimistas da ONU.
Se a sociedade em geral foi agraciada com os
relevantes préstimos da PM, eu em particular me senti contemplado pela capacidade de seus integrantes,
desde o aluno de soldado ao mais graduado oﬁcial.
Quando revejo os jornais da época ou converso com
um ex-componente da equipe, reaﬁrmo ainda mais o
acerto que foi crer na desenvoltura da Polícia Militar.
Para mim, não foi surpresa o sucesso advindo de conﬁar nos bons frutos da equação formulada por valorizar, investir e esperar, pois a tradição da PM é a de
dar alegria às pessoas decentes. Não veste apenas
farda, veste a camisa da população. A continência a
que mais obedece é ao gesto de gratidão expressado
pelo povo, inclusive por mim. A PM, no seu contingente,
nunca traiu as expectativas dos goianos. Desde 28 de
julho de 1858, escreve a sua biograﬁa com as tintas do
denodo. Naquele dia, a força foi fundada por Januário
da Gama Cerqueira, presidente da província, ocupante do cargo que depois seria de homens igualmente
valorosos como, para citar somente os mais recentes
governadores, Mauro Borges, Otávio Lage, Irapuan
Costa Júnior, Ary Valadão, Iris Rezende, Onofre Quinan, Henrique Santillo, Maguito Vilela, Naphtali Alves,
Agenor Rezende, Helenês Cândido, Marconi Perillo e,
atualmente, Alcides Rodrigues. Todos eles deram sua
contribuição no engrandecimento da PM, que nasceu
Força Policial de Goyaz com 47 integrantes e hoje é
do tamanho do Estado e maior do que a ânsia popular
por segurança.
Em qualquer lugar de Goiás, há um policial zelando pelo bem-estar de quem lhe paga os proventos.
Nos 246 Municípios, nos mais de mil distritos e povoações, há sempre um PM de olho para evitar a ação
dos delinqüentes.
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Nossos militares são quase onipresentes. Estão
nos rios e nas ﬂorestas com o Batalhão Ambiental;
nos céus com seu grupamento alado; nas rodovias,
nas baixadas de ruas, nas escolas, nas repartições
públicas, nas promoções culturais, nos eventos esportivos. Onde houver uma vida a ser preservada, onde
se precisar que a paz seja assegurada, ali estará um
PM a corresponder aos quereres dos goianos.
Sua fama transborda do território que tanto defende. A Academia da Polícia Militar de Goiás treina
membros de corporações de diversos Estados. Praças
e oﬁciais se destacam na Força Nacional de Segurança,
mantendo um padrão de eﬁciência que, desde a Guerra do Paraguai, já foi testado até em conﬂitos armados
internacionais. Também em permanente expansão está
a qualidade da mão-de-obra. Chega a 90% o número
de policiais com curso superior, inclusive entre os praças. Ali estão escritores, músicos e outros artistas, que
participam de certames e vencem, que batalham nos
palcos da vida e vencem. Ali estão atletas que competem nas pistas do mundo e vencem. Ali estão líderes
políticos de primeira grandeza que disputam eleições
e vencem. Há cinco dezenas de militares nas Câmaras
Municipais. Há vice-prefeito praça, como o soldado Elias
Luiz da Silva, de Córrego de Ouro. Há prefeito policial,
o Coronel Romeu José Gonçalves, de Joviânia, como
há prefeitos praças: o soldado Catarino José da Silva,
de Trombas, e os cabos Jonas Souza da Rocha e Luiz
Borges. Da Rocha é um dos meus grandes amigos na
política e torci e lutei e pedi voto o tempo inteiro para
ele ser prefeito de Araguapaz, onde com seu caráter
e sua vontade está realizando um grande mandato.
O Cabo Borges governa a pequena e riquíssima Alto
Horizonte, segundo maior exportador do Estado, uma
potência mineral no Brasil.
Além das lideranças municipais, a PM teve o Deputado Federal o Capitão Wayne e tem o Deputado
Estado Coronel Marciano Basílio de Queiroz, que foi
meu assessor na Secretaria de Segurança Pública e
Justiça e depois comandou com brilho a Polícia Militar.
O Comandante-Geral anterior, coronel Édson Costa,
se sobressaiu a tal ponto que passou a cheﬁar a Força Nacional de Segurança. Foi sucedido pelo coronel
Carlos Antônio Elias, que era major e cheﬁava a Comunicação Social da PM quando fui secretário. Devo
ao coronel Antônio e sua equipe parte dos triunfos
obtidos contra a violência, porque, justamente com o
delegado Norton Luís Ferreira, assessor de imprensa
da Polícia Civil, se encarregava de levar à opinião pública a certeza de que a melhoria na segurança não
era apenas uma sensação. O coronel Antônio reúne
muitas virtudes, mas a maior delas ultrapassa as exigidas para ser aprovado no concurso da Polícia: é sua

vocação para o militarismo, seu galardão em servir e
proteger, seu orgulho de pertencer à carreira.
As entidades ligadas à PM também revelam líderes, como os presidentes e os ocupantes de diretorias
nas Associações de Cabos e Soldados, de Sargentos
e Subtenentes, de Oﬁciais, dos Militares Inativos, das
Pensionistas, da Caixa Beneﬁcente, da Fundação Tiradentes. Em seus comandos regionais, suas companhias, enﬁm, em todos os quartéis e viaturas, estão
lideranças com as quais o cidadão pode contar.
Porém, a PM prospera porque não se resume a
seus comandantes. Eles estão de parabéns, sobretudo
por terem uma tropa tão eﬁciente. Parabéns também
para toda a família miliciana, extensivos ao Secretário de Segurança, Ernesto Roller, e ao Governador,
Alcides Rodrigues.
Muito obrigado a cada soldado, cada aluno de
Colégio Militar, das bandas, do setor de saúde, cada
cônjuge de integrante da PM, cada cabo, sargento,
subtenente, tenente, capitão, major, tenente-coronel
e coronel. Parabéns por vocês servirem tão bem a
nosso povo e parabéns a Goiás por ter uma Polícia
desse nível.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Convidamos...Depois do brilhante pronunciamento do
Líder do DEM, Demóstenes Torres, nós estamos alternando, como é de praxe, e a lista dos inscritos tinha
Adelmir Santana, que cedeu a Mozarildo Cavalcanti.
Então, Senador...
O SR. CÍCERO LUCENA (PSDB – PB) – Questão de ordem, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Pela ordem. Questão de ordem é contra o Regimento,
e nós estamos enquadrados.
O SR. CÍCERO LUCENA (PSDB – PB. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Então, pela ordem,
Presidente. Estou querendo exatamente tratar do Regimento.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Pois sim.
O SR. CÍCERO LUCENA (PSDB – PB) – Nós
precisamos estabelecer regra.
Vários Senadores aqui precisam falar porque vão
viajar, mas não foi estabelecido prazo para que esses
Senadores falem. Então, proponho, mesmo com sacrifício dos que vão iniciar sua fala, que o prazo seja estabelecido, porque, do jeito que nós estamos indo, daqui
a pouco alguém vai pedir para ler este livro na tribuna:
“As Cem Maiores Personalidades da História”.
Então, peço a V. Exª, mesmo sendo o democrata
que V. Exª é, em questão de ordem ou pela ordem, que
seja estabelecido prazo, um sacrifício em benefício dos
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outros que precisam falar e que precisam viajar. Concordo com a necessidade de todos de falar, mas que
haja o respeito aos que estão ainda aqui por falar.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Então nós submetemos ao Plenário, que é soberano.
Um ali, o Roberto, quer a liberdade. Não chegamos
ao consenso.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF.) –
Pode-me deixar por último.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Por último. Pode deixar, mas querem tempo. Eu tenho que ter o espírito da lei, porque Rui Barbosa fez
um discurso nesta Casa de quatro horas. E aqui tem
muitos Rui Barbosa.
Convidamos agora Mozarildo Cavalcanti, que
representa o PTB, Roraima, digniﬁca a classe médica e é um dos maiores líderes da história maçônica
deste País.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Obrigado, Senador Mão Santa, que, como sempre,
dirige brilhantemente a sessão e é sempre gentil com
seus colegas, Srªs e Srs. Senadores, telespectadores
da TV Senado e ouvintes da Rádio Senado, eu quero,
Senador Mão Santa, pegando o gancho de V. Exª, fazer aqui um registro.
Está reunida em Goiânia a 38ª Assembléia da
Confederação da Maçonaria Simbólica do Brasil, que
reúne os Grão-Mestres das grandes Lojas de todos os
Estados do Brasil e do Distrito Federal. Quero, portanto, desejar aos irmãos maçons que estão lá reunidos
que tenham um bom encontro e tirem de lá boas decisões para o Brasil.
Sr. Presidente, quero fazer outro registro. Acho
que todo mundo aqui e quem nos assiste pela TV Senado e ouve pela Rádio Senado tem assistido a uma
propaganda da TIM que insiste em um erro geográﬁco terrível: que você pode ligar do Oiapoque ao Chuí
com a tarifa ‘x’”.
E aí eu ﬁco preocupado, porque deseduca o povo
brasileiro. A TIM, por exemplo, funciona lá em Roraima,
e o ponto extremo do Brasil não é o Oiapoque, é o Monte Caburaí. Então, a TIM está cometendo um equívoco.
Eu mandei um ofício ao Presidente da TIM, fazendo
o meu protesto e anexando um ofício do IBGE que,
mais uma vez, conﬁrma que, do ponto de vista oﬁcial, o
ponto extremo do Brasil é o Monte Caburaí, no Estado
de Roraima, e não o Oiapoque, lá no Amapá.
Também quero fazer um registro, Sr. Presidente,
até para fazer justiça, porque já denunciei aqui a obra
de reforma do Palácio do Planalto. E comecei denunciando porque não tinha placa, que é um requisito que
o próprio Governo Federal exige das obras que têm
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recursos federais. Felizmente colocaram as placas.
Felizmente, acho que ontem ou anteontem, porque eu
só vi ontem, colocaram três placas: uma do Ministério
da Defesa, através do Exército brasileiro, que fez a licitação; a placa da empresa construtora; e a placa do
Governo Federal, que dá o valor e o objeto da obra.
Então, vejam bem: Por que não ﬁzeram isso no
início? Por quê? Foi preciso que eu denunciasse daqui, foi preciso que a revista ISTOÉ fosse mais fundo
e mostrasse várias outras falhas; foi preciso que o jornal Correio Braziliense denunciasse outras tantas falhas numa obra que é de R$78 milhões e que ontem,
a pedido do Presidente Lula, foi aprovado um crédito
suplementar de R$100 milhões. Portanto, uma reforma
do Palácio do Planalto vai sair por quase R$200 milhões. Eu já ﬁz o meu pronunciamento. Estou fazendo
o registro aqui de que colocaram a placa. Eu espero
que o Tribunal de Contas, que está ﬁscalizando a obra,
veja as denúncias de que existe um monte de irregularidades nessa obra.
Mas o objetivo do meu pronunciamento hoje,
Senador Mão Santa, é fazer o registro de mais uma
marcha dos Prefeitos a Brasília. Isso já é um suplício.
Vêm fazer o quê aqui? Pedir recursos, porque lá, no
Município, onde mora o cidadão... Quando você pergunta para algum brasileiro onde ele mora, ele diz: eu
moro no Município tal, na rua tal, do Estado tal. Pois
bem, esses cinco mil, seiscentos e tantos Municípios
do Brasil vivem à míngua. E, agora que o Presidente
Lula resolveu isentar o IPI de certos produtos, o IPI
é uma das fontes que compõem o FPM, o Fundo de
Participação dos Municípios, como compõe o Fundo
de Participação dos Estados. Com isso, quer dizer,
é como se ele estivesse fazendo graça com chapéu
alheio. Mas como é hoje? Essas duas fontes de renda,
somadas, formam o bolo para fazer a repartição. Eu vou
falar só desses dois, porque tem que ter as contribuições, que o dinheiro vai todo para o Governo Federal.
Não é dividido com os Estados. Com exceção da Cide,
todas as outras – a Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido, uma meia dúzia de contribuições, que eu não
tenho agora de cabeça – vão para o Governo Federal.
Mas esses dois, Senador Valter Pereira, o Imposto de
Renda e o IPI, de acordo com a Constituição, ﬁcam
assim divididos, Senador Mão Santa – e V. Exª sabe
muito bem, porque já foi Prefeito e já foi Governador:
52% do que a União, quer dizer, o Governo Federal
arrecada nos Municípios e nos Estados, logicamente,
52% ﬁcam com o Governo Federal.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Seriam 53% constitucionalmente: 22,5% para os Municípios, 21,5% para os Estados e 3% para os Fundos
Constitucionais. Está na Constituição.
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O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR) –
Eu tive o cuidado de levantar com dados atualizados,
Senador Mão Santa: 52% da União, 3% dos Fundos
Constitucionais, 21,5% do FPE, 22,5% do FPM, mais
uma emenda constitucional que corrigiu em 1% o FPM,
porque ﬁcou prejudicado.
Então, isso soma para Estados, Municípios e
Fundos Constitucionais: 48%.
Eu estou apresentando essa proposta. Aliás, já
dei entrada na Mesa a uma proposta de emenda Constitucional, assinada por 33 Senadores, em que se altera esses percentuais. Fica assim: o Governo Federal
ﬁcará com 45% da arrecadação do IPI e Imposto de
Renda; os Fundos Constitucionais de desenvolvimento
regional passam, portanto, de 3% para 4%; o FPE, de
21,5% para 23%; o FMP, o Fundo de Participação dos
Municípios, de 22,5% para 27%, o que é um aumento
de 4,5%. E essa correção que foi feita no FPM continua 1%. Assim, a composição ﬁcará desta maneira:
45% para a União; e 55% para Estados, Municípios e
Fundos Constitucionais.
Isso aqui, se aprovado pelo Senado e pela Câmara, acabará com o suplício dos Prefeitos, acabará
com essa proposital dependência, que o Governo Federal quer, dos Municípios ao Governo Federal, dos
Estados ao Governo Federal. Isso corrige uma distorção da federação, porque esse modelo não permite
realmente que o Brasil seja chamado de República
Federativa. Por quê? Porque ﬁca tudo na mão do Governo Federal.
Então, apresentei essa emenda em homenagem,
inclusive, a esta 12ª Marcha dos Prefeitos aqui, em
Brasília, para que o Senado, ao retornar do recesso,
comece a discuti-la; espero que a aprovemos o mais
rápido possível, com as correções que possam ser
feitas; espero que o Governo não queira obstruir essa
alteração em favor dos Municípios, em favor dos Estados e, portanto, permita uma redução para o Governo
Federal de 52% para 45%; ou seja, de 7% apenas de
redução, o que representará para Estados e Municípios um aumento, portanto, de 7% também. Quer dizer: tira-se 7% do Governo Federal e dá-se 7% para
Estados e Municípios, privilegiando principalmente os
Municípios. E com essa emenda aprovada, nós acabaremos com a humilhação que os Prefeitos têm de
estarem aqui correndo atrás de emendas, de estarem
aqui fazendo marchas para que o Governo Federal
se sensibilize.
Eu espero, até porque aprendi, Senador Mão
Santa, como médico, que não adianta ﬁcar dando paliativos – e é até humilhante você, por exemplo, ter uma
pessoa que, de vez em quando, tem que lhe procurar

para pedir um analgésico. Por que não tratar a doença?
Por que não curar e livrar essa pessoa da dor?
Então, eu acho que se nós ﬁzermos isso, os Municípios não terão que estar aqui, a toda hora, os Prefeitos vindo aqui a toda hora para pedir “a benção” ao
Presidente, “a benção” aos Ministros, e ﬁcarem correndo
nos corredores do Senado e da Câmara para que os
Parlamentares possam botar emendas para compensar a arrecadação pequena que eles têm e cuja fonte
principal, o nome está dizendo, é Fundo de Participação dos Municípios. Eu até acho, particularmente, que
deveria ser maior, mas eu propus 27%.
Portanto, Sr. Presidente Mão Santa, para terminar, ﬁcará, se aprovada a emenda: 45% para a União,
do que é arrecadado com IPI, com Imposto de Renda;
4% para os Fundos Constitucionais; 23% para os Estados; 27% para os Municípios; 1% referente à emenda aprovada, Emenda 55, que corrigiu a distorção, e,
portanto, de maneira muito simples, a União ﬁca com
45% do que é arrecadado, que já é muito, e Estados,
Municípios, Fundos Constitucionais com 55%.
Então, eu deixo registrado aqui, em homenagem
aos Prefeitos, a apresentação desta proposta; que ao
invés de ﬁcarmos nos discursos aqui em defesa dos
Municípios, nós vamos partir para uma ação efetiva
para corrigir essas distorções.
Senador Valter Pereira, ouço V. Exª com muito
prazer.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
V. Exª será atendido na forma do Regimento Interno.
O Sr. Valter Pereira (PMDB – MS) – Senador
Mozarildo, o pronunciamento de V. Exª é da maior seriedade. O que nós estamos discutindo é o princípio da
Federação. Quando o Município tem de vir, com chapéu
nas mãos, pedindo adjutório à União Federal, é porque
está havendo uma distorção e a representação federativa não está se pronunciando. Portanto, acho que é da
maior seriedade o que V. Exª está abordando e a proposta realmente é uma alternativa que o Senado tem
para começar a examinar, tem que se dispor a mudar,
porque precisamos fazer da nossa Federação um fato
real e não uma ﬁcção. Vou abordar, dentro de alguns
instantes, o mesmo tema que V. Exª está enfatizando
e acho que a luta dos Prefeitos vai levar, fatalmente, à
discussão de uma proposta como a apresentada por
V. Exª. Parabéns pelo pronunciamento!
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR) –
Senador Valter Pereira, agradeço pelo aparte de V. Exª,
que é um homem muito preocupado com a questão
federativa, principalmente como conhecedor profundo
da área jurídica.
Nós realmente precisamos sair dessa falsa Federação e entrar numa Federação de fato. Para isso, não

JULHO 2009
32708

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Quarta, Quinta e Sexta-feira 15, 16 e 17 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

há outra fórmula a não ser colocar na mão dos Municípios os recursos necessários para que os Prefeitos
possam exercer direito os seus mandatos, cuidando
principalmente da saúde, da educação, da moradia,
do transporte, da produção.
Encerro, Sr. Presidente, pedindo a V. Exª que seja
transcrito na íntegra o teor da minha emenda constitucional, o quadro, a tabela sobre os valores, bem como
– aí não pode, porque são fotos – o ofício que encaminhei ao Presidente da TIM, para que ele corrija o erro
geográﬁco que está colocando em rede nacional.

Sala das Sessões, em
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Muito obrigado.
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR MOZARILDO CAVALCANTI
EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inseridos nos termos do art. 210, inciso
I e o § 2º, do Regimento Interno.)
Matérias referidas:
Proposta de Emenda à Constituição;
Distribuição da Arrecadação do IPI e do Imposto
de Renda; Ofício nº 248/2009/GSMCAV.

de julho de 2009.
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
V. Exª será atendido na forma do Regimento.
Senador Mozarildo Cavalcanti, V. Exª é uma das
inteligências mais privilegiadas deste Congresso, mas
o art. 59 dos Constituintes divide da seguinte maneira
– tem que somar para dar 100, tem que fechar: 22,5%
para os Municípios. Quando eles ﬁzeram, era pouco,
porque aumentaram os municípios para 5.542. Eu mesmo tive oportunidade de criar 78 novos Municípios no
Estado do Piauí. São 22,5% para o Município, 21,5%
para o Estado e 56... Aí fecha 100.
Mas o que houve é que os Governos garfaram
dos Prefeitos. O “bolo” que os Constituintes sabiamente dividiram, como V. Exª está despertando, isso
é um caso mal resolvido, foi garfado. Eles enganaram
a Constituição criando contribuições e taxas, que não
entram no “bolo”.
Então, V. Exª levanta um tema que vai evitar o
pires na mão, a humilhação dos Prefeitos. Nossos
parabéns!
Convidamos agora, para falar como Líder, o Senador Valter Pereira, que é Vice-Líder. Mas o Líder não estando na Casa, V. Exª é amparado pelo Regimento.
O SR. VALTER PEREIRA (PMDB – MS. Pela
Liderança do PMDB. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srs. Senadores, o Distrito Federal, como
lembrou o ilustre Senador Mozarildo Cavalcanti, abrigou, nesta semana, um sem-número de Prefeitos
que vieram de todos os Estados brasileiros. Foi mais
uma marcha que realizaram para se livrarem de um
centralismo que desequilibra de forma pronunciada a
representação federativa do nosso País.
De fato, o sistema que adotamos é o de uma
União poderosa, de Estados remediados e de Municípios muito fragilizados. Basta atentar para a distribuição
de receitas a que o eminente Senador Mozarildo se
referiu e sobre o qual V. Exª, na Presidência, também
ousou comentar, onde a União, na verdade, açambarca cerca de 60% das receitas geradas. Aqui, quando
falo em receitas, reﬁro-me aos tributos e às contribuições, contribuições que foram um artifício encontrado
para burlar o espírito do legislador constituinte. Com
essa burla, os Estados acabaram abiscoitando cerca
de 25%, restando para os Municípios, para 5.567 Municípios, os 15% restantes.
Para contornar as discrepâncias que os cercam,
os Prefeitos descobriram e deﬂagraram esse processo
de luta que é representado por suas marchas, que já
chegam à 12ª edição. De sorte que, a cada marcha
corresponde uma batalha e cada batalha resulta em
algumas conquistas. Acréscimo no FPM, recomposição
de perdas em consequência de desonerações tributá-
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rias feitas na crise e para enfrentar as sequelas dela e
renegociação previdenciária são as mais recentes.
É bem verdade que o Governo tem sido extremamente comedido em suas concessões. Exemplo dessa
postura foi o tratamento com as dívidas da Previdência.
O Presidente Lula promoveu um ruidoso anúncio do
alongamento do prazo e, com isso, imaginou que tivesse resolvido o problema. Ele chegou a editar a Medida
Provisória nº 457. Ao evento que encerrou a marcha
compareceram o Presidente da República e numerosos Ministros. Sucedeu que essa norma, a norma que
veio da MP nº 457, de que tive a honra de ser Relator,
depois que ela foi relatada também, na Câmara dos
Deputados, pela eminente Deputada Rose de Freitas,
previu uma correção da dívida por meio da taxa Selic,
taxa Selic, além de 1% de juros.
Com esse indexador, Sr. Presidente, os Prefeitos,
na verdade, podem até cair numa armadilha pelo aumento desmesurado que suas dívidas podem provocar
e que pode torná-las impagáveis. Na Câmara Federal,
a Relatora da matéria conseguiu aprovar a substituição
desse fator de correção pela TJLP. Quando assumi a
relatoria aqui no Senado, defendi e consegui manter
a mudança introduzida na Câmara. Lamentavelmente,
inspirado não sei por quem, o Presidente Lula acabou
vetando essa emenda consagrada pelas duas Casas
do Congresso.
Outro mecanismo que o Governo derrubou foi o
encontro de contas entre Prefeituras e a Previdência
Social.
Há um consenso entre Prefeitos que renegociaram
antes suas dívidas. Com a faca no pescoço, confessaram dívidas reais e também encargos fantasiosos. E o
ﬁzeram sob pena de perderem recursos federais, que
sempre são negados àqueles considerados inadimplentes. Se a Previdência tivesse agido com absoluta
regularidade, não teria receio algum do encontro de
contas pedido pelos Prefeitos.
No discurso que o Presidente Lula fez no encerramento dessa 12ª Marcha dos Prefeitos, ele anunciou
algumas tímidas compensações. No caso do encontro
de contas, por exemplo, prometeu autorizá-lo numa
única hipótese: quando a negociação se deu entre
o regime próprio do Município e o regime geral da
Previdência. Sua Excelência, entretanto, silenciou-se
quanto ao reexame dos valores cobrados ao arrepio da
Súmula nº 8, editada pelo Supremo Tribunal Federal.
Por meio dela, a Suprema Corte ﬁxou prazo prescricional de cinco anos para as dívidas tributárias. Mas
o Governo insiste na cobrança indevida, naquilo que,
inclusive, em grande parte, já recebeu.
Outra cobrança irregular que deixou o Presidente
mudo foi o da contribuição previdenciária devida por
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agentes públicos. A Resolução nº 26 do Senado da
República já deﬁniu a situação dos agentes públicos.
São vereadores e prefeitos insuscetíveis de aposentadoria pela Previdência Social. Ora, essa simples circunstância já bastaria para não cobrar e para promover a devolução daquilo que a Previdência já recebeu
indevidamente. Juros e multas exageradas que foram
lançadas indevidamente no momento de negociações
anteriores também foram ignorados, infelizmente, pelo
Presidente da República.
No entanto, é preciso reconhecer que Sua Excelência não deixou os prefeitos no completo desabrigo,
no sereno absoluto. Como experiente sindicalista e habilidoso político, garantiu algumas benesses também:
redução de até 40% nas contrapartidas dos governos
estaduais e municipais nas obras do PAC. Todavia, Sr.
Presidente, esse benefício vai alcançar uma quantidade mínima de Municípios. Em Mato Grosso do Sul,
por exemplo, só três Municípios serão alcançados por
essa benesse do Governo, como foi apontada pela
imprensa: Campo Grande, Corumbá e Dourados. Três
Municípios.
Para as cidades com menos de cinquenta mil
habitantes, o Presidente promoveu a liberação de
R$1 bilhão por intermédio do Programa Minha Casa,
Minha Vida.
Os resultados da 12ª Marcha dos Prefeitos, portanto, não podem ser avaliados como infrutíferos no
todo. O que é preciso é manter a discussão de sua pauta e perseguir o itinerário traçado. Para tanto, o roteiro
de luta dos Prefeitos não se restringe ao Palácio do
Planalto. A Emenda nº 29 e seus objetivos, que está
inserida na luta dos Prefeitos, terá que ser viabilizada
na Câmara dos Deputados. Essa proposta já foi aprovada pelo Senado Federal, por este mesmo Senado que
muitos hoje inquinam de inútil, de contraproducente,
mas aqui se analisarmos o que foi aprovado por este
Plenário vamos ver que as medidas mais importantes
para a sociedade já tiveram a sua tramitação e a sua
aprovação por esta Casa, e um dos exemplos é esse
da Emenda nº 29.
A Câmara terá a última palavra, porque a nossa
parte nós já ﬁzemos. A PEC dos precatórios, que também já foi decidida nesta Casa, igualmente aguarda
deﬁnição da Câmara dos Deputados. E os prefeitos
precisam deﬁnitivamente voltar as suas vistas e dirigir
a sua mobilização agora à outra Casa, a esta Casa
democrática também, que é a Câmara Federal.
Quem pode garantir o encontro de contas e o indexador das dívidas da Previdência, um novo indexador, que seria resgatar a TJLP, que nós já aprovamos
aqui no Senado, é o Congresso Nacional. O Congresso
poderá sim, por quê? Porque é de sua competência

aprovar ou vetar o veto, o veto que o Presidente apôs
na MP, a reparação que a burocracia não deixou o
Presidente fazer. Essa mesma reparação certamente
encontrará guarida no momento em que forem vetados esses vetos apostos à Medida 457, que previa,
portanto, o encontro de contas e um indexador mais
generoso para os prefeitos.
Basta que a Confederação Nacional dos Municípios, por intermédio de seu Presidente, Paulo Ziulkoski,
e as associações estaduais de Municípios continuem
a sua mobilização e direcionem as suas caminhadas,
as suas jornadas, as suas marchas para o Congresso, especialmente neste momento, para a Câmara
dos Deputados.
Acredito que, com essas mobilizações, nós vamos
nos aproximar mais da representação federativa, do
respeito à representação federativa que foi aqui hoje
suscitada pelo eminente Senador que me antecedeu,
Senador Mozarildo Cavalcanti.
No mais, Sr. Presidente, quero cumprir rigorosamente o Regimento quanto ao horário que me foi reservado, para que outros colegas possam subir a esta
tribuna, cumprindo-me apenas agradecer a V. Exª.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
A Presidência comunica às Srªs e aos Srs. Senadores
que está convocada sessão solene conjunta do Congresso Nacional, a realizar-se dia 4 de agosto do corrente, terça-feira, às 9 horas, no plenário da Câmara
dos Deputados, destinada a comemorar o 10º aniversário de criação do Ministério da Defesa.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Em votação o Requerimento nº 923, de 2009, de
autoria do Senador Demóstenes Torres, para a participação de S. Exª na Audiência Pública da Comissão
Temporária destinada a examinar o Projeto de Lei do
Senado nº 156, de 2009 – Reforma do Código de Processo Penal.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Fica concedida a licença solicitada.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Agora vamos chamar um orador inscrito.
O SR. JAYME CAMPOS (DEM – MT) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Pela ordem, o Senador Jayme Campos.
O SR. JAYME CAMPOS (DEM – MT. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero me
inscrever pela Liderança do Democratas.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
V. Exª está inscrito.
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O SR. JAYME CAMPOS (DEM – MT) – Gostaria
de ver a ordem depois. O primeiro orador a ser chamado
agora, pela ordem de inscrição, será o Senador...
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Pela inscrição, está aqui, Jefferson Praia. Depois, um
Líder, pela inscrição.
O SR. JAYME CAMPOS (DEM – MT) – Eu imagino que estou, na ordem de inscrição, como Líder.
Depois do Senador Jefferson Praia, será a vez do Senador Jayme Campos?
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Tínhamos o Cícero Lucena, que não está mais. Cadê
ele? Se ele não estiver... Ele está como terceiro e V.
Exª é o quarto, como Líder. Agora, no meu coração, V.
Exª está na primeira cavidade.
O SR. JAYME CAMPOS (DEM – MT) – Muito
obrigado pela bondade de V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
O Cristovam Buarque pediu para ser o último. Ele leu
a Bíblia hoje: “Os últimos serão os primeiros”.
Convidamos Jefferson Praia, orador inscrito, do
PDT, que representa o grandioso Estado do Amazonas,
e aqui repete as mesmas virtudes, a mesma bravura,
o mesmo estoicismo da ação de Jefferson Péres, que
Deus chamou para o céu do Senado da República.
O SR. JEFFERSON PRAIA (PDT – AM. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Obrigado, Sr. Presidente, pelas palavras de estímulo para a
continuidade dos nossos trabalhos nesta Casa.
Sr. Presidente, amanhã participarei do Simpósio
Internacional sobre Infraestrutura Eletrônica, com participação de tomadores de decisão da Europa, Estados
Unidos e América Latina, que está sendo realizado na
Politécnica da USP, Universidade do Estado de São
Paulo. E lá, Sr. Presidente, destacarei um modelo de
ensino a distância aplicado ao Estado do Amazonas
intitulado Sistema Presencial Mediado por Tecnologia.
Aproveito, Sr. Presidente, algumas informações da
Universidade do Estado do Amazonas, para falar um
pouco deste Sistema.
O Estado do Amazonas possui cerca de 3,5 milhões de habitantes vivendo numa área de 1.570.745
Km², sendo que 2 milhões vivem na cidade de Manaus.
Vale a pena observar que, retirando a população de
Manaus, tem-se uma densidade demográﬁca de apenas um habitante por quilômetro quadrado.
Manaus é uma cidade-estado, com muitos problemas, como qualquer outra cidade do mundo, mas
com alguns bem particulares, como, por exemplo, o
isolamento do restante do País. Por outro lado, os
Municípios do Estado são muito grandes, como, por
exemplo, São Gabriel da Cachoeira, que ocupa uma
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área de 112.000 Km², com uma população, em sua
maioria indígena, de 30 mil habitantes.
Como não possuímos estradas ligando os Municípios, o rio é a principal via de transporte e o barco é
o principal meio de transporte. As cidades distam de
Manaus, em média, 15 dias de barco, no inverno, à
época das chuvas; no verão, como alguns rios perdem
a navegabilidade, somos obrigados a abandonar as
rotas mais curtas para utilizar outras rotas, tornando
a viagem mais longa, em geral, dobrando o tempo de
percurso, de 15 dias para 30.
O problema, Sr. Presidente, a ser enfrentado:
como educar a população do interior do Estado do
Amazonas?
Aqui vamos deixar de lado outras considerações
importantes sobre levar educação para o interior do
Estado. Vamos supor que a educação que vai ser levada proporcionará mais felicidade e prosperidade para
os nossos “caboclos”.
Pelo exposto acima, um grande problema para
disseminar a educação para o interior do Estado é o
tamanho do Estado do Amazonas. Então, para nós, o
ensino a distância não é apenas uma das possibilidades de prover a nossa população com um ensino de
qualidade. É, na verdade, a única opção.
Alguns modelos de ensino a distância foram desenvolvidos no Estado e novos estão sendo propostos.
Aqui vamos apresentar um desses modelos, um modelo
que alcançou muito sucesso. É o Sistema Presencial
Mediado por Tecnologia.
Sr. Presidente, a Universidade do Estado do Amazonas, no ano de 2002, por meio do Programa de Formação e Valorização dos Proﬁssionais de Educação
(Proformar), criou o que hoje é chamado de Sistema
Presencial Mediado por Tecnologia. Nele, a transmissão das aulas é feita em tempo real, via satélite, por
intermédio de televisores, por professores denominados
titulares, para salas de aula remotas, onde em cada
sala há um professor auxiliar denominado assistente,
o que, de certa forma, o diferencia do ensino a distância propriamente dito, uma vez que o ensino não se
torna unidirecional, já que esse professor assistente
também elabora, aplica e corrige atividades didáticas
para os alunos.
Sr. Presidente, o número dos Municípios envolvidos são 13, porque incluímos aí a capital e temos 12
Municípios mais distantes, como, por exemplo, Boca
do Acre, Carauari, Coari, Careiro Castanho, Eirunepé, Humaitá, Lábrea, Manacapuru, Manicoré, Maués,
Presidente Figueiredo e São Gabriel da Cachoeira e,
já falei, a capital Manaus.
As comunidades alcançadas, Sr. Presidente, veja
a importância desse sistema: comunidades indígenas,
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como a comunidade de Uruaha, Yanomami, Bares,
Tikunas e Mura, comunidades do alto rio Negro e comunidades do Purus.
Alguns desaﬁos do curso é a logística para o envio
do material de apoio ao curso, acesso aos Municípios,
tanto no período da vazante quanto de cheia.
Portanto, Sr. Presidente, gostaria, neste momento, de parabenizar a iniciativa, que obteve resultados
positivos, tendo formado alunos nesses Municípios,
ressaltando que, sem esse sistema, esses alunos não
teriam jamais a oportunidade de acesso algum à educação, em razão do difícil acesso às suas respectivas
comunidades.
Além disso, a iniciativa contribui para o desenvolvimento integral do meu Estado, não se concentrando
apenas na Capital, ao mesmo tempo em que também
oferece a ampliação de oferta de mão de obra qualiﬁcada, com geração de oportunidades para que esses
alunos possam também se ﬁxar em suas localidades,
encontrar meios dignos de manutenção, sem ter que
derrubar a ﬂoresta. Mesmo aqueles que decidem emigrar para outras cidades sairão mais bem preparados
para o mercado de trabalho.
Portanto, Sr. Presidente, eu quero ﬁnalizar, parabenizando a Professora Drª Marilene Corrêa, Reitora
da Universidade do Estado do Amazonas, toda a sua
equipe de professores e técnicos que tocam esse projeto fantástico, relacionado à educação à distância do
Estado do Amazonas.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Acabamos de ouvir o Senador Jefferson Praia, que
representa o PDT do grandioso Estado do Amazonas,
enaltecendo o Projeto de Ensino à Distância.
Agora é um Líder, Cícero Lucena. O maior Senador da história democrática de Roma, Cícero, dizia: “O
Senado e o povo de Roma”. E nós podemos dizer – e
aí é Cícero Lucena: ele é um político que é o povo. É
um político que não é de João Pessoa, da Paraíba. O
Nordeste todo deve muito a ele, e o Brasil.
Ele foi extraordinário Prefeito, como também Jayme Campos; o Jayme é o campeão; foi três vezes
Prefeito, e ele foi duas vezes extraordinário Prefeito,
extraordinário vice-Governador. Com grande ﬁdelidade
num momento difícil da história da Paraíba, governou
o Estado com muita maestria, e foi talvez um dos mais
jovens Ministros, escolhido pelas forças políticas do
Nordeste, Ministro da Integração.
E eu trago aqui a voz da gratidão, porque governava o Piauí em uma dessas calamidades e enchentes,
e ele chegou. Mas chegou com dinheiro mesmo, com
recurso. Não foi conversa ﬁada, não; e chorou. Então,
é uma gratidão do povo do Piauí. E, transmitindo essa

gratidão do povo do Piauí, eu tive o privilégio de ir ao
seu Estado e colocar no peito dele, com muita emoção,
a maior Comenda do Piauí, a Grã-Cruz Renascença.
E Cícero Lucena...
O SR. CÍCERO LUCENA (PSDB – PB) – No dia
do meu aniversário.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
...se não for um orador como o outro Cícero, ele é um
realizador talvez bem maior. E Tiago disse: “Fé sem
obra já nasce morta”. E a fé de Cícero é com muita
obra pela sua Paraíba, o Nordeste, o Brasil.
O SR. CÍCERO LUCENA (PSDB – PB. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Obrigado, Presidente.
Embora com pouco tempo, em função dos meus
compromissos, tenho de sair, mas com a paciência
de Jó de aguardar a minha vez, eu quero dizer que,
como V. Exª também, que já foi Prefeito, como Jayme
Campos e tantos outros Senadores aqui que também
tiveram a oportunidade de ser Governador, eu posso
dizer que, neste instante, falo não como Senador, mas
como um Prefeito que está como Senador, para fazer
uma análise, uma reﬂexão sobre um momento do municipalismo brasileiro.
É o terceiro ano que eu estou nesta Casa. Todos
os anos ocorre a Marcha dos Prefeitos. Cada vez mais,
eles se unem para reivindicar, por incrível que pareça,
as mesmas coisas.
E o que é pior, Sr. Presidente, é que, desta vez,
eles estão voltando muito, mas muito decepcionados
com, inclusive, o Presidente da República, que em
outras marchas empolgava, era aclamado, batiam fotograﬁas. E hoje há uma decepção geral, porque chegamos ao cúmulo de ferir a nossa cultura. Quando os
prefeitos pedem um encontro de conta, o Governo veta
e diz que não é para fazer encontro de conta.
Agora, falo como V. Exª: Ô Mão Santa, onde é
que já se viu, no Piauí, alguém dever o outro e querer
só receber a sua parte? Não querer pagar o que deve?
Isso contraria nossa cultura, e é isso que o Governo
Federal está fazendo com os municípios brasileiros.
E o que é pior: está parecendo que está remontando
o tempo histórico dos patrões, quando o trabalhador
trabalhava na roça e chegava nos galpões para se
abastecer. Até a Globo fez uma novela, acho que Seringal, – alguma coisa assim –, onde o trabalhador
trabalhava, trabalhava, mas, quando chegava no ﬁnal
do mês, a conta estava maior do que o salário.
Nós estamos vendo isso – você, que gosta de
tanta história, Senador Mão Santa –, porque as prefeituras, em relação ao INSS, pagam, pagam, pagam
e, cada vez mais, aumenta o débito.
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Eu tenho caminhado pelo interior do meu Estado,
pela minha querida Paraíba, Senador Jayme. E, nesse
ﬁnal de semana – as parcelas do Fundo de Participação são no dia 10, dia 20 e dia 30; a maior parcela é
no dia 10 -, houve Prefeitura da Paraíba, na parcela do
dia 10, cujo saldo ﬁcou negativo, porque a parcela do
ISS foi maior do que o crédito a que ela tinha direito,
crédito esse que, cada vez mais, está sacriﬁcado.
Esta Casa se recorda de que, ainda no mês de
fevereiro, desta tribuna, eu alertava sobre o problema
da crise. O Presidente gosta de usar frases infelizes.
E, entre as frases infelizes dele, ele disse que a crise
chegaria aqui como uma marola. E chegou do tamanho que chegou. E nós alertávamos em fevereiro para
o fato de que o Governo deveria baixar uma medida
provisória – já que ela baixa tantas sem necessidade
-, para garantir aos Prefeitos, às Prefeituras Municipais
deste País... Há mais de três mil Prefeituras em que
mais de 90% da arrecadação é exatamente o Fundo
de Participação do Município. E eu pedia ao Presidente que, na medida provisória, garantisse a todos
os Municípios que, no mínimo, tivessem a mesma receita de 2008.
Como é que você administra sem um caixa mínimo? Como é que você planeja se não tem a certeza
dos recursos que vai poder administrar?
Pois bem, o Governo adotou medidas que, em
tese, foram para ajudar a crise. Arrumou bilhões – eu
falo em bilhões de reais – para salvar os bancos. Não
estou questionando se deveria fazê-lo ou não. Arrumou
bilhões para salvar as montadoras, para emprestar às
montadoras, e reduziu o preço do automóvel às custas
das prefeituras pequenas deste País.
Sou favorável, sim, a diminuir a carga tributária.
Sou favorável, sim, a diminuir o preço do automóvel,
da geladeira, da linha branca. Mas por que o Governo
não tirou essa redução daquela parte da Coﬁns que
é apenas de direito do Governo Federal, da União, e
que não é compartilhada, não é dividida com os Municípios brasileiros, nem com os Estados?
Por isso, Sr. Presidente, ontem nós tivemos uma
reunião com todos os prefeitos paraibanos presentes
aqui nessa Marcha dos Prefeitos. E todos os parlamentares se ﬁzeram presentes, não concomitantemente, mas passando, entrando um, e saindo outro. E
todos encontram a sua justiﬁcativa. Entre os da base
do Governo, por exemplo, houve um que disse que a
culpa era da Câmara e do Senado, que não votavam
as matérias, repetindo, feito um papagaio, o que dizia
o presidente da Marcha dos Prefeitos. Ora, a Câmara
e o Senado não receberam nenhuma medida provisória com urgência a relevância em favor dos municípios
brasileiros.
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Mande, Senhor Presidente; mande para uma
renegociação do INSS, fazendo encontro de conta,
estabelecendo o limite máximo para pagamento das
prefeituras, que eu tenho certeza absoluta que o senhor
terá não só a aprovação, mas o senhor terá a unanimidade dos Parlamentares, da Câmara e do Senado, da
base ou não de aliados, porque estaremos resolvendo
o problema dos Municípios.
Mande, Senhor Presidente!
Mande uma medida provisória, dizendo que, como
o percentual que os Municípios têm hoje é de 21,5%
da arrecadação dos impostos, os Municípios vão ter
também 21% da arrecadação das contribuições sociais.
Mande, Sr. Presidente! Não ﬁque dizendo, em discurso
para a plateia, que a culpa é da Câmara e do Senado.
Mande que nós aprovamos, porque temos de aumentar, sim, a participação dos Estados e dos Municípios
na arrecadação total.
Quando foi criada essa divisão, era porque as
contribuições representavam muito pouco. Para se
ter ideia, o Município tem hoje 22,5% de arrecadação, mas, quando vai para o bolo total, cai para 16%.
Restabeleça os 22% da arrecadação total e mande a
medida provisória, para o senhor ver que terá o apoio
de todos. Repito: nenhum vai se escusar de votar a favor, Senhor Presidente. Isso é mais fácil que fazer um
discurso para enganar e manipular os prefeitos.
Eu disse também, Sr. Presidente, que alguns
Parlamentares da base do Governo acham mais fácil
arrumar uma emenda de R$100 mil, de R$150 mil, de
R$200 mil, de R$300 mil para uma pequena cidade do
interior deste País, achando que ali cumpriram o seu
papel como representante daquele Município. E não
é verdade. Ele não está representando bem, porque,
estando o Município desprovido de receitas, estando o
Município sacriﬁcado ao pagar suas dívidas com correção, com índices superiores à inﬂação – mais caro
do que captar no mercado -, ele está desestruturando
essas cidades, está desestruturando a atual administração e as futuras administrações, como já sacriﬁcou
as do passado.
Então, é importante que os Parlamentares, os
Prefeitos e os munícipes tenham a consciência de
que o que resolve a situação não é uma emenda, que
muitos Parlamentares chegam na cidade e dizem que
estão levando. Ora, se o Município está inadimplente,
se ele não está podendo pagar as taxas de juros da
correção do INSS, se está tendo diﬁculdades burocráticas para não poder fazer convênios, de que adiantou
essa emenda?
É muito melhor dar autonomia aos Municípios, é
muito melhor estruturar os Municípios, porque aí nós
estaremos fazendo o processo democrático verdadei-
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ro, sério e honesto. Falo como um Prefeito que está
como Senador. Muitos desta Casa já o foram e sabem
da importância do Município, sabem que é na porta
do Prefeito, dependendo do tamanho da cidade, que
muitas vezes batem atrás de um caixão de defunto,
atrás de um medicamento, atrás de uma passagem,
de uma ambulância, atrás de uma ajuda de uma cesta
básica para comer.
É fácil estar aqui em Brasília, é simples ir a um
canal de televisão e fazer um discurso para a mídia
nacional. Mas que é do coração? Que é da alma? Que
é do compromisso de melhorar a vida das pessoas?
Por isso, essa Marcha dos Prefeitos tem que ﬁcar registrada.
Infelizmente, nós estamos entrando de recesso, mas espero que todos os Parlamentares, as duas
Casas, se forem para as suas bases, como eu vou,
possam trazer o eco das ruas, o eco da administração
municipal e voltem a ser tema de cobrança de forma
verdadeira.
Quando tiver uma mensagem a favor dos Municípios, passe-a você que é da Base do Governo,
seja do Partido dos Municípios, porque assim você
estará cumprindo com seu dever e o seu papel de
representá-los.
Encerro minhas palavras, Presidente...
O Sr. Jefferson Praia (PDT – AM) – Senador
Cícero Lucena, V. Exª me permite um aparte?
O Sr. Jayme Campos (DEM – MT) – Concedeme um aparte, Senador Cícero?
O SR. CÍCERO LUCENA (PSDB – PB) – Se o
Presidente assim o permitir... (Pausa.)
Concedo um aparte ao Senador Jefferson Praia
e, depois, ao Senador Jayme Campos.
O Sr. Jefferson Praia (PDT – AM) – Muito obrigado, Senador Cícero Lucena. V. Exª aborda um tema
importantíssimo. Tivemos, nesta semana, a XII Marcha
a Brasília em Defesa dos Municípios. Aqui temos, Senador Cícero Lucena, a pauta de reivindicações e a
agenda legislativa. Observamos os pontos. O primeiro
ponto está relacionado à saúde, à regulamentação da
Emenda Constitucional nº 29, para garantia de recursos
e equilíbrio ﬁnanceiro destinados ao custeio das ações
de saúde pública no Brasil. V. Exª já abordou todos esses
temas, toca na questão relacionada à Previdência, aos
precatórios, às licitações. O último tópico é a questão
relacionada à reforma tributária. Neste documento, é
importante destacarmos as reivindicações do movimento municipalista. Portanto, em todos esses tópicos
de luta dos Prefeitos, que fazem de forma justa suas
reivindicações, temos as sugestões, as reivindicações
feitas pelo movimento. Todos estamos engajados nessa
luta. Parabenizo V. Exª pela abordagem desse tema e

coloco-me também à disposição para lutarmos pelos
Municípios do nosso País. Muito obrigado.
O SR. CÍCERO LUCENA (PSDB – PB) – Eu é
que lhe agradeço, Senador Jefferson Praia, por sua
sensibilidade e seu compromisso. Nós, que somos municipalistas, temos a consciência de que o que existe
é o Município. O Estado e a Nação são abstratos.
Concedo um aparte ao Senador Jayme Campos.
O Sr. Jayme Campos (DEM – MT) – Senador
Cícero Lucena, antes de mais nada, quero cumprimentar V. Exª pelo belo pronunciamento na defesa dos
Municípios brasileiros, que, certamente, na sua grande
maioria, vivem hoje com sérias diﬁculdades no que diz
respeito à questão das ﬁnanças. Mas eu, particularmente, defendo a tese de que, urgentemente, nós temos
que discutir um novo pacto federativo para o Brasil, na
medida em que, hoje, a grande concentração de todo
o bolo tributário ﬁca na mão do Governo Federal. E, lamentavelmente, são aqui já contabilizadas 16 marchas
dos prefeitos a Brasília. E, todos os dias, você consegue encontrar centenas e centenas de prefeitos nos
corredores dos Ministérios, aqui no próprio Congresso
Nacional, de pires na mão. São verdadeiros caçadores
de migalhas, sujeitando-se muitas vezes a humilhações
diante de alguns diretores de órgãos, ou de ministros,
que não dão a devida atenção a esses prefeitos. Mas
eu, particularmente, vejo que o Governo Federal tem
que tomar rápidas providências. Por exemplo, alguns
municípios deste Brasil, Senador Cícero Lucena, têm
desembolsado 22% das suas receitas para investimento na saúde. Por que não regulamentar urgentemente a Emenda nº 29, Senador Jefferson Praia, que
vai permitir uma melhor distribuição nos recursos da
saúde para aplicar nos Municípios brasileiros? Onde
realmente reside a problemática deste País? É nas
cidades, nos Municípios brasileiros. A dívida dos municípios comprometida com a Previdência Social é de
R$22 bilhões. Se você atrasar um mês, por acaso, você
não consegue certidão, ou o seu FPM é bloqueado.
É imediatamente, é simultaneamente que tudo isso
acontece. O endividamento tem que ser rediscutido
urgentemente. Lamentavelmente, alguns Municípios
não têm capacidade de conseguir um ﬁnanciamento
para comprar pelo menos um patrol, porque o Estado, ou seja, a Federação abocanha praticamente tudo
aquilo que poderia estar arrecadando. Como V. Exª
aqui mesmo explicitou, Senador Cícero Lucena, há
Municípios lá no seu Estado da Paraíba que ﬁcaram
devendo para o dia 20 ou dia 30, ou seja, a janta deles
já está sendo almoçada. Então, eu imagino que nós
temos que defender aqui, urgentemente, uma política
para os Municípios brasileiros. V. Exª, que foi Prefeito, e
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eu, que tive a primazia de também ser Prefeito por três
mandatos na minha querida cidade de Várzea Grande,
estamos extremamente preocupados com a falta de
respeito, consideração e, acima de tudo, de prioridade
que o Governo Federal tem que ter com os Municípios
brasileiros. Agora o Governo Federal, parece-me, está
tentando encontrar outra maneira, na medida em que
o tão afamado, o decantado tal do PAC, em muitos
Municípios, não tem a contrapartida – só mentira -, e,
não tendo a contrapartida, não sai lá a liberação dos
recursos do Governo Federal. A minha cidade mesmo
está inviabilizada, porque precisa de 20% de contrapartida num projeto de R$160 milhões – ela precisa
de R$32 milhões de desembolso; não vai ter nunca,
Senador Cícero Lucena! -, para liberar os recursos
federais. Portanto, quero cumprimentar V. Exª e dizer
que estamos aqui na trincheira, como certamente V.
Exª e os demais Senadores, sobretudo aqueles que
não são da Base aliada do Governo. E que façamos
aqui uma corrente na defesa de uma política justa em
relação aos Municípios brasileiros. Parabéns, Senador
Cícero Lucena.
O SR. CÍCERO LUCENA (PSDB – PB) – Eu que
agradeço a intervenção de V. Exª, Senador Jayme Campos, até porque, como disse, o senhor também é um
prefeito que está como Senador, como é um governador que está como Senador, pela experiência e pela
sensibilidade que tem, abordando inclusive a preocupação com a estruturação verdadeira dos municípios,
da questão da arrecadação, da problemática da saúde, já que, ontem, por exemplo, o Presidente, em um
encontro, debitou o problema da saúde nas costas do
Governo. Quando, na verdade, sabemos que são os
três entes federativos que têm que dar as mãos para
resolver esse problema. Por exemplo, o problema de
segurança nos Municípios é de responsabilidade do
Estado e da União, mas quem está pagando o preço
é o Município com os seus munícipes.
Concedo com prazer o aparte ao Senador Roberto Cavalcanti
O Sr. Roberto Cavalcanti (Bloco/PRB – PB) –
Senador Cícero Lucena, serei breve porque sei que V.
Exª está de olho no relógio em função de um voo que
tem no inicio da tarde para João Pessoa. Eu gostaria
de me acostar às preocupações de V. Exª, reﬂetir em
conjunto com V. Exª, no sentido de darmos projetos
estruturantes a Paraíba. Na reunião que tivemos junto
aos prefeitos da Paraíba, no início da tarde de ontem,
fomos testemunhas dos anseios daqueles prefeitos.
Pelo menos uma situação estava conﬁgurada, e era
unânime, que eram as diﬁculdades pelas quais todos
passavam. Externar a nossa preocupação no sentido de que não basta redistribuir recursos, não basta
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atender determinados anseios pontuais dos prefeitos. Uma grande preocupação nossa deverá ser com
projetos estruturantes para a Paraíba e para os Municípios, senão, eles vão ﬁcar, tanto a Paraíba como
esses Municípios, permanentemente indigentes. Nós
tivemos ontem o privilégio de assistir à entrevista do
ilustre Senador Jayme Campos, na qual ele falava da
riqueza e da pujança do seu Estado. Eu o assistia, V.
Exª coincidentemente também, cada um em nossas
casas, assistia e hoje cumprimentamos aqui o Senador Jayme Campos. Que beleza é assistir à pujança
econômica do seu Estado, e, no nosso Estado, lamentavelmente, a política historicamente não foi direcionada para o lado econômico. Então, nós temos que
nos unir e fazer com que tenhamos essa visão e fazer
com que os prefeitos, os gestores políticos, os políticos da Paraíba pensem também no lado econômico,
que, só assim, nós vamos ter condições de soerguer
a Paraíba e, em conjunto, soerguermos os Municípios.
Parabenizo V. Exª.
O SR. CÍCERO LUCENA (PSDB – PB) – Agradeço o aparte de V. Exª. Vou até inserir a questão da
Paraíba na pauta. O que V. Exª cita para a Paraíba é
o que nós estamos pedindo para o Brasil como um
todo: a preocupação de estruturar verdadeiramente
os Municípios.
Tenho aqui nas minhas mãos a pauta de reivindicação e a agenda legislativa da Marcha dos Prefeitos,
a que o Senador Jefferson Praia fez referência.
Eu dizia ontem, na reunião com os prefeitos da
Paraíba, que todos os Parlamentares que se reuniram
com eles garantiriam defender isso e que eles ﬁcassem
atentos para ver qual deles ia verdadeiramente cumprir,
quando nas votações, a defesa verdadeira dos Municípios brasileiros e, em particular, da Paraíba.
E aqui, nesta Casa, eu mostro mais uma vez, e
convoco, e peço para que nós possamos nos unir no
sentido de defender os Municípios brasileiros, porque
assim fazendo estaremos tornando o Brasil um País
mais justo, mais humano e mais solidário.
Meu muito obrigado a V. Exª, Presidente Mão
Santa, e aos demais Senadores e Senadoras que me
concederam a oportunidade de aqui falar.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Após brilhante pronunciamento de Cícero Lucena,
advertindo o Governo Federal das diﬁculdades dos Municípios brasileiros, principalmente com suas dívidas
com a Previdência, convidamos para usar a palavra
esse que representa e engrandece esta Casa.
O Parlamento brasileiro sempre foi enriquecido
pelos que fazem rádio, pela imprensa. Raul Brunini,
Vereador, chamava na Rádio Globo, às 21 horas, às
quintas-feiras, e o País todo parava. Raul Brunini apre-
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senta Carlos Werneck Lacerda. Também foi outro que
enriqueceu o Parlamento. Carlos Werneck Lacerda
fez um discurso neste Parlamento de seis horas. Seis
horas na defesa de seu mandato. Era Presidente Juscelino Kubitschek.
Amaral Neto defendia a pena de morte no Brasil e foi o criador do Globo Repórter. E Zambiasi, na
grandeza história do Parlamento, representa todos esses grandes homens que serviram a imprensa. Ele é
do Rio Grande do Sul. Ainda hoje exercita o rádio seu
programa aos sábados. E o Rio Grande do Sul tem
essa riqueza de jornalistas. Todo mundo se lembra da
Cadeia da Liberdade, não é?
O SR. SÉRGIO ZAMBIASI (PTB – RS) – Da
Legalidade.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Da Legalidade, de Leonel Brizola. Zambiasi fez a
sua carreira com o entusiasmo do povo que busca no
jornalista a verdade. Foi Deputado Estadual várias vezes, presidente daquele Poder e, hoje, enriquece este
Senado da República.
O SR. SÉRGIO ZAMBIASI (PTB – RS. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Obrigado, Senador Mão Santa, pela sua manifestação.
Eu tenho a minha origem proﬁssional no rádio, na
imprensa, tenho profundo respeito pela imprensa e
entendo que a imprensa livre, Senador Mão Santa, é
a última trincheira da democracia. Calar a imprensa é
calar a voz do povo. Uma imprensa livre nos ajuda a
aprimorar o Estado de direito, o Estado democrático.
Acho isso extremamente importante. Às vezes, nós
não gostamos de ler uma ou outra publicação, ouvir
um ou outro comentário, mas é próprio da atividade.
Por essa razão, manifesto sempre absoluto respeito
pela atividade proﬁssional dos jornalistas, dos comunicadores, dos apresentadores, pela importância do
seu trabalho na vida de um país.
Temos uma entidade chamada Jornalistas Sem
Fronteiras que são verdadeiros heróis nos quatro cantos do mundo, atuando permanentemente em defesa
exatamente do princípio da liberdade, porque a liberdade de imprensa é a liberdade de todos nós. Agora
mesmo, em Honduras, vemos os golpistas calando algumas emissoras de rádio que não se somaram, não
se associaram ao golpe.
E agora mesmo, na própria Venezuela, que tenta aderir ao Mercosul de forma plena, nós assistimos,
com muito pesar, à ameaça do fechamento de emissoras de rádio, o que é profundamente lamentável. Um
país que preza a liberdade deve garantir a liberdade
de imprensa e a liberdade de manifestação. E é exatamente por ela que nós tomamos conhecimento, por
exemplo, desses casos que nos preocupam, como é o

avanço quase incontrolável da gripe A, Senador Jayme
Campos. Nós estamos lá, no sul, na fronteira com a
Argentina e o Uruguai, e nesses dois países a gripe A
avança num estágio galopante.
No meu Estado, o Rio Grande do Sul, segundo
a Secretaria Estadual da Saúde, já foram conﬁrmados
mais de 150 casos da nova gripe. É um índice pequeno, baixo perto do que acontece logo ali, do outro lado
da fronteira, na Argentina. As informações de hoje dão
conta de que, na Argentina, são cerca de 150 mortos
e mais de 100 mil contaminados.
Hoje, pela manhã, nós tivemos, lamentavelmente,
a notícia da terceira morte por gripe A no Rio Grande
do Sul. Um caminhoneiro morreu, nesta madrugada,
na Santa Casa de Uruguaiana, que ﬁca na fronteira
com a Argentina, junto a Paso de los Libres, na ponte
internacional. É o maior porto seco da América Latina a
cidade de Uruguaiana. Tem uma importância estratégica
para os laços do Mercosul, especialmente para quem
atravessa a Argentina e vai aos portos do Chile.
O Prefeito de Uruguaiana, José Francisco Sanchotene Felice, e o hospital local conﬁrmaram a morte.
Quando ele foi internado no estabelecimento, o
Centro Estadual de Vigilância em Saúde do Rio Grande
do Sul conﬁrmou que ele havia contraído a nova gripe.
Segundo o Prefeito, ele sofreu uma parada cardíaca.
Ele era natural de Itaqui, lá da nossa fronteira também,
e teria contraído o vírus na Argentina.
Essa, como eu comentei, é a terceira morte por
gripe A conﬁrmada no meu Estado, Rio Grande do Sul,
e a quinta no Brasil. Os outros dois casos fatais foram
registrados em São Paulo.
O mais preocupante, Presidente Mão Santa, V.
Exª que é médico, é a informação que acaba de ser
divulgada pela Organização Mundial da Saúde. Segundo matéria que está no site da Zero Hora, “a gripe
A está fora de controle, aﬁrma a Organização Mundial
da Saúde, alertando que não haverá doses de vacina
para toda a população”.
Todos os países precisarão de acesso a vacinas contra a gripe A, pois a pandemia é “incontrolável”, disse uma graduada funcionária da Organização
Mundial da Saúde.
Um grupo de especialistas em vacina concluiu,
depois de reunião recente, que a pandemia da gripe A
é incontrolável e, portanto, todos os países precisam
ter acesso às vacinas”, disse Marie-Paule Kieny, Diretora de Pesquisa de Vacinas da OMS.
Mas a organização faz um alerta: não haverá
vacinas para todos; e 1,8 bilhão de doses já foram adquiridas de forma antecipada, Presidente Mão Santa,
sabe por quem? Pelos países ricos. Eles já se anteci-
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param. Já compraram toda a produção dos laboratórios antecipadamente.
Aqui no Brasil, felizmente, nós temos o Instituto
Butantã, que está com pesquisas avançadas e deverá, logo, logo, garantir a vacina brasileira, e já com um
compromisso, inclusive social, humano, solidário, de
doar 10% da sua produção de vacinas contra o vírus
para a Organização Mundial de Saúde, exatamente
para proteger aqueles que são mais pobres.
No início desta semana, a entidade anunciou
recomendações para produção de vacinas e quem
devem ser os primeiros vacinados. A vacina só ﬁcará
pronta em outubro, mas chegará ao mercado apenas
em dezembro, depois de testes clínicos. Dentro da Organização Mundial de Saúde, o temor é de que chegue
tarde, já que a segunda onda da gripe no hemisfério
norte pode começar com a chegada do inverno naquela região. Por isso, países com recursos, países
ricos já estão negociando com os laboratórios, com as
empresas produtoras.
No caso brasileiro, para tratar do ritmo com que
a doença se expande, os Secretários de Saúde da
Região Sul do País reuniram-se ontem em Porto Alegre. Os Secretários de Saúde de Santa Catarina, Luiz
Eduardo Cherem, do Rio Grande do Sul, Osmar Terra,
e do Paraná, Gilberto Martin, além de diretores de vigilâncias em saúde dos três Estados deram um passo
extremamente importante ontem propondo ao Ministério da Saúde que o Brasil uniﬁque os protocolos da
gripe A com o Uruguai e a Argentina.
Nós ainda estamos enfrentando um problema
muito sério no Mercosul, nós que queremos a integração, nós que trabalhamos no Parlamento do Mercosul
pela integração, ainda encontramos essas barreiras
impressionantes em que um país tem um protocolo
diferente do outro, e muitas vezes uma ambulância
não pode atravessar uma fronteira seca para tratar,
para cuidar de um doente. É algo que, infelizmente, a
burocracia insiste em atrapalhar.
A ideia discutida ontem é de que os três países
utilizem a mesma linguagem para tratar da doença e os
mesmos conceitos de casos conﬁrmados e suspeitos.
De acordo com os Governos da Região Sul, as diferenças nos chamados protocolos estão atrapalhando, por
exemplo, as negociações para o reforço do controle da
nova gripe nas fronteiras com os países vizinhos.
O grupo reunido ontem também vai pedir inclusive o apoio do Ministério Público, para acelerar, junto
ao Governo, os exames laboratoriais. Além disso, vão
pedir mais agilidade na distribuição do Tamiﬂu, antiviral
utilizado no combate à gripe A.
Quanto à demora nos exames, hoje realizados
apenas em três laboratórios, e nenhum lá no Sul, os
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Secretários anunciaram que os laboratórios dos três
Estados podem realizá-los também.
Os Secretários da Saúde decidiram ainda desenvolver uma ação integrada, visando à cobertura de todos os postos de fronteira, e apresentar uma proposta
de uniﬁcação dos protocolos a ser encaminhada aos
Ministros da Saúde da Argentina, do Uruguai e do Paraguai, juntamente com o Brasil.
Em um encontro em Buenos Aires, representantes
dos Ministérios da Saúde do Brasil, Argentina, Chile,
Bolívia, Paraguai e Uruguai avaliaram que é possível
fazer para conter a proliferação do vírus. O Ministro da
Saúde da Argentina, Juan Manzur, disse que existe preocupação entre os países da região sobre as chances
de contar com uma vacina nos próximos tempos, já que
grande parte da produção da vacina já está “comprometida”, em alusão à venda da substância aos países
do hemisfério norte.
O representante brasileiro de Encontro, Eduardo
Hage, Diretor do Departamento de Vigilância Epidemiológica do Ministério da Saúde, garantiu – apesar
do aparecimento de novos casos fatais como esse
de hoje, lá em Uruguaiana, Rio Grande do Sul – que
a gripe A não deve se espalhar no Brasil da mesma
forma como evoluiu na Argentina. E volto a chamar a
atenção, Presidente Mão Santa, para que a Argentina,
com 145 mortes, já é o segundo país no mundo com o
maior número de vítimas fatais por gripe A, perdendo
apenas para os Estados Unidos e ﬁcando na frente
do México, colocando, portanto, as fronteiras do Rio
Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná em estado
de alerta.
Para evitar mais casos, a coordenadora da Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de
Saúde, da cidade de Caxias do Sul, a médica Maria
Ignez Bertelli, sugere que as pessoas utilizem uma
“etiqueta respiratória”. Segundo ela, todos devem se
precaver e sugere algumas medidas bastante simples
que ajudam a proteger contra a doença.
Aproveito exatamente os canais de comunicação
do Senado, rádio e TV, para citar esse elenco simples
de sugestões da Drª Maria Ignez Bertelli:
– Não tossir nem espirrar perto de outras pessoas;
– Usar lenços descartáveis;
– Lavar as mãos com mais freqüência;
– Evitar passar as mãos no nariz, nos
olhos e na boca;
– Arejar bem os ambientes;
– Em caso de atestado médico, permanecer em casa, em isolamento;
– Não mandar crianças com gripe forte
para a escola.
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São sugestões relativamente simples, mas que,
seguramente, dão mais segurança e tranqüilidade
para a população.
Por ﬁm, é justo reconhecer o trabalho do Ministro Temporão à frente da Pasta da Saúde, que, se antecipando aos fatos, quando estourou o problema no
México, imediatamente tomou atitudes aqui.
Por essa razão, vemos o nosso vizinho Argentina
com a pandemia assolando, com mais de cem mil argentinos contaminados, e percebemos o Brasil ainda
resistindo, com uma barreira sanitária adequada, os
Estados de fronteira alertados, trabalhando para que
essa barreira sanitária faça um impedimento contra a
transmissão do vírus para os brasileiros, mesmo com
a nossa extensa fronteira, especialmente lá no Sul,
onde esse problema avança assustadoramente, com
o pequeno Uruguai, que tem uma população menor
do que a da região metropolitana de Porto Alegre, já
tem cerca de 15 vítimas fatais.
Naquelas fronteiras do Sul, o frio é intenso. As
temperaturas, nesta semana, no sul do País estão
muito baixas. As máximas não estão ultrapassando 17
graus. Quer dizer, o momento mais quente do dia, no
sul do País, não ultrapassa 17 graus. Há muita umidade. As noites são gélidas. As noites são de temperaturas negativas, com frio abaixo de zero e, associado a
outras questões, facilitam a fragilidade da saúde das
pessoas.
Eu queria registrar o trabalho da equipe do Ministério da Saúde, do Ministro Temporão à frente da Pasta, que se antecipou aos fatos e determinou inúmeras
medidas emergenciais que foram fundamentais para
minimizar, pelo menos até agora, o avanço da pandemia da gripe “a” ou gripe suína como ela é vulgarmente
chamada aqui no Brasil.
Esse é o registro.
Senador Augusto Botelho.
O Sr. Augusto Botelho (Bloco/PT – RR) – Senador Sérgio Zambiasi, traz V. Exª um assunto que
realmente está preocupando todos os brasileiros. Eu
ﬁz um aparte a V. Exª só para comunicar que com
tristeza soubemos de dois casos conﬁrmados de gripe lá em Roraima, mas com felicidade sabemos que
as pessoas já estão em suas casas. Estão bem, e a
vigilância sanitária epidemiológica está cercando os
familiares, todas as pessoas que tiveram contato com
essas pessoas. Eu gostaria de fazer esse aparte a V.
Exª para parabenizá-lo pelo discurso e também para
parabenizar os trabalhadores da saúde de Roraima,
que estão cumprindo com o seu dever e detectando e
fazendo vigilância ativa nos dois únicos casos de gripe
que apareceram lá e em alguns outros suspeitos. Parabéns a V. Exª pelo discurso e parabéns ao Ministério da

Saúde também. Eu tenho conﬁança de que até agora o
trabalho do Ministério da Saúde, por meio da vigilância
sanitária e epidemiológica, está sendo feito dentro dos
padrões de qualquer serviço de saúde de alto padrão
do mundo. Estão sendo acompanhados os casos que
são detectados, os contatos daquele caso e também
a propaganda, todos que viajam de avião estão vendo
que são distribuídos folhetos nos transportes aéreos,
nos ônibus e nos portos, para que as pessoas ﬁquem
alerta. E aproveito para fazer mais uma argumentação:
uma forma de fazer você evitar gripe é lavar a sua mão
com freqüência antes de levar a sua à boca ou aos
olhos. É uma coisa simples. Pensamos que a gripe só
passa pelo ar, mas a transmissão maior é mediante o
contato manual com as secreções. Parabéns pelo seu
pronunciamento, nobre Senador Sérgio Zambiasi.
O SR. SÉRGIO ZAMBIASI (PTB – RS) – Muito
obrigado, Senador Augusto Botelho, que antes de ser
senador é médico e a palavra do médico sempre tem
um crédito maior.
Para completar, ontem mesmo o Senador Augusto
Botelho chamou aqui o Dr. Dirceu Raposo, Presidente
da Anvisa, que esteve conosco na Comissão de Assuntos Sociais e, abordado sobre a questão, informou que
todos os postos da Anvisa, em toda região de fronteira
e aeroportos, estão trabalhando intensamente, exatamente para contribuir, colaborar, ajudar nessas barreiras
sanitárias que o Brasil está montando para evitar que
a pandemia entre com mais força aqui no Brasil.
Vê-se que todos os esforços estão sendo feitos.
Todos os proﬁssionais da área estão conscientes. Acima de tudo, o Senado, com seus veículos de comunicação, ao permitir que utilizemos este espaço onde
se possa também comentar esse tema, ajuda muito
no que é fundamental num caso desses, que é esclarecimento e informação.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Esse foi o Senador Zambiasi, mostrando suas preocupações com a pandemia da gripe em relação ao
seu Estado, Rio Grande do Sul, em virtude da situação
dos países que limitam aquele Estado.
Convidamos, para usar da palavra como Líder do
DEM, Jayme Campos, que representa o Mato Grosso
e é de uma genética política muito importante naquele
Estado. Além dessa genética, ele próprio é uma das
ﬁguras que enriquece este Senado da República com
a sua liderança e a sua experiência. Foi três vezes
Prefeito e não simplesmente Prefeito, mas extraordinário Prefeito e também governou o Estado. Hoje, é
esse extraordinário Senador da República, que traz
para cá a sua experiência como empresário que de-
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fende a agricultura e a pecuária do seu Estado e do
nosso País.
O SR. JAYME CAMPOS (DEM – MT. Como Líder,
pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Muito obrigado, Senador Mão Santa, Srªs e Srs. Senadores, antes de mais nada, quero agradecer essas
palavras elogiosas, com que bondosas que V. Exª se
refere à minha pessoa. Certamente, eu tenho procurado corresponder, na medida do possível, à procuração
que o povo me deu na última eleição, conferindo-me
quase 65% dos votos dos brasileiros que ali residem.
Então, nada mais justo do que procurarmos fazer nesta Casa, como eu sempre disse, um trabalho operoso,
um trabalho competente, mas, acima de tudo, um trabalho ético, na defesa intransigente da transparência
das ações dos Poderes constituídos deste País, como
também fazendo com que as nossas leis possam atender a maioria da sociedade brasileira.
Todavia, Sr. Presidente, o nosso objetivo maior
nesta tribuna no dia de hoje é falarmos sobre a política do municipalismo neste nosso País. Nesta semana, houve a 12ª Marcha dos Prefeitos, solicitando
uma política mais justa para as nossas comunidades
brasileiras por meio desses Municípios que, lamentavelmente, hoje têm uma política perversa em relação à
melhor distribuição do bolo tributário arrecadado pelo
Governo Federal.
Quero, nesta oportunidade, dizer que se encerra
a 12ª Marcha dos Prefeitos a Brasília em Defesa dos
Municípios.
Eu gostaria de deixar aqui registrado algumas
considerações acerca da fundamental importância dos
temas levantados pelos ilustres Prefeitos e Vereadores reunidos na Capital da República. Desejo, acima
de tudo, deixar consignado perante este Plenário meu
irrestrito apoio às reivindicações do movimento municipalista, na convicção de que representam os mais
legítimos anseios da sociedade brasileira.
Creio que devamos reiniciar nossos trabalhos,
após o breve recesso de julho, conferindo prioridade
absoluta à apreciação de certas matérias, entre as
quais destaco a regulamentação da Emenda nº 29, com
ênfase da deﬁnição de percentuais mínimos para os
recursos a serem aplicados pela União, uma vez que o
ﬁnanciamento da saúde pública atualmente representa uma enorme sobrecarga para os cofres municipais,
chegando a um nível de comprometimento orçamentário da ordem de 22%, em média, o que ameaça tremendamente a qualidade e, sobretudo, a indispensável
continuidade do serviço prestado à população.
Também merece igual atenção desta Casa a
questão referente ao endividamento municipal. Entendemos ser de absoluto interesse público o parce-
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lamento adequado das contribuições previdenciárias
dos Municípios com o Regime Geral da Previdência
Social. Para tanto, devemos aperfeiçoar os termos da
Medida Provisória nº 457, de 2009, de modo a garantirmos a solvência dos entes municipais. Parece-nos
impossível o pagamento da dívida sem o necessário
encontro de contas. Somos a favor da derrubada dos
vetos presidenciais e da estipulação de parâmetros
mais realistas para viabilizar o ﬁm dessa persistente
inadimplência, hoje na casa dos R$22 bilhões.
Da mesma forma, defendemos a aprovação da
PEC nº 351, de 2009, concernente ao pagamento de
precatórios. Os municípios hoje devem mais de vinte
bilhões em precatórios, que precisam ser pagos sem
comprometer a gestão municipal. Por isso, apoiamos
o substitutivo apresentado aqui no Senado pela nobre
Senadora Kátia Abreu, esperando que a Câmara dos
Deputados mantenha seu texto.
Outro ponto, Senador Mão Santa, que merece
especial atenção diz respeito à atualização da Lei de
Licitações. Defendemos, portanto, a aprovação do PLC
nº 32, de 2007, que incorpora novos valores e maior
ﬂexibilidade para utilização dos sistemas de licitação
eletrônica. A nosso ver, é importantíssimo alterar os
procedimentos vigentes, com vistas a proporcionar
maior agilidade e eﬁcácia aos processos licitatórios,
facilitando, assim, as compras e o funcionamento dos
órgãos municipais.
Finalmente, cumpre-nos salientar a urgente necessidade de promovermos uma reforma tributária que
possibilite a repactuação de receitas em percentuais
mais justos. Estamos integralmente solidários às reivindicações da Confederação Nacional dos Municípios neste sentido, principalmente no que se refere à
participação dos Municípios no Confaz, uma vez que
eles são responsáveis por um quarto da arrecadação
do ICMS.
Para não me alongar em outras considerações
igualmente legítimas que têm sido objeto das intensas
discussões havidas nestes últimos dois dias de encontro de prefeitos e vereadores, quero ﬁnalizar estas resumidas observações parabenizando os participantes
da marcha municipalista e reiterando meu compromisso de apoio e de simpatia para com as reivindicações
aqui comentadas, ao tempo que me recoloco ao inteiro
dispor das representações municipais, no sentido de
trabalharmos juntos para o fortalecimento da municipalidade brasileira e de seus justos pleitos, posto que
reﬂetem os elevados anseios sociais sobre os quais se
sustentam as sólidas bases da nossa cidadania.
Apresento, então, uma vez mais, as minhas calorosas congratulações aos senhores prefeitos e vere-
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adores, em mais essa marcha rumo ao pleno desenvolvimento de nossos Municípios.
Concluindo, Sr. Presidente, eu não tenho dúvida
nenhuma de que o Governo Federal tem que discutir
urgentemente um novo pacto federativo para o Brasil.
Não podemos concordar com o fato de que hoje os
Estados e Municípios ﬁcam com apenas 37% de todo
o bolo tributário. Sessenta e dois por cento ou sessenta e três por cento estão concentrados na mão do
Governo Federal. E o mais grave é que mensalmente,
semestralmente ou anualmente, o Governo Federal cria
grandes programas sociais para os Municípios. Todavia, Senador Augusto Botelho, os Municípios precisam
colocar a contrapartida.
Na verdade, o Governo Federal transfere os ônus,
mas não transfere os bônus. Os Municípios estão empobrecendo. Vi há poucos dias o Município de Várzea
Grande, minha cidade, no Mato Grosso, recebendo
por meio do PAC algo em torno de R$160 milhões a
R$170 milhões para investimento em saneamento básico, de vital importância para melhorarmos o IDH e a
qualidade de vida daquela população.
Todavia, o Prefeito me disse que tem que dar
20% de contrapartida. E 20% de contrapartida representam R$32 milhões. Aonde quero chegar? O Município não tem essa contrapartida, até porque já está
engessado com outros compromissos, sobretudo a
dívida da Previdência Social, empréstimos contraídos
do passado. Isso inviabiliza, com certeza, a liberação
desses recursos, porque o Governo Federal não libera
por meio da Caixa Econômica Federal aquilo que está
previsto pelo PAC.
Portanto, parece-me que houve uma manifestação externada pelo Presidente Lula, no dia de ontem,
no sentido de reduzir ou, se possível, acabar com essa
contrapartida. Caso contrário, o tão propagado, difundido, divulgado, comentado, cantado PAC não passará
de uma falácia, ou seja, é mais um instrumento eleitoreiro. E o que queremos é ver na prática aquilo que
está anunciado.
Faço aqui, desta tribuna, uma defesa dos Municípios brasileiros, muitos dos quais estão vivendo em
estado de miséria, sem nenhum compromisso com
aquilo que é fundamental: o serviço público tem que
ser prestado realmente à altura do que o seu povo
precisa. A população hoje tem um serviço público de
péssima qualidade. Ninguém pode desconhecer as
políticas sociais, sobretudo a política de geração de
emprego. A política de saúde pública está em estado
de petição, não melhorou coisa alguma.
Ontem, eu participava de uma reunião da Bancada, juntamente com centenas de Prefeitos do meu
Estado de Mato Grosso, e ali o clamor era tão grande

que eu me sentia pequeno diante do clamor daqueles
Prefeitos que ali solicitavam investimentos, sobretudo
na área da saúde, principalmente no Mato Grosso, Senador Augusto e Senador Mão Santa, que é um Estado de dimensão continental. Para que V. Exªs, que são
dois proﬁssionais da saúde tenham conhecimento, em
determinadas cidades de Mato Grosso, pagando-se a
um médico o salário de R$25 mil por mês, ainda assim
nós não estamos encontrando. Não é uma nem duas
cidades. Em algumas dezenas de cidades de Mato
Grosso, não há um médico, ou seja, não há um proﬁssional da saúde, embora a oferta de salários seja,
até certo ponto, diante dos demais salários de algumas regiões do Brasil, do Sul e do Sudeste, realmente bons: R$25 mil. Ainda assim não se está achando
médico para ir trabalhar em determinados municípios
mato-grossenses.
É grande a minha preocupação em relação a
esse assunto, na medida em que a Federação tem que
liberar com certeza uma melhor participação do bolo
tributário para que esses Municípios tenham condições
de investir na saúde, na educação, na geração de emprego e renda, na melhoria das nossas estradas que
são precárias. Mato Grosso tem 900 mil quilômetros
quadrados. É um Estado gigante, é uma nova fronteira agrícola que surge no Centro-Oeste do Brasil, mas,
hoje, lamentavelmente, como tenho visto, é um Estado
em que não adianta muitas vezes produzir. Para que
V. Exª tenha conhecimento, pelo nosso óleo diesel, no
Mato Grosso, hoje é cobrado, em determinadas regiões, R$2,59. Eu conversava com o Senador Roberto
aqui, o Senador Cícero, parece-me que, na Paraíba,
é R$1,29 ou R$1,59, não é isso? Quase R$2,00. No
Mato Grosso, é 30% mais caro na região Noroeste,
na região Norte.
Então, o Município não tem dinheiro nem para
comprar diesel para pôr nas máquinas, nos caminhões,
para patrolar a estrada para transportar nossa produção. Muitas vezes está-se trocando um saco de milho
por um fardo de açúcar. Tenho acompanhado e visto
e ﬁco triste, porque, lamentavelmente, os Municípios
estão impossibilitados, pois estão engessados desses
investimentos que necessariamente fazem com que o
povo possa viver mais feliz.
Encerro minha fala aqui agradecendo a oportunidade. Espero que, na reabertura deste recesso,
possamos ter a Casa mais tranquila e, acima de tudo,
trabalhando em prol do povo brasileiro.
Muito obrigado, Senador Mão Santa.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Este é o Senado da República. Acabamos de ouvir
um pronunciamento que traduz a grandeza deste Senado. Este homem mostrou muita sabedoria, muita
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experiência. A função do Senado é ser a luz para o
Executivo. Pedro II, que dirigiu este País 49 anos, tinha a humildade de vir ao Senado. Deixava a coroa e
o cetro e se sentava para aprender. Então aqui, quer
queira quer não o nosso Presidente Luiz Inácio, é essa
fonte de sabedoria.
Eu estou encantado com o pronunciamento de
V. Exª, que foi de uma clareza chocante. Acabou de
dizer que o Presidente ﬁca com 63% ou 64% de toda
a receita, um agente político, enquanto 5.540 Prefeitos
e 27 Governadores dos Estados ﬁcam com 34%.
Então, V. Exª traz esse quadro gritante, mostrando
que nós temos que voltar a obedecer a nossa Constituição que não reza assim. Ela, no seu art. 159, reza
que todas as riquezas do País deverão ser divididas:
22,5% para os prefeitos, 21,5% para os governadores,
3% para fundos constitucionais e 53% para o Presidente da República. E ele garfa dos prefeitos e dos
governadores e, já numa fome imensa, ﬁca com mais
de 64% dos recursos.
Grande Senador municipalista Jayme Campos
– ninguém tem mais experiência que ele, ele foi três
vezes prefeito e uma vez governador do Estado.
Então o Luiz Inácio, nosso querido Presidente,
tem que aprender com o General Oregon. Está inscrita
no palácio do México aquela frase dele: Eu preﬁro a
verdade trazida pelo adversário à mentira e ao engodo
de um aliado – de um aloprado.
V. Exª trouxe a verdade à Nação. Os nossos
cumprimentos.
Convidamos para usar da palavra o Senador Roberto Cavalcanti. Ele representa o PRB, o Partido do
Vice-Presidente da República e o Estado da Paraíba.
O SR. ROBERTO CAVALCANTI (Bloco/PRB –
PB. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, no
próximo dia 20 de julho, completam-se dois anos de
falecimento de um dos homens públicos mais notáveis
que este País já conheceu. Reﬁro-me ao ex-Prefeito,
ex-Governador, ex-Ministro, ex-Deputado, ex-Senador,
ex-Presidente do Congresso Nacional, Antonio Carlos
Magalhães.
Dia 20 de julho, Dia do Amigo. Por que falar hoje,
dia 16? Porque, na próxima semana, esta Casa estará
em recesso e, segunda-feira, dia 20, não poderemos
homenageá-lo desta tribuna.
A própria referência aos inúmeros cargos públicos já ocupados por Antonio Carlos nos fornece uma
pista clara sobre o perﬁl do homem e do político que
ﬁcou conhecido por uma sigla: ACM.
Em cinquenta anos de vida pública, sempre exerceu o poder ou dele esteve muito próximo.
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Dotado de uma maneira de ser sui generis, a legenda ACM não admitia meios termos. Era amado pelos que o admiravam e odiado pelos seus adversários.
Dono de um estilo personalíssimo, sabia ser amável e
terno com os mais queridos – e com ele sempre tive,
de forma pessoal e parlamentar, as maiores atenções
e carinho –, mas sabia também ser implacável com os
adversários.
Essa dicotomia rendeu-lhe os apelidos de Toninho
Malvadeza e Toninho Ternura, ambos dos quais muito
o orgulhavam. Desde a primeira eleição, em 1954, o
Deputado Estadual, em sua querida Bahia, até o ﬁnal
da sua vida como Senador da República, foi um dos
homens mais poderosos.
Quem não se lembra da célebre frase “Reunião
em que eu não vou, não vale”, tão utilizada por ACM
quando estava no auge do poder.
Mas quero falar desta tribuna não como político
que sou, nunca fui seu correligionário, nunca pertencemos ao mesmo partido e, sim, como amigo, admirador,
empresário e cidadão. Assim, contextualizado, não poderia deixar de aﬁrmar que todo o poder que Antonio
Carlos teve derivou de uma das suas muitas qualidades,
a inquestionável competência administrativa.
Esse atributo, somado ao seu imensurável amor
pela Bahia, levou àquele Estado desenvolvimento e
progresso, tornando impossível não distinguir entre
uma Bahia antes de ACM e a Bahia depois de ACM.
É invejável a maneira como Antonio Carlos administrava. Quando foi Prefeito de Salvador, comandou a maior modernização que a capital baiana já
teve notícia.
Transformou uma cidade estrangulada pelos morros e pelas ruas estreitas numa capital moderna, dotada
de inúmeras avenidas e de trânsito rápido. Foi eleito
o prefeito do século. Nas três vezes em que governou
a Bahia, guindou o Estado à posição de um dos mais
modernos e pujantes no Brasil, o mais moderno e pujante de todo o Nordeste. Se hoje a Bahia é um Estado
industrializado e modelo de organização administrativa,
isso se deve a ACM, político e administrador que teve
como marca cercar-se dos técnicos mais competentes e capacitados.
Nesta singela homenagem à memória desse
homem público brilhante, não poderia deixar de fazer
uma conﬁssão: sinto inveja, mas uma inveja positiva,
da maneira como Antonio Carlos administrava. Não
tenho dúvida em aﬁrmar: cuidava do setor público
com um tino de empresário, qualidade muito rara na
maioria dos políticos.
A verdade é que ACM utilizou todo o fabuloso
poder que deteve em suas mãos em favor da Bahia,
convertendo-o em progresso e desenvolvimento para
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os baianos, num desempenho sem paralelo na história
da política brasileira. Que cidadão, que empresário, que
eleitor, quem não gostaria de ter um operador político
desse calibre trabalhando em prol dos interesses da
sua comunidade e do seu Estado?
Defendeu a Bahia e defendeu o Congresso. Como
Presidente desta Casa, levou às últimas consequências a independência e altivez do Parlamento. E, em
suas próprias palavras, “jamais admitiu que alguém
colocasse o Legislativo de joelhos”.
Que lição, para muitos de nós, que muitas vezes
não defendemos esta Casa como deveríamos, diante
da desonra que alguns insistem em lhe impingir. Se
Antonio Carlos fosse vivo, jamais estaríamos passando por uma situação tão vexaminosa, e que Srªs
Senadoras, Srs. Senadores e funcionários, indistintamente, são jogados na vala comum do descrédito
público, condenados por antecipação pelos pecados
cometidos por poucos.
Neste dia em que rendo esta homenagem a meu
amigo Antonio Carlos Magalhães aproveito para manifestar a minha indignação contra o verdadeiro bombardeio por que vem passando o Senado Federal.
O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – Senador Roberto Cavalcanti.
O SR. ROBERTO CAVALCANTI (Bloco/PRB –
PB) – Pois não, Senador Mão Santa. É um privilégio
receber um aparte de V. Exª.
O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – Senador Roberto
Cavalcanti, V. Exª foi muito feliz quando buscou prestar
uma homenagem a Antonio Carlos Magalhães. Antonio
Carlos Magalhães, cuja vida V. Exª citou, traduziu-se
em uma sigla. Poucos homens públicos conseguem
isso. Eu me lembro de Juscelino Kubitschek, JK. E
mostrando como a política é tortuosa, confusa, ingrata, Juscelino Kubistchek foi sacado bem daqui. Ele representava Goiás. Era Senador. Humilhado, cassado e
hoje é exaltado. Sem dúvida nenhuma, o maior estadista da história do Brasil. Antonio Carlos Magalhães,
também essa tortuosidade. E podemos dizer que Deus
fez o mundo, mas quem embelezou a Bahia, administrativamente, foi o Antonio Carlos Magalhães, como
prefeito, Governador do Estado três vezes, extraordinário Ministro das Comunicações e depois Senador da
República. Ele dá o perﬁl do que é este Senado. Aliás,
ele foi muito bem lembrado. Augusto Botelho, Ulysses
dizia que faltando a coragem, faltam todas as virtudes.
O “senhor coragem” era Antonio Carlos Magalhães.
Isso quer dizer o seguinte, que é muito bom para que
entendam o que é o Senado da República. O Senado
da República é fazer leis boas e justas. Eu quero dizer
que a lei do fundo para a pobreza, que garante a Bolsa
Escola hoje, a Bolsa Família, que garante a populari-

dade do Luiz Inácio, mesmo sem os corretivos devidos
e responsáveis de quem tem visão de futuro. O fundo
da pobreza foi uma lei de Antonio Carlos Magalhães.
Mas a sua bravura tem que ser entendida e compreendida como nós, quer queiram ou não. Os Poderes
Executivo, Legislativo e Judiciário. Isso é para um olhar
para o outro, um controlar o outro e um ﬁscalizar o outro. O Poder Executivo é muito forte, tem o dinheiro. O
Poder Judiciário é punitivo, a toga. Esse homem teve
mais coragem do que nós. Esse homem engrandece
o Senado da República e torna este um dos melhores
Parlamentos da história do mundo. Está aí Rui Barbosa
e estamos aqui nós. Esteve aqui Antonio Carlos Magalhães. Esse homem – atentai bem! – fez uma CPI
contra o Judiciário. Há muita gente aí apavorada com
uma CPIzinha contra a Petrobras. Tem que fazer. Está
aí o João Pedro. Tem que fazer. Tem que fazer. Tem
que fazer. Este Senado engrandeceu-se por Antonio
Carlos Magalhães, quando ele fez a CPI da Justiça. A
justiça é uma inspiração divina. “Bem-aventurados os
que têm fome e sede de justiça.” É Cristo discursando.
É Deus entregando a Lei para Moisés. É inspiração divina, mas é feita por homens, homens fracos, homens
corruptos, homens malandros. Está cheio deles aí. E
Antonio Carlos Magalhães os desmascarou. Fez uma
CPI. Muitos são aproveitadores. Muitos são politiqueiros
que estão sendo nomeados ao bel-prazer, pela porta
larga da política. Doentes da política estão lá. Antonio
Carlos Magalhães fez a CPI da Justiça. Eles nos amedrontam, eles nos cassam, eles punem, eles multam.
Não é? A imprensa tem um medo doido. Eu vejo falar
daqui, mas não... Mas o Antonio Carlos aguentou, viu,
João Pedro? Ai ele mostrou os “lalaus da vida”, o superfaturamento dos prédios da Justiça, dos “lalaus...
Então, essa grandeza... Ele era e eu estou aqui sabe
porque? Eu sou médico, eu exerci mais do que ele a
medicina. Ele se formou em medicina, mas era apaixonado pela política lá no Rio de Janeiro. Ficava aí nas
galerias, entrou na política cedo e não exerceu como
eu. E eu estou aqui no lugar que ele estava no último
contato que eu tive com ele. Viu, João Pedro? Ele estava sentado aqui e eu bem aqui do lado. Eu não sei
como... Depois eu disse: “Eu ﬁz uma besteira”. Eu disse:
“Antonio Carlos Magalhães, eu estou acompanhando
tua doença. Tu não foi médico como eu, não. Eu que
sou aqui o Mão Santa. Tu exerceu logo na política... “
Ele entrou, eu exerci a medicina mesmo, numa Santa
Casa. “Antonio Carlos, eu estou acompanhando a sua
doença”. Ele tinha acabado de dar... Nos corredores,
caído, foi para São Paulo. E eu, lendo no jornal, vi que
ele tinha uma insuﬁciência cardíaca. Teve um edema
agudo de pulmão, que é uma complicação, digitalizada. Rapaz eu li ali, acompanhei no jornal. “Você vol-
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tou?” Insuﬁciência cardíaca... “Antonio Carlos, tu ta é
lascado. Muda de vida que tu não pode aguentar. Tu
não pode nem subir essa escadinha”. Ele falou: “Mas
Mão Santa...” Aí fez outras perguntas sobre o que ele
podia fazer. Ele era um animal, vamos dizer, com muita
testosterona. Andou fazendo pergunta: “Mas Mão Santa...” Eu disse: “Tu não podes nem subir essa escada,
Antonio Carlos. Tu tens de levar uma vida, se quiseres,
mais amena, se entregar, ﬁca aqui, deixe disso”. Ele
não se controlava: ele subia aí, disputava, contestava e representava. Augusto Botelho, ele contestando:
“Não, não, eu estou bem”. Eu falei: “Tu não estás bem
nada, Antonio Carlos. Eu estou vendo. Eu acompanhei.
Tu tiveste edema agudo de pulmão. Isso não ﬁca bem.
Tu estás compensado aí”. O Augusto Botelho está entendendo. Aí ele disse: “Não, eu estou bem”. Eu disse:
“Não é, rapaz. Tu vais te lascar”. Eu me baixei – olha,
se um fotógrafo me visse... – para provar e levantei as
calças dele. Ele aqui e eu bem ali. Eu meti o dedo nas
pernas estavam inchadas. É o que nós chamamos de
Sinal do Godet ou de Cacifo. Eu disse: “Tu estás lascado, todo inchado. Tu estás bom nada”. Mas o homem
não via aquilo, não. Ele queria viver intensamente, autenticamente. E subia aí e foi ligeiro... Então, eu quero
dar esse relato. Atentai bem! Essa democracia só tem
razão se for um Poder para peitar o outro. Aqui, temos
de ﬁscalizar o Executivo, temos de ﬁscalizar o Judiciário. O povo não pode. Nós podemos. Ele pôde, ele fez
uma CPI, talvez a mais benéﬁca. Não adianta, não. A
Justiça, aquela sobre a qual Aristóteles disse que a
coroa da Justiça brilhe mais que as coroas dos reis,
que a coroa da Justiça esteja mais alta do que a... Mas
a Justiça é feita por homens, fracos, corruptos, alguns
malandros e que se acobertam com a toga. Ele teve a
coragem e mostrou essa força. CPI é um instrumento de ﬁscalização e tem de haver. Quantas vierem eu
assino. Assino até para mim mesmo. V. Exª faz uma
homenagem a um homem de coragem. Ulysses era
o Sr. Diretas. Não foi? Permitindo o que Ulysses disse, quero dizer que Antonio Carlos Magalhães ﬁca na
história não como ACM, mas como o Sr. Coragem da
democracia brasileira.
O SR. ROBERTO CAVALCANTI (Bloco/PRB –
PB) – Eu gostaria de agradecer pelo aparte de V. Exª
e reforçar dizendo que, na história que conheço, além
de JK, lembro JFK, John Fitzgerald Kennedy, que foi
Presidente dos Estados Unidos e perdeu a vida exatamente em defesa de determinados temas que, na
época, eram considerados tabus.
Esta é a Casa da República, em que trabalha
gente honesta e dedicada, que não pode ser condenada sumariamente à ignomínia. É preciso separar o
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joio do trigo e punir severamente os culpados, coisa
que já vem acontecendo.
Ao incrível político e administrador Antonio Carlos Magalhães, minha mais profunda reverência. A reverência de alguém que aprendeu a admirá-lo como
amigo e como exemplo de competência nos inúmeros
cargos que ocupou em nada menos do que 53 anos
de vida pública.
Bem sei quanta falta Antonio Carlos Magalhães
faz à sua família, tão bem representada nesta Casa
pelo Senador Antonio Carlos Júnior, seu ﬁlho e suplente. Bem sei do quanto se ressente a Bahia, belíssimo Estado, que deve a ACM sua modernização
econômica e administrativa, assim como o bem-estar
social experimentado por seu povo. Mas ACM faz falta
mesmo é ao Brasil.
Eu gostaria de agradecer e de dizer que tenho
certeza de que, se esta Casa estivesse lotada, nós
teríamos tido o privilégio de ser aparteados por dezenas de Senadores que foram colegas do Senador Antonio Carlos Magalhães e acompanharam a trajetória
de ACM tanto aqui no Senado como na vida pública
brasileira de uma forma geral.
Meu muito obrigado, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Roberto Cavalcanti, o Sr. Mão Santa, 3º Secretário, deixa a
cadeira da Presidência, que é ocupada pelo
Sr. Augusto Botelho.
O SR. PRESIDENTE (Augusto Botelho. Bloco/
PT – RR) – Senador Roberto Cavalcanti, infelizmente,
o Regimento não permite que eu faça aparte a V. Exª,
mas eu gostaria de pedir a autorização de V. Exª para
me solidarizar com o seu discurso e dizer que gostaria de ter feito um discurso semelhante ao seu sobre
o Senador Antonio Carlos Magalhães.
Eu convivi bastante com ele aqui, vários anos,
aprendi muita coisa com ele e vi que ele era um homem
de coragem e de ﬁrmeza nas suas atitudes, que ele era
o ACM mesmo, como todo mundo prega no Brasil.
O SR. ROBERTO CAVALCANTI (Bloco/PRB –
PB) – Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Augusto Botelho. Bloco/
PT – RR) – Com a palavra o Senador João Pedro, por
permuta com o Senador Mão Santa. Depois, ele vai
assumir a Presidência.
Com a palavra, o Senador João Pedro, do PT
do Amazonas.
O SR. JOÃO PEDRO (Bloco/PT – AM. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, eu quero,
em primeiro lugar, agradecer a permuta com o Sena-
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dor Mão Santa, membro da Mesa, Senador desse belo
Estado da nossa Federação que é o Piauí.
Sr. Presidente, acabo de deixar o evento de abertura do 51º Congresso da União Nacional dos Estudantes (UNE). Estavam presentes, na abertura do
Congresso, 4.600 delegados do Brasil. A juventude
das universidades públicas, das universidades estaduais públicas, das universidades particulares, os
estudantes do ProUni, os 27 Estados do Brasil estão
representados pelas delegações que estão em Brasília. É o 51º Congresso da União Nacional dos Estudantes, a velha UNE ou a nova UNE, União Nacional
dos Estudantes.
A UNE é uma entidade que surgiu ali no ﬁnal dos
anos 30 e faz parte da história do Brasil. Nós não podemos contar a história do nosso Pais sem a história
da União Nacional dos Estudantes.
A Presidente da União Nacional dos Estudantes
acabou de fazer um discurso belíssimo, histórico do
congresso. Eu tenho aqui a revista da UNE, por sinal,
muito bonita, que retrata uma caravana da UNE sobre
saúde, educação e cultura. A Presidente Lúcia Stumpf
fez um discurso na abertura, onde estavam presentes vários Ministros do nosso Governo, o Presidente
Luiz Inácio Lula da Silva, a Ministra Dilma Rousseff,
da Casa Civil, o Ministro Orlando Silva, dos Esportes.
Enﬁm, estavam presentes vários Ministros, como também o Secretário-Geral da Presidência da República,
Luiz Dulci.
Um encontro bonito, porque a UNE consegue,
Sr. Presidente, ao longo dessas décadas de história,
marcar sua atuação em defesa da cultura, em defesa
da melhoria do ensino, mas em defesa fundamentalmente do ensino público e gratuito. Essa é a história da
UNE. A UNE enfrentou momentos difíceis da política
nacional. Por exemplo, defendeu as liberdades democráticas contra a ditadura militar instalada no início dos
anos 60, aqui no Brasil.
E a Presidente falava da UNE em defesa da democracia, em defesa das liberdades, em defesa da
universidade pública gratuita, em defesa da Amazônia,
em defesa da cultura nacional.
Sr. Presidente Augusto Botelho, como médico e
aluno das nossas universidades, com certeza, V. Exª
viu a UNE, sentiu a UNE, participou, viu esse momento dramático da UNE quando do golpe militar e
imediatamente o incêndio, lá no Aterro do Flamengo
132, do prédio da UNE. V. Exª está dizendo que viu
o prédio da UNE sendo queimado. Que brutalidade,
que violência!
Mas a Presidente da União Nacional dos Estudantes, a estudante Lúcia Stumpf, lembrou os trinta
anos da construção da UNE em Salvador, maio de

1979. Eu estava entrando na Universidade Federal do
Amazonas, no curso de Agronomia. E fui, ao lado de
mais dezoito alunos, delegado para o congresso de
reconstrução da UNE. Estou colocando essa passagem, estou colocando esse fato no discurso porque a
Presidente da UNE agora fez um discurso lembrando
os trinta anos de reconstrução da União Nacional dos
Estudantes. E eu estava ali, junto com Carlos Sardinha; junto com Conceição Derzi, hoje professora da
Universidade Federal do Amazonas; junto com João
Tomé, ﬁlho do ex-Senador e ex-Governador Gilberto
Mestrinho; enﬁm, com tantos companheiros ali, no ﬁnal dos anos 70.
Isso era 1979, eu tinha acabado de ingressar
na Universidade Federal do Amazonas, no curso de
Agronomia, e já entrei participando, ainda com certa
timidez, no movimento estudantil. Saí delegado pelo
curso de Agronomia, junto com Francisco Braga, um
delegado do curso de Agronomia – nós éramos os dois
delegados –, e fomos para Salvador. Foram três dias
de muita tensão. Ali era o 31º Congresso da União Nacional dos Estudantes. Em 1979, muitos dos líderes da
União Nacional dos Estudantes estavam presos. Teotônio Vilela estava visitando os presídios, os cárceres,
falando de anistia ampla, geral e irrestrita. Aqui, neste
Congresso, Senador, membro do Senado da República, ele visitando os presos políticos e líderes da União
Nacional dos Estudantes. Outros líderes da União Nacional dos Estudantes estavam no exílio!
Eu quero, neste discurso, congratular-me com o
51º Congresso da UNE e lembrar fatos históricos de
trinta anos atrás que fazem parte da história juventude brasileira, da juventude universitária brasileira, do
Brasil e da UNE, entidade que nunca se calou.
Ali, em 1979, ela enfrentava a ditadura. Fez o seu
31º Congresso. Era um processo ainda muito difícil. Só
a teimosia da UNE, só a coragem da UNE, só a irreverência da UNE poderiam enfrentar aquela conjuntura
tão difícil de 1979, de 1980.
A UNE atravessa a história, faz esse congresso
magníﬁco. Meu desejo é que a juventude universitária
do Brasil realize o congresso, e que aponte proposituras importantes para o Brasil.
A UNE fez a abertura com a presença do Presidente Lula. E um fato me chamou a atenção: a autonomia da instituição, a relação respeitosa com o
Presidente, com o Estado brasileiro, apesar de ela
resguardar a sua autonomia. Isso é muito importante,
porque nós vivemos, nós estamos experimentando um
período de democracia, uma postura diferenciada do
Estado brasileiro.
O ProUni é uma porta para que os excluídos do
Brasil, os negros, os índios, os pobres, possam entrar

JULHO 2009
32732

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Quarta, Quinta e Sexta-feira 15, 16 e 17 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

nas universidades particulares. Isso é uma política de
Estado!
Quando eu vejo a sociedade civil, o Exército buscando os corpos dos guerrilheiros do Araguaia, isso
é muito novo no Brasil. Isto é uma relação do Estado
democrático de direito: investigar, buscar e fazer uma
tentativa. Espero que, da tentativa, possamos materializar o encontro dos corpos desaparecidos naquele
momento duro da vida política do Brasil – de 1972 a
1975 –, quando militantes do PCdoB foram para o meio
da selva, lá na Floresta Amazônica, lutar por liberdade,
lutar por democracia.
Quando vejo, isso é novo no Brasil, Senador Augusto Botelho. E eu espero, com relação à autonomia
da UNE, que não só o nosso Governo, mas os próximos também possam ter uma relação verdadeira com a
História do Brasil, respeitando a autonomia das instituições, das organizações, dos trabalhadores rurais, dos
servidores públicos, da UNE – essa entidade que vem
fazendo história no Brasil, a própria história politizada,
organizada da juventude universitária do Brasil.
Então, Sr. Presidente, houve a abertura no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, esse outro
homem recente da nossa história que lutou por democracia. O Senador Mão Santa sempre se lembra,
em suas falas, de Ulysses. E a UNE sai pelas ruas,
pelas avenidas – Brasília não combina com rua, não
é? Mas os estudantes acabam de sair do Centro de
Convenções Ulysses Guimarães, fazendo uma marcha, uma manifestação em defesa de um novo marco
regulatório para o pré-sal.
Veja que a UNE tem essa característica histórica. Além de tratar a universidade, o ensino público,
o laboratório, a pesquisa, o ensino, a cultura, a UNE
tem essa capacidade de pensar nacionalmente. E eles
estão caminhando, defendendo, nessa caminhada,
e esse é o simbolismo, a Petrobras, mas o pré-sal,
o marco regulatório do pré-sal, essa riqueza que é
resultado da pesquisa, da dedicação dessa empresa
que é a Petrobras.
Eu espero – e o Governo articula – uma proposta para trabalhar a riqueza do pré-sal. Eu mesmo
apresentei aqui um projeto de lei no sentido de trabalhar os royalties do pré-sal. Não quero entrar no que
temos hoje de petróleo, mas isso que está ainda lá, a
sete mil metros de profundidade, eu espero que essa
riqueza que está na costa brasileira possa chegar lá
em Rio Branco, em Roraima, em Boa Vista; que possa
a riqueza do pré-sal chegar lá nas cidades do Piauí,
na Amazônia, no meu Estado.
Nós precisamos ter o entendimento de que a riqueza do pré-sal, a sete mil metros de profundidade,
seja distribuída, principalmente com os mais pobres,
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com as regiões que precisam trabalhar, aplicar a riqueza nacional. A nossa Constituição é clara: esse é
um bem que pertence à União. A União somos nós. A
União são os Municípios pequenos, médios do interior
deste Brasil grande. Eu espero, Presidente Augusto
Botelho, que a riqueza do pré-sal possa ser discutida
com a sociedade.
Eu apresentei aqui um projeto de lei. Nós, Senadores, precisamos reﬂetir sobre essa riqueza. E como
esse bem pode servir verdadeiramente para diminuir
as distâncias sociais, regionais, econômicas? O présal deve atender, evidentemente, as demandas do
Brasil econômico, dos seus parques industriais, da
dinâmica da nossa economia, mas o pré-sal precisa
chegar aos bancos escolares, às escolas, aos laboratórios das nossas universidades. O pré-sal, essa
riqueza precisa ter uma destinação estratégica para
diminuirmos a pobreza no Brasil, para diminuirmos as
injustiças no Brasil, para diminuirmos as indiferenças
e até mesmo o preconceito com regiões importantes
do nosso País.
Sr. Presidente, eu ﬁnalizo aqui, agradecendo,
mais uma vez, a permuta com o Senador Mão Santa,
e quero parabenizar a União Nacional dos Estudantes,
que faz em Brasília, com a presença de milhares de
jovens, inclusive do meu Estado – tive oportunidade
de conversar com a delegação do Amazonas –, o 51º
Congresso da União Nacional dos Estudantes.
Como diz a juventude da universidade brasileira,
“a UNE somos nós, nossa força e nossa voz”.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Augusto Botelho. Bloco/PT
– RR) – Muito obrigado, Senador João Pedro.
Nós temos dois delegados de Roraima também:
a Juliana Lago e o Lúcio, que estão aí também representando.
Senador Mão Santa, V. Exª tem a palavra por
ordem de inscrição.
Com a palavra o Senador Mão Santa, do Piauí.
O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Senador
Augusto Botelho, que preside esta reunião de 16 de
julho, Parlamentares na Casa, brasileiras e brasileiros
aqui e que nos assistem pelo fabuloso sistema de comunicação do Senado.
Senador Augusto Botelho, este Senado se atualizou. Nós, diferentemente da antiguidade, do tempo
de Rui Barbosa, galerias cheias, de Paulo Brossard,
quando fazia discurso aqui de três horas, as galerias...
Mas, hoje, o sistema de comunicação do Senado nos
leva a falar para o Brasil todo e o mundo.
É o lado bom do Senado. Tem muitos proﬁssionais
competentes aqui, principalmente nessa área de co-
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municação. A televisão do Senado é muito acreditada
e muito bem programada. A rádio AM, a rádio FM, as
ondas curtas, o Jornal do Senado, os proﬁssionais que
o fazem são muito competentes, o diário e o semanário.
De tal maneira que o Senador fala para a Pátria.
Isso tanto é verdade que, no dia 15 de julho, eu
recebi este e-mail, que relatava os inúmeros, centenas, milhares de pobres aposentados, esquecidos,
menosprezados, desvalorizados, roubados por nós,
Governo – o Governo somos nós, o Executivo, o Judiciário e o Legislativo, que criamos um fator redutor
que não existe no mundo.
O aposentado trabalhou e fez um contrato conosco, com a pátria, com o governo. Anos e anos, trinta, 40
anos de crença, para ganhar dez salários mínimos, e
está ganhando cinco; para ganhar cinco, está ganhando dois. Esse é o desespero sempre. São milhares, e
nós não conseguimos ainda a sensibilidade para derrubarmos esse fator previdenciário, uma lei do PT, do
Paim, que eu fui o Relator.
Milhares e milhares na área de saúde, dos doentes, nas ﬁlas, abandonados, e dos proﬁssionais médicos e odontólogos. É uma vergonha o salário deles.
Os que sofrem a falta de segurança neste país. As
professorinhas, como sofrem! Cristovam vem já falar,
está inscrito. Ele lutou aqui por um teto mínimo, R$900.
O país não dá.
Então, recebemos e lutamos. Mas me comoveu
esse aqui. Primeiro, temos de entender Montesquieu,
aquele que fez essa democracia, os três Poderes, e é
complicada. Depois de fazer essa distinção de “p”, de
Poder... Augusto Botelho, ele escreveu o L’esprit des
Lois, uns vinte volumes, o Espírito das Leis. Eu me
inspiro muito nele. Eu estava aí, presidindo, já que sou
da Mesa, e o Flávio Arns, que traduz a grandeza deste
Senado. Aqui é a Casa de gente boa. É porque querem
acabar com a democracia. E não conseguiram, com
todos os mecanismos. Nós estamos em alta. Eu ando
no meio da rua. Eu ouço a voz da rua. Hum?
Augusto Botelho, me convidaram para fazer uma
palestra sobre democracia. Rapaz! Eu sei que o Roberto Carlos está fazendo 50 anos, mas... Aí eu perguntei ao meu assessor: Quantos retratos tiramos? Ele:
Eu não sei não, mas foram 45 minutos. Então, isso é
conversa ﬁada. O que nós temos? Nós temos é moral.
Nós somos ﬁlhos do povo, ﬁlhos do voto, da democracia. Aqui tem mais voto do que o Luiz Inácio. Ele tem
uns votos. Ele tem 60 milhões. Aqui temos 80! Isso é
a força da democracia.
A força, quando começou essa brincadeira... E
nós temos que ensinar. O Senado só tem essa razão
de ser se nós formos o pai da pátria. Isso aqui come-

çou na Inglaterra. Por isso os reis de lá não caíram.
Foi diferente.
Tinha os reis e começou um parlamento. Aí o rei
mandou fechar, o Carlos I. Aí ele entrou em guerra. Carlos I, na Inglaterra. E precisava dinheiro para enfrentar
uma guerra contra a Escócia, contra a Irlanda. E ele
não conseguia dinheiro. Ele não tinha credibilidade. Aí,
ele fez. Pediu ao Parlamento para voltar.
Atentai bem! Faltou credibilidade no Rei Carlos
I. E voltaram. Mas aí um dos líderes Oliver Cromwell
nós voltamos, é romano, mas o parlamento legislativo
tem que estar acima dos reis. Aí é que começou, tem
que entender as coisas, ai deu na herança graciosa.
Tem que ser acima. Voltou. Deu força ao Rei, mas...
Como nós fazemos aqui, não é.
O Rei tem que estar abaixo da Lei. O Parlamento
tem que estar acima. Aí desde lá... eles convivem. Na
Inglaterra que nasceu tudo eles convivem Rei com o
parlamento, é descrito o John Locke vem antes.
Então, tem o parlamento, a democracia parlamentar, a monarquia que é o Rei, mas aceitando o
Rei e a Rainha que a lei é a acima deles. Aí nasceu
lá. E nasceu... E tinham outros reis que não sabiam
conviver com o parlamento. Chegou um deles e disse:
l’estat c’est moi. Na França o Luiz XIV, o Estado sou
eu. Eles eram muito fortes era Deus na Terra. Deus
era um Rei no céu.
Mas o povo, o povo, o povo, que é soberano, que
é o poder, insatisfeito com aqueles regimes foi à rua e
gritou: “Igualdade, liberdade e fraternidade.” E caíram
os reis do mundo todo.
Cem anos para chegar no nosso Brasil. Como as
coisas são demoradas. Mas é complicada a democracia. Lá onde ela nascera do povo, feito pelo povo e para
o povo. Na França, foi complicado. Rolaram cabeças,
guilhotina, depois veio Napoleão deu uma ajeitada.
E vai. Nós fomos até mais inteligentes; retardatário,
mas mais inteligentes. Porque este é um dos melhores Senado da República, da História da democracia
do mundo. Porque este homem que foi parlamentar
no Império que fez a Lei do Sexagenário, a Lei Áurea.
Jogaram ﬂores! A princesa só fez assinar, sancionar.
Como as leis boas saem daqui e Luiz Inácio sanciona.
Assim deve funcionar o jogo.
Este homem fez a República, fez a primeira Constituição, foi secretário de fazenda.
E ele fez uma bravura. Naquele tempo libertou os
escravos. Então, eram os poderosos querendo cobrar
do Governo dinheiro e indenização.
Olha, nós devemos ao Rui Barbosa isso. Ai ele
pegou e mandou tocar fogo em tudo quanto era processo. Se ele não tivesse feito isso ainda hoje a Justiça
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estava dando de causa para herdeiro dos donos dos
escravos. E ele mandou e foi....
Ele largou o Governo, porque o Governo não seria
aquilo... Alternância do poder. Era um militar, outro e,
no terceiro, ele disse: “Estou fora”. O marechal zangouse. Ele era brabo... A gente ouviu falar no Médici, mas
esse era mais duro. Rui Barbosa teve de sair. Quiseram
dar o Ministério para ele e ele deu um grande ensinamento para hoje, para os políticos. “Não, você volta a
ser o Ministro da Fazenda, porque o povo é doido por
cofre, por dinheiro”. Já era antigo. Aí, ele disse: “Não
troco a trouxa das minhas convicções pelo Ministério”.
Que bonito! O meu Partido, o PMDB, não assimilou
isso, não aprendeu isso! Aí, troca-se por qualquer carguinho, se vende.... Rui Barbosa: “não troco a trouxa
das minhas convicções pelo Ministério”. Hoje, trocase por qualquer carguinho. A turma não está nem se
oferecendo, está se vendendo. É um negócio...E ele
foi perseguido. Teve que fugir.
Como Senador, andou pelas Buenos Aires, pela
Argentina e acabou na Inglaterra. Por isso, nós somos o que somos. Ele passou um longo exílio lá, uma
temporada, e aprendeu o modelo democrático dos
ingleses, que é bicameral. Por isso, temos Senado e
Câmara. A mãe de tudo foi a Inglaterra. Embora seja
uma democracia monárquica, mas ela é bicameral. O
Senado, eles chamam de Casa dos Lordes – nós apelidamos aqui de Senado; a Câmara é a Câmara dos
Comuns. Mas a lei está acima do rei, eles aceitaram,
eles convivem.
É como a Rainha da Inglaterra: reina mas não
governa. Quem governa é a lei, e a lei está no poder.
Nós somos mais fortes. Pode pular o Luiz Inácio, pode
pular essa Justiça, mas nasceu na essência aqui para
nós sermos superiores. Por isso é que nós estamos
pegando essas pancadas. Querem acabar com a democracia. Quem sustenta somos nós. Não é a UNE
de que ele falou, a UNE do passado, da minha geração. Aprendemos com o nosso cantor. Eu me lembro
que a gente saía cantando: “Vem, vamos embora que
esperar não é saber, quem sabe faz a hora...” Esses
daí nos envergonham, estão recebendo é dinheiro
do Governo. A minha geração da UNE que acabou a
ditadura não foi essa, não. Geraldo Vandré, quantas
vezes os canhões, a gente, no Rio de Janeiro. “Vem,
vamos embora, esperar não é saber, quem sabe faz
a hora...”
Esses vigaristas estão recebendo dinheiro, compraram tudo. Foi tudo cooptado. Com todos os ataques
aqui, nós somos melhores. Compraram alguns poucos, mas nós não. Está aí o Alvaro Dias. Olha aí, bota
essa Petrobras toda. Ele repete o Rui Barbosa: “Não
troco as minhas ideias”, não troco aquilo que aprendi
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lá – como é o nome que vocês chamam? Garganta
maldita? – na boca maldita. Não troco a verdade que
vem lá dos paranaenses pelo pré-sal todo.
É! Nós resistimos, por isso essas pancadas todas.
Só por isso. O resto, tudo foi cooptado.
É uma vergonha!
Quem não tem um DAS – há 60 mil –, um DAS
6 nomeado por Luiz Inácio? Brasileiras e brasileiros,
moço, sabem quanto é? O Alvaro Dias não sabe, não.
Alvaro Dias foi Governador. Ô, Alvaro, no Governo do
Estado, só tem DAS 4. Aqui, tem DAS 5 e 6. Só nosso
querido Luiz Inácio assina e entrega para um aloprado
da vida. Sabem quanto é? R$10.548,00.
Cabeça branca, médico honrado vai-se aposentar e está lascado se Deus não lhe der outro meio de
vida. Já sou, pelo INPS, cirurgião. É tão pouco que
nem recebo. Nem vejo. Deixo a mulher, porque dá úlcera. Tenho 42 anos de medicina, e um aloprado ganha R$10.548,00. Está na Bíblia: “Pela porta larga da
sem-vergonhice e da facilidade”. É. Está muito bom. Por
isso, há um exército. Não todos – os DAS 6, o maior.
Há o 5 e vai diminuindo.
Quantas professoras ganham R$10.548? Quantos médicos, dentistas, soldados? Essa é a verdade.
Quem pode dizer sou eu. Eu posso dizer o que o povo
quer dizer e não pode. Para tirar daqui, é confusão muita. É muita história. É a maior invenção da civilização.
Acabou o Senado, acabou a democracia.
É isso que eles querem. Mas eles são tontos, eles
são despreparados. Eles não nos servem. Eles querem
que aqui seja Cuba. Existe? Existe. Eu conheço, eu vou
falar em Cuba. Que aqui seja a Venezuela. Eu estive
lá. Eu estive lá, a mando, já como Senador. Era Sarney o Presidente, aí ele me botou numa comissão, eu
era Senador, fui presidindo. À Venezuela. Eu, Senador,
representando o Brasil num encontro de energia.
Augusto Botelho, aí eu mostrei curiosidade: quero
ver o Congresso. Às seis horas, depois do encontro.
Para entrar lá, um coronel – bem aí na Venezuela –
veio decidir se o Senador do Brasil – porque não era
eu, do Piauí; era do Brasil –, podia entrar. Está vendo,
Augusto Botelho? Aí eu entrei e vi. Esse Chávez fechou o Congresso, lá. Aí o povo bateu palmas. Juntou
as duas. Tinha uns 400; ele botou só 300. Aí acabou
logo com o Senado. Deixou 280 dele e deixou uns 20
assim como Alvaro Dias e Mão Santa. Não adianta de
nada. Minoria absoluta, e está lá. Então, acabou a democracia, porque a democracia é a divisão de poderes
equipotentes e alternância. Assim é igual o rei. O povo
foi derrubar os reis. L’état, c’est moi. O Fidel Castro, 50
anos lá e já passou para o irmão. Para o Chávez, da
Venezuela, está aberto o caminho. Os outros espertos,
do Equador, da Bolívia, do Paraguai, da Nicarágua, já
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ﬁzeram. Esse de Honduras quis fazer. Enrolou lá. Aqui,
nós não deixamos. Aqui quiseram fazer. Esse negócio
de CPMF foi um teste.
Olha, eles quiseram nos corromper muito. É! Vocês têm o melhor Senado. Houve esse escândalo aí;
ninguém está negando que houve, mas foi de funcionário. Pode fazer uma CPI na minha vida, na do Alvaro
e na do Augusto. Estamos pedindo; é aberta, estamos
falando. É! Isto aqui, não deixamos o PT tomar, porque
ia para o continuísmo como nos outros países. Agora,
por que resistimos? Porque a nossa cultura vem da democracia da Grécia. Reuniam-se na praça, começavam
as cinco horas da manhã e, à meia-noite, chegava-se lá
e ainda havia vinte. Já pensou na confusão? Daí, eles
melhoraram, na Itália, o representativo Senado.
Cícero – ô, Alvaro Dias, V. Exª que é o Cícero de
nossos dias – dizia: “O Senado e o povo de Roma”.
Que ensinamento, lá na Itália do Renascimento! O
Senado e o povo. Eu posso dizer, eu digo: o Senado e
o povo do Brasil, o povo de vergonha. Eu posso falar,
eu falo, eu tenho esse sentimento. É só isto aqui que
segura. Não há mais nenhuma, tudo foi cooptado. Se
eles não têm esses DAS, eles têm a ONG. Vocês já
ouviram falar? Hoje eles têm até vergonha em dizer
que têm, que recebem ONG. E aqui tentamos fazer
uma CPI. Não houve duas, não. Palhaçada! Por isso,
as pancadas.
O que esse Augusto Botelho tem? Por que é que
ele não sai no jornal? Eu conheço a vida dele: médico,
cabeça branca, homem de vergonha. É, eu me lembro,
ô, Alvaro Dias, Diógenes, com uma lanterna, na Grécia,
toda noite, procurando um homem de vergonha. Estão
aqui. Só há três aqui, agora, mas todos os três têm, e
todos os outros. Pode haver um ou outro que não tenha. No Senadinho de Cristo, que era pequenininho,
que tinha 12, com ele, 13, apareceu lá um. Pode ser
que haja. Mas nós não; somos essa grandeza, somos
ﬁlhos da democracia, do voto. Essa é a verdade.
Por isso, esta história. Eu vi, Alvaro Dias, Deus
me fez de testemunha. Eu vim do Piauí. Hoje ouvi dizer aqui que o único jornalista que, quando fechava
o Congresso, se manifestava contra, Carlos Castelo
Branco, do Piauí. E eu vi a última vez que foi fechado
este Congresso. Ao renascer da democracia, o Presidente era do Piauí, Petrônio Portella, fez a anistia.
Lembra-se, Alvaro Dias? Petrônio, evoluindo, sem trauma, fez votar uma reforma do Judiciário, contrariou os
militares. Geisel botou os tanques. Fecharam isto. Eu
estava, Alvaro Dias, do lado do Petrônio. E a imprensa
toda, a imprensa correta, decente: “Presidente, o que
o senhor tem a dizer?” E ele só disse uma frase:
“Este é o dia mais triste da minha vida”. Ô cabra macho, ô moral; eu vi que autoridade é moral. Lá,

do Piauí, não era de São Paulo, não era nada. Este
é o dia.
Olha, o Geisel foi meditar e mandou abrir. Ele disse que tinha compromisso: “Vou fazer deste País uma
democracia”. Botou o Figueiredo, então viu que tinha
errado. Quer dizer as palavras daqui calam os canhões
que estavam lá fora. Vocês sabem porque Getúlio se
suicidou? Isso aqui tem réplica aqui o que estou dizendo. Não adianta e pode bater aí a imprensa. Aqui,
Getúlio, os gregórios. Aí, a propaganda, o governo, a
imprensa – a mídia está sempre com o Governo porque o Governo é que paga, é do Banco do Brasil, é do
Banco do Nordeste, é da Petrobras, é do diabo. Aqui
não tem nenhum anúncio no Senado da República e
estava também... No Hitler era mais; no Hitler, era que
era, e tinha lá um jornalista do Hitler que dizia: “Uma
mentira repetida várias vezes se torna verdade”. Deu
no que deu; com Hitler, enganando o povo com dinheiro, deu no que deu, não é? Não tinham parlamento,
mas aqui tinha e, no tempo do DIP, Departamento de
Informação e Propaganda do Getúlio, não tinha nada,
não estava havendo nada, e um Senador veio para cá
e disse... Preste atenção, Getúlio suicidou-se em 24
de agosto de 1954. Eles foram em Minas. Esse senador era de Minas. Ele chegou e disse aqui que tudo
era mentira, a imprensa... Nós é que somos doentes.
Tudo é mentira. A imprensa. Daqui ele disse – não tinha televisão, não; só no rádio –: “Será mentira o órfão? Será mentira a viúva?” Naquele atentado contra
Carlos Lacerda que morreu o coronel da aeronáutica,
ele fez este discurso: “Será mentira o mar de lama e
de corrupção?”.
Getúlio era um homem bondoso, mas viu que
estava cercado de aloprados, criminosos e renunciou
à vida. Então, essa é a força deste Senado.
Aqui eu queria dizer o seguinte, bem dali, eu
estava ali, esse orador... Muita gente tinha direito a
cinco minutos pelo Regimento. E eu estava presidindo. Mas tem o espírito da lei. Vou dizer o que é o espírito da lei.
Lá no meu Piauí tem muito tatu. Se eu sair daqui, eu estou com fome porque ainda não almocei –
Augusto Botelho, eu o convido a comer um tatu aí –,
o Ibama virá, o juiz, o promotor para me prender. Tem
tanto restaurante, tanta coisa boa e comer o tatu, que
está proibido por lei porque a espécie está em extinção? Mas se for lá no meu Piauí, em São Raimundo
Nonato, na seca, sem chover, fome, e um caboclo lá do
meu Piauí pegar a espingarda, matar o tatu e dar para
os ﬁlhos comerem, será que algum juiz vai condenálo? É a mesma coisa. Se eu comer um tatu aqui, nós
estamos... não é? Então, esse é o espírito da Lei. Ele
comeu o mesmo tatu.
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Então, no espírito da Lei, eu dei. Era para ele falar cinco minutos. Eu recebi muita reclamação, mas eu
estava ouvindo Flávio Arns. Olha, como este Senado
é bom! Flávio Arns, parente do Evaristo Arns, da Igreja, da Zilda Arns, benemérita. Olha, tenho as minhas
dúvidas se esse Flávio Arns não vai chegar no céu antes de Evaristo Arns, que era Arcebispo. Eu o conheço
pela convivência. Ô, homem puro! Ô, homem decente!
Cada qual na sua cada qual! Então, esse negócio de
deﬁciente, eu só pergunto para ele. E ele diz: Faz assim. Eu nem penso e voto com ele, porque ele é um
homem puro, defendendo as leis. Então, eu o deixei
aí, e os outros se danaram, viu Cristovam?
Flávio Arns é do PT. Este Partido tem trigo também, apesar de ter mais joio. Não tem aquele negócio
de separar joio do trigo? O Senador Cristovam conhece mais, porque ele veio de lá, mas eu conheço aqui.
Então, o Senador Flávio Arns, falando aqui, fazendo
uma análise sobre a educação. Do PT! Flávio Arns! Eu
deixei o homem falar!
Olha, ele provou que este Governo era muito ruim.
Está aqui o discurso e está aqui um e-mail. Eu senti a
mulher, a professora, que viu a minha postura. Quer
dizer, o Governo não ouve os deles mesmos. E o Senado é para ser ouvido. Pedro II, ele deixava a coroa
e o cetro lá no Palácio, quando era no Rio de Janeiro,
e sentava aqui para ouvir os senadores. Quer dizer,
Flávio Arns, do PT, sérias denúncias na educação, na
educação de pessoas com deﬁciências especiais. Olha,
ele levou mais de meia hora aí. Deixa o homem.
Olha aí o que recebi aqui. Isso é importante.
Eu sou totalmente contra o Fidel Castro, eu estive lá
quando governador, Augusto Botelho, mas tem algumas coisas certas. Então, nós temos que ser decentes.
Aquele negócio de perda de liberdade, não sei que,
sou contra mesmo, ter alternância de poder. Eu estive
lá na Havana. Augusto Botelho, mas eu era convidado oﬁcial, era governador. Então, era o governador
de Havana que ﬁcou responsável por mim, não foi o
Fidel, não. Mas um programa intenso. Sabe qual foi,
Augusto, o primeiro? Primeiro, eles fazem para a política. O primeiro local que tive de ir, não era que queria, não, não era escolha não, era visitar um centro de
tratamento de apoio aos deﬁcientes, as Apaes, como...
Obrigado, para a gente ver que o Governo tinha esse
lado bom, humano.
Augusto Botelho ainda hoje estou encantado
– com todo paredón, falta de liberdade, mas eu não
posso deixar de contar isso –, eu, como governador do
Piauí, vi em Cuba um centro, passei, não estava, eu
queria ver, está vendo, Cristovam, e como eu queria
ver outras coisas, hospitais, mas fui forçado a ver – o
senhor já foi, Cristovam Buarque, a Cuba? – um cen-
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tro de tratamento de apoio aos excepcionais, que nós
chamamos de deﬁcientes. Fiquei encantado, encantado
com o amor, com a dedicação, com o resultado. Vi. Não
estava querendo não, mas eles me obrigaram e eu estava lá na terra do homem. O primeiro programa é esse.
E, na saída, eu e a Adalgisinha: o senhor vai assistir
a um teatro. Os artistas eram esses. Eles cantando,
tocando. O senhor visitou esse centro lá, ô Cristovam?
Pois é. É impressionante. Então, por que o nosso Luiz
Inácio não aprende essas coisas boas? Só quer esse
negócio... Isso é bom em Cuba. Então, eu vi.
Mas atentai bem a essa correspondência que
relata. Então, este Governo não está bom. É mentira.
Eu não acredito nessa pesquisa não. Ô Cristovam, ora,
se tem gente que mata, em São Paulo, nesse partido,
tem gente que rouba no Brasil todo – no Piauí, como
roubam –, que mente. Não vai contratar esses bichinhos aí, que tem esses institutos doidos por dinheiro,
transloucados por dinheiro para falsear dados. Que o
nosso Presidente é querido, é; que ele tem maioria,
tem; mas essa daí é mentira, porque um Governo que
tem a segurança que tem... Quanto vocês dão para a
segurança no Brasil? Educação, o Cristovam botou ela
no pau. Saúde, eu e o Botelho botamos. E o ensino
excepcional dos nossos deﬁcientes, o Flávio Arns dissecou aí. Então, não tem. Que tem maioria, tem. Teve
sessenta milhões de votos. Quem vai dizer que não?
Mas isso aí é aquela que Goebbels diz: “Uma
mentira repetida se torna verdade.” Mas eu sou do
Piauí, Alvaro Dias e, lá, o caboclo diz que a mentira
tem perna curta. Lá o caboclo diz: “É mais fácil tapar
o sol com a peneira do que esconder a verdade.” A
verdade está aqui.
Apae de Piracicaba. Olha aí, não é uma cidade
do Piauí, não, para dizer que o Mão Santa disse não
sei o quê...
Senador Mão Santa, Francisco de Assis de Moraes Souza, sessão do dia 14. Em 15 de julho ela
escreve:
Sr. Senador Mão Santa:
“Eu Cleusa Bellini, Diretora da Apae de Piracicaba, tive a oportunidade de assistir a sessão do dia
14/07/2009, onde o Senador Mão Santa, como Secretário da Mesa, presidindo no momento, apoiou as
palavras do Senador Flávio Arns, do PT, denunciando
os maus tratos, denunciando o abandono, denunciando a irresponsabilidade do Governo”.
Não sou eu, não. Estou lendo aqui, já o reﬂexo
passado aqui.
Ele é do seu Partido, não é? Você é do PT também. Você estava aqui? Viu? Olha aí!
Apoiou as palavras do Senador Flávio Arns, defendendo a classe de Pessoas com Deﬁciências Es-
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peciais, onde nós Apaeanos... [E por que eu peguei?
Eu fui do Rotary e quando no Rotary Clube, eu e outros companheiros, criamos a Apae da nossa cidade.
Então hoje ela é grandiosa. Aquilo me aproximou e
quando Governador, ajudei muito essas Apaes. São
uma instituição ímpar, era lá no Professor Cordão, de
alta sensibilidade e responsabilidade, amor e altruísmo. Não são essas picaretagens de ONGs, não. Apae
é um negócio... Em geral, são pessoas que dirigem e
têm um ﬁlho deﬁciente, é um negócio que encanta]
estamos desesperados, porque o que faremos com
as pessoas que não têm condições de ser inclusas
em nenhuma escola, isto está representando que o
Ministério de Educação Especial está considerando
as pessoas especiais um lixo”.
Ó como eu falei aqui... consideram, segundo ela,
que é professora, que é diretora, corroborando as palavras. Estão considerando as pessoas um lixo!
Pois essas pessoas voltaram a ﬁcar dentro de
casa, sem tratamento adequado, tanto na área de
educação, saúde e assistência social. Onde nós Apeanos damos um tratamento especializado e com muito carinho.
As escolas especiais são importantíssimas para
os cidadãos especiais. Achamos que é uma falta de
educação e capacidade o que eles estão fazendo conosco, pois temos certeza que este Ministério [ô Cristovam, é o Ministério que o senhor ocupou; ainda estão
queimando aqui] nunca esteve dentro de uma Apae
ou Pestalozzi para saber como funciona e como as
pessoas especiais são tratadas. É só ir a uma escola
“normal” e presenciar uma pessoa especial dentro da
sala de aula”.
Não dá certo você colocar um deﬁciente em uma
escola normal. Não dá certo, viu! Ô, Cristovam, quem
é o responsável por isso? Não dá certo. Fui prefeitinho, governador, médico, participei, ajudei, não dá
certo. Ô Augusto Botelho, não dá certo. Ela está reclamando disso:
É só ir em uma escola “normal” e presenciar uma
pessoa especial dentro da sala de aula, o tratamento
que é dado e a incapacidade dos professores da escola “normal”, sendo que nós, Apeanos de Piracicaba,
estamos com uma lista enorme de pessoas com deﬁciências leves que já se encontram incluídos em escolas
normais e estão sendo encaminhados às Apaes para
serem avaliados, pois não têm condições de acompanhar o ensinamento de uma escola “normal”.
Senhor Mão Santa, sabemos que o senhor é
uma pessoa correta e humana [todos nós somos aqui],
contamos com a sua ajuda e de todos os Senadores
desta Casa.

Agradecemos muito e sabemos que estarão
apoiando o Senador Flávio Arns, nesta causa. Precisamos muito de suas ajudas”.
Então, esse é o apelo.
Quero dizer que eu sinto que quando governei
o Piauí tinha aqueles organismos. Este País é organizado. Esse negócio do Luiz Inácio de “nunca antes”;
nunca antes é uma ova! Ele é privilegiado, o Luiz Inácio. Luiz Inácio foi aluno do Senai. O Senai é uma escola de alto gabarito técnico. Os Governos passados
eram responsáveis. Esses aloprados não ﬁzeram a
nossa Pátria, não. Foi muita história, muito sacrifício,
e muita dedicação.
Inclusive, Luiz Inácio é privilegiado! Ele estudou
no Senai. Eu sei o que é Senai. A minha família, lá no
Piauí, fundou. O Presidente da Federação das Indústrias... Eu sei da organização, da seriedade. Então,
hoje está tudo acabando.
E lamentamos mais quando recebemos a denúncia da calamidade em que vivem as Apaes do Brasil.
Então, esse é o apelo que nós fazemos a Sua
Excelência o Senhor Presidente da República. Esqueçam os holofotes, afastem os aloprados! Vejam! Está
certo que o modelo de Cuba tem essa parte boa de
como eles tratam os deﬁcientes especiais.
Então, fazemos um apelo em nome de todos os
deﬁcientes, para que tenham, como no passado tinham,
um tratamento de especialidade. Esse é o apelo que
faço ao Presidente da República, para que retome
uma atenção especial para os excepcionais do nosso
Brasil: os nossos irmãos.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Mão Santa, o
Sr. Augusto Botelho, deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Álvaro Dias.
Durante o discurso do Sr. Mão Santa, o
Sr. Álvaro Dias, deixa a cadeira da Presidência,
que é ocupada pelo Sr. Augusto Botelho.
O SR. PRESIDENTE (Augusto Botelho. Bloco/PT
– RR) – Muito obrigado, Senador Mão Santa.
Convido V. Exª para ocupar a Presidência, para eu
fazer uso da palavra. A seguir será o Senador Alvaro
Dias e, depois, o Senador Cristovam. (Pausa.)
O Sr. Augusto Botelho, deixa a cadeira
da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Mão
Santa, 3º Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Convidamos à tribuna o Senador Augusto Botelho,
que representa o Estado de Roraima. É do Partido dos
Trabalhadores. Tem trigo também, lá, né? E com muito
orgulho digo que ele é um dos médicos que faz da ci-
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ência médica a mais humana das ciências. É um benfeitor da humanidade, reconhecido por suas virtudes.
Por isso, o povo de Roraima o mandou para cá.
O SR. AUGUSTO BOTELHO (Bloco/PT – RR)
– Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Ele representa, com muita grandeza, seu Estado.
O SR. AUGUSTO BOTELHO (Bloco/PT – RR.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, não poderia furtar-me da manifestação explícita de profundo
regozijo com a sanção da Medida Provisória nº 458,
pelo Presidente Lula, nos últimos dias.
Sem dúvida, trata-se de um relevante marco normativo a partir do qual a Amazônia inaugura uma nova
era ocupacional e de prosperidade. No que se refere
aos prodigiosos efeitos multiplicadores daí decorrentes,
podemos já imaginar um Estado de Roraima mais robusto, economicamente mais dinâmico, fruto dos benefícios que aos pequenos agricultores serão destinados
com base no novo regimento de propriedade.
Nascida da sugestão de regularizar as ocupações
feitas por milhares de pequenos produtores, a MP em
apreço transﬁgurou-a com justeza em um sistema de
doações e venda de áreas signiﬁcativas a preço apenas simbólico. As doações e vendas a preço simbólico referem-se a milhares e milhares de hectares, que,
por sua vez, signiﬁcam milhões de metros quadrados,
ávidos por trabalho, cultivo e produção.
Além de facilitar a regularização das propriedades
de até 1.500 ha na Amazônia Legal, compreendendo
nove Estados da Federação, a MP assegura posse
deﬁnitiva das terras aos posseiros que zelarem pelo
passivo ambiental. Mais especiﬁcamente, a posse tem
validade por dez anos, no curso dos quais quem desrespeitar o meio ambiente perde automaticamente o
direito sobre elas. Por isso as áreas regularizadas terão
monitoramento sobre o sistema informatizado.
Durante o decênio, o ocupante deve recuperar
o passivo ambiental e será acompanhado por órgãos
ambientais para veriﬁcar se o uso está em consonância
com as normas. Evidentemente, caso isso não aconteça, ele terá que devolver a propriedade. Ressalvase, entretanto, que as áreas ilegalmente ocupadas
em Áreas de Proteção Permanente, áreas indígenas,
bem como ﬂorestas nacionais não serão passíveis de
regularização.
Para dirimir quaisquer dúvidas, enquadram-se na
medida, para efeito de regularização, não somente as
terras devolutas em áreas declaradas de interesse à
segurança e ao desenvolvimento nacionais, mas também aquelas remanescentes de núcleos de colonização e projetos de reforma agrária que tiverem perdido
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a vocação agrícola. Ao lado disso, cabe adicionar as
terras registradas em nome do Incra – Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária.
Ora, Sr. Presidente Mão Santa, não há sujeito
social neste País, neste Brasil que negue a necessidade e a importância de regularizar as terras ocupadas
na região amazônica. Ocupadas ilegalmente porque
nenhum Governo até hoje tomou uma medida para
regularizá-las, mas as pessoas que estão na Amazônia foram para lá estimuladas pelos Governos, desde
a época de Getúlio Vargas, depois também na época
da Revolução e, mais recentemente, as ultimas colonizações dos gaúchos, paranaenses, catarinenses, sulistas que foram para a Amazônia. As terras existentes
na Amazônia são públicas, mas não são do Governo
de plantão. Elas pertencem ao povo brasileiro e isso
o próprio Presidente Lula já declarou.
Portanto, a emissão da MP resulta de um debate
já maduro travado entre administração pública e sociedade civil brasileira. Nesse caso, os efeitos serão
sentidos pelas populações locais, mas a responsabilidade pela preservação do território é de toda a população nacional.
Sem dúvida, não estamos tratando de um caso
localizado, mas de um espaço geográﬁco, Senador
Cristovam, que corresponde a mais de dois terços do
território nacional. O que está em risco é a riqueza
natural – mineral, vegetal e animal – e a riqueza cultural. Caso o Governo Lula não tomasse as drásticas
providências encerradas na MP em análise, o Brasil
se depararia, daqui a uma década, com a população
amazônica mais pobre ainda, pois as autoridades de
hoje certamente seriam acusadas de terem aberto mão
do que era mais precioso: a megadiversidade cultural
e biológica da Amazônia.
Por outro lado, o Governo Federal necessita que
as terras da região amazônica estejam legalizadas para
implementar o Plano de Aceleração do Crescimento –
PAC. Com os empresários agora assegurados acerca
da insuspeição da propriedade das terras amazônicas,
eles não hesitarão em investir seu capital na construção
de estradas, de serviços, de indústrias e de criações.
Dessa forma, o processo de regularização fundiária da
região é um elemento essencial para que o PAC também seja implantado, sem que se incorra em abusos
contra o patrimônio ecológico.
Neste ponto especíﬁco, a crítica dos setores
ambientalistas ao projeto do Governo não somente
foi assimilada como também foi, de certo modo, contornada. O Ministério do Meio Ambiente, no âmbito de
sua autoridade, tem se empenhado na disputa política
daquilo que é o seu mandato, elucidando eventuais
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impactos ecológicos sobre o equilíbrio da biodiversidade da Amazônia.
A Confederação Nacional das Associações dos
Servidores do Incra, a Cnasi, em documento, reconhece que cerca de 96% das terras da região são de
domínio duvidoso. Existem cerca de 550 mil imóveis
passíveis de regulamentação ocupando uma área de
180 milhões de hectares. É um passivo muito grande
que tem que ser resolvido, e eu tenho certeza de que o
Presidente Lula, com essas medidas que tem tomado
ultimamente, inclusive fazendo com que o Incra trabalhe
junto com os Estados, fará avançar muito nessa regularização e a Amazônia ﬁcará mais protegida, porque
quem protege a Amazônia é o homem que vive dela,
que vive dentro dela.
O minifúndio (até um módulo ﬁscal) – varia na
Amazônia entre 3 e 4 hectares – representa 55% dos
imóveis e detém apenas 7% de toda a área ocupada.
A pequena propriedade (de 1 a 4 módulos ﬁscais) e a
média propriedade (de 4 a 15 módulos ﬁscais) representam 39% dos imóveis e ocupam 30% da área. Já
a grande propriedade (acima de 15 módulos ﬁscais)
representa 6% das propriedades e ocupa 63% de toda
a área ocupada.
Sr. Presidente Mão Santa, diante de dados tão
contundentes, algo de emergencial deveria ser providenciado. E é aqui que a MP nº 458 surge e prova
sua procedência. Graças aos dispositivos previstos na
medida, o Brasil tende a ganhar em todos os níveis. Incontestavelmente, havia uma iminente necessidade de
aprovar uma legislação de impacto suﬁciente para debelar o vazio político e econômico na região. A proposta
em questão preencheu as reivindicações da sociedade
por uma participação mais responsável na gestão da
maior região, que chamamos de Amazônia, em relação
à qual temos apenas uma parca consciência de seu
potencial produtivo na formação econômica do País.
Temos apenas uma parca consciência disso.
Sem exagero populista, as condições de aquisição serão facilitadas ao máximo. Para alguns, a terra
custará desde R$1,00 por hectare e será até grátis
–um hectare são 10m2 de Amazônia em qualquer lugar. Com três anos de carência e direito à venda três
anos depois da compra, o potencial proprietário deve
começar a quitação da compra anos mais tarde com
prazos de pagamentos que podem ser estendidos de
20 a 30 anos, de acordo com as condições por que
eles optarem. A condição básica para se habilitar a
pleitear o direito à terra consiste unicamente em bem
demonstrar que já estava na área antes de 2006.
Sr. Presidente Mão Santa, na verdade, para amainar a fúria dos ecologistas mais radicais, o Presidente
Luiz Inácio não hesitou em vetar o art. 7º da Medida

Provisória nº 458. Nele se previa a autorização da
transferência de terras da União para pessoas jurídicas. Isso foi eliminado. Numa versão salomônica
moderna, a decisão presidencial consegue agradar
gregos e troianos, ruralistas e ambientalistas. Nesse
sentido, consagra-se uma fórmula política que confere concessões simétricas a ambos os lados da peleja
em questão.
Esse discurso que diz que Lula está facilitando
a grilagem da terra é falso, porque quando se está
falando em 1.500 hectares de terra na Amazônia, se
está falando apenas em 300 hectares de área que
pode ser utilizada para exploração econômica convencional. Quando se fala em 100 hectares, se está
falando em apenas 20 hectares de área para exploração convencional.
Para bem resumir, Sr. Presidente Mão Santa,
a MP nº 458, sancionada, pretende regularizar 67,4
milhões de hectares, equivalente ao tamanho de Alemanha e Itália juntas. Nesse contexto, prevê a doação
das terras às pessoas físicas que possuam até 100
hectares, enquanto que, para propriedades de até 400
hectares, haverá uma cobrança simbólica. Seguindo
modelo mais afeito aos princípios de justiça social, a
partir dessa extensão até 1.500 hectares, será feita
uma venda pelo valor de mercado.
Por ﬁm, eu gostaria de externar, mais uma vez,
a minha satisfação com o retumbante êxito da MP nº
458, conﬁrmando sua distinta razão, sua inquestionável relevância e impostergável urgência.
Nesse sentido, aproveito ﬁnalmente a oportunidade para elogiar a iniciativa do Governo Federal,
em especial ao Presidente Lula, por mais um passo
acertado rumo ao desenvolvimento sustentável da
Amazônia.
Esse é um trabalho que o Incra e o Estado terão
que desenvolver, pelo menos nos próximos quatro ou
cinco anos, para conseguir regularizar todas as áreas,
todas as propriedades. Mas daí o homem da Amazônia
terá condições de viver com dignidade, para que não
chegue qualquer grileiro, qualquer ongueiro querendo
transformar a propriedade dele em área de conservação
ou querendo colocá-lo para fora para fazer grilagem
sobre a terra, vendendo-a para terceiros.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Após pronunciamento do Senador Augusto Botelho,
fazendo uma reﬂexão sobre os problemas da terra no
seu Estado, convidamos para usar da palavra o Senador Cristovam Buarque.
Ele é professor, foi Reitor da Universidade Federal
de Brasília, Governou o Distrito Federal e foi Ministro
da Educação. Queria cumprimentá-lo pelo livro mais
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recente que V. Exª lançou: Frases Educacionistas, de
Cristovam Buarque. E chamar a atenção que o livro a
todos nos encanta, mas se o povo brasileiro ﬁxasse,
a exemplo de como ﬁxou os dez mandamentos da lei
de Deus, os dez mandamentos educacionais que tenho a honra de, na Presidência do Senado, apresentar ao Brasil:
1 – Alfabetizarás ao próximo como a teu
próprio ﬁlho.
Que vergonha. Nós temos analfabetos
ainda e como temos;
2 – Apagarás os incêndios na casa de teu
vizinho como se fosse em tua própria casa;
3 – Dividirás com os parentes, amigos
e desconhecidos a comida e o remédio que
tiveres;
4 – Procurarás sempre a verdade, qualquer que seja o custo;
5 – Mostrarás a beleza a todos que estiverem ao teu redor;
6 – Falarás com aqueles que não ouvem, ouvirás os que não falam, mostrarás
aos que não veem, caminharás com os que
não andam;
7 – Tratarás como teu ﬁlho cada criança
abandonada na rua;
8 – Protegerás cada árvore como se fosse um ser querido;
9 – Respeitarás cada espécie animal
como parte de tua família;
10 – Cuidarás da Terra como de tua própria morada”.
Meus parabéns!
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Senador, o senhor me emocionou ao ler esse pequeno pedaço desse livrinho, que existe com débito com
o senhor, porque aqui o senhor uma vez me mostrou
um pequeno livro seu de frases suas que, segundo me
disse depois, está na quinta edição. E, desde que me
mostrou aquele livro, comecei a colecionar algumas das
frases que vou dizendo por este Brasil afora relacionadas com educação. No ﬁm, juntei essas frases e saiu
esse pequeno texto de que o senhor acaba de fazer
uma boa propaganda, lendo uma pequena parte dele,
que são os dez mandamentos do educacionista. Por
isso, Senador Mão Santa, muito obrigado por ter lido e
por ter inspirado a idéia de fazer um livro desse tipo.
Mas, Sr. Presidente, venho hoje aqui comentar
dois eventos que estão ocorrendo simultaneamente:
um em Belo Horizonte e outro em Brasília. Os dois têm
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uma coisa em comum: são encontros de jovens e têm
razões bem diferentes.
O primeiro é o encontro em Belo Horizonte da
Confederação Brasileira de Empresários Jovens. É já
o décimo encontro deles, ou seja, os jovens empresários do Brasil estão organizados em uma Confederação
e estão debatendo, em Belo Horizonte, temas como
inovação e futuro e desenvolvimento social.
Quero aqui dizer da esperança que ﬁco quando
vejo jovens que canalizam a energia que têm para a
atividade empresarial, jovens que, no lugar de ﬁcarem
perdidos como tantos hoje estão, deﬁnem o objetivo
de terem sua empresa, de produzirem para este País,
de terem seus lucros, de gerarem emprego, pagarem
impostos e fazerem ofertas de produtos. E ainda, auspiciosamente, seus líderes se reúnem para debater como
serem melhores empresários e melhores cidadãos.
Ao mesmo tempo, Sr. Presidente, aqui, em Brasília, está começando hoje o 51º Congresso Nacional
da União Nacional dos Estudantes, a UNE. Quinquagésimo-primeiro congresso.
Eu quero falar para esses jovens empresários e
também para esses jovens que aqui fazem um congresso, não como empresários, mas um congresso
político. Quero fazer um apelo aos dois grupos: por
favor, não deixem a política envelhecer.
As pessoas, quando envelhecem, continuam com
dignidade. Até bonitas continuam quando envelhecem. A
política não. A política, quando envelhece, ﬁca feia. Por
isso, não podemos deixar que a política envelheça. Os
políticos sim. Os políticos podem envelhecer, Senador
Alvaro Dias. Não há nenhum problema. Alguns políticos
velhos são, inclusive, melhores do que jovens, desde
que a política que eles façam seja política jovem.
Quem não deixa a política envelhecer são os jovens. São os jovens nas ruas, são os jovens nos congressos, são os jovens nas atividades, mas, para isso,
os jovens têm que ter uma característica especial na
maneira de fazer política.
É lamentável que hoje a gente tenha muitos jovens
fazendo política velha e não a política jovem que eles
têm obrigação de fazer. Têm obrigação de fazer, em
primeiro lugar, Senador Adelmir, porque, como jovens,
eles são mais livres. E têm obrigação de fazer porque,
como jovens, eles vão pagar um preço maior no futuro
se a política hoje não for uma política jovem.
Diante dos jovens, está um Brasil – e depois falo
do mundo inteiro – para crescer sem mudar o tipo de
produto que fazemos. E, em assim fazendo, é um suicídio civilizatório. Não levará a um bom mundo e a um
bom País para vocês que hoje são jovens.
Para vocês que hoje são jovens, se continuarem
nesse mesmo rumo de crescimento econômico, os
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jovens vão ter uma sociedade depredada pela desigualdade e uma natureza depredada pela devastação
ecológica. Aí o mundo de vocês vai ser muito ruim, porque viver numa sociedade que aumenta o seu grau de
desigualdade é viver numa sociedade mais violenta,
mais feia, mais injusta e menos eﬁciente.
São vocês, os jovens, que têm necessidade de
uma política jovem que procure mudar o rumo de crescimento do Brasil. Não se contentem, jovens, apenas
com um Programa de Aceleração do Crescimento! Lutem por um programa de transformação da economia,
levando o Brasil a um outro tipo de crescimento!
Vocês são os que vão pagar o maior preço, se
a política velha de hoje continuar levando à desmoralização do Poder Legislativo. Aí, teríamos, em algum
momento, no futuro, uma ruptura da ordem democrática. Vocês vão pagar esse preço.
A minha geração pagou esse preço, quando era
jovem ainda, de uma ruptura na ordem democrática.
Não queiram viver o que nós vivemos!
Foi muito duro chegar onde estamos para deixarmos agora um retrocesso levar este País a quebrar a
ordem democrática.
Mas às vezes, ou quase sempre, a ordem democrática se quebra sem a gente perceber que ela está
se quebrando. Ela se quebra de uma maneira tão lenta, tão lenta, tão lenta que, quando a gente descobre,
ela se quebrou. E nós estamos vivendo esse momento hoje. A desmoralização como o Poder Legislativo,
hoje, exerce suas atividades é um caminho para a
desmoralização da democracia e, portanto, a ruptura
da ordem democrática.
Não deixem que o Poder Legislativo se desmoralize. Vocês têm que fazer é com que a política jovem
lute para manter o Poder Legislativo respeitado. Agora,
para isso, vocês têm que ir para as ruas. Vocês têm
que lutar, porque só aqui dentro parece que nós não
estamos conseguindo retomar essa credibilidade necessária para que a democracia se consolide através
de um Poder Legislativo com credibilidade. Depende
muito de vocês jovens fazer com que o Congresso volte
a ser respeitado, depois de fazer as transformações que
ele precisa sofrer. As transformações de parar muitos
dos privilégios que nós temos e que nos desmoralizam
porque nos distanciam da opinião pública e do povo. O
privilégio é o que mais distancia uma pessoa daqueles
que têm apenas direitos. Nós temos que reduzir esses
privilégios ou eliminá-los, para que sejamos um Parlamento tão representante do povo que não sejamos
diferentes do povo.
É do interesse de vocês jovens fazer isso. Vocês
são os que mais vão sofrer do ponto de vista global,
deste Planeta integrado que vocês vão ter nas suas

mãos, dentro de vinte, trinta anos, se este Planeta
for integrado e árido, se ele for integrado e desértico.
Vocês não podem deixar que este Planeta que vocês
vão herdar seja sem verde, com uma agricultura desarticulada, com um mar no nível mais alto, tomando
conta das cidades que existem no litoral. Vocês não
podem deixar que isso aconteça.
E, para que isso não aconteça, vocês têm que
rejuvenescer a política que nós hoje, os velhos, estamos fazendo. E não por sermos velhos. Carlos Prestes morreu com mais de 90 anos – eu creio – e fazia
uma política jovem. João Amazonas morreu velho e
fazia uma política jovem. Leonel Brizola morreu velho,
com uma política jovem. Só que hoje nós estamos
deixando a política envelhecer, e não pela idade dos
políticos, mas pela prática dos políticos. O pior é que
uma boa parte da juventude hoje faz política de uma
maneira tão velha quanto os velhos fazem. E, se nos
velhos, uma política velha é um pecado, entre jovens,
política velha é um crime, é uma traição contra o futuro, é uma traição contra o País, é uma traição contra
a humanidade!
Eu falo aqui para esses dois grupos de jovens
que se reúnem em Belo Horizonte e em Brasília, pedindo que não aceitem, não deixem, não permitam
que a política envelheça. E, para isso, não pratiquem
uma política velha nos organismos de que vocês participam. E pensem o que é fazer uma política que não
seja velha.
Primeira coisa é a política ter causa, porque uma
das características da política velha é a política sem
causa, a política que abandona todos os objetivos,
do ponto de vista social, do ponto de vista planetário,
toda a política que se limita a atender os interesses
mesquinhos do próprio político ou do grupinho que o
rodeia. Essa é a política velha.
Eu volto a insistir que não é a política dos velhos.
É a política velha, praticada muitas vezes por jovens
em organizações importantes que se reúnem sem ter
uma causa pela qual lutar, sem terem bandeiras para
serem defendidas. Essa é a política velha, a política
sem causa, a política sem bandeira.
O outro indicador da política velha é a política
que se faz sem que se considere a história que vem
de antes, até chegar aqui. É velha a política que imagina que o Brasil começa agora. É velha a política que
não percebe que nós somos a continuidade de um
processo em que muitos outros lutaram para que nós
chegássemos aqui.
Por favor, os jovens não nos deixem, a nós mais
velhos, envelhecer a política. Por isso, além de uma
causa, de uma bandeira, procurem ter também a história lembrada sempre na prática da política de hoje.
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O terceiro ponto para que a política não envelheça
se trata de ter princípios. E causas não são sinônimos
de princípios. Causas dizem onde queremos chegar.
Princípios dizem como vamos caminhar.
A idéia de que os ﬁns justiﬁcam os meios é uma
maneira velha de fazer política, não é uma maneira
nova. A maneira nova de fazer política é ter ﬁns onde
se quer chegar, mas saber os limites de como caminhar no presente.
A política das alianças espúrias em nome de um
objetivo onde se quer chegar, essa é uma política velha e é uma política que não leva aonde a gente quer
chegar, porque, em geral, Senador Adelmir, leva a tropeços. As alianças espúrias não levam aonde a gente quer chegar; fazem-nos tropeçar no caminho, seja
tropeçar pela falta de credibilidade diante da opinião
pública pelas alianças espúrias, seja pelos elogios,
hoje, àqueles que nós antes denunciávamos como
corruptos e ladrões.
Essas alianças não são uma maneira nova de
fazer política. É a velha maneira de fazer política sem
princípios, sem nada arraigado que diga: “Eu sei os
limites das minhas concessões”. Posso até dialogar
com todos, mas as concessões não podemos fazer
do lado de lá, do lado daqueles que a gente dizia que
não prestavam.
Por favor, não deixem a política envelhecer, porque
nós que aqui estamos, nesta Casa, que em princípio
é de velhos – dizem até que Senado vem de sênior,
que quer dizer velhos –, não podemos admitir que a
gente consiga manter a política jovem aqui dentro se
vocês lá fora, os jovens, não lutarem para manter a
política jovem.
Se um congresso de UNE, União Nacional dos
Estudantes, se faz com uma prática velha, eu acho
muito difícil que aqui dentro a gente tenha uma prática
nova, jovem, de uma política que não seja velha.
E eu volto a insistir, para os que começaram a
assistir agora, que política velha não é política de velhos. Há jovens que fazem política velha, e há velhos
que fazem política jovem.
E outro item, antes de dar um aparte, que eu acho
fundamental na política jovem é a combatividade. E
hoje, lamentavelmente, muitos jovens perderam esse
sentimento e essa prática da combatividade. Uma parte
dos jovens hoje envolvidos em política fazem políticas
por cargos, não pelo combate; fazem política para ocupar espaços na máquina do Estado, e não para lutar
para transformar a sociedade.
Eu gostaria de fazer um apelo a esses jovens
empresários que estão em Belo Horizonte nesses dias
e a esses jovens políticos que estão em Brasília, no
Congresso da UNE, que não percam a combatividade.
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Agora, a combatividade com princípios, a combatividade
com causas, a combatividade sintonizada com a história. Façam alianças, mas jamais concessões além dos
limites éticos, além dos limites de acordo com aquilo
que você deﬁne como seus objetivos.
Aliar-se a ditador para construir a democracia,
em geral, não dá certo.
Defender a distribuição de renda aliado aos que
concentram a renda, em geral, não dá certo.
Construir um país novo, defendendo o mesmo,
em geral, não dá certo.
Falar em dobrar o rumo da história, lutando apenas pelo crescimento no mesmo rumo, não dá certo.
São alianças espúrias, são concessões imorais.
Eu sinto necessidade, enquanto estiver na política, de que vocês, mais jovens, não me deixem envelhecer na maneira como eu pratico política. Eu quero
envelhecer biologicamente, mas não na maneira de
fazer política.
É muito mais decente sair da política antes de
ﬁcar muito velho, mas não ﬁcar velho envelhecendo a
política que você pratica. E nós precisamos dos jovens.
Só nós, os mais velhos, não seremos capazes de envelhecer sem envelhecer a maneira de fazer política.
Sem os jovens, nós, os políticos, não seremos
capazes de fazer uma política jovem, mesmo já estando na velhice. São os jovens que vão nos despertar.
Mas, para isso, eles têm que ir para a rua. Combatividade. Eles têm que caminhar com princípios. Eles
têm que saber aonde querem chegar. Eles precisam
de causas.
Eu desejo que os jovens empresários que estão
reunidos em Belo Horizonte e os jovens políticos que
estão reunidos no Congresso da UNE não façam política velha. Que eles assumam o compromisso de não
deixarem envelhecer a política na mão deles. Que eles
sirvam para despertar nos mais velhos o compromisso
com a política jovem, independentemente de quantos
anos de idade tenha o político que a pratica.
Isso, Sr. Presidente, é o que eu gostaria de colocar hoje, cumprimentando esses jovens empresários
que se reúnem hoje, que fazem parte, hoje, de um
bloco importante no meio empresarial e lá em Belo
Horizonte estão discutindo temas como desenvolvimento social. E também esses que aqui em Brasília,
muito perto, em nome da União Nacional do Estudante,
estão pensando o que fazer como universitários para
melhorar o Brasil.
Por favor, não caiam na agenda mesquinha e
pequena.
Por favor, não caiam nas concessões imorais com
aqueles contra os quais vocês devem lutar.
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Por favor, não caiam no vazio de uma política sem
objetivos, sem causas, sem bandeiras.
Por favor, não sejam tutelados pelos mais velhos,
porque, se vocês forem tutelados pelos mais velhos,
vocês estão matando os próprios velhos ao condenálos a uma política velha, às vezes importada dos próprios jovens.
Esse é o apelo que eu faço.
Nós aqui precisamos muito de vocês. Não nos
deixem envelhecer na maneira como fazemos política.
Deixem que ﬁquemos velhinhos na vida, mas jamais
velhinhos na política que a gente pratica, na política
que a gente defende. E a gente precisa muito mais
de vocês para isso, jovens, do que vocês precisam
da gente.
Era isso, Sr. Presidente, que eu teria para dizer,
mas que não concluí, porque quero passar à palavra
ao nobre Senador Adelmir Santana, que pediu um
aparte.
O Sr. Adelmir Santana (DEM – DF) – Senador
Cristovam, eu queria me congratular com as palavras
de V. Exª, que é uma verdadeira proﬁssão de fé nos
jovens do Brasil. E V. Exª faz uma relação entre acordos, compromissos. E eu acrescentaria um aos jovens: que não confundam as coisas públicas com as
coisas privadas, porque o nosso País tem uma clara
demonstração que vem de longe, essa inter-relação e
essa confusão que alguns políticos fazem com relação
à coisa pública. V. Exª tem razão: podemos ser velhos,
mas nunca deixemos de ser jovens nas práticas da
política. A política efetivamente como uma forma de
servir, uma forma de mudar, de criar transformações,
e não apenas de defesa de interesses corporativos
ou pessoais, mas uma forma de servir a todos com
as nossas idéias, com as nossas mudanças, ou pelo
menos com os nossos propósitos de mudança, porque
esta me parecer ser a visão maior e a política com o
“P” maiúsculo: servir a todos e sempre, na busca de
transformações e de mudanças, e de reformas, que é
uma permanente luta de todos nós que enxergamos a
política como veículo para o alcance desses objetivos.
Congratulo-me com V. Exª.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) –
Senador Adelmir Santana, eu agradeço profundamente, porque o senhor trouxe uma nova dimensão
para a reﬂexão.
Eu falei que não podíamos, na política jovem,
abandonar as causas. Mas eu me esqueci de dizer
que é preciso renovar os programas. Não tem que ﬁcar
preso aos programas antigos. A política jovem exige,
sim, uma adaptação das táticas, dos meios, sem abrir
mão dos objetivos.

E aí está um item importante que o senhor trouxe: é a confusão que se fazia antes entre Estado e
público. Durante muito tempo da minha juventude, nós
considerávamos que o que era estatal era do interesse
público. É falso! Há coisas que são estatais, mas atendem interesses puramente privados, mesquinhos até.
O Estado apropriado às vezes pelos seus empregados
das empresas estatais, e que usam um patrimônio que
é estatal em benefício próprio. É a privatização do Estado. Um hospital que é estatal mas que não serve bem
ao público, esse é estatal, mas não é público.
A política jovem exige uma adaptação. Hoje, temos de colocar o público na frente do Estado. Quando o Estado não servir ao público, ele está traindo a
nossa causa. Quando o particular for capaz de ser
comprometido com o público, a gente tem de aprovar
esse particular. Aí, entram as alternativas do chamado público-privado, das parcerias, que são capazes
de ﬁnanciar, com o dinheiro do Estado, uma atividade
particular para servir ao público.
Há muitos dos nossos jovens que estão numa
política velha: a estatização como sinônimo da publicização, ou, ainda pior, da estatização sem ao menos
considerar o interesse público. O interesse público é
um objetivo fundamental. A maneira de servir ao público pode mudar com o tempo. Hoje, tem de mudar. É
perfeitamente possível a convivência da administração
privada com interesse público.
É preciso que os jovens saibam, portanto, ajustar
os programas, desde que não abram mão de servir ao
interesse público.
Senado Alvaro Dias, com maior prazer, eu lhe
concedo um aparte.
O Sr. Alvaro Dias (PSDB – PR) – Senador Cristovam, primeiramente, meus cumprimentos a V. Exª
pela aula de política aos jovens e por essa convocação
imprescindível à juventude para que esteja presente,
com uma ação política aﬁrmativa, num momento crucial para a vida futura do País. Aliás, foi Nelson Mandela, esse grande líder, que disse: “Eu me recuso a
debater o futuro sem que estejam presentes aqueles
que o viverão.” Os jovens devem estar presentes. Hoje,
Senador Adelmir Santana, aqui estiveram alguns jovens no Senado Federal numa manifestação singela,
mas uma manifestação própria da irreverência jovens,
indispensável para que as transformações aconteçam.
Vieram comer pizza no Senado Federal, e ﬁzeram muito
bem. Essa irreverência, essa inquietude, esse inconformismo não pode desaparecer do seio da juventude.
Foi bonito ver os jovens de caras pintadas nas ruas do
Brasil. Foi triste não os ver nas ruas do Brasil quando o
mensalão explodiu em escândalo nacional. Eles deveriam estar nas ruas do Brasil – não estiveram. Outras

JULHO 2009
32744

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Quarta, Quinta e Sexta-feira 15, 16 e 17 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

entidades também ﬁcaram silenciosas, não ousaram.
Sentiram-se, de certa forma, cooptadas – essa é uma
outra questão que vai exigir um debate prolongado.
Mas V. Exª traz à tribuna um tema fundamental neste
momento de indignação nacional que nós estamos
vivendo, exatamente em função da tragédia ética que
se abateu sobre o Senado Federal nos últimos meses.
A juventude, com a sua inquietude e irreverência, tem
muito a oferecer para que as coisas mudem, inclusive
no Senado Federal. Por isso que V. Exª está de parabéns por escolher esse tema exatamente no ﬁnalzinho
deste primeiro semestre, na véspera do ﬁnal, porque
amanhã ainda teremos sessão plenária. Mas, neste
penúltimo dia, V. Exª traz este tema para nossa reﬂexão, estimulando-nos inclusive a nos mantermos jovens ou, pelo menos, a fazermos a política jovem, tão
necessária para que as transformações aconteçam.
Parabéns a V. Exª.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) –
Obrigado, Senador. O senhor me permita concluir, falando de fato especíﬁco, neste momento, que aconteceu há pouco. Eu não estava aqui, lamentavelmente,
durante a hora do almoço. Primeiramente, quero dizer
que o senhor falou que dei uma aula. Para mim, é um
cumprimento, porque sou professor. Mas, na verdade,
vim aqui em busca de uma lição dos jovens. Quero é
que os jovens me dêem uma lição de política jovem.
Estão faltando companheiros jovens. Muitas vezes, a juventude hoje está fazendo uma política mais
velha até do que muitos velhos. E aí os velhos vão
envelhecer também na maneira de fazer política. É
preciso que os jovens façam política jovem e não nos
deixem – nós, mais velhos – envelhecer a maneira
como fazemos política.
O senhor tem razão, Senador Alvaro: eles têm
de estar aqui dentro mais vezes. Ouvi alguém falar
em invasão do Congresso. O Congresso só pode ser
invadido se estiver em outro país. Se ele estiver no
mesmo país, não pode ser invasão. Esta é a Casa do
povo, que tem de estar aqui, entrar aqui, manifestar-se
aqui, vir aqui e cobrar de nós. E eles têm de ser tantos, tantos, tantos que nem caibam ﬁsicamente aqui e
ﬁquem lá fora nos cercando, olhando quando a gente
passa no carro, gritando as palavras de ordem que
acharem conveniente contra nós. E, de vez em quando, se quiserem, podem aplaudir também, se a política
que ﬁzermos aqui for sintonizada com a política jovem,
que não é necessariamente o mesmo que política de
jovem. Da mesma maneira que política velha não é
necessariamente política de velhos.
Eu concluo, portanto, agradecendo a sua lembrança do fato especíﬁco de hoje. Eu ﬁco feliz de saber que os jovens entraram neste Congresso. Eu disse
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entraram, eu não disse invadiram. Não tem como dizer
que um Congresso é invadido, a não ser que seja por
tropas estrangeiras. Mas, por brasileiros, Congresso
nenhum é invadido. Pode até ser ocupado, em alguns
momentos, quando o número deles seja tão grande
que nos impeça de trabalhar. Mas não é uma invasão.
E, ﬁnalmente, eles descobriram que têm pelo que protestar aqui dentro.
Eu vim aqui pedir uma lição aos jovens: por favor,
não deixem a política envelhecer. E eu complemento
com uma ênfase: por favor, não pratiquem política velha, não pratiquem a política sem causa, a política sem
princípios, a política de cargos mais do que a política
da combatividade. Façam aquilo que a juventude sabe
fazer bem: ter princípios, ter propostas, ter causas e
ser combativa. E, com isso, vocês vão nos cobrar para
que nós ﬁquemos velhos com uma política jovem, que
é a nossa obrigação de fazer.
É isso, Sr. Presidente, o que eu tinha para falar.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Ouvimos o Professor Cristovam Buarque, advertindo
a juventude.
A juventude da minha geração cantava não só
o Hino Nacional, mas o hino que fez e trouxe a este
País a liberdade democrática: “Vem, vamos embora,
que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não
espera acontecer”. Essa foi a juventude que fez renascer a democracia neste País que representamos.
Por inscrição, falará o Paraná. O Distrito Federal
passa na frente? É gentileza. Está conﬁado na assertiva: “os últimos serão os primeiros”.
Adelmir Santana representa o Distrito Federal, o
DEM. A sua naturalidade é discutida e disputada entre
o Piauí e o Maranhão.
O SR. ADELMIR SANTANA (DEM – DF. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Obrigado, Presidente.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o Brasil
comemora hoje, 16 de julho, o Dia do Comerciante.
Daí eu ter pedido a anuência do Senador paranaense
Alvaro Dias, que, gentilmente, me concedeu, para dizer
algumas palavras sobre o Dia do Comerciante.
Nesta oportunidade, vale reﬂetir sobre o comércio
brasileiro, que teve desempenho especial no primeiro
semestre de 2009, em meio a dados negativos que
cercam a economia brasileira.
Números divulgados pelo IBGE revelam que a
economia brasileira vive recessão, com queda do PIB
de 0,8% no primeiro trimestre de 2009, frente ao período anterior, e 3,6% no último trimestre de 2008, em
relação também ao trimestre anterior.
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O IBGE indica retração de 3,1% na indústria;
queda de 0,5% na agropecuária, e aumento de 0,8%
nos serviços.
O consumo das famílias (bens e serviços) foi o
indicador que teve melhor desempenho: cresceu 0,7%
no primeiro trimestre de 2009, em comparação com o
quarto trimestre de 2008, com queda de 1,8%. Esse
consumo é indicador relevante, respondendo por 60%
do PIB e reﬂetindo o desempenho do comércio.
Na análise do mês de maio passado, ﬁca claro
o ótimo desempenho do comércio, com aumento de
vendas de 4% em relação a maio de 2008, e de 0,8%
em relação a abril deste ano.
A elevação do consumo teve como ponto de apoio
as medidas do Governo Federal, em particular as reduções pontuais de impostos. Mas não se pode minimizar o papel do comerciante dentro desse contexto,
reduzindo margens de lucro, fortalecendo a ﬁdelização
dos clientes e buscando comunicação mais moderna
com o consumidor.
Há ainda a atuação marcante do micro e pequeno empresário, dirigindo um comércio enxuto e focado
nos nichos de mercado, em proximidade direta com a
clientela.
Se foi diagnosticado, desde o início, que a crise econômica era uma crise de falta de conﬁança, o
empresário de comércio no Brasil conseguiu superar
possíveis desconﬁanças da sociedade, valendo-se
da sua credibilidade anterior, conquistada ao longo
de décadas.
Por tudo isso, acreditamos que o Brasil pode
fechar o ano de 2009 com PIB negativo, mas o comércio deve se destacar com resultado positivo, fruto
da concentração de esforços no apoio à recuperação
do País.
Não podemos esquecer que, até setembro de
2008, o comércio brasileiro vinha obtendo resultados positivos há 52 trimestres consecutivos. Breve estaremos
retomando essa trajetória vitoriosa, superando a atual
fase resultante da crise econômica internacional.
Srªs e Srs. Senadores, o Dia do Comerciante é
uma data instituída pelo Presidente do Senado Federal, João Café Filho, em 26 de outubro de 1953. Tratase de justa homenagem ao comércio, comemorando
o dia em que nasceu Visconde de Cairu, José da Silva Lisboa. Figura histórica, bastante conhecida, este
político baiano exerceu inﬂuência junto ao Príncipe
Regente português, Dom João VI, para que fossem
abertos os portos brasileiros para o comércio com as
nações amigas, em 1808.
Os séculos passaram, mas a proﬁssão de comerciante, talvez uma das mais antigas da história,
continua a ditar o modo de vida da sociedade.

Antes mesmo da expansão do sistema capitalista, o comércio já tinha lugar de destaque no mundo.
Basta lembrar que a descoberta da América se deu
pela vontade europeia de comercializar diretamente
com a Índia.
Assim, nada mais legitimo do que homenagear
essa categoria proﬁssional, da qual faço parte, em uma
data tão especial, que é o 16 de julho.
E assim fez o Congresso Nacional, em 26 de outubro de 1953, quando instituiu a data de 16 de julho
como o Dia do Comerciante, por meio da Lei nº 2.048,
homenageando o Visconde de Cairu. Este economista
foi autor da obra “Princípio de Direito Mercantil”, primeira publicada em português até o ano de 1801. Porém,
não é só o Visconde de Cairu que representa os trabalhadores no comércio. No Brasil, a ﬁgura mitológica
grega do deus Mercúrio é comumente utilizada pelos
comerciantes e pela própria Confederação Nacional
do Comércio, órgão máximo da representação dos
comerciantes, por representar a eloquência e a arte
de bem falar dessas proﬁssões.
Toda a homenagem que se puder prestar ao
comerciante no Brasil é pouco pelas diﬁculdades que
enfrenta ao trabalhar com carga tributária exorbitante, que incide com mais de 36% do Produto Interno
Bruto, além de excesso de encargos constantemente
denunciados, mas que nunca são solucionados. Parte
expressiva desses empresários é também penalizada
pelas pesadas taxas de juros, pelas taxas cobradas
pelas bandeiras de cartões de crédito e de débito que,
em última análise, são repassadas aos consumidores
ﬁnais, mas que lhes causam muitas diﬁculdades, causa pela qual tenho me empenhado aqui, desde 2007,
para rever esses marcos regulatórios com relação aos
cartões de crédito.
Portanto, além de cumprimentar os comerciantes,
solidarizo-me com todos eles e coloco-me à disposição
aqui, no Senado, para defendê-los e enaltecê-los.
Hoje, muito a propósito, eu estou vindo de uma
reunião da Confederação Nacional do Comércio, que
reuniu toda a sua diretoria, como faz todos os meses
e hoje, coincidentemente, na data em que se comemora o Dia do Comerciante. Realiza aqui em Brasília,
sob a direção do nosso Presidente Antônio de Oliveira
Santos, o encontro mensal. E naquela oportunidade
fez publicar um anúncio, que eu gostaria de ler, em
jornais brasileiros.
O comércio brasileiro está em todo lugar. Hoje e
durante os outros 364 dias do ano.
Dezesseis de julho, Dia do Comércio.
A Confederação Nacional do Comércio de Bens,
Serviços e Turismo (CNC) representa uma das principais forças econômicas do País. São 5 milhões de
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empreendedores e 25 milhões de comerciários trabalhando todos os dias para movimentar a economia.
Promover o crescimento do setor e defender os legítimos interesses das empresas do comércio de bens,
serviços e turismo são os pilares de atuação da CNC,
parceira do governo em diversas questões sociais e
responsável pela administração de um dos maiores
programas de desenvolvimento social do mundo, formado pelo Sesc e pelo Senac. O comércio está de
parabéns. E o Brasil também.
Sistema CNC, Sesc, Senac.”
Sr. Presidente, era do meu dever vir aqui, após
esse reunião do CNC, quando enaltecemos essa data,
para dar os meus parabéns a todos os comerciantes
do País, a todos os dirigentes institucionais do sistema
CNC, Sesc, Senac.
Era o que eu tinha a dizer.
O Sr. Cristovam Buarque (PDT – DF) – Permiteme um aparte?
O SR. ADELMIR SANTANA (DEM – DF) – Pois
não. Antes de concluir, Sr. Presidente, dou um aparte
ao Senador Cristovam Buarque.
O Sr. Cristovam Buarque (PDT – DF) – Senador
Adelmir Santana, ﬁco muito feliz em assistir sua fala
a favor dos comerciantes, primeiro porque sou ﬁlho
do comércio. Meu pai foi representante comercial em
Recife, e eu trabalhei com ele, como vendedor comercial de tecido no comércio de Recife, e convivi muito
com os amigos dele, comerciantes. Tenho a maior
admiração pelos comerciantes. Aqui, no Distrito Federal, tenho uma relação muito boa, assim como com
o Sindicato dos Comerciários, com quem V. Exª também tem uma relação muito boa. Mas aproveito para
falar da CNC, da admiração que tenho pelo trabalho
em todos os níveis, mas especialmente a escola que
existe em Jacarepaguá – e nós já estivemos juntos lá
–, onde, graças ao Dr. Antônio, que é o Presidente, se
juntam 512 adolescentes, retirados do Brasil inteiro,
para ter um curso de ensino médio que vai muito além
do que chamamos horário integral. Eles vivem em alojamentos muito bons e bonitos, de três em três – as
pessoas devem achar que não estou falando sobre o
Brasil –, onde os professores ganham R$7.500,00 e
tem uma casa para morar dentro da área do campus
da escola. Eles nem aceitam professor que não more
ali dentro. Há uma biblioteca com 40 mil exemplares,
um restaurante do melhor tipo, um teatro excelente, e
os meninos não tinham apenas horário integral – eles
tinham de manhã, de tarde e de noite. Dali, não tenha dúvida, Senador Mão Santa, vão sair alguns dos
grandes líderes deste País, líderes na política, mas,
sobretudo, na atividade cientíﬁca, nas atividades do
conhecimento. Não dá para o Brasil inteiro ter escolas
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daquele tipo para todos. Não dá. Aí é algo especial. Aí
é algo especial, é algo modelo, custa mais de R$40
mil por ano. A gente briga para ter R$4 mil por ano, já
daria para fazer um horário integral. Mas é prova do
que os comerciantes, através de suas entidades, são
capazes de fazer, unidos, como uma classe que forma
e que nunca perderam o sentimento de solidariedade
com a população. Até por uma razão de orem prática,
os industriais estão isolados nas suas indústrias, os
comerciantes estão onde o povo está. Comerciante não
pode se isolar, industrial pode se isolar, comerciante
não. As grandes empresas modernas de informáticas
procuram se isolar, comerciante isolado é comerciando falido.
O SR. ADELMIR SANTANA (DEM – DF) – É
ex.
O Sr. Cristovam Buarque (PDT – DF) – É excomerciante. Então o comerciante tende a ter uma
relação com a população, sobretudo o pequeno e
médio comerciante, de uma maneira muito mais estreita de que as demais categorias patronais. Então,
parabéns por ter trazido esse grande dia e o senhor,
como comerciante que é, de uma área tão sensível,
importante, como remédios, o senhor também está de
parabéns hoje.
O SR. ADELMIR SANTANA (DEM – DF) – Agradeço o aparte de V. Exª e não quis aqui citar algumas
ações até para não ser piegas, mas V. Exª coloca muito bem. Esse é apenas um quadro, a escola de nível
médio, Escola Modelo em Jacarepaguá que forma, eu
diria, líderes do futuro. A verdade, colégio em tempo
integral, com conteúdos programáticos do segundo
grau, mas também matérias transversais, objetivando
formar cidadãos e líderes do futuro. Então temos vários
programas pelo Brasil afora em áreas, não apenas na
educação, e V. Exª presenciou aqui, quando falávamos da questão da atuação do Sesc, na área do teatro, quando homenageávamos o Maestro Barbato, em
que V. Exª teve uma participação marcante. E temos
essa atuação nos 27 Estados brasileiros. Na área da
cultura, do esporte, do lazer, da educação. Tudo isso
demonstrando que lá atrás, há 67 anos, os empresários
de comércio e serviço estavam focados nas necessidades da sua presença em atividade, quando não se
falava em responsabilidade social, já focado nessas
questões da educação, da cultura, do esporte e do
lazer, para os trabalhadores do comércio.
Agradeço o aparte de V. Exª que engrandece o
meu discurso.
Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Nós queremos cumprimentá-lo, V. Exª que tão bem
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representa, como um líder empresarial e comercial,
que dirige essas entidades de classe, Sesc, Senac
e Sebrae. V. Exª representa com grandeza. E no meu
entender, Cristovam Buarque, nós temos que superar
Montesquieu. Esse negócio de poder é vaidade. Vaidade do Poder Executivo, do Poder Judiciário e nosso.
Nós somos instrumentos da democracia. Poder é quem
paga a conta. E a conta é muito bem paga pelos que
fazem o comércio no Brasil e no mundo. Os impostos
mais garantidos são os de circulação de matéria, o
ICMS. Então, poder é quem trabalha e paga a conta.
Nós não somos poder, nós somos instrumentos da
democracia.
O SR. ADELMIR SANTANA (DEM – DF) – Muito
obrigado, Sr. Presidente.
Mais uma vez, muito obrigado ao Senador Alvaro
Dias, por me ter concedido o momento de falar.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– O Senador Alvaro Dias já está na tribuna e representa o Paraná.
Roberto Carlos comemorou os seus 50 anos, não
é? Faltou V. Exª comemorar 40 anos de pleno exercício
da atividade política.
Essa é a grandeza do Senado. Esse, ainda hoje
jovem, começou mais jovem, lá em Londrina, como
Vereador, e teve só vitórias. Foi Deputado Estadual,
Deputado Federal, Governador extraordinário daquele
Estado. S. Exª também é Professor de História, daí a
sua sabedoria.
O Presidente Sarney teve uma inspiração, que
não concretizou. Ele pensou em fazer o Alvaro Dias seu
candidato, aí surgiram vários, deu no que deu, quem
acabou ganhando foi o Presidente Fernando Collor.
Mas ele passou por um momento de inspiração.
Eu acho que o Estado do Paraná, que eu não me
lembro de ter dado um Presidente da República, está
no tempo de pensar nessas possibilidades.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Obrigado, Senador Mão Santa, pela generosidade em ﬁnal
de semestre. Muito obrigado a V. Exª.
Eu creio que estamos vivendo um momento, Senador Cristovam Buarque, favorável a se pensar em
voz alta ou reﬂetir sobre os complexos desígnios que
nos atribuem neste momento na função de representar o nosso Estado no Senado Federal, um momento
de grande constrangimento para quem é Parlamentar
nesta Casa.
Há poucos dias, fui acordado pela Rádio Jovem
Pan, de São Paulo, pelo repórter Anchieta Filho, que
me indagava sobre matéria divulgada pelo The Economist, jornal britânico, que estampava em manchete
que o Senado brasileiro é a casa dos horrores.

É evidente que o impacto da indagação me fez
reagir de imediato, de forma repentina, sem reﬂetir sequer sobre a indagação. Eu disse: O Senado brasileiro
não é a casa dos horrores; lá existem horrorosos que
precisam ser colocados para fora, mas o Senado não
pode ser denominado casa dos horrores. É uma instituição essencial para o Estado de Direito Democrático.
Eu tenho repetido que aqui estão ﬁncados alicerces
básicos, fundamentais, do Estado de Direito Democrático. É uma instituição que tem que ser preservada,
porque ela é permanente, é deﬁnitiva e é insubstituível.
Nós não temos como ignorar esta realidade e, portanto, cabe-nos defender esta Instituição.
É evidente que eu fui relembrar alguns fatos
também de outros parlamentos, inclusive do britânico, porque, num linguajar bem popular, é o roto falando do esfarrapado. No parlamento britânico, tivemos
escândalos que certamente não são menores do que
aqueles que vivemos aqui. E eu não estou colocando
essa questão para justiﬁcar. Nada justiﬁca o erro e um
erro não justiﬁca o outro. Evidentemente, nós não podemos, em razão dos escândalos que existem mundo
afora, entender que possamos tê-los aqui.
Mas eu tenho que lembrar que escândalos assolaram a Câmara dos Comuns do Parlamento do Reino
Unido recentemente. O escândalo de desvio de verbas
de gabinetes naquele Parlamento provocou a queda
do seu Presidente, acusado de tentar abafar o caso,
episódios rumorosos envolvendo outros parlamentos da Europa. O do Reino Unido mostrou as agruras
que viveu o Primeiro-Ministro Gordon Brown, mesmo
depois de ter apresentado a proposta de reforma do
Poder Legislativo e de prometer aumentar a sua transparência. Ele não conseguiu reverter a impopularidade
crescente em razão dos escândalos.
Nas eleições europeias, o Partido Trabalhista
teve o pior resultado dos últimos cem anos em uma
votação nacional, entre outros fatores, pelo escândalo envolvendo a concessão de privilégios a políticos
do governo.
A Itália enfrenta crises sucessivas no seu parlamento. O país que promoveu a Operação Mãos Limpas,
que reprimiu com rigor a corrupção na política partidária, não conseguiu estancar a corrupção. O escândalo
do mensalão à italiana! Mão Santa, lá também houve
o mensalão, um mensalão à italiana, que envolveu o
Presidente do Banco Central em tráﬁco de informações
privilegiadas, em uma teia com muitas ramiﬁcações.
Naquele país a Oposição ganhou terreno em meio a
sucessivos escândalos políticos.
Na Alemanha – vamos recordar os idos de 2005
–, o presidente do parlamento alemão, Rainer Barzel, renunciou sob uma acusação de suborno. Uma
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CPI no Parlamento alemão arruinou a vida política de
muitos políticos.
O caso da estatal francesa Elf, o maior escândalo de corrupção da França no pós-guerra, não se restringiu à França. As investigações vieram demonstrar
que a estatal francesa agia nos meandros da política
europeia. Em 92, o chanceler alemão Helmut Kohl, em
campanha eleitoral, recebeu expressiva gratiﬁcação
da estatal francesa pela intermediação na compra de
uma reﬁnaria na Alemanha. Parte do dinheiro da venda acabou desviada para o fundo de campanha da de
Kohl. O caso terminou abreviando a vida pública do
pai da uniﬁcação alemã. Os respingos do escândalo
alcançaram o governo do então Primeiro-Ministro espanhol, José Maria Aznar.
O escândalo dos políticos britânicos que utilizaram fundos públicos para pagar contas pessoais retrata a crise ética que se espalhou pelos parlamentos
do Velho Mundo.
Trago à tribuna no dia de hoje, não como justiﬁcativa...
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– O Senado romano elegeu o cavalo de Calígula, Incitatus. Está na História.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Não como
justiﬁcativa, porque não cabe, mas apenas para dizer
que não possuem autoridade moral ou política para
achincalhar o Senado Federal do Brasil. Nós, sim, devemos criticá-lo. Nós devemos expor as vísceras desta
Casa. Nós devemos propor a assepsia geral. Nós não
podemos nos conformar com a situação atual.
Em que pese o recesso de duas semanas, cabe
a todos nós o acompanhamento das medidas que foram anunciadas, das providências que foram adotadas.
Nós não podemos nos esquecer delas. Acompanhar
as ações do Ministério Público. Acompanhar as ações
da Polícia Federal. Acompanhar as ações do Tribunal
de Contas da União. E aguardar que, quando agosto chegar, o Conselho de Ética cumpra o seu dever,
debatendo as representações que porventura até lá
sejam protocoladas, a ﬁm de que se julguem aqueles
que eventualmente possam ter sido acusados por partidos políticos ou por Parlamentares, encaminhando
denúncias ao Conselho de Ética.
Nós sabemos que há uma desconﬁança absoluta, uma descrença em relação ao Conselho Ética
constituído. E há aqueles que aﬁrmam taxativamente
que é preciso acreditar em Papai Noel para esperar
que o Conselho de Ética instalado no dia de ontem
possa julgar alguém e condenar. No entanto, o voto
no Conselho de Ética é voto aberto, há uma pressão
que se expressa no trabalho da imprensa do País e,
certamente, os Senadores haverão de assumir a sua
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responsabilidade em relação ao voto que proferirem
no que diz respeito à representação contra o Presidente da Casa.
Portanto, Sr. Presidente, nós temos que preservar a Instituição acima de tudo, porque o Senado Federal viveu lampejos de independência. Foi aqui que
rejeitamos a CPMF contra as imposições do Governo.
O Senado Federal, em momento inusitado, devolveu
medida provisória inconstitucional. O Senado Federal
aprovou projetos de lei contra a orientação do Governo. Eu poderia citar a Emenda nº 29, que diz respeito
à ﬁxação de percentual do Orçamento da União para
a saúde pública no País. Eu poderia citar os projetos
que beneﬁciam os aposentados e que estão paralisados na Câmara dos Deputados. O Senado Federal votou os itens essenciais da reforma política. O Senado
aperfeiçoou projetos que aqui chegaram, de reformas,
como o da Previdência, que seriam um desastre ainda
maior não fosse a atuação do Senado Federal.
Até mesmo em relação à reclamada reforma
tributária, o Senado promoveu alguns avanços, que
foram, lastimavelmente, sepultados na Câmara dos
Deputados. Ou seja, o Senado tem exercitado, mesmo
que precariamente, o exercício da independência, em
que pese, nos últimos dias, especialmente, ﬁcar visível
a interferência do Poder Executivo.
Por que agora se faz presente com força a interferência do Executivo?
Porque o Senado Federal se encontra agachado.
Achincalhado, está rendido à realidade deste momento. Rendeu-se à realidade deste momento e não tem
adotado uma postura que possa signiﬁcar uma reação
à altura das necessidades. O Presidente da República
tem sim imposto a sua interferência na atividade do
Senado Federal.
Quando se propôs a instalação da CPI da Petrobras, o Presidente tentou desqualiﬁcar a iniciativa,
tachando-a de impatriótica. Encaminhou ao Senado
Federal as forças políticas de que dispõe, mobilizando a Base Aliada para tentar impedir que a CPI se
constituísse. Não foi possível. As assinaturas não foram retiradas.
Numa segunda etapa, o Governo tentou impedir
a instalação da CPI, sob as ordens do Presidente da
República, que, mesmo no exterior, naquele momento no Oriente Médio, comandava politicamente esse
processo. E foi aguardado para a decisão terminativa
de que não se instalaria a CPI da Petrobras. E ela não
se instalou enquanto teve forças o Governo. Durante
quase dois meses de debate, a CPI da Petrobras não
se instalou. O Governo não cedeu. Rendou-se a uma
jurisprudência consagrada pelo Supremo Tribunal Federal. Um mandado de segurança preparado pelo PSDB
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e anunciado como fato consumado determinou a mudança. O Governo entendeu que o mandado de segurança poderia ser acolhido com concessão de liminar
pelo Supremo Tribunal Federal, e o Presidente Sarney
antecipou-se a esse fato e determinou, regimentalmente, em resposta a uma questão de ordem que formulei,
que a CPI se instalasse com qualquer quorum.
Portanto, não houve concessão, não houve cessão; houve rendição. E a CPI foi instalada. E, mais
uma vez, o Governo interfere, e isso foi decidido no
Palácio do Planalto.
É bom relembrar que o Ministro Múcio, à saída da
reunião com lideranças governistas, informava que o
Governo elegeria o Presidente e nomearia o Relator da
Comissão Parlamentar de Inquérito. Não compartilharia com a Oposição a administração da CPI, ignorando
uma tradição existente nesta Casa, desrespeitando a
praxe estabelecida há tantos anos. Impôs, é fato consumado. Nós não podemos considerar de outra forma,
é uma CPI chapa branca sim, que tem por objetivo não
investigar. Essa é a proposta.
Nós sabemos das diﬁculdades que a Oposição
enfrentará, aqui não se gera falsa expectativa. Nós
temos o dever de, com sinceridade, colocar para a
opinião pública que as diﬁculdades são quase que intransponíveis na CPI. Haverá um acobertamento sim,
todos os artifícios serão utilizados para impedir que a
investigação se aprofunde, mas nós temos uma alternativa sobre a qual pretendo discorrer logo mais.
Antes, a propósito da CPI, ontem, o Presidente
chegou ao clímax da infelicidade em relação a esse
tema. Porque ele não disse que existem aqui no Senado alguns pizzaiolos. Ele disse que todos são pizzaiolos. Essa foi a aﬁrmativa taxativa do Presidente
da República.
Se dissesse que alguns são pizzaiolos, nós avalizaríamos a sua aﬁrmação, subscreveríamos a sua aﬁrmação, porque realmente são aqueles que, impostos
pelo Governo, integram CPIs para que nada investiguem. Esses são os pizzaiolos palacianos, são os pizzaiolos governistas, são os ﬁéis escudeiros, aqueles
que, perdoem-me a ﬁgura de retórica, se comportam
como ﬁéis cães de guarda do Governo da União, para
protegê-lo a qualquer preço.
Portanto, existem sim pizzaiolos, mas a generalização é injusta e tem que ser repudiada, porque ela
afronta a instituição. Como não é a “Casa dos horrores”, mas existem horrorosos, não é uma pizzaria, mas
existem os pizzaiolos. É evidente que essa constatação
é real, e ela deve ser feita.
Esse desejo de que a CPI termine em pizza tem
que ser desmentido pelos fatos. Apesar da interferência do Governo, indevida, a CPI, mesmo antes da

sua instalação, já apresentou resultados inquestionáveis. Um percentual bem superior de brasileiros hoje
conhece irregularidades existentes na administração
da empresa; antes, desconheciam. O debate que proporcionou a CPI fez com que brasileiros se informassem sobre o loteamento que houve da empresa entre
partidários do Governo, causa primeira e fundamental
para a precariedade da gestão que hoje se exercita,
desqualiﬁcando, desproﬁssionalizando.
O loteamento político coloca em cargos técnicos
pessoas desqualiﬁcadas tecnicamente. Com isso, puxa
para baixo a qualidade da gestão na empresa. De um
lado, representantes do mundo partidário – vários Partidos nomeando, indicando – e, de outro lado, sindicalistas também ocupando o espaço nessa estratégia de
cooptação desenvolvida pelo Governo do Presidente
Lula. Portanto, é o aparelho mais organizado em nome
de um projeto de poder nos últimos tempos. A Petrobras é uma aparelho preparado para dar sustentação
a um projeto de poder. Isso justiﬁca a instalação da
Comissão Parlamentar de Inquérito, aliás, repito, só
o anúncio da existência dela, o debate promovido em
torno da sua instalação fez com que a imprensa revelasse outros fatos até então desconhecidos.
E essa resistência do Governo à instalação da
CPI passou a idéia de que o escândalo escondido é
maior do que o escândalo conhecido.
Qual é a função da CPI?
É claro que as interpretações, muitas vezes distorcidas, levam a população a imaginar que toda CPI
termina em pizza.
Mas qual é a função da CPI? A principal delas é
propor transparência, ou seja, é colocar o mal à luz, para
que ele possa ser conhecido, identiﬁcado, investigado,
combatido e, ﬁnalmente, condenado. Essa é a função
essencial da CPI. Função preponderante também é a
de convocar o Ministério Público, que tem autoridade
para a investigação judiciária e para a responsabilização civil e criminal daqueles que se envolvem em
ilícitos e praticam irregularidades.
Na França, por exemplo, Senador Mão Santa,
quando o Ministério Público começa a atuar, provocado
por uma CPI instalada no Parlamento, ela se esgota.
Isso é constitucional naquele país. A ﬁnalidade dela
é convocar o Ministério Público à ação, é provocar
o Ministério Público, para que investigue. Alcançado
esse objetivo, ela se encerra, não continua os seus
trabalhos.
O que faremos como Minoria nessa CPI da Petrobras, oito a três? Convocaremos constantemente
o Ministério Público a agir. Levaremos à CPI todas as
denúncias, com o objetivo de investigar. Se a maioria
impedir a investigação, nós formularemos representa-
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ção assinada, subscrita pelos partidos de Oposição,
que será encaminhada ao Ministério Público, que instaurará os procedimentos para a investigação judiciária, com a consequente...
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Eu queria dar-lhe uma contribuição. V. Exª conseguiu
quantas assinaturas?
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Trinta e
duas assinaturas.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
V. Exª tem poder de atrair os 32, eu assinei.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – É evidente
que, além dos partidos políticos, nós podemos buscar
a adesão e o apoio de Senadores e até mesmo de entidades que se sujeitarem ou que admitirem participar
de um pleito dessa natureza, mas é a forma que encontramos para superar os obstáculos que estarão à
nossa frente durante os trabalhos da CPI.
A Minoria não pode desistir. Nós não vamos desistir; vamos levar a CPI. A CPI será o palco, para
propor transparência para a publicidade dos fatos, e o
Ministério Público será o instrumento adequado para
a investigação judiciária. Se não realizamos a investigação na CPI, antecipamos o ﬁnal dela, porque esse
procedimento é normalmente adotado ao ﬁnal dos
trabalhos da CPI, quando há um relatório ﬁnal, que é
votado, aprovado e remetido ao Ministério Público.
Nesse caso, nós nos anteciparemos e, caso a
caso, estaremos formalizando representações que serão encaminhadas ao Ministério Público. Portanto, convocaremos o Ministério Público de forma antecipada a
uma ação que, como consequência, terá, certamente, a
responsabilização civil e criminal de pessoas envolvidas,
se forem conﬁrmadas as irregularidades anunciadas.
Portanto, é uma forma, Senador Cristovam – vou
conceder, já, já, o aparte a V. Exª –, de procedimento,
para superarmos as diﬁculdades de sermos Minoria em
uma CPI organizada para impedir a investigação.
Concedo a V. Exª o aparte.
O Sr. Cristovam Buarque (PDT – DF) – Senador Alvaro Dias, nós estamos concluindo o semestre,
embora creia que, amanhã, ainda haja sessão – não
é certo, Senador Mão Santa...
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Amanhã, às 9 horas. Há uma exigência de que os
Senadores pelo Distrito Federal estejam aqui. V. Exª,
que lidera, Adelmir Santana, Gim Argello e outros Senadores. Às 09 horas.
O Sr. Cristovam Buarque (PDT – DF) – Certamente. Mas, Senador Alvaro Dias, creio que estamos
concluindo o semestre com o tema fundamental deste
semestre. Apesar de tantos projetos aprovados... Amanhã
mesmo espero fazer a lista dos projetos, de minha auto-
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ria, que avançaram neste semestre, ou se transformando
em projeto, ou indo já para a sanção, ou em andamento
nas Comissões. Mas os temas centrais foram dois, na
verdade, que é um só: a crise que vivemos no Senado
e a desmoralização interna do Senado – e a desmoralização por força da intromissão do Poder Executivo aqui
dentro. A simples crise que vivemos aqui dentro, por nossa culpa, já é bastante para levar o Senado a uma crise
profunda de credibilidade. Agora, ao lado disso, poucos
percebem que a intervenção do Presidente da República, com toda a sua força de 80% de popularidade e seu
carisma – essa intromissão agrega um dado muito profundo, porque ele é mais permanente do que os outros.
Amanhã nós podemos resolver essa crise que está aqui:
se o Presidente José Sarney se licenciar; se conseguirmos levar adiante a CPI; se o Conselho de Ética analisar
com rigor as acusações contra o Presidente José Sarney,
mesmo que ele seja ou não inocentado; se ﬁzermos as
reformas. A gente resolve essa crise, mas há uma que
vai ﬁcar, Senador: é o fato de que o Presidente, do alto
da sua posição de Chefe de Estado e de Governo, diz
que os Senadores são fabricantes de pizza. Com todo
o respeito aos fabricantes de pizza – e alguns de nós,
aqui, poderia sê-lo nos ﬁnais de semana, não há problema nenhum –, mas a maneira como ele diz o assunto
é a de que somos irrelevantes e que estamos aqui para
fazer acordos, quase sempre espúrios, para esconder as
coisas erradas deste País. Essa declaração dele vai ter
uma conseqüência mais duradoura na desmoralização do
Congresso do que todos os erros que cometemos, porque
um Presidente sobretudo com dimensão do Presidente
Lula, quando fala, é escutado. O que mais me preocupou
nessa declaração dele é com o que os jovens passam
a pensar de nós, Senadores, além do que já pensavam
por nossa culpa. O que eles passam a pensar, quando
um Presidente, com a autoridade de tal, diz que aqui o
trabalho é irrelevante, ou seja, que o Congresso não tem
nenhuma importância. Esse é um gesto profundamente
antidemocrático, autoritário e de desprezo,
Porque os militares nos acusavam de comunistas.
Comunistas merecem respeito. É uma denúncia de crítica, de contradição, de enfrentamento, mas de respeito.
A maneira como ele nos chamou de fabricantes de pizza
não foi elogiando as nossas pizzas como cozinheiros
que sejamos; foi no sentido de desmoralizar, de desqualiﬁcar o trabalho legislativo. E é por essa razão que, com
um grupo que estava aqui hoje de manhã, ﬁzemos um
documento pedindo um voto de censura ao Presidente.
Foi aceito pela Mesa, foi encaminhado à Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania e voltará, em algum
momento, aqui ao Plenário. As pessoas me perguntam,
sobretudo os jornalistas, qual é a consequência disso.
Nenhuma concreta. Ninguém está querendo dar o gol-
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pe. Isso aqui é um regime presidencialista. Se fosse no
parlamentarismo, o primeiro ministro cairia com o voto
de censura; mas não é primeiro ministro, ele é Presidente. Ele tem mais seus dezoito meses de Governo,
e ninguém vai tocar nesse Governo dele nem no seu
mandato. E, se alguém quiser tocar, eu estou lá para
defender o mandato dele. Agora, ﬁca registrado o descontentamento hoje e ﬁca registrado para a história
inteira. Daqui a cinquenta anos, cem anos, alguém vai
estudar a administração do Presidente Luiz Inácio Lula
da Silva, e vão estudar também a nossa história; e vai
ﬁcar registrado que nós protestamos contra um gesto de
desprezo dele ao Congresso. Por isso que nós ﬁzemos,
sem nenhuma intenção de uma consequência imediata, mas de uma consequência histórica e moral, que eu
acho que ele realmente precisa ouvir de nós.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Agradeço,
Senador Cristovam Buarque. V. Exª me dá a oportunidade de voltar a este tema, porque, quando disse que
vivemos aqui alguns lampejos de independência, eu o
disse exatamente porque estava imaginando que esses momentos causam insatisfação ao Presidente da
República. Ele não gosta disso. O Presidente, pelo seu
comportamento, passa a idéia de que não está preparado para o exercício democrático. Ele é o Presidente
da República, deveria levar em conta a liturgia do cargo, e não o faz. Ao contrário, procura banalizar uma
instituição fundamental como é o Legislativo.
O Presidente da República revela que possui
alguns resquícios autoritários. Não é esse o comportamento de um democrata que respeita as opiniões
contrárias e que, sobretudo, respeita a oposição. O
Presidente se irrita muito com a oposição e ele deveria
ser grato a ela, porque tem sido muito generosa com
ele. Nós somos criticados por boa parte da sociedade
brasileira porque não ousamos como oposição.
Eu me lembro da CPI dos Correios, quando aqui
chegou, sem ser convocado, o publicitário Duda Mendonça
e fez declarações impactantes, que colocaram o Presidente da República em meio a ilícitos praticados durante a
campanha eleitoral e durante o exercício do seu mandato
na Presidência da República. Ao ouvir as acusações de
Duda, eu vim àquela tribuna e disse: “Nós não podemos,
de forma alguma, deixar de debater a possibilidade do
impeachment do Presidente”. E eu elaborei um voto em
separado naquela Comissão, que foi arquivado com a
aprovação do relatório oﬁcial do Deputado Osmar Serraglio, e, nesse voto em separado, propunha exatamente a
instauração de um processo de impeachment.
O Procurador da República, quando denunciou
quarenta e falou em organização criminosa instalada no
Governo Federal, deixou implícito o nome do líder dessa
organização. Não há como não entender dessa forma.

Portanto, o Presidente da República deveria ser
grato à oposição. Nós não estamos pedindo a sua
gratidão, mas nós estamos cobrando dele respeito à
instituição. Não há como não interpretar como desrespeitosa à instituição a sua aﬁrmação no dia de ontem,
generalizando. E, quando se generaliza, atinge a instituição como um todo.
Mas eu não quero, Sr. Presidente Mão Santa, exagerar no uso do tempo. Mas eu gostaria de dizer que
o Presidente da República, ao que me parece, buscou
uma forma de se contrapor às investigações com a antecipação do encaminhamento ao Congresso Nacional
da sua proposta sobre a regulação do pré-sal.
Trago à tribuna um editorial da Folha de S.Paulo que
é oportuno, lúcido, isento e realista. Aborda exatamente
essa iniciativa do Presidente Lula e diz que “a gestão Lula
não elucida dúvidas cruciais do seu modelo para o présal, projeto que correrá risco político no Congresso”.
Leio apenas dois ou três parágrafos aqui.
O Palácio do Planalto, numa repisada tática de
contrapropaganda, tentou distrair a atenção da opinião
pública da CPI da Petrobras, instalada ontem, com
o anúncio de um ‘fato positivo’ na área do petróleo.
Encontrou às pressas um meio de divulgar o modelo
exploratório proposto pelo Executivo para a vasta província do chamado pré-sal.
Depois, diz aqui o editorial:
O Governo conﬁrmou sua proposta já conhecida:
pretende criar uma estatal para gerir os novos campos e
adotar, ali, um modelo denominado partilha de produção.
Nenhuma deﬁnição foi divulgada acerca do que mais importa: que parcela da riqueza extraída ﬁcará com o Estado
e como esses recursos públicos serão aplicados.
Sr. Presidente, Senador Cristovam Buarque, nós
queremos preservar a Petrobras como empresa de conceito nacional e internacional, até porque o Brasil vive
este grande momento de uma descoberta que é resultante de mais de trinta anos de pesquisa, trinta anos
de pesquisa, embora alguns pretendam atribuir ao atual
Governo os méritos totais pela descoberta do pré-sal.
Há trinta anos, mesmo quando o Presidente Geisel se
posicionava contra a pesquisa, por não acreditar no seu
sucesso, a Petrobras, numa demonstração de independência, pesquisava, e o resultado é essa descoberta de
que, pelo que se avalia, tem o nosso País um patrimônio
extraordinário nas profundezas do mar.
Não somos favoráveis à criação de uma nova empresa. Nenhuma empresa, no mundo, domina a tecnologia
de exploração de petróleo em águas profundas como a
Petrobras. Nenhuma empresa do mundo está qualiﬁcada
tanto quanto a Petrobras para o exercício dessa atividade.
Portanto, não vejo razões para tanto. E as aﬁrmativas que
faço são resultantes da consulta a especialistas. Nós não
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somos donos da verdade, não. Não temos a arrogância
de dar lições, de ensinar quem quer que seja. Mas a aﬁrmativa fazemos com segurança exatamente porque tem
respaldo na opinião dos especialistas mais credenciados
para opinar sobre esse assunto. Então, não há razão para
a constituição de uma nova empresa.
Uma nova empresa, evidentemente, custará e, sobretudo, signiﬁcará desmerecer a história da Petrobras.
Eu não vejo por que desprezar a experiência técnica,
a qualiﬁcação proﬁssional dos extraordinários quadros
funcionais da Petrobras, credenciados, capacitados,
habilitados a enfrentar esse desaﬁo do pré-sal.
De outro lado, diz bem o editorial, o Governo não
diz como pretende aplicar os recursos que serão públicos e destinados à União. Nós achamos que, neste
caso, sim, competiria ao Governo constituir um fundo
para a administração desses recursos, que, a nosso ver
– tenho certeza de que o Senador Cristovam Buarque
pensa da mesma forma –, deveriam ser recursos destinados de forma absoluta à educação. Nós estaríamos,
dessa forma, assumindo um compromisso com o futuro
do País se determinássemos – independentemente de
quem venha a ser Presidente da República –, prioritariamente e antecipadamente, que os recursos oriundos
da exploração do pré-sal, que pertencem à União, serão
destinados exclusivamente à educação no Brasil. Eu creio
que isso é fundamental. Se o Governo ﬁzer isso, terá o
nosso apoio. O nosso apoio não terá para a criação de
um novo cabide de empregos. Isso, não! Para uma nova
empresa, que possa se constituir com outros objetivos,
não terá o nosso apoio, porque a Petrobras é suﬁciente
para a administração desse desaﬁo que virá.
O Sr. Cristovam Buarque (PDT – DF) – Permiteme V. Exª um aparte?
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Com prazer, Senador.
O Sr. Cristovam Buarque (PDT – DF) – Só para
dizer que o projeto que vincula os royalties do pré-sal
à educação já existe; está caminhando aqui há quase
seis meses, assinado pelo Senador Tasso Jereissati
e por mim próprio. Esse projeto está aqui. Se o Governo quiser, basta um gesto dele que esse projeto é
aprovado imediatamente. É o que estão fazendo alguns países, e está dando certo: utilizar a riqueza de
hoje – que vai terminar, pois o petróleo acaba – para
gerar uma riqueza permanente para amanhã, que é o
conhecimento, até porque a única energia que existe
é a do cérebro. O petróleo é uma lama; é preciso inteligência para transformar a lama em energia. O ar é o
ar; é preciso inteligência para transformar o ar em energia, transformar o sol em energia, transformar a água
em energia. É a inteligência que gera energia. Então,
esse projeto já existe, e eu ﬁco feliz que o senhor esteja
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trazendo o assunto. Bastaria o Governo querer fazer,
mas não é o que, aparentemente, o Ministro de Minas
e Energia disse. Ele disse em diversos investimentos e
também na educação. Esse é um ponto. O segundo é
que, embora eu e o Senador Tasso defendamos isso,
não dá para esperar o pré-sal para começar a investir
para valer em educação. O dinheiro do pré-sal ninguém
sabe quando virá. Ninguém sabe; é uma hipótese ainda. E a educação está aí, sendo necessária, porque
as crianças não vão esperar o pré-sal para começar a
crescer. O Presidente Lula, por mais poder que tenha,
não pode amanhã baixar uma medida provisória dizendo: crianças, vocês esperem para crescer depois que
a gente perfurar o pré-sal, extrair e vender o petróleo
para, então, colocar o dinheiro na escola. As crianças
vão continuar crescendo, e o dinheiro da educação tem
que sair já, embora tenha sido pensando lá na frente
que esse projeto foi apresentado.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Muito obrigado, Senador Cristovam.
É evidente que esse projeto terá o nosso apoio
e, lamentavelmente, o Governo não tem demonstrado
esse interesse em prestigiar o Parlamento, assimilando
projetos que aqui tramitam. Nós sabemos que o itinerário de um projeto como esse é tortuoso pelos escaninhos da atividade, mas nós achamos que há tempo
ainda para o Governo rever esse posicionamento e
deﬁnir com clareza a aplicação desses recursos.
Senador Mão Santa, eu estou concluindo e quero
pedir a V. Exª que autorize a publicação, na íntegra, deste editorial da Folha de S.Paulo a que ﬁz referência.
Ao ﬁnal deste editorial aﬁrma-se o seguinte:
O Brasil não deveria imitar nações que afogam seu
futuro no petróleo abundante do presente. É preciso assegurar hoje que o dinheiro do petróleo ajude a modernizar o
país – para que se torne mais rico, justo e produtivo mesmo
quando os postos do pré-sal estiverem exauridos.
Sr. Presidente, espero que a CPI da Petrobras
revele as mazelas existentes na empresa, mas que
seja o instrumento para recolocá-la no patamar de
competência técnica e qualiﬁcação proﬁssional que
fez a sua história de tantos anos.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SENADOR ALVARO DIAS EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso
I e § 2º, do Regimento Interno.)
Matéria referida:
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Nossos cumprimentos ao Senador Alvaro Dias pelo
brilhante e contundente pronunciamento feito na tarde de hoje.
V. Exª será atendido de acordo com o Regimento.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Tendo em vista que o Senado deliberou sobre todas
as matérias que estavam acordadas pelas Lideran-
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ças e pelo Plenário, a Presidência cancelou a sessão
deliberativa ordinária que estava prevista para hoje a
partir das 14 horas.
Esta sessão do Senado da República iniciou-se
às 10h36min, e 72 Senadores marcaram suas presenças no painel.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Sobre a mesa, pareceres que passo a ler.
São lidos os seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Os pareceres lidos serão publicados.

Sobre a mesa, ofício que passo a ler.
É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Com referência ao ofício lido, ﬁca aberto o prazo de
cinco dias úteis para interposição de recurso, nos termos do art. 91, §§ 3º a 5º, do Regimento Interno, por
um décimo da composição da Casa, para que o Proje-

to de Lei do Senado nº 166, de 2008, seja apreciado
pelo Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – Sobre a mesa, ofício do 1º Vice-Presidente da Câmara dos
Deputados, no exercício da Presidência, que passo a ler.
É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
O ofício que acaba de ser lido vai à publicação.
Sobre a mesa, requerimentos que passo a ler.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO Nº 924, DE 2009
Nos termos do disposto no art. 255, II, c, 12, do Regimento Interno do Senado, requeiro que, sobre o Projeto
de Lei do Senado nº 62, de 2009, seja ouvida a Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania, além da comissão
constante do despacho inicial de distribuição.
Sala das Sessões, 16 de julho de 2009. – Senador Expedito Júnior.
REQUERIMENTO Nº 925, DE 2009
Nos termos do disposto no art. 119 do Regimento
Interno do Senado Federal, requeiro seja dispensado

o parecer da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa (CDH) sobre os PLS nº 305, 443 e
568, de 2007, que tramitam em conjunto, em razão de
ter sido esgotado o prazo regimental para manifestação da CDH, passando-se à apreciação da Comissão
seguinte constante do despacho inicial.
Sala das Sessões, 16 de julho de 2009. – Senador Expedito Júnior.
REQUERIMENTO Nº 926, DE 2009
Nos termos do disposto no art. 258, do Regimento
Interno do Senado, requeiro tramitação em conjunto
do Projeto de Lei do Senado nº 321, de 2004, com o
Projeto de Lei da Câmara nº 85, de 2009, por versarem sobre temas aﬁns.
Sala das Sessões, em 7 de julho de 2009. – Senador Expedito Júnior.
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REQUERIMENTO Nº 927, DE 2009
Nos termos do disposto no art. 119 do Regimento Interno do Senado Federal, requeiro seja dispensado o parecer da Comissão de Assuntos Econômicos
(CAE) sobre o PLS nº 10, de 2008, em razão de ter
sido esgotado o prazo regimental para manifestação
da CAE, passando-se à apreciação da Comissão seguinte constante do despacho inicial.
Sala das Sessões, 16 de julho de 2009. – Senador Expedito Júnior.
REQUERIMENTO Nº 928, DE 2009
Nos termos do disposto no art. 172, I, do Regimento Interno do Senado Federal, requeiro seja incluído em Ordem do Dia, em rito normal, o PLS nº 63, de
2007, em razão de ter sido esgotado o prazo regimental para manifestação da CAE.
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Sala das Sessões, 16 de junho de 2009. – Senador Expedito Júnior.
REQUERIMENTO Nº 929, DE 2009
Nos termos do disposto no art. 172, I, do Regimento Interno do Senado Federal, requeiro seja incluído em Ordem do Dia, em rito normal, a PEC nº 24, de
2007, em razão de ter sido esgotado o prazo regimental
para manifestação da CCJ.
Sala das Sessões, 16 de julho de 2009. – Senado Expedito Júnior.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Os requerimentos lidos vão à publicação e serão incluídos em Ordem do Dia oportunamente.
Sobre a mesa, ofício que passo a ler:
É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Com referência ao ofício que acaba de ser lido, a Presidência comunica ao Plenário que ao Substitutivo ao
Projeto de Lei do Senado nº 347, de 2008, poderão
ser oferecidas emendas até o encerramento da dis-

cussão, no turno suplementar, perante a Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – Sobre a mesa, projetos recebidos na Câmara dos Deputados
que passo a ler.
São lidos os seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Os Projetos de Decreto Legislativo nºs 575 a 609, de
2009, que acabam de ser lidos, tramitarão com prazo
determinado de quarenta e cinco dias, de acordo com
o art. 223, § 1º, da Constituição Federal.
A Presidência comunica ao Plenário que, nos
termos do inciso III do art 91 do Regimento Interno,
com a redação dada pela Resolução nº 3, de 2009, do
Senado Federal, os Projetos lidos serão apreciados ter-
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minativamente pela Comissão de Ciência, Tecnologia,
Inovação, Comunicação e Informática, onde poderão
receber emendas pelo prazo de cinco dias úteis, nos
termos do art. 122, II, “c”, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa – PMDB-PI)
A Presidência comunica ao Plenário que foram
deferidos, nos termos do Ato da Mesa nº 2, de 2009,
os seguintes requerimentos:
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– nº 821, de 2009, do Senador Jayme Campos, que
solicita o desapensamento do Projeto de Lei da
Câmara nº 106, de 2005, e dos Projetos de Lei
do Senado nºs 85 e 193, de 2003; 205 e 254,
de 2005; e 301, de 2006, a ﬁm de que tenham
tramitação autônoma. Deferido o requerimento,
todas as matérias passam a tramitar de maneira
autônoma. O Projeto de Lei da Câmara nº 106, de
2005, vai às Comissões de Constituição, Justiça
e Cidadania, e de Assuntos Sociais; o Projeto de
Lei do Senado nº 85, de 2003, vai à Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania, em decisão
terminativa; os Projetos de Lei do Senado nºs 193,
de 2003, 205, de 2005 e 301, de 2006, vão às
Comissões de Constituição, Justiça e Cidadania,
e de Assuntos Sociais, em decisão terminativa; e
o Projeto de Lei do Constituição, Justiça e Cidadania, de Assuntos Econômicos e de Assuntos
Sociais, em decisão terminativa; e

– nº 847, de 2009, do Senador Mozarildo Cavalcanti,
que solicita o desapensamento dos Projetos de
Lei do Senado nºs 219, de 1999; 12, 289 e 366,
de 2003; 334, 348, 350 e 357, de 2004, de 2004;
107, de 2005; 271, de 2006; 120, 367, 501 e 669,
de 2007; e dos Projetos de Lei da Câmara nºs
123, de 2005; 45, de 2006; 26 e 105, de 2008, a
ﬁm de que tenham tramitação autônoma. Deferido o requerimento, todas as matérias passam
a tramitar de maneira autônoma. O Projeto de
Lei do Senado nº 12, de 2003, vai às Comissões
de Constituição, Justiça e Cidadania, e de Relações Exteriores e Defesa Nacional; os demais
Projetos de Lei do Senado vão à Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Sobre a mesa, projeto que passo a ler.
É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– O projeto que acaba de ser lido será publicado e remetido às comissões competentes.

Sobre a mesa, projeto que passo a ler.
É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – A
Presidência comunica ao Plenário a abertura de prazo
de cinco dias úteis, perante a Mesa, para recebimento
de emendas ao Projeto de Resolução nº 47, de 2009,
que acaba de ser lido, nos termos do art. 235, II, “a”,
do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Os Srs. Senadores Alvaro Dias, Gerson Camata,
Papaléo Paes, Arthur Virgílio, Mário Couto, Flexa Ribeiro e Romero Jucá, enviaram discursos à Mesa
para serem 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. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, as discussões em torno da aplicabilidade da
Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984 – Lei de Execução
Penal, e sobre os desaﬁos que estão postos acerca
do tema, em pleno curso do século XXI, demandam
reﬂexão e atenção de toda a sociedade brasileira.
O clamor da sociedade diante do aumento vertiginoso da violência nos grandes centros urbanos e até
mesmo nas cidades de médio porte se amplia a cada
instante. Não podemos ignorar essa realidade.
A Lei de Execução Penal, um diploma legal moderno, preceitua no seu art. 1º que “a execução penal
tem por objetivo efetivar as disposições de sentença
ou decisão criminal e proporcionar condições para a
harmônica integração social do condenado e do internado.”
Infelizmente, as normas previstas na Lei de Execução Penal, em geral, não têm saído do papel. Essa
visão é partilhada por eminentes juristas. O jurista
Celso de Mello, por exemplo, o Ministro mais antigo
do Supremo Tribunal Federal e que trabalhou por 20
anos no Ministério Público de São Paulo, muitos deles
na Corregedoria de Polícia Judiciária e de presídios,
ressalta que, no Brasil, “a prática da Lei de Execução
Penal tornou-se um mero exercício de ﬁcção, porque
ela impõe obrigações que o Poder Público simplesmente não cumpre. O Poder Público tornou-se infrator
crônico da Lei de Execução Penal e compromete assim
direitos básicos do sentenciado”.
As palavras do Ministro Celso de Mello são inquestionáveis: o poder público vem se mantendo cronicamente omisso no cumprimento de seus deveres
jurídicos. Como ele atesta, o quadro crítico de degradação das unidades prisionais coloca o País permanentemente exposto a sofrer interpelações de organismos internacionais:
Sinto que o descumprimento reiterado pelo Poder
Público de obrigações impostas por legislação consti-

tucional gera uma situação absolutamente desconfortável para o Estado. A República Federativa do Brasil
poderá, sim, ser acionada perante a Corte Interamericana de Direitos Humanos.
A propósito, o saudoso Dr. Evandro Lins e Silva
costumava aﬁrmar que a prisão “perverte, corrompe,
deforma, avilta, embrutece, é uma fábrica de reincidência, é uma universidade às avessas, onde se diploma
o proﬁssional do crime”.
É imperiosa e inadiável a necessidade de mudança de postura do Estado em relação ao sistema
penitenciário. O diagnóstico é dramático: “o Poder
Público age de maneira irresponsável e não tem qualquer interesse, salvo algumas exceções, de superar
as diﬁculdades de ordem material que culminam por
gerar situações que ofendem a dignidade pessoal dos
condenados” (Ministro Celso de Mello).
O Brasil abriga uma das dez maiores populações
carcerárias do mundo. O número de encarcerados em
presídios é superior a 400 mil detentos, segundo dados
do Ministério da Justiça, de 2008. A taxa de encarceramento é de aproximadamente 225 presos para cada
grupo de cem mil habitantes. O constituinte de 2008
ofereceu garantias explícitas para proteção da população encarcerada, entre essas o inciso do art. 5º onde “é
assegurado aos presos o respeito à integridade física e
moral”. A Lei de Execução Penal abriga o detalhamento das normas prisionais brasileiras – ou pelo menos
suas aspirações para o sistema prisional.
“As prisões brasileiras são insalubres, corrompidas, superlotadas, esquecidas. A maioria de seus
habitantes não exerce o direito de defesa. Milhares de
condenados cumprem penas em locais impróprios”.
Essa descrição do advogado criminalista Luís Francisco
Carvalho Filho no seu recente livro, “A Prisão”, retrata
com ﬁdelidade como o sistema prisional brasileiro falha
na recuperação e reintegração de cidadãos.
O citado autor registra Relatório da caravana da
Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados por diversos presídios do país, divulgado em setembro de 2000, documento que já apontava um quadro
“fora da lei”, trágico e vergonhoso, que invariavelmente
atinge gente pobre, jovem e semi-alfabetizada.
Reproduzo trechos das passagens que retratam
a degradação humana no sistema prisional:
No Ceará, presos se alimentavam com as mãos,
e a comida, “estragada”, era distribuída em sacos plásticos – sacos plásticos que, em Pernambuco, serviam
para que detentos isolados pudessem defecar.
No Rio de Janeiro, em Bangu I, penitenciária de
segurança máxima, veriﬁcou-se que não havia oportunidade de trabalho e de estudo porque trabalho e
estudo ameaçavam a segurança.
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No Paraná, os deputados se defrontaram com
um preso recolhido em cela de isolamento (utilizada
para punição disciplinar) havia sete anos, período que
passou sem ter recebido visitas nem tomado banho
de sol.
No período compreendido entre setembro de 1997
e abril de 1998, os pesquisadores da Human Rights
Watch visitaram cerca de quarenta presídios, cadeias
e delegacias de polícia, entrevistando centenas de
presos e reunindo-se com autoridades, agentes penitenciários, membros da Pastoral Carcerária, juízes,
advogados, promotores, estudiosos e representantes
de organizações não-governamentais.
Como atesta um relatório da referida Organização, embora as condições variem signiﬁcativamente de
um estado para outro, e de uma instituição para outra,
as condições carcerárias no Brasil são normalmente
assustadoras. Vários estabelecimentos prisionais mantêm entre duas e cinco vezes mais presos do que suas
capacidades comportam. Em alguns estabelecimentos,
a superlotação atingiu níveis desumanos com detentos
amontoados em pequenas multidões.
O diagnóstico é recorrente: a grave superlotação
é talvez o mais básico e crônico problema aﬂigindo
o sistema penal brasileiro, conjugada às disfunções
tais como mandados não cumpridos, detenção antes do julgamento e falha na progressão das penas,
entre outros. A reincidência nas prisões brasileiras é
outra vertente da realidade de nosso sistema carcerário. Segundo dados do Instituto Latino-Americano de
Prevenção do Delito, ILANUD, levantados em 1997, a
reincidência nas prisões brasileiras ultrapassa o patamar de 75%.
O que se evidencia de forma ostensiva é que
existe imenso distanciamento entre o ideal normativo
e a realidade prática na execução penal. Comento alguns aspectos a seguir.
Nos termos do art. 15 da Lei de Execução Penal,
a assistência jurídica é destinada aos presos e aos internados sem recursos ﬁnanceiros para constituir advogado. A realidade é bem diversa, como descreve o
professor e membro do Ministério Público, Dr. Renato
Flávio Marcão. Em que pese “o aparato legal posto em
resguardo aos direitos do preso, e a incidência do princípio do contraditório também em sede de execução
penal, não raras vezes nos deparamos com execuções,
nas mais diversas comarcas, correndo praticamente à
revelia da defesa. Impulsionada pelo Juízo e ﬁscalizada
pelo Ministério Público, que no mais das vezes também a impulsiona, a atuação defensória, como regra,
é quase inexistente”.
Em perfeita consonância com os comandos constitucionais, a Lei de Execução Penal assegura ao preso
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acesso à educação, conforme dispõe seu artigo 17: a
assistência educacional compreenderá a instrução escolar e a formação proﬁssional do preso e do internado.
Como destaca o doutrinador, “tais dispositivos estão
em harmonia com as Regras Mínimas da ONU para o
Tratamento de Reclusos, adotadas em 31 de agosto
de 1955 pelo Primeiro Congresso das Nações Unidas
para a Prevenção do Crime e o Tratamento dos Delinqüentes; com as Regras Mínimas para o Tratamento
do Preso no Brasil – Resolução n.º 14, do Conselho
Nacional de Política Criminal e Penitenciária (CNPCP),
de 11 de novembro de 1994 e com a Declaração Universal dos Direitos Humanos.”
A propósito, escreve o Dr. Alexandre de Morais
em parceria com outros autores:
Não é possível falar em recuperação sem mencionar a possibilidade de o preso educar-se tanto por
meio de instrução escolar quanto pela formação proﬁssional. A Lei de Execução Penal prevê a obrigatoriedade do ensino de 1º grau a todos os presos, integrado
ao ensino estatal. Dessa forma, o diploma terá ampla
validade inclusive fora da prisão.
Reproduzo, mais uma vez, o professor Renato
Flávio Marcão:
Somos reféns do crime e da insegurança, gigantes
fomentados a todo instante pelo descaso de nossos
governantes, que não assegurando aos presos seus
direitos fundamentais nos impõem a punição mais
severa; na melhor das hipóteses com um dos quatro
grandes gigantes da alma, na sempre lembrada proposição de Emilio Mira Y. López: o medo.
Srªs e Srs. Senadores: em matéria da confecção
de leis, a sociedade brasileira espera do Congresso
Nacional a aprovação de legislação que garanta os
instrumentos de que o Estado precisa para alcançar
seus objetivos maiores em matéria de repressão à criminalidade. Nos últimos anos, a pauta do Parlamento foi contaminada pela sucessão de escândalos e a
enxurrada de Medidas Provisórias. Esses fatos mobilizaram os parlamentares e prejudicaram o debate de
questões candentes.
Eu não poderia me furtar neste momento de
mencionar e lamentar que a Câmara dos Deputados
esteja retardando a aprovação de projeto de minha autoria que impede que recursos destinados ao setor de
segurança pública seja contingenciados. Pelo projeto,
os ministros da Fazenda e da Justiça podem ser responsabilizados se não liberarem recursos destinados
à segurança pública.
Não há combate à violência e ao crime organizado sem recursos maciços e bem direcionados para a
segurança pública. A Lei de Execução Penal de 1984
reconhece um respeito saudável aos direitos huma-
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nos dos presos e contém vários dispositivos ordenando tratamento individualizado, protegendo os direitos
substantivos e processuais dos presos e garantindo
assistência médica, jurídica, educacional, social, religiosa e material. A humanização do sistema prisional, bem como a possibilidade da adoção de penas
alternativas como ﬁanças, serviços comunitários e
suspensão condicional, são avanços contidos na Lei
de Execução Penal.
A sociedade nos cobra leis mais rígidas e eﬁcazes.
Em nossos dias, os criminosos utilizam instrumentos
e táticas soﬁsticadas. A criminalidade não é amadora.
Como responder aos anseios e clamores da população por justiça?
A degradação das unidades prisionais existentes
no País constitui situação que atenta contra a própria
democracia. Aliás, recordo ter lido recentemente que o
Estado da Bahia tem 40% da população carcerária em
delegacias. Nesse contexto, concordo e ratiﬁco a opinião
de que o Ministério Público é detentor atualmente de
melhores condições para cobrar com rigor absoluto a
responsabilidade do Estado na questão prisional.
Os mutirões e inspeções carcerárias promovidos
pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) identiﬁcaram
mais de 2 mil pessoas que estavam sendo mantidas
presas indevidamente e que foram libertadas graças
à atuação dos referidos mutirões. Portanto, há falhas
graves até mesmo nesse campo.
Srªs e Srs. Senadores: O tema é inesgotável. O
Parlamento deve reﬂetir e vocalizar a sociedade. Dostoievski escreveu: “É possível julgar o grau de civilização de uma sociedade visitando suas prisões”.
Como segundo assunto, Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, a realidade que moldura o cotidiano
dos brasileiros nos últimos 15 anos foi profundamente
alterada com o advento do Plano Real. A criação do
padrão monetário que estabilizaria a economia brasileira, o Real, gerou o perﬁl de um Brasil diferente onde
a remarcação de preços foi banida das preocupações
diárias das famílias. A vida passou a ser mais bem
planejada e a inﬂação deixou de corroer a renda dos
trabalhadores e assalariados.
O anúncio do Plano Real foi igualmente um marco
da comunicação entre o Governo e a população. Tudo
foi feito de forma transparente, sem congelamentos de
preços nem conﬁsco de depósitos bancários ou qualquer outro artiﬁcialismo da heterodoxia econômica. A
população foi informada a cada passo trazendo “pedagogia democrática” ao País.
Os reﬂexos positivos do Plano Real se disseminaram no cotidiano nacional. Banido o conﬁsco imposto
pela inﬂação, foi possível implantar a disciplina ﬁscal
dos gastos estatais, estabelecida pela lei de respon-

sabilidade ﬁscal, para os administradores públicos em
todos os níveis. No cenário da estabilidade econômica,
descortinou-se um leque de possibilidades que possibilitaram indiscutível melhoria das condições de vida
da grande maioria dos brasileiros.
Não podemos esquecer que a inﬂação é altamente
benéﬁca para alguns grupos sociais e tremendamente
perversa para a maioria da sociedade. O detentor do
capital produtivo ou especulativo vende caro e compra barato. Já a maioria de trabalhadores e assalariados são os grandes prejudicados em razão dos seus
rendimentos monetários serem ﬁxos. Passam a pagar
tudo mais caro, sem a contrapartida de ver seus rendimentos aumentarem.
Uma breve retrospectiva é cabível. O Brasil, por
muitos anos, foi aquele operário chapliniano apertando a porca inﬂacionária numa especialização de futuro
incerto. As várias alternativas de controlar e enjaular o
monstro inﬂacionário sempre redundavam em monumentais fracassos. No ﬁnal da década de 80 a inﬂação
atingiu o índice de 83% ao mês. Nas décadas anteriores,
durante o regime autoritário, foi imposta a famigerada
correção monetária. A sua melhor deﬁnição foi dada
pelo então ministro da Fazenda da França, do governo Georges Pompidou, Giscard D’ Estaing: “é a mais
perversa formulação de política econômica”. Corrigia a
inﬂação passada e lançava para o futuro todo o resíduo
inﬂacionário. Era, na verdade, um círculo desvirtuoso
de alimentação permanente do processo inﬂacionário
que, conjugado à manipulação dos índices, conﬁscava
a renda da classe trabalhadora.
A sua eliminação se daria no início de 1986, com
a criação do Plano Cruzado, que atacou com formulação original a inﬂação galopante em um Brasil já
redemocratizado. Economicamente bem fundamentado, mobilizou a sociedade brasileira tendo na saudosa ﬁgura de Dilson Funaro, ministro da Fazenda, o
seu condutor com notáveis formuladores de política
econômica ao seu lado. Infelizmente novo fracasso.
Os remendos que se seguiram remeteram o Brasil a
uma inﬂação incontrolável.
Em 1990, novo governo assume com uma proposta extravagante de congelamento monetário, tentando
golpear o dragão da inﬂação por meio da recriação do
cruzeiro como padrão monetário. Seria mais uma tentativa que redundaria em fracasso, afetando o próprio
governo, no turbilhão da insatisfação popular.
A posse do vice-Presidente Itamar Franco se
daria em um cenário de crise política, ética e econômica, com a espiral inﬂacionária ganhando enorme
dinamismo. O novo presidente da República, em 2 de
agosto de 1993, cria o cruzado real com o corte de
três zeros, onde mil cruzeiros passa a valer um cru-
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zeiro real. À frente do Ministério da Fazenda, o então
Senador Fernando Henrique Cardoso, conhecedor dos
equívocos que mutilaram o Plano Cruzado, convoca
uma equipe de competentes economistas e formuladores de políticas com profundo conhecimento da
economia brasileira.
O Presidente Itamar prestigiou o seu ministro e
lançou com coragem a autêntica revolução econômica
que seria implantada em 1° de julho de 1994. Criava
o padrão monetário que estabilizaria a economia brasileira: o Real.
Eleito Presidente da República, Fernando Henrique Cardoso aprofundou e consolidou o Plano Real,
buscando a modernização por intermédio de reformas
capazes de eliminar estruturas atrasadas e injustas
que travavam as potencialidades nacionais.
A moeda é a alma de um povo. Ao longo da sua
formação histórica tivemos 10 padrões monetários. O
Brasil tem hoje uma moeda nacional que orgulha os
brasileiros.
Para concluir, faço questão de ressaltar que o
ciclo econômico gerado por esse padrão monetário
vem sendo a força motriz para o reordenamento institucional da vida nacional. O momento vivido pelo povo
brasileiro, com todas as suas diﬁculdades, seria mais
dramático se não existisse essa âncora de estabilidade.
Preservar essa conquista, Herança Bendita, é dever
de todos. É chegada a hora de aprofundar reformas
que são inadiáveis e disciplinar as despesas públicas.
Investir na infraestrutura e fazer da educação e saúde um binômio inegociável completam o rol de ações
estratégicas que podem assegurar um Brasil moderno
e desenvolvido, com justiça social.
No marco das comemorações dos 15 anos da
estabilização da Economia brasileira, os riscos ﬁscais
crescem vertiginosamente. Como escreveu em recente
artigo, o Dr. Gustavo Loyola, ex-Presidente do Banco
Central, “... o desastre não é iminente, mas, a prosseguir a deterioração das ﬁnanças públicas, é quase
certo que a Economia brasileira sofrerá, em futuro não
muito distante, as conseqüências negativas do atual
estado de frouxidão ﬁscal”.
Nessa escalada, a Lei de Responsabilidade foi
rasgada para atender interesses imediatistas. A gestão pública é movida pelo oportunismo da hora. As
conquistas advindas da estabilização da economia
precisam ser preservadas; não se trata de uma obra
acabada.
É mister destacar que o Plano Real foi mais que
um programa de estabilização, embora seja reconhecidamente o mais bem-sucedido de todos os planos
lançados para combater a inﬂação crônica. Representou
uma mudança radical de atitude que permeou toda a
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população brasileira. Trouxe previsibilidade e restaurou
a capacidade de planejar racionalmente.
Prestamos aqui o nosso tributo a André Lara Resende, Edmar Bacha, Gustavo Franco, Pérsio Arida,
Winston Fritsch. Sem esquecer o apoio fundamental
exercido pelas lideranças à época na Câmara e no
Senado: José Serra e Mario Covas e a interlocução
de Pedro Sampaio Malan. Fernando Henrique Cardoso deve se orgulhar de incorporar essa passagem à
sua rica biograﬁa.
Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. GERSON CAMATA (PMDB – ES. Sem
apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, poucas atividades são tão importantes para
a economia brasileira, e poucas têm sua relevância tão
subestimada pela sociedade quanto o cooperativismo.
Pautado por princípios de transparência, igualdade e
de valorização dos interesses comunitários, ele é uma
receita democrática para a distribuição de riquezas e
para estimular a mobilização comunitária em torno do
desenvolvimento. Por estimular a responsabilidade
coletiva, por meio da gestão igualitária, torna-se um
instrumento vital de geração de emprego e renda.
Este ano é marco de três acontecimentos signiﬁcativos. O primeiro foi a sanção, pelo Presidente
Lula, da Lei Complementar 130/2009, de minha autoria, que regulamenta o Sistema Nacional de Crédito
Cooperativo. Foram necessários 10 anos de empenho
para sua aprovação, mas ela proporcionou um marco
regulatório de que o sistema cooperativo necessitava,
e que reivindicava há muito tempo.
No dia 4 de junho, fui honrado, em Vitória, com
uma homenagem prestada pelo Sicoob brasileiro, pela
autoria do projeto que originou a Lei Complementar,
e recebi do presidente do Sicoob do Espírito Santo,
Bento Venturim, uma estatueta, em solenidade que
contou com a presença, entre outros, do governador
Paulo Hartung, do vice-governador Ricardo Ferraço e
do senador Renato Casagrande.
Foi, para mim, um momento de emoção, por ver
concretizado um trabalho que durou uma década, e
de gratiﬁcação, por ter cumprido o dever de fortalecer
o sistema cooperativista.
Devo dizer que a ocasião foi de emoção e gratiﬁcação duplas, já que também recebi homenagem da
Abac, a Associação Brasileira das Administradoras de
Consórcios, representada, pelo vice-presidente, Fabiano Lopes Ferreira, que me entregou uma placa de
congratulação, pela relatoria do projeto que deu origem
à lei que regula o Sistema Brasileiro de Consórcios.
Voltando às comemorações, a segunda será em
2 de dezembro, data da fundação da OCB, Organiza-
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ção das Cooperativas Brasileiras, constituída durante
o 4º Congresso Brasileiro de Cooperativismo, realizado
em 1969. São 40 anos de atuação de uma entidade
que representa todo o sistema cooperativista nacional,
hoje detentor de um espaço próprio, e em expansão
crescente por todo o País.
O cooperativismo contemporâneo está organizado
também internacionalmente, tanto que dispõe de uma
entidade coordenadora mundial, a ACI, Aliança Cooperativa Internacional, criada em 1895 e com sede em
Genebra, na Suíça. Como organização independente,
não governamental, empresta seu apoio a cooperativas de todo o mundo, e foi uma das primeiras entidades não vinculadas a governos a ter uma cadeira no
Conselho da ONU, em 1946. No continente americano,
existe ainda a OCA, Organização das Cooperativas
da América, fundada em 1963. Sediada em Bogotá,
na Colômbia, tem 20 países-membros, entre os quais
se inclui o Brasil.
O terceiro evento diz respeito ao meu Estado. São
os 20 anos de existência do Sicoob Espírito Santo. Sua
origem data de 1989, época em que várias cooperativas de crédito rural foram criadas no Estado, entre as
quais a Cooperativa Central, que recebeu a denominação de Cocecrer. Mais tarde suas ﬁliadas adotaram
uma estrutura centralizada, e trocaram a sigla para
Sicredi, depois alterada para Sicoob.
Voltado prioritariamente para o agronegócio até o
começo de 2006, o Sicoob transformou-se na segunda
maior operadora de crédito rural e a principal ﬁnanciadora da cafeicultura. Com a abertura das cooperativas
de crédito rural, as instituições passaram a funcionar
em regime de livre admissão.
O sistema Sicoob possui hoje 9 cooperativas aﬁliadas, quase 82 mil associados, 78 pontos de atendimento e está presente em 68 municípios capixabas.
Detém o título de maior operador de crédito rural e
continua sendo o ﬁnanciador fundamental da economia cafeeira, umas das atividades econômicas mais
importantes do Estado.
Seus ativos são impressionantes: 880 milhões de
reais. Ao longo de 2008, o Sicoob emprestou 1 bilhão
e 400 milhões de reais, em 32 mil operações de crédito. No ﬁnal do ano, o volume contratado era superior
a 611 milhões de reais, um crescimento de 26,6 por
cento em relação a 2007. Nos últimos quatro anos de
existência, proporcionou aos associados, que são seus
proprietários, um lucro de 93 milhões de reais. Esse
lucro, em 2008, teve um aumento de 5,3 por cento, em
comparação com o ano anterior.
A meta é crescer mais ainda. O Sicoob quer estar presente em todos os municípios do território capixaba, e atingir o número de 100 mil sócios. Também

pretende oferecer aos seus clientes todos os produtos e serviços disponíveis no mercado, para que os
associados possam realizar todas as suas operações
na instituição.
O Sicoob do Espírito Santo é um exemplo de gestão bem-sucedida, garantida não só pela competência
de sua diretoria como pela ativa participação dos sócios,
somada à conﬁança que depositam na instituição. É
também uma demonstração de que o cooperativismo,
em nosso País, apenas começou seu processo de consolidação como modelo de sustentabilidade.
Diz o ex-ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues, que o cooperativismo “é uma doutrina que
calça como uma luva a natureza humana, por ter um
eixo no idealismo e outro no pragmatismo”. Ou seja,
a doutrina é idealista, mas a cooperativa é empresa
que exige resultados.
A união entre esses dois fundamentos faz com
que o cooperativismo tenha como uma de suas marcas
a eﬁcácia e a distribuição eqüitativa dos resultados. Ele
presta benefícios igualitários, por ser um sistema ﬁnanceiro solidário. Além disso, seus processos de crédito
adaptam-se às características do local de atuação.
Toda ação de uma cooperativa tem o indispensável caráter social. Isto a capacita a atender às necessidades especíﬁcas dos associados e, por tabela, da
comunidade em que atua. Como não há instrumento
mais proveitoso para a redução das desigualdades que
a atenção ao desenvolvimento regional, é óbvio que o
sistema cooperativo desempenha um papel essencial
nessa missão.
Formulados em 1995 pela Aliança Cooperativa
Internacional e aceitos mundialmente, os 7 Princípios
do Cooperativismo sintetizam as funções das cooperativas e seu relacionamento com os cooperados. O
primeiro é o da adesão voluntária e livre, que dispensa explicações – as cooperativas são abertas a quem
estiver apto a usar seus serviços, sem discriminações
de qualquer espécie. O segundo é o da gestão democrática pelos membros. Elas são organizações democráticas, e seus integrantes têm participação ativa na
formulação de políticas e tomada de decisões.
O terceiro princípio prevê que os membros contribuam igualmente para o capital das suas cooperativas
e que este seja controlado democraticamente. O quarto estabelece que as cooperativas são organizações
autônomas, de ajuda mútua, controladas pelos seus
membros. O quinto, que devem promover a educação
e a formação dos seus sócios, dos representantes
eleitos, dos dirigentes e dos trabalhadores.
O sexto princípio, da intercooperação, estimula o
trabalho em conjunto, por meio das estruturas locais,
regionais, nacionais e internacionais, para fortalecer o
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movimento cooperativo. Por último, o sétimo incentiva
as cooperativas a trabalharem pelo desenvolvimento
sustentado de suas comunidades.
Toda essa estrutura que alcança praticamente
todo o planeta teve uma semente modesta, lançada
num bairro de Manchester, na Inglaterra, durante a Revolução Industrial. Um pequeno grupo de 28 tecelões
criou, em 21 de dezembro de 1844, o embrião de uma
cooperativa, convencido de que só por meio da união
poderia sobreviver aos preços abusivos, à extensa jornada de trabalho, que chegava até a 16 horas diárias,
e à ameaça constante do desemprego.
O começo foi tão modesto que a iniciativa a princípio foi ridicularizada. Cada membro contribuía com
uma libra por mês, durante um ano. Mas, no primeiro
ano de funcionamento, o capital já alcançava 180 libras.
Dez anos depois, a cooperativa tinha 1.400 sócios, e
proporcionava sustento a muitos operários.
Os frutos do esforço desenvolvido pelos pioneiros
ingleses estão aí, e devem servir de fonte permanente
de inspiração para a consolidação do sistema cooperativo. Sua contribuição para o crescimento econômico
é inestimável, e é imprescindível que prossiga, sempre
com maior força.
Como segundo assunto, Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, quero dizer que sexta-feira, 26 de maio,
marca o Dia Internacional contra o Tráﬁco e Abuso de
Drogas. Às vésperas da data, o Escritório das Nações
Unidas sobre Drogas e Crime divulgou o Relatório
Global sobre Drogas 2009 da ONU, que traz dados
preocupantes sobre o Brasil. Ao mesmo tempo, ele
desautoriza uma tendência equivocada que vem adquirindo predominância nos últimos anos, especialmente
no Brasil, que é a de defender supostos benefícios da
legalização parcial ou total do consumo de drogas.
As estatísticas alarmantes dizem respeito, primeiro, ao uso de cocaína. O Brasil é o País que mais
consome a droga na América do Sul: são 890 mil usuários, que já representam 0,7 por cento da população
entre 12 e 65 anos. Avançamos muito em relação a
2001, quando o percentual era de 0,4 por cento da população. Quanto a drogas injetáveis, nosso País está
situado, no relatório, ao lado da China, Estados Unidos
e Rússia, entre os 4 maiores consumidores. No conjunto, vivem nessas quatro nações 45 por cento dos
usuários de todo o mundo.
Como conseqüência inevitável, estamos na terceira posição quanto ao índice de contaminação por
HIV, o vírus da Aids: 48 por cento dos infectados pela
doença consomem drogas injetáveis. Somos superados apenas pela Estônia, com 72,1 por cento, e a Argentina, com 49,7 por cento.
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Quanto à taxa de prevalência da maconha, tanto
entre os que a experimentaram quanto entre os que a
consomem regularmente, deu um salto entre 2001 e
2005, de 1 por cento para 2,6 por cento. No uso dessa
droga, ﬁcamos em terceiro lugar, atrás da Argentina,
com 7,2 por cento, e da Bolívia, com 4,3 por cento.
Além disso, o Brasil, entre os países do continente
sul-americano, tem a maior população de usuários
de ópio, heroína, morﬁna e outros opiáceos, com 635
mil consumidores.
Não são apenas essas as estatísticas que alarmam. Outra constatação é a de que aumentou o consumo de crack, uma droga derivada da cocaína que
vem sendo difundida pelo Brasil afora. Introduzida aqui
no ﬁnal dos anos 1980, hoje está presente em todo o
País, das metrópoles às pequenas cidades. O relatório
mostra que, em um ano, triplicaram as apreensões de
crack, de 145 mil para 578 mil quilos. Como é de baixo
custo e vicia com rapidez, ela ganhou rápida penetração entre adolescentes e até mesmo crianças.
O relatório mostra ainda que, em 2007, Argentina e Brasil ﬁcaram, respectivamente, na segunda e
terceira posições quanto ao uso de metanfetamina,
anfetamina e outros inibidores do apetite. Entre 2001
e 2005, o consumo nas áreas urbanas brasileiras mais
do que dobrou: o índice, que era de 1,5 por cento, chegou a 3,2 por cento, crescimento atribuído à atração
que passou a exercer sobre a juventude.
Bo Mathiasen, representante do Escritório das
Nações Unidas sobre Drogas e Crime no Brasil, descarta a idéia de que a descriminalização das drogas
– que não passa de uma descarada apologia ao seu
consumo – seria a solução para tais problemas. Para
ele, isso desencadearia uma epidemia. “O álcool e o
tabaco causam mais mortes justamente porque são
legais”, aﬁrma. “Se a ONU estima que 500 milhões de
pessoas morrerão pelo uso do cigarro neste século,
muito mais morreriam pelo consumo de cocaína, heroína e outras drogas”.
Para a ONU, o governo brasileiro deve associar
a prevenção do consumo e o tratamento dos usuários
com a repressão, concentrando sua atividade na desarticulação das quadrilhas maiores e mais organizadas,
que traﬁcam grandes quantidades, aproveitando-se
do fato de termos fronteiras com os países que mais
produzem cocaína no mundo.
As palavras do representante da ONU são referendadas pelo Diretor de Combate ao Crime Organizado da Polícia Federal, Roberto Filho, para quem
a experiência demonstra que uma eventual liberação
de drogas, mesmo as supostamente “leves”, como a
maconha, funcionaria como fator de estímulo ao consumo. Além disso, como ele ressalta, a produção ilí-
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cita, por organizações criminosas, não acabaria, uma
vez que a droga “legalizada” estaria sujeita a controles
sanitários e impostos.
A verdade é que, se pouco ou nada signiﬁcamos
em termos de produção local de drogas ilegais, representamos um atraente mercado para o consumo e um
conveniente corredor de passagem, por onde transitam
drogas destinadas aos Estados Unidos e à Europa.
A retração no tráﬁco de cocaína nos Estados Unidos e sua estabilização na Europa, detectadas pelo
relatório da ONU, ﬁzeram com que as quadrilhas, para
não perder dinheiro, se voltassem para a América Latina. Assim, em relação aos americanos e europeus,
estamos seguindo na contramão. Enquanto nos Estados
Unidos o número de usuários de cocaína caiu de 6 milhões para 5 milhões e 700 mil, e há certa estabilidade
nos principais países europeus, como Grã-Bretanha,
Espanha e Itália, aqui o consumo, pelo que indicam os
números, disparou e só tende a aumentar.
Os dados colhidos pelo relatório, elaborado a partir de questionários preenchidos por governos de todos
os continentes, devem servir para que reﬂitamos sobre
a necessidade de uma política rigorosa de combate ao
tráﬁco e desestímulo ao consumo de drogas.
Nada justiﬁca a benevolência das atuais políticas públicas e da legislação existente a respeito. Seu
efeito está reﬂetido nos números sobre o Brasil que o
relatório da ONU apresenta – e que são, no mínimo,
um forte sinal de alerta –na violência crescente nas
ruas, na expansão das quadrilhas de traﬁcantes, nos
jovens que têm seu futuro arruinado pela dependência,
na disseminação de uma doença letal como a Aids.
Antes que a tolerância nos leve a um caminho sem
volta, é preciso agir, e com urgência.
Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP. Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, retorno a esta Tribuna desta vez para falar
dos 19 anos completados, ontem, de um diploma legal que deu à sociedade um novo olhar referente aos
cidadãos menores de idade, com destaque para os
menores abandonados. Estou falando, Senhor Presidente, do ECA – Estatuto da Criança e do Adolescente, que foi criado através da Lei nº 8.069 de 13 de
julho de 1990.
Temos muito o que comemorar com os seus 19
anos.
São 267 artigos que contemplam o Estatuto. Quero fazer um destaque para o Art. 7º que assim diz:
Art. 7º A criança e o adolescente têm direito a
proteção à vida e à saúde, mediante a efetivação de
políticas sociais públicas que permitam o nascimento e

o desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições
dignas de existência.
Sr. Presidente, reside neste artigo à regra mais
importante de todo o conjunto de dispositivos que
compõem o ECA. Ele nos convoca a termos consciência da nossa responsabilidade para com os menores carentes. Temos que proporcionar Direitos a estas
crianças, que, infelizmente, não têm uma vida sócioeconômica digna.
Ao comemorarmos mais um ano de vida do Estatuto, é preciso reconhecer que ele promoveu uma
importante mudança de consciência na sociedade,
ao trazer para a ordem do dia das nossas vidas o problema do menor.
O ECA fez com que a sociedade olhasse com
mais sensibilidade para os problemas da criança e do
adolescente, principalmente os abandonados ou explorados que têm, muitas das vezes, como exploradores
os seus próprios pais.
Senhoras e senhores, cabe agora ao Governo
fazer mais. É preciso elaborar políticas que garantam
uma vida melhor para as nossas crianças e adolescentes. Estou certo de que a educação é o único meio
capaz de garantir um futuro digno para estes pequenos carentes.
Encerro, Sr. Presidente, este discurso, pedindo
ao Governo que olhe com mais atenção para os nossos meninos e meninas abandonados. Que viabilize
recursos para melhorar a vida dos nossos pequenos
cidadãos, que um dia ocuparão responsabilidades na
nossa sociedade. Certamente, com atitudes governamentais de tutelar o menor hoje, teremos no futuro
menos presídios e mais homens e mulheres com responsabilidade social para um País bem melhor.
Era o que tinha para o momento.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Sem
apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, de algum ponto do Amazonas, recebi esta
manhã mensagem que encerra alerta e indignação.
São manifestações de um amazonense inconformado
com a dilapidação e destruição de um dos mais signiﬁcativos patrimônios culturais, de iniciativa do arquiteto
Severiano Mário Porto.
Trata-se do conjunto arquitetônico de Balbina,
representando o formato das casas dos índios WaimiriAtroari, no município de Presidente Figueiredo.
O complexo foi, inclusive, objeto de ensaio do professor de Arquitetura da ULBRA/Manaus e da UNIP/
Manaus.
O e-mail em que me foi enviada a mensagem
intitula-se “Balbina pede socorro” e revela o temor de
pessoas da região que assistem à paulatina destruição
desse inestimável patrimônio da produção arquitetônica
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brasileira no século XX, “com enfoque para o período
de implantação da Zona Franca de Manaus, em que se
resgata a obra como ponto de partida para debate”.
Segundo o ensaio do professor amazonense,
o trabalho de Severiano Mário Porto representa importante contribuição para o estudo da arquitetura no
período pós-Brasília.
Explica ainda o mestre da ULBRA: “...esse patrimônio motiva outra abordagem, que são a vivência e o convívio com a cidade de Manaus e a região
amazônica.!
E mais:
“(...)A chegada a Manaus gerou um
aprendizado de trabalho, provocando forte
euforia na região. A manipulação do material
regional pelo homem local transmitiu as bases
para o desenvolvimento de uma arquitetura
regional.
Numa perfeição de trabalho artesanal, o
homem entra na ﬂoresta, escolhe a árvore e
a abate; prepara-a para o uso, utilizando ferramentas muito simples. O fabricante de cascos para barcos, por exemplo, trabalha com
uma linha, sem projeto, e o resultado ﬁnal é
perfeito. Isto tudo foi nos ambientando, como
também a beleza da natureza, a variação do
rio que promove a integração do homem/rio,
da casa/barco em função da adaptação aos
vários níveis.
A beleza das casas, construídas por carpinteiros navais, com uma variedade muito
grande de soluções, mantendo sempre princípios de soluções estéticas ligadas a funcionalidade, como a construção de varandas,
com pormenores diversos da construção em
madeira, o homem exerce o domínio absoluto
do processo construtivo. Se o rio sobe, constrói
um assoalho mais alto, quando desce desfaz
o assoalho, adaptando-se ao movimento do
rio. (...)” (PORTO, 1989).
Era o que tinha a dizer, esperando que as autoridades amazonenses ligadas à cultura se manifestem
diante do apelo que recebi de um amazonense, que,
inclusive, me enviou numerosas fotos do patrimônio
de Balbina.
Como segundo assunto, Sr. Presidente, quero
dizer que, há mais de meio século, a cena se repete
diariamente nas calçadas da Avenida Castelo Branco,
em Manaus: carvoeiros ganham a vida em seu duro
ofício, sem qualquer proteção sanitária.
Para quem conhece o bairro da Cachoeirinha,
na zona sul da capital amazonense, o que ali ocorre
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constrange, vinha desaﬁando as autoridades, para
que se encontrasse uma solução capaz de pôr ﬁm a
tal situação.
A solução, ﬁnalmente, vai se transformar em realidade, com a criação, pela Prefeitura, do “shopping
do carvão, na região do Prosamim.
A iniciativa é merecedora de aplausos, pelo que
cumprimento o ilustre Prefeito Amazonino Mendes. A
criação desse local para os carvoeiros é, no dizer deles, “uma verdadeira redenção para quem trabalha sob
sol e chuva, sem banheiro, sem nada.”
Ao registrar o auspicioso acontecimento, anexo a
este pronunciamento a reportagem do jornal Amazonas
em Tempo, que publica reportagem sobre o tema.
Como terceiro assunto, Sr. Presidente, o jornal A
Crítica, de Manaus, publicou no último domingo, dia 12
de julho, oportuna reportagem sobre os preparativos
para a Copa do Mundo de 2014. Baseada em opinião
técnica do prof. Fernando Arbache, da FGV e pesquisador do CNPq, a matéria, assinada pela jornalista
Terezinha Patrícia, adverte para problemas que podem
comprometer os preparativos em curso.
Diz, no entanto, que a Copa de 2014 sem dúvida
abre ao País a oportunidade para ser mais conhecido
em nível global.
Na advertência, diz o professor que é preciso correr contra o tempo, principalmente no caso de Manaus,
uma das cidades que vão ser sede de jogos. Lembra
que será necessário montar infraestrutura abrangendo
questões logísticas e ambientais.
Pela oportunidade e dada a relevância do tema,
peço a transcrição, nos Anais da Casa, do inteiro teor
da reportagem a que faço referência.
Como quarto assunto, Sr. Presidente, Srªs. e Srs.
Senadores, “É importante ser leal a Sarney”. A frase é
do Presidente Lula e foi dita na reunião ministerial de
ontem. Reunião para quê? Pelo que se pode concluir,
para tratar da crise do Senado, que perdura pela insistência do Presidente Sarney, que faz ouvidos moucos
às ponderações para seu afastamento da presidência
da Casa.
O que Lula falou mereceu de O Estado de S. Paulo
a seguinte observação: “Estas palavras abrigam uma
falsidade e um despropósito – até aí nenhuma novidade, considerando o repertório do autor, embora a
contumácia apenas acentue o seu cinismo.”
Tais considerações estão no editorial de hoje
do importante jornal paulista, cuja íntegra estou anexando a este pronunciamento para que constem dos
Anais da Casa.
Muito obrigado.
Como quinto assunto, Sr. Presidente, quero dizer,
que na Região Norte, Manaus é a melhor cidade para

1036

Julho de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL
JULHO 2009
Quarta, Quinta e Sexta-feira 15, 16 e 17 33129

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

trabalhar. No Brasil, a 22ª., de acordo com levantamento
da revista Você S.A. , divulgado esta semana.
No ano em curso, a Suframa aprovou investimentos que totalizam US$ 817 milhões, com nada menos
de 95 projetos industriais. Todos têm prazo de três anos
para começar a produzir, com o incremento de mais
de 2 mil empregos.
Desses projetos, a JVC, marca de renome em
equipamentos eletrônicos de som e imagem, aplica
US$ 10,4 milhões, para o que deverá contratar perto
de 150 técnicos em eletrônica, engenheiros e outros
proﬁssionais.
Pelo ranking apurado, a Capital amazonense gera
também boas oportunidades no setor de turismo, pelas suas belezas naturais e o apoio da infraestrutura
hoteleira, que tem acompanhado a demanda.
Uma dos grupos hoteleiros de forte presença
mundial, a ACCOR, está investindo R$ 28 milhões na
construção de hotel na acidade de Novo Airão, a 200
quilômetros de Manaus. O empreendimento vai gerar
130 empregos diretos.
Faço o registro, para constar dos Anais, para notar
que investimentos como esses comprovam o que sempre sustento, ao apontar o Pólo Industrial de Manaus
como experiência que deu certo e hoje contribuindo
substancialmente no movimento exportador do País.
Como sexto assunto, Sr. Presidente, há mais de
meio século, para que conste dos Anais do Senado da
República, junto a este breve pronunciamento artigo
de autoria do jornalista Valdo Garcia, editor da Revista
“Empório”, de Manaus.
O artigo é uma homenagem ao saudoso jornalista Sebastião Reis, nome conhecido no jornalismo
de esporte.
Como sétimo assunto, Sr. Presidente, há mais
de meio século, na viagem que ﬁz esta semana ao
meu Estado, constatei pessoalmente a reação dos
moradores de Humaitá, que não se conformam com
o impasse decorrente de decisão do IBAMA contrária
à reconstrução da BR-319.
Esta é rodovia existente e que agora seria reconstruída, tal o seu estado de conservação.
Trago o assunto a este Plenário, anexando a este
pronunciamento cópia de matéria publicada pelo jornal
daquela cidade, o “Humaitá Notícias”
A matéria relata:
“(...)O líder do movimento, vereador Carlos Evaldo Terrinha Almeida de Souza (PDT)
anunciou que uma grande mobilização está
sendo organizada no sentido de “fazer ouvir
a voz de Humaitá, contra a forma leviana e irresponsável com que o Ministro Carlos Minc
vem tratando o povo amazonense.

E mais:
“(...) Para o Vereador Terrinha, a questão saiu da esfera técnica e passou a ser uma
questão pessoal do Ministro Minc, que, além
de não conhecer nada de Amazônia, nem
sequer teve competência para impedir o desmatamento da Mata Atlântica, que é o seu
próprio quintal.”
Como oitavo assunto, Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, deste plenário e fora dele, de há muito
defendo mais apoio, recursos e iniciativas para o desenvolvimento da ciência e pesquisa no Amazonas e
na Amazônia.
Meus reclamos decorrem de constatação pessoal, como observador atento de iniciativas cientíﬁcas,
mas, principalmente, diante da reduzida capacidade,
inclusive ﬁnanceiras, no meu Estado para impulsionar
o esse setor.
Não entendo nem o descaso e muito menos a
escassez de verbas públicas para o desenvolvimento
da pesquisa cientíﬁca na região estratégica por excelência do Brasil. E, devo acrescer, do mundo todo.
Faço essas colocações iniciais para rejubilar-me
com a oportuna aﬁrmativa do Presidente da Sociedade
Brasileira para o Progresso da Ciência, Marco Antonio
Raupp, para quem “a Amazônia, em três/quatro anos,
vai necessitar ao menos dobrar as atividades em ciência e tecnologia, ciência e tecnologia, em termos de
investimentos e de recursos humanos qualiﬁcados.”
A lembrança é oportuna, pois, ao longo desta semana, a SBPC promove em Manaus sua 61ª Reunião. O
encontro motivou verdadeira mobilização no meio cientíﬁco e educacional do meu Estado, inclusive com numerosas reportagens nos jornais da Capital, todas acerca
de excelentes iniciativas da área no meu Estado.
Da entrevista do Prof. Marco Antonio Raupp,
toda ela com colocações condizentes com os reclamos da atualidade na área de pesquisas, destaco
este tópico:
(...) Somente com o suporte da ciência e
tecnologia é que a Amazônia poderá ter
um desenvolvimento sustentável, nos
aspectos ambiental, sociológico e cultural. É
uma questão para ser implementada já.”
No Amazonas, já contamos com algumas entidades de primeira linha atuando na área de ciência e
pesquisas, como o INPA e a UFAM, além de numerosos outros centros, públicos e particulares.
No entanto, faltam recursos e, como agora adverte
o Presidente da SBPC, ou acordamos para as necessida-
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des da Amazônia nesta área ou estaremos condenados
ao retrocesso, o que, no entanto, jamais irá ocorrer.
A Amazônia é, sim, a maior ﬂoresta tropical do
mundo, dela dependendo a sobrevivência das populações do mundo inteiro. Sua biodiversidade, por outro lado, é riqueza incalculável, desde que, à frente
de iniciativas que a tornem autossustentável, estejam
cientistas e pesquisadores.
Ao fazer este registro, aproveito para encaminhar
Voto de Aplauso que requeiro para destacar o gesto
que a SBPC presta a um grande geneticista brasileiro,
o professor Warwick Kerr, escolhido como homenageado especial da Reunião em curso em Manaus.
Como nono assunto, Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, ontem e hoje, a CPI sobre pedoﬁlia ouviu
relatos a um tempo de horror e de tristeza sobre exploração de crianças no Amazonas.
O tema, lamentavelmente, assume proporções
alarmantes em todo o País. Por um motivo ou outro,
crianças são exploradas e pouco se faz para coibir
tais abusos.
O jornal Folha de S.Paulo, a propósito, publica
reportagem, assinada pelo jornalista João Carlos Magalhães, com o título, por si só assustador:
CRIANÇAS DE MARAJÓ SE PROSTITUEM POR HOT DOG
No relato, o jornalista denuncia que muitas meninas da Ilha de Marajó “andam sozinhas, depois da meia-noite, pelas ruas vazias
de Breves, a maior cidade da ilha. Elas gritam,
tão pulinhos, animadas pela festa logo ao lado,
na zona portuária.”,
E mais:
“A gente sente a necessidade de explicar o
que é pedoﬁlia. As meninas dizem que o homem
estava apenas ajudando, dando dinheiro.”
O repórter da Folha permaneceu cinco dias em Marajó, concluindo que “nas comunidades ainda mais afastadas
o maior problema não é a prostituição, mas o abuso sexual,
na maior parte das vezes por um familiar. Em Portel, um
terço dos 18 presos estão lá por esse crime!
A matéria é oportuna e, por isso, eu a anexo a
este pronunciamento, para que passe a constar dos
Anais do Senado da República.
Como último assunto, Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, quero dizer que, além de informar, com notícias sempre em tempo real, o Rádio no Amazonas presta
outros relevantes serviços às populações, principalmente
aos ribeirinhos que vivem em regiões distantes.
Certa vez, recebi, de uma dessas localidades do
longínquo Amazonas, mensagem em que um seringueiro
revelava alegria porque já não chegavam ao seu radinho
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de pilha apenas as emissões da Voz da América, da BBC,
da Rádio Havana ou da Rádio de Moscou, todas em língua portuguesa. Ali, mais recentemente, já chegavam
outras vozes, como a da Castanho FM. E essa voz que,
por intermédio de uma repórter, chega a este Plenário.
Com um grito de SOS de Careiro Castanho.
Careiro Castanho ﬁca a 100 quilômetros de Manaus, na região do Rio Negro-Solimões e seus 30 mil
habitantes passam por séria crise na área de Saúde. É
o que diz a eﬁciente rádio-repórter Anderléia Oliveira,
da Castanho-FM. Em e-mail que me enviou ontem, ela
conta que já está cansada de noticiar o triste quadro
que os moradores do município enfrentam quando
precisam de assistência médico-hospitalar.
Obrigado, Anderléia. O Rádio desempenha papel
preponderante, de autêntica cidadania, ao denunciar
mazelas, como as que você relata.
O relato dessa repórter repete o que, lá na região,
vai para o ar, pelas ondas da Castanho-FM.
Ela informa que “a população local está morrendo à míngua. Há carência de médicos, não existe
emergência e os médicos supostamente lotados no
município não moram na cidade.
O único hospital local é do Estado e a SUSAM –
ainda como diz o relato – não dispõe de médicos para
atendimento no interior.
A Secretaria de Saúde chegou até mesmo a criar
algo que deveria funcionar. Mas não funciona. Não funciona, pelo que se acredita, porque tudo ﬁca no papel.
Trata-se do “Projeto de Adequação das Cirurgias Eletivas
de Média Complexidade Ambulatorial e Hospitalar da
Secretaria Estadual de Saúde do Amazonas”. Um nome
pomposo demais para uma região que apenas gostaria
de contar com médicos o tempo todo no hospital.
É lamentável, mas tudo parece ﬁcar apenas em
planos. Até mesmo a denominação desse pretenso
serviço revela que se trata de “Projeto”. Quando irão
executá-lo?
Aí ﬁca o registro do relato de uma combativa
rádio-repórter amazonense, a Anderléia. Ela não se
conforma com o que vê e noticia. Eu também não.
Ninguém se conforma.
Trago, por isso, os dados da Anderléia a este
Plenário e os dirijo ao Secretário de Saúde do Amazonas, Dr. Agnaldo Gomes. Tenho certeza de que o
ilustre Secretário haverá de se sensibilizar diante do
preocupante quadro de saúde na região de Careiro
do Castanho, que abrange também os municípios de
Careiro da Várzea, Borba, Autazes e Manaquiri.
Li recentemente que o Secretário foi convocado
pela Assembléia Legislativa do Amazonas, para prestar
informações sobre a incidência de casos de tuberculose no Estado. Pelo que consta, a elevada incidência
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de tuberculose é preocupante. A imprensa divulgou. E
penso que até a Rádio Castanho-FM.
Espero que o Secretário Agnaldo adote providências urgente e atenda aos reclamos das populações ribeirinhas do Amazonas. É o que espero. É o
que elas esperam.
Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado.
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR ARTHUR VIRGÍLIO EM SEU
PRONUNCIAMENTO.
(Inseridos nos termos do art. 210, inciso
I e § 2º, do Regimento Interno.)
ANEXO
Quarta-Feira, 15 de Julho de 2009 Versão Impressa
O ESTADO DE S.PAULO
Da crise ao caos no Senado
Em um intervalo da reunião do Gabinete do presidente Lula, na segunda-feira, o coordenador político do
Planalto, ministro José Múcio Monteiro, transmitiu à imprensa o que seria o diagnóstico do governo sobre a crise
do Senado – “instalada, mas em processo de superação”.
Era o que lhe competia propagar e é nesse desfecho que
Lula investe os seus recursos de mando, quanto mais não
seja porque ele se atrelou para o que der e vier ao seu
parceiro José Sarney, o sitiado presidente de uma Casa
em processo de desagregação. Lula decerto aposta que
a sua popularidade o autoriza a assumir a irrestrita defesa
de uma ﬁgura que hoje em dia encarna como ninguém
o vicioso poder oligárquico na política nacional e, nessa
condição, é alvo de denúncias devastadoras que ecoam
amplamente na opinião pública.
Ainda na reunião ministerial, Lula exortou a sua
equipe a cerrar ﬁleiras em torno de quem ele é devedor por serviços prestados no transe do mensalão e
com quem conta para unir o PMDB à candidatura Dilma Rousseff no próximo ano. “É importante ser leal a
Sarney”, comandou, “porque há uma campanha pesada
contra ele e não se pode individualizar as acusações.”
Estas palavras abrigam uma falsidade e um despropósito – até aí nenhuma novidade, considerando o repertório
do autor, embora a contumácia apenas acentue o seu
cinismo. O que ele quer que se considere campanha
nada mais é que uma sequência pesada, sem dúvida,
mas de fatos objetivos que a imprensa desentranhou e
que só agravaram a situação do seu protagonista nas
raras vezes em que tentou contestá-los.
Em uma incursão pela quase-lógica, o presidente se queixa de que o seu aliado teria sido escolhido
para pagar pelos escândalos no Senado. Não seria
justo cobrar de Lula conhecimentos de ﬁlosoﬁa do di-

reito, mas a inexistência de culpas coletivas é princípio
elementar de Justiça. Quantos tenham sido os senadores envolvidos com as malfeitorias expostas, cada
qual será individualmente responsável pela parte que
lhe tocou na esbórnia continuada – na implausível hipótese de que sejam chamados a pagar por ela. De
resto, desabou sobre Sarney um problema que não
guarda relação direta com os seus três mandatos de
presidente da instituição e sua preeminência entre os
seus pares, como as nomeações de parentes e apaniguados, uso de servidores para ﬁns particulares e
recebimento indevido de auxílio-moradia.
É a mentira que proferiu em plenário para negar
a sua responsabilidade estatutária pelas decisões da
fundação que leva o seu nome e da qual foram desviados R$ 500 mil do R$ 1,3 milhão obtido da Petrobrás a
título de patrocínio cultural. Para tirar do foco a conduta
que conﬁgura inequívoca quebra de decoro parlamentar – em 2000, o senador Luiz Estevão (PMDB-DF) foi
cassado porque mentiu no caso do Fórum Trabalhista de
São Paulo -, Sarney resolveu transformar o seu desastre
pessoal numa catástrofe administrativa para o Senado. De
supetão e à revelia da Mesa, anunciou demagogicamente a anulação de todos os 663 atos secretos assinados
desde 1995 pelo então diretor-geral Agaciel Maia, seu
apadrinhado, para criar cargos, nomear, demitir, contratar, engordar salários e distribuir mordomias.
Uma semana depois que este jornal revelou a maracutaia, Sarney declarou, sem enrubescer: “Eu não sei
o que é ato secreto. Aqui, ninguém sabe o que é. Isso
não existe.” Daí a três dias, pressionado por um grupo
de colegas, designou uma comissão para apurar quantos foram os atos e fazer uma triagem daqueles que fossem passíveis de anulação sem criar problemas jurídicos ainda piores. Agora, passou por cima da comissão,
numa demonstração de poder que seria patética se não
acrescentasse à crise moral e política da Casa um componente capaz de levá-la ao caos. Todos os funcionários
nomeados em segredo, por exemplo, serão exonerados
a partir da publicação da medida, assegurou Sarney.
Logicamente, os servidores demitidos da mesma forma
teriam de ser chamados de volta e fariam jus a salários
retroativos – uma situação kafkiana.
O ato ostensivo de Sarney, na véspera da instalação do Conselho de Ética onde já foram protocoladas duas representações contra ele, foi classiﬁcado
como “atitude política”. De fato, a política nacional está
rebaixada a lances dessa categoria e ao tipo de argumento que Lula usa para justiﬁcar a mobilização do
governo em favor daquele de quem diz não ser “uma
pessoa comum”.
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DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA. Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, ocupo a tribuna neste momento para fazer o registro da matéria intitulada “Maquiado’, total de
obras prontas salta de 9% para 15%”, publicada pelo
jornal O Estado de S. Paulo, em sua edição de 04 de
junho de 2009.
A matéria destaca que o Governo conseguiu
concluir 9,73% das obras do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), lançado em janeiro de
2007. O porcentual é um terço menor do que os 15,1%

anunciado pela ministra Dilma Roussef, como total de
obras prontas.
Sr. Presidente, para concluir, requeiro que a referida matéria passe a integrar os Anais do Senado
Federal.
Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR MÁRIO COUTO EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA. Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, ocupo a tribuna neste momento para fazer o registro da matéria intitulada “O País do futuro
já está aqui” ”, publicada pela revista Época, de 25 de
maio de 2009.
A matéria, uma entrevista com o ex-Presidente
Fernando Henrique Cardoso, é uma analise sobre as
questões mais importantes do País hoje. Para o Sociólogo, o problema do Brasil hoje não é mais o desenvolvimento, “é a educação e segurança”. Para o presidente
de honra do PSDB, “o neoliberalismo foi um momento
que passou’’. FHC diz ainda que o Brasil pode relativamente se sair bem da crise. “O que não quer dizer que
não tenha havido perda geral. Ninguém sabe o quanto
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o mundo do perdeu de riqueza, mas foi brutal. Os países com economia mais diversiﬁcada, como o Brasil,
provavelmente tem mais recursos de defesa.”
Sr. Presidente, requeiro que a matéria acima
citada seja considerada parte integrante deste pronunciamento, para que passe a constar dos Anais do
Senado Federal.
Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR FLEXA RIBEIRO EM SEU
PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a Fundação dos Economiários Federais (Funcef) é
uma entidade cuja missão é a de administrar, com excelência, planos de previdência complementar para promover a qualidade de vida de seus participantes e contribuir
para o desenvolvimento do País. Esses são os termos
nos quais a administração da Fundação trabalha.
Para alcançar os objetivos derivados de sua missão, a organização incorpora como valores fundamentais de seu trabalho a transparência, a ética, a democracia, a equidade e o proﬁssionalismo.
Numa época de crise de valores como a que vivemos no Brasil desses dias, uma corporação ligada
a servidores públicos que se pauta por valores nobres
da cidadania só deve merecer elogios de todos.
O zelo pelo patrimônio dos associados de uma
tal organização é o paradigma indissociável de qualquer gestão. Quando se constata que o número de
participantes dos fundos da Funcef já ultrapasse cem
mil, podemos ter exata noção do impacto social que
causaria uma gestão irresponsável.
O relatório anual de 2008 divulgado pela direção
da Funcef é demonstração cabal da seriedade com
que seus gestores se comportam. Além disso, atendendo a resolução do Conselho Monetário Nacional,
a Fundação divulgou para todos os seus associados
as políticas de investimentos para o ano de 2009 dos
Planos de Benefícios que gerencia.
A principal questão envolvida nos planos de providência complementar no Brasil é a sua capacidade
atuarial no longo prazo para poder manter as retribuições aos seus associados, conforme pactuado no
momento da adesão.
O Brasil tem uma longa tradição de insolvência
de sociedades desse tipo que faliram, deixando seus
participantes com a totalidade do prejuízo. Felizmente a Funcef, além da gestão responsável, conta com
o respaldo da Caixa Econômica como parceira e cogestora, já que o banco estatal indica três dos membros
do Conselho Deliberativo da Fundação.
Uma gestão ágil e atenta tem permitido à Funcef
se adequar às novas condições macro-econômicas
do Brasil. Assim, diante da queda dos juros que vem
sendo realizada no País, a Fundação ampliou a fatia
de investimentos destinados a operações de risco de
crédito privado, elevando de 400 milhões, em 2007,
para mais de 850 milhões, em 2008.
A gestão da carteira própria de renda variável
indexada da Funcef visa, por um lado, construir uma
carteira que se mantenha referida ao índice Bovespa.
A resposta para o ano de 2008, no período agudo da

crise econômica, foi excelente, com a rentabilidade da
carteira Funcef superando a da Bovespa.
Aliás, Sr. Presidente, apesar de o Brasil ter resistido
muito bem aos impactos da crise, não ﬁcou imune aos seus
efeitos, como demonstram a forte queda no nível de emprego e na atividade industrial, principalmente na fabricação de
bens de maior valor agregado, assim como na agricultura,
por força da violenta retração nas exportações.
Mesmo assim, a gestão responsável da Funcef fez
com que as perdas de suas carteiras fossem minimizadas. Ainda que o objetivo atuarial no ano de 2008 não
tenha sido alcançado, o desempenho acumulado em
diversos anos atende aos objetivos de manutenção do
valor patrimonial e dos compromissos da Fundação.
A diversiﬁcação das aplicações, efetuadas em
renda ﬁxa, renda variável, imóveis, empréstimos e ﬁnanciamentos, assegurou uma posição de destaque
no conjunto das operadoras de fundos de previdência
para a Funcef, o que fez com que a conﬁança de seus
associados não fosse abalada. Na verdade, mesmo no
coração da crise, houve um acréscimo considerável de
novas adesões aos planos oferecidos pela Fundação,
o que só comprova a solidez da organização.
Com a reforma da previdência operada nos últimos
governos, a solidez e a conﬁabilidade de fundos de pensão
e previdência se tornaram um imperativo para a maioria
dos trabalhadores brasileiros, inclusive os ligados ao setor
público. A conseqüência é que fundações como a Funcef
se tornaram instituições de grande responsabilidade na
manutenção de condições de aposentadoria digna para
os trabalhadores, no caso especíﬁco desta Fundação, os
economiários egressos da Caixa Econômica Federal.
Srªs e Srs. Senadores, por mais áridos que possam parecer, os relatórios de atividades de organismos
como a Fundação Funcef são peças importantíssimas
para que o público, em geral, e os seus associados, em
particular, tenham a exata medida de como o dinheiro
fruto de sua poupança está sendo gerido.
A transparência do relatório de gestão de 2008 da
Funcef deve ser elogiada e servir de modelo para as demais
instituições, gestoras de fundos de servidores públicos ou
de trabalhadores da iniciativa privada, principalmente quando são manuseadas quantias da ordem de muitos bilhões
de reais e que constituem o patrimônio de muitos cidadãos
que garantirá sua dignidade após a aposentadoria.
Em regime de livre mercado, como opera a economia do Brasil, a solidez de fundos de previdência
complementar é fundamental para dar credibilidade
ao regime de aposentadoria do País e não gerar uma
crise social a médio ou longo prazos, caso esses fundos venham a se tornar inadimplentes.
A grande expectativa de todos os trabalhadores
brasileiros, do serviço público, das fundações, das
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empresas de economia mista e da iniciativa privada é
que os fundos de previdência complementar se consolidem como aplicação segura para aposentadorias
dignas. O exemplo da Funcef pode servir para que outros fundos, ao se constituírem, o façam sobre valores
permanentes como transparência, ética, democracia,
equidade e proﬁssionalismo.
Essa é uma boa base para que a sociedade brasileira amadureça e consolide instituições capazes de prover a digna recompensa para quem trabalhou e cotizou
com vista a uma aposentadoria digna da contribuição
dada à sociedade durante toda sua vida laboral.
Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os
trabalhos, convidando as Srªs e os Srs. Senadores para a
sessão de amanhã, sexta-feira, às 9 horas da manhã.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Está encerrada a sessão do Senado da República do
Brasil, coordenada pela nossa Secretária-Geral, Drª
Cláudia Lyra, pelo Dr. José Roberto e por João Pedro.
Os nossos agradecimentos a todos os eﬁcientes funcionários do Senado da República, simbolizados pela
capacidade de servir do nosso Zezinho.
(Levanta-se a sessão às 17 horas e 16
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**

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**

Maranhão
Maioria-PMDB - Lobão Filho* (S)
Maioria-PMDB - Mauro Fecury* (S)
PTB - Epitácio Cafeteira**

Pará
Minoria-PSDB - Flexa Ribeiro* (S)
PSOL - José Nery* (S)
Minoria-PSDB - Mário Couto**

Paraíba
Minoria-DEM - Efraim Morais*
Bloco-PRB - Roberto Cavalcanti* (S)
Minoria-PSDB - Cícero Lucena**

Espírito Santo
Maioria-PMDB - Gerson Camata*
Bloco-PR - Magno Malta*
Bloco-PSB - Renato Casagrande**

Pernambuco
Minoria-DEM - Marco Maciel*
Minoria-PSDB - Sérgio Guerra*
Maioria-PMDB - Jarbas Vasconcelos**

São Paulo
Bloco-PT - Aloizio Mercadante*
PTB - Romeu Tuma*
Bloco-PT - Eduardo Suplicy**

Minas Gerais
Minoria-PSDB - Eduardo Azeredo*
Maioria-PMDB - Wellington Salgado de
Oliveira* (S)
Minoria-DEM - Eliseu Resende**

Piauí
Minoria-DEM - Heráclito Fortes*
Maioria-PMDB - Mão Santa*
PTB - João Vicente Claudino**

Rio Grande do Norte
Maioria-PMDB - Garibaldi Alves Filho*
Minoria-DEM - José Agripino*
Minoria-DEM - Rosalba Ciarlini**

Santa Catarina
Bloco-PT - Ideli Salvatti*
Maioria-PMDB - Neuto De Conto* (S)
Minoria-DEM - Raimundo Colombo**

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**

Mato Grosso
Minoria-DEM - Gilberto Goellner* (S)
Bloco-PT - Serys Slhessarenko*
Minoria-DEM - Jayme Campos**

Sergipe
Maioria-PMDB - Almeida Lima*
Bloco-PSB - Antonio Carlos Valadares*
Minoria-DEM - Maria do Carmo Alves**

Mandatos
*: Período 2003/2011 **: Período 2007/2015

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/sf/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3311-3325/3572/7279

Amazonas
Minoria-PSDB - Arthur Virgílio*
PDT - Jefferson Praia* (S)
Bloco-PT - João Pedro** (S)

Paraná
Bloco-PT - Flávio Arns*
PDT - Osmar Dias*
Minoria-PSDB - Alvaro Dias**

Acre
Maioria-PMDB - Geraldo Mesquita Júnior*
Bloco-PT - Marina Silva*
Bloco-PT - Tião Viana**

Mato Grosso do Sul
Bloco-PT - Delcídio Amaral*
Maioria-PMDB - Valter Pereira* (S)
Minoria-PSDB - Marisa Serrano**

Distrito Federal
Minoria-DEM - Adelmir Santana* (S)
PDT - Cristovam Buarque*
PTB - Gim Argello** (S)

Rondônia
Bloco-PT - Fátima Cleide*
Maioria-PMDB - Valdir Raupp*
Bloco-PR - Expedito Júnior**

Tocantins
Bloco-PR - João Ribeiro*
Maioria-PMDB - Leomar Quintanilha*
Minoria-DEM - Kátia Abreu**

Amapá
Maioria-PMDB - Gilvam Borges*
Minoria-PSDB - Papaléo Paes*
Maioria-PMDB - José Sarney**

Roraima
Bloco-PT - Augusto Botelho*
Maioria-PMDB - Romero Jucá*
PTB - Mozarildo Cavalcanti**

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) (14)
VICE-PRESIDENTE: Senadora Lúcia Vânia (PSDB-GO)
RELATOR: Senador Arthur Virgílio (PSDB-AM)
Leitura: 15/03/2007
Designação: 05/06/2007
Instalação: 03/10/2007
Prazo final prorrogado: 21/02/2010

TITULARES

SUPLENTES

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Heráclito Fortes (DEM-PI)

1. Demóstenes Torres (DEM-GO)

Efraim Morais (DEM-PB)

(13)

Arthur Virgílio (PSDB-AM)
Lúcia Vânia (PSDB-GO)

(1)

(10,21)

2. Alvaro Dias (PSDB-PR)

(4,7)

(5)

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B )
Inácio Arruda (PC DO B-CE)
Fátima Cleide (PT-RO)

1. João Pedro (PT-AM)

(12,22)

(2,6,20)

Eduardo Suplicy (PT-SP)

(19)

2. Augusto Botelho (PT-RR)

(25)

(3,11,16,18)

Maioria ( PMDB, PP )
Neuto De Conto (PMDB-SC)

(24)

Wellington Salgado de Oliveira (PMDB-MG)
Valter Pereira (PMDB-MS)
Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/sf/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3311-3325/3572/7279

1. Valdir Raupp (PMDB-RO)
2. Romero Jucá (PMDB-RR)

(23)

(8)
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PDT
Patrícia Saboya (CE)

(15,17)

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 Heráclito Fortes foi eleito Presidente da Comissão (Ofício nº 050/08 - SSCEPI).
15. Em 05.08.2008, o Senador Jeferson Praia é designado membro titular do PDT na Comissão (Of. Nº 17/08-GLPDT).
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).

Secretário(a): Will de Moura Wanderley
Telefone(s): 3303-3514
Fax: 3303-1176

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/sf/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3311-3325/3572/7279
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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: 13/03/2008
Prazo final prorrogado: 23/09/2009

TITULARES

SUPLENTES

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Demóstenes Torres (DEM-GO)

1. VAGO

Eduardo Azeredo (PSDB-MG)

2. Papaléo Paes (PSDB-AP)

(1,4)
(7)

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B )
Paulo Paim (PT-RS)

(3)

1. José Nery (PSOL-PA)

(2,5,6)

Magno Malta (PR-ES)

Maioria ( PMDB, PP )
Almeida Lima (PMDB-SE)
VAGO

1. Geraldo Mesquita Júnior (PMDB-AC)

(8)

(8)

PTB
Romeu Tuma (SP)

1. Sérgio Zambiasi (RS)

Notas:
1. Em 01/04/2008, o Senador Virginio de Carvalho é designado Suplente em vaga antes ocupada pela Senadora Maria do Carmo Alves, que se encontra
licenciada no período de 20.03.2008 a 3.02.2009 (Of. 30/08-GLDEM e Req. nº 1.135/2009).
2. Em 04.06.2008, o Senador Marcelo Crivella é designado suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 063/2008-GLDBAG), em
substituição ao Senador Paulo Paim.
3. Em 04.06.2008, o Senador Paulo Paim é designado titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 063/2008-GLDBAG), em substituição ao
Senador Marcelo Crivella.
4. Vago em virtude do fim do exercício do Senador Virgínio de Carvalho, devido ao retorno da Titular.
5. Em 03.03.2009, vago em virtude da cessão da vaga ao Partido Socialismo e Liberdade (Of. nº 020/2009-GLDBAG).
6. Em 03.03.2009, o Senador José Nery é designado membro suplente em vaga cedida pelo Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. SF/GSJN nº
081/2009).
7. Em 23.04.2009, o Senador Papaléo Paes é designado membro suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Cícero Lucena (Of. nº
73/09-GLPSDB).
8. Em 10.06.2009, o Senador Geraldo Mesquita deixa a vaga de titular e é designado membro suplente do Bloco da Maioria na Comissão (OF. GLPMDB
nº 016-A/2009).
*. Prorrogado até 23.09.2009 através do Requerimento nº 200, de 2009, lido em 16.02.2009.
**. Prorrogado até 13.03.2009 através do Requerimento nº 818, de 2008, lido em 25.06.2008.
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3) COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO - AMAZÔNIA
Finalidade: Comissão Parlamentar de Inquérito, criada nos termos do Requerimento nº 572, de 2009,
de autoria do Senador Mozarildo Cavalcanti e outros Senhores Senadores, composta por onze titulares
e sete suplentes, para investigar, no prazo de cento e oitenta dias, os seguintes fatos a respeito da
Amazônia: 1) conflito referente à demarcação da reserva indígena Raposa Serra do Sol e outras; 2)
recentes denúncias de falta de assistência à saúde indígena; 3) áreas indígenas nos Estados de Roraima,
Amazonas, Pará e Mato Grosso, cujos territórios chegam a 57%, 21%, 20% e 30%, respectivamente, das
áreas territoriais desses Estados; 4) problemas envolvendo a soberania nacional nas áreas de fronteira:
tráfico internacional, terrorismo, guerrilhas, vigilância das fronteiras etc; 5) falta de condições de
sustentabilidade das comunidades indígenas já integradas às comunidades não indígenas; 6) alegado
aumento do desmatamento da floresta; 7) recrudescimento da aquisição de terras por parte de estrangeiros;
8) questões fundiárias e ambientais.
(Requerimento nº 572, de 2009, lido em 15.5.2009)
Número de membros: 11 titulares e 7 suplentes
PRESIDENTE:
VICE-PRESIDENTE:
RELATOR:
Leitura: 15/05/2009

TITULARES

SUPLENTES

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Jayme Campos (DEM-MT)

(1)

Gilberto Goellner (DEM-MT)
Flexa Ribeiro (PSDB-PA)

(1)

1. Adelmir Santana (DEM-DF)

(1)

2. Arthur Virgílio (PSDB-AM)

(1)

(1)

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B )
Aloizio Mercadante (PT-SP)

1. Marcelo Crivella (PRB-RJ)

João Ribeiro (PR-TO)

2. Flávio Arns (PT-PR)

Renato Casagrande (PSB-ES)

Maioria ( PMDB, PP )
Renan Calheiros (PMDB-AL)
Geraldo Mesquita Júnior (PMDB-AC)

1. Valter Pereira (PMDB-MS)
(3)

2. Wellington Salgado de Oliveira (PMDB-MG)

Gilvam Borges (PMDB-AP)

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).
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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:
VICE-PRESIDENTE:
RELATOR:
Leitura: 15/05/2009

TITULARES

SUPLENTES

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Antonio Carlos Júnior (DEM-BA)

1. Heráclito Fortes (DEM-PI)

Alvaro Dias (PSDB-PR)

2. Tasso Jereissati (PSDB-CE)

Sérgio Guerra (PSDB-PE)

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B )
Ideli Salvatti (PT-SC)

1. Inácio Arruda (PC DO B-CE)

Marcelo Crivella (PRB-RJ)

2. Delcídio Amaral (PT-MS)

João Pedro (PT-AM)

Maioria ( PMDB, PP )
Paulo Duque (PMDB-RJ)
Valdir Raupp (PMDB-RO)

1. Leomar Quintanilha (PMDB-TO)
(1)

(1)

2. Almeida Lima (PMDB-SE)

Romero Jucá (PMDB-RR)

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).
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COMPOSIÇÃO
COMISSÕES TEMPORÁRIAS
1) REFORMA DO REGIMENTO INTERNO - 2008
Finalidade: Apresentar, no prazo de 90 (noventa) dias, Projeto de Resolução para reforma do Regimento
Interno do Senado Federal.
(Requerimento nº 208, de 2008, aprovado em 5.3.2008)
(Aditado pelo Requerimento nº 1.622, de 2008, aprovado em 10.12.2008)
Número de membros: 6
PRESIDENTE: Senador Marco Maciel (1)
VICE-PRESIDENTE: Senador Antonio Carlos Valadares
RELATOR: Senador Gerson Camata

(2)

Leitura: 05/03/2008
Instalação: 06/11/2008
Prazo prorrogado: 30/06/2009
Prazo final prorrogado: 31/08/2009

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.

Secretário(a): Ednaldo Magalhães Siqueira
Telefone(s): 3303-3511
Fax: 3303-1176
E-mail: ems@senado.gov.br

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/sf/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3311-3325/3572/7279
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2) RISCO AMBIENTAL EM MUNICÍPIOS RELACIONADOS PELO INPE
Finalidade: Destinada a verificar, no prazo de doze meses, o risco ambiental em que vivem Municípios
relacionados pelo Instituto Nacional de Pesquisa - INPE em seu "Mapa do desmatamento". Em aditamento
pelo Requerimento nº 495, de 2008, a Comissão passa a analisar 36 municípios em conformidade com o
INPE em seu "Mapa de desmatamento".
(Requerimento nº 193, de 2008, aprovado em 25.3.2008)
(Aditado pelo Requerimento nº 1.692, de 2008, aprovado em 18.12.2008)
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes
PRESIDENTE: Senador Jayme Campos
VICE-PRESIDENTE: Senador João Pedro
RELATOR: Senador Flexa Ribeiro
Leitura: 25/03/2008
Instalação: 10/04/2008
Prazo final: 22/12/2009

TITULARES
SUPLENTES
Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Senador Jayme Campos (DEM)

1. Senador Gilberto Goellner (DEM)

Senador Flexa Ribeiro (PSDB)

2. Senador Mário Couto (PSDB)

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B )
Senador João Pedro (PT)

1. Senadora Serys Slhessarenko (PT)

Maioria ( PMDB, PP )
Senador Valdir Raupp (PMDB)

1. Senador Leomar Quintanilha (PMDB)

PTB
Senador Mozarildo Cavalcanti

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/sf/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3311-3325/3572/7279

1. Senador Romeu Tuma
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3) TRANSPOSIÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO
Finalidade: Acompanhar todos os atos, fatos relevantes, normas e procedimentos referentes às obras
do Projeto de Integração do Rio São Francisco com as Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional
(Transposição do Rio São Francisco), bem como o Programa de Revitalização da Bacia Hidrográfica do
Rio São Francisco.
(Requerimento nº 115, de 2008, aprovado em 02.07.2008)
(Aditado pelo Requerimento nº 1.691, de 2008, aprovado em 18.12.2008)
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes
PRESIDENTE: Senador Cícero Lucena
VICE-PRESIDENTE: Senador Gim Argello
RELATOR: Senadora Rosalba Ciarlini
Leitura: 02/07/2008
Designação: 26/08/2008
Instalação: 27/08/2008
Prazo final: 22/12/2009

TITULARES
SUPLENTES
Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Senadora Rosalba Ciarlini (DEM)

1. Senador Efraim Morais (DEM)

Senador Cícero Lucena (PSDB)

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. Senador Almeida Lima (PMDB)

(1)

PTB
Senador Roberto Cavalcanti (PRB)

(2,3)

1. Senador João Vicente Claudino

Notas:
1. Vago, em virtude de o Senador José Maranhão ter tomado posse no cargo de Governador de Estado, renunciando ao mandato de Senador.
2. Em 12.03.2009, o PTB cede a vaga de titular ao Bloco de Apoio ao Governo (OF. Nº 092/2009-GLPTB/SF).
3. Em 12.03.2009, o Senador Roberto Cavalcanti é designado membro titular em vaga cedida ao Bloco de Apoio ao Governo pelo PTB na Comissão (Of.
nº 055/2009-GLDBAG).

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/sf/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3311-3325/3572/7279
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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 ( DEM, PSDB )
Senador Demóstenes Torres (DEM)

1. Senador Eliseu Resende (DEM)

Senador Marco Maciel (DEM)

2. Senador Jayme Campos (DEM)

Senador Cícero Lucena (PSDB)

3. Senador Flexa Ribeiro (PSDB)

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B )
Senador Antonio Carlos Valadares (PSB)

1. Senador Marcelo Crivella (PRB)

Senador Tião Viana (PT)

2. Senador Magno Malta (PR)

Senadora Serys Slhessarenko (PT)

3. Senadora Marina Silva (PT)

Maioria ( PMDB, PP )
1.
2.
3.

PTB
Senador Mozarildo Cavalcanti

1. Senador Romeu Tuma

PDT
1.

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/sf/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3311-3325/3572/7279
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5) ACOMPANHAMENTO DE METAS FIXADAS PELA ONU
Finalidade: Acompanhar as Metas de Desenvolvimento do Milênio fixadas pela Organização das Nações
Unidas - ONU, a serem alcançadas pelo governo brasileiro.
(Requerimento nº 231, de 2009, aprovado em 05.05.2009)
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes
TITULARES
SUPLENTES
Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Senadora Kátia Abreu (DEM)

1. Senadora Rosalba Ciarlini (DEM)

Senadora Marisa Serrano (PSDB)

2.

(2)

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B )
1.

Maioria ( PMDB, PP )
Senador Valter Pereira (PMDB)

1.

(1)

PTB
Senador Fernando Collor

1.

Notas:
1. Em 10.06.2009, o Senador Valter Pereira é designado membro titular do Bloco da Maioria na Comissão (OF. GLPMDB nº 009-A/2009).
2. Em 13.07.2009, a Senadora Rosalba Ciarlini é designada membro suplente do Bloco Parlamentar da Minoria (DEM) na Comissão (OF. Nº
104/09-GLDEM).

6) COMEMORAÇÕES DO CINQUENTENÁRIO DE BRASÍLIA
Finalidade: Em parceria com o Governo do Distrito Federal, colaborar com o calendário oficial das
comemorações do cinquentenário de Brasília.
(Requerimento nº 247, de 2009, aprovado em 05.05.2009)
Número de membros: 6
MEMBROS
Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Senador Adelmir Santana (DEM)
Senador Eduardo Azeredo (PSDB)

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B )
Senador Eduardo Suplicy (PT)
Senador Roberto Cavalcanti (PRB)

Maioria ( PMDB, PP )
Senador Geraldo Mesquita Júnior (PMDB)

(1,2)

PTB
Senador Gim Argello
Notas:
1. Em 23/06/2009, o Senador Mauro Fecury é designado Titular do Bloco da Maioria, na Comissão (Of. GLPMDB nº 008-A-2009).
2. Em 24.06.2009, o Senador Geraldo Mesquita Junior é designado membro do Bloco da Maioria na Comissão, em substituição ao Senador Mauro Fecury
(OF. GLPMDB Nº 019-A-2009).
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7) NOVO PACTO FEDERATIVO NO BRASIL
Finalidade: Promover amplo debate e propor medidas para adoção de um novo pacto federativo no Brasil,
ou para o aperfeiçoamento do vigente.
(Requerimento nº 488, de 2008, aprovado em 20.05.2009)
Número de membros: 15 titulares e 15 suplentes
TITULARES
SUPLENTES
Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
1.
2.
3.
Senador Cícero Lucena (PSDB)
Senador Flexa Ribeiro (PSDB)

4. Senador João Tenório (PSDB)

(2)

5. Senador Sérgio Guerra (PSDB)

(1)

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B )
Senador Marcelo Crivella (PRB)

1. Senador Roberto Cavalcanti (PRB)

Senador João Ribeiro (PR)

2. Senador Antonio Carlos Valadares (PSB)

Senador Eduardo Suplicy (PT)

3. Senador Flávio Arns (PT)

Senador Tião Viana (PT)

4. Senador Paulo Paim (PT)

Maioria ( PMDB, PP )
Senador Almeida Lima (PMDB)
Senador Neuto De Conto (PMDB)

(3)

2. Senador Leomar Quintanilha (PMDB)

(3)

Senador Wellington Salgado de Oliveira (PMDB)
Senador Valter Pereira (PMDB)

1. Senador Gerson Camata (PMDB)

(3)

(3)

(3)

3. Senador Mauro Fecury (PMDB)
4. Senador Paulo Duque (PMDB)

(3)

(3)
(3)

PTB
Senador Sérgio Zambiasi

1. Senador Romeu Tuma

PDT
Senador João Durval

1.

Notas:
1. Em 09.06.2009, o Senador Flexa Ribeiro é designado membro titular do PSDB (Bloco da Minoria) na Comissão, em substituição à Senadora Lúcia
Vânia (Of. n 107/09 - GLPSDB).
2. Em 09.06.2009, o Senador João Tenório é designado membro suplente do PSDB (Bloco da Minoria) na Comissão, em substituição ao Senador Flexa
Ribeiro (Of. n 107/09 - GLPSDB).
3. Em 10.06.2009, a Liderança do Bloco da Maioria (PMDB,PP)designa seus membros na Comissão (OF. GLPMDB nº 007-A/2009).

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/sf/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3311-3325/3572/7279
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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 ( DEM, PSDB )
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)
Senador Valdir Raupp (PMDB)

(2)

(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).

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/sf/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3311-3325/3572/7279
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9) INUNDAÇÕES NO MARANHÃO, PIAUÍ, CEARÁ, BAHIA E RIO GRANDE DO NORTE
Finalidade: Verificar os efeitos das inundações ocorridas em municípios dos Estados do Maranhão, Piauí,
Ceará, Bahia e Rio Grande do Norte.
(Requerimento nº 592, de 2009, aprovado em 21.05.2009)
Número de membros: 7
MEMBROS
Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Senadora Rosalba Ciarlini (DEM)
Senador Tasso Jereissati (PSDB)

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B )
Senador César Borges (PR)
Senador Inácio Arruda (PC DO B)

Maioria ( PMDB, PP )
Senador Mão Santa (PMDB)

(1)

Senador Garibaldi Alves Filho (PMDB)

(2)

PTB
Senador João Vicente Claudino
Notas:
1. Em 10.06.2009, o Senador Mão Santa é designado membro titular do Bloco da Maioria na Comissão (OF. GLPMDB nº 010-A/2009).
2. Em 10.06.2009, o Senador Garibaldi Alves é designado membro titular do Bloco da Maioria na Comissão (OF. GLPMDB nº 010-A/2009).
*. Incluido o Estado do Rio Grande do Norte, conforme comunicação lida e aprovada na sessão deliberativa ordinária de 21 de maio de 2009.

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/sf/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3311-3325/3572/7279
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ACOMPANHAMENTO DA CRISE FINANCEIRA E DA EMPREGABILIDADE
(Ato do Presidente nº 16, de 2009)
(publicado no DSF de 14.02.2009)
Número de membros: 5
PRESIDENTE: Senador Francisco Dornelles
Instalação: 03/03/2009

MEMBROS
Senador Pedro Simon (PMDB)
Senador Francisco Dornelles (PP)
Senador Marco Maciel (DEM)
Senador Tasso Jereissati (PSDB)
Senador Aloizio Mercadante (PT)

Secretário(a): Dirceu Vieira Machado Filho
Telefone(s): 3303.4638
E-mail: dirceuv@senado.gov.br

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/sf/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3311-3325/3572/7279
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REFORMA DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - PLS 156/2009 (ART. 374-RISF)
Finalidade: Examinar o Projeto de Lei do Senado nº 156, de 2009, que reforma o Código de Processo
Penal.
Número de membros: 11
PRESIDENTE: Senador Demóstenes Torres
VICE-PRESIDENTE: Senadora Serys Slhessarenko
RELATOR-GERAL: Senador Renato Casagrande
RELATOR-PARCIAL - PROCEDIMENTOS: Senador Tião Viana
RELATOR-PARCIAL - INQUÉRITO POLICIAL: Senador Romeu Tuma
RELATOR-PARCIAL - MEDIDAS CAUTELARES: Senador Marconi Perillo
RELATOR-PARCIAL - PROVAS: Senador Valter Pereira
RELATOR-PARCIAL - RECURSOS: Senadora Serys Slhessarenko
Instalação: 20/05/2009

MEMBROS
Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Senador Demóstenes Torres (DEM)
Senador Marco Maciel (DEM)
Senador Papaléo Paes (PSDB)
Senador Marconi Perillo (PSDB)

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B )
Senador Tião Viana (PT)
Senador Renato Casagrande (PSB)
Senadora Serys Slhessarenko (PT)

Maioria ( PMDB, PP )
Senador Almeida Lima (PMDB)
Senador Valter Pereira (PMDB)

PTB
Senador Romeu Tuma

PDT
Senadora Patrícia Saboya
CALENDÁRIO DE TRAMITAÇÃO DO
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 156, DE 2009,
QUE REFORMA O CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
PRAZOS

1

RELATÓRIOS PARCIAIS: 19.06.2009 a 16.07.2009 (art. 374, IV)
RELATÓRIO DO RELATOR-GERAL: 17.07.2009 a 13.08.2009 (art. 374, V)
PARECER FINAL: 14 a 27.08.2009 (art. 374, VI)
1

o

Prazos duplicados pela aprovação do Requerimento n 177, de 2009 , em 24.06.2009.
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COMPOSIÇÃO
COMISSÕES PERMANENTES E SUAS SUBCOMISSÕES
1) COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS - CAE
Número de membros: 27 titulares e 27 suplentes
PRESIDENTE: Senador Garibaldi Alves Filho (PMDB-RN)
VICE-PRESIDENTE: Senador Delcídio Amaral (PT-MS)
TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B ) (6)
Eduardo Suplicy (PT)

(38)

1. Antonio Carlos Valadares (PSB)

Delcídio Amaral (PT)

(36)

2. Renato Casagrande (PSB)

Aloizio Mercadante (PT)
Tião Viana (PT)

3. João Pedro (PT)

(30)

Marcelo Crivella (PRB)
César Borges (PR)

(39)

5. Roberto Cavalcanti (PRB)

(40)

Inácio Arruda (PC DO B)

(33)

(11,35)

4. Ideli Salvatti (PT)

(41)

6. Expedito Júnior (PR)

(29)

7. João Ribeiro (PR)

(32)

(37)

(34,72)

(4,28)

(31)

Maioria ( PMDB, PP )
Francisco Dornelles (PP)

Garibaldi Alves Filho (PMDB)
Gerson Camata (PMDB)
Valdir Raupp (PMDB)

(59,64)

Pedro Simon (PMDB)

(62,65)

2. Gilvam Borges (PMDB)

(58,61)

3. Wellington Salgado de Oliveira (PMDB)

(67,71)

4. Leomar Quintanilha (PMDB)

(55)

Neuto De Conto (PMDB)
VAGO

1. Romero Jucá (PMDB)

(60,66)

(8,15,54,56)

(57,69)

5. Lobão Filho (PMDB)

(9,53,70)

6. Paulo Duque (PMDB)

(2,63)

7. VAGO

(68)

(1,63)

(68)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Eliseu Resende (DEM)

1. Gilberto Goellner (DEM)

(48)

Antonio Carlos Júnior (DEM)
Efraim Morais (DEM)

(18,46)

(44)

Raimundo Colombo (DEM)
Adelmir Santana (DEM)

(50)

(14,16,43)

2. Demóstenes Torres (DEM)

(17,42)

3. Heráclito Fortes (DEM)

(49)

4. Rosalba Ciarlini (DEM)

(46)

5. Kátia Abreu (DEM)

Jayme Campos (DEM)

(13,47)

6. José Agripino (DEM)

Cícero Lucena (PSDB)

(23)

7. Alvaro Dias (PSDB)

João Tenório (PSDB)

(46)

(45)
(5,51)
(26)

8. Sérgio Guerra (PSDB)

(19,22,73)

Arthur Virgílio (PSDB)

(23,74)

9. Flexa Ribeiro (PSDB)

(27)

Tasso Jereissati (PSDB)

(23)

10. Eduardo Azeredo (PSDB)

(24)

PTB
João Vicente Claudino
Gim Argello

(52)

(52)

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/sf/atividade/plenario/sf
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1. Sérgio Zambiasi

(12,52)

2. Fernando Collor

(52)

(25,75)

(3,63)
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PDT
Osmar Dias

(20)

1. Jefferson Praia

(10,21)

Notas:
1. 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).
2. 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).
3. Em 04/03/2009, o Senador Wellington Salgado teve a sua indicação como Suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 47/2009 GLPMDB).
4. Senadora Patrícia Saboya comunicou filiação partidária em 02.10.2007 (DSF 3.10.2007).
5. Senador Romeu Tuma comunicou, em 11.10.2007, filiação ao PTB (DSF 12.10.2007)
6. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
7. Nos termos da decisão do Presidente do Senado, publicada no DSF de 14.02.2008.
8. Em 17/04/2008, o Senador Geovani Borges é designado titular em vaga antes ocupada pelo Senador Gilvam Borges, que se encontra licenciado, nos
termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 17.04.2008 a 24.08.2008 (Of. 114/08-GLPMDB).
9. Em 07/05/2008, o Senador Lobão Filho é designado Suplente do PMDB na Comissão em virtude de o Senador Edison Lobão encontrar-se afastado do
exercício do mandato desde 21/01/2008, para exercer o cargo de Ministro de Minas e Energia. (Of. 142/2008 - GLPMDB).
10. Em 04.06.2008, o Senador Jefferson Praia é designado suplente do PDT na Comissão (Of. nº 07/08-LPDT).
11. Em 10/06/2008, a Senadora Marina Silva é designada Suplente do Bloco de Apoio ao Governo, na Comissão (Of. 66/2008-GLDBAG).
12. Em 23.06.2008, o Senador Sérgio Zambiasi é designado membro suplente do PTB na Comissão (Of. nº 18/2008/GLPTB), em vaga anteriormente
pertencente ao Bloco de Apoio ao Governo. O Senador Paulo Paim deixou de compor a Comissão, como membro suplente do Bloco de Apoio ao
Governo (Of. nº 069/2008-GLDBAG).
13. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se, nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 26.6.2008 a 24.10.2008.
14. Em 4/7/2008, o Senador Marco Antônio Costa é designado titular em vaga antes ocupada pela Senadora Kátia Abreu, que se licenciou, nos termos do
art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 30.6.2008 a 28.10.2008. (Of. nº 62/08-GLDEM)
15. Em 26.08.2008, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 362/2008).
16. Em 29.10.2008, a Senadora Kátia Abreu é designada membro titular do Partido Democratas na Comissão, em substituição ao Senador Marco Antônio
Costa (Of. nº 103/2008-GLDEM).
17. Em 25/11/2008, o Senador Heráclito Fortes é designado suplente do DEM, na Comissão, em substituição ao Senador Antonio Carlos Júnior, que
assume a titularidade (Of. 119/08-GLDEM).
18. Em 25/11/2008, o Senador Antonio Carlos Júnior é designado titular do DEM, na Comissão, em substituição ao Senador Heráclito Fortes, que assume
a suplência (Of. 119/08-GLDEM).
19. Em 26/11/2008, o Senador Eduardo Azeredo é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição à Senadora Lúcia Vânia (Of.
136/08-GLPSDB).
20. Em 11.02.2009, o Senador Osmar Dias teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PDT (Of. nº 02/09-GLPDT).
21. Em 11.02.2009, o Senador Jefferson Praia teve a sua indicação como suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PDT (Of. nº 02/09-GLPDT).
22. Em 12.02.2009, o Senador Arthur Virgílio é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 023/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador Eduardo Azeredo.
23. Em 12.02.2009, 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 João Tenório é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 023/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Flexa Ribeiro.
25. 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.
26. Em 12.02.2009, o Senador Alvaro Dias é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 023/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Arthur Virgílio.
27. Em 12.02.2009, o Senador 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 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.
29. 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.
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 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.
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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 à Senadora Serys Slhessarenko.
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 à Senadora Ideli Salvatti.
34. 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.
35. 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.
36. 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.
37. 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.
38. 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).
39. 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.
40. 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.
41. 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.
42. 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.
43. 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.
44. 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.
45. 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.
46. 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).
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 Eliseu Resende é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Adelmir Santana.
49. 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.
50. 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.
51. 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.
52. 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).
53. 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).
54. 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).
55. 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).
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 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).
58. 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).
59. 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).
60. 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).
61. 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).
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62. 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).
63. 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).
64. 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).
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 02.03.2009, o Senador Francisco Dornelles é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Romero Jucá (OF.
GLPMDB nº 022/2009).
67. Em 02.03.2009, o Senador Lobão Filho é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Pedro Simon (OF. GLPMDB
nº 022/2009).
68. Em 02.03.20090, vago em virtude do remanejamento de vagas indicado pela Liderança do PMDB (OF. GLPMDB nº 022/2009).
69. 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).
70. Em 04/03/2009, o Senador Lobão Filho é designado Suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gerson Camata (Of. 47/2009 GLPMDB).
71. Em 04/03/2009, o Senador Gerson Camata é designado Titular do PMDB na Comissão (Of. 47/2009 - GLPMDB).
72. Em 05/03/2009, o Senador Roberto Cavalcanti é designado Suplente do PTB na Comissão, em substituição ao Senador Flávio Arns (Of. 42/2009 GLDBAG).
73. Em 10/03/2009, o Senador 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).

Secretário(a): Luiz Gonzaga Silva Filho
Reuniões: TERÇAS-FEIRAS - 10:00HS - Plenário n° 19 - ALA ALEXANDRE COSTA
Telefone(s): 3303-4605 e 33113516
Fax: 3303-4344
E-mail: scomcae@senado.gov.br
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1.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE - ASSUNTOS MUNICIPAIS
Finalidade: Subcomissão criada pelo RQE nº 7/2005, do Senador Luiz Otávio, com o objetivo de opinar
sobre matérias de interesse do poder municipal local.
Número de membros: 9 titulares e 9 suplentes
PRESIDENTE: VAGO
VICE-PRESIDENTE: VAGO
TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B ) (3)
Antonio Carlos Valadares (PSB)

1. Delcídio Amaral (PT)

VAGO

2. VAGO

(6)

Expedito Júnior (PR)

(9)

3. João Vicente Claudino (PTB)

Maioria ( PMDB, PP )
Valdir Raupp (PMDB)

1. Mão Santa (PMDB)

VAGO

2. Renato Casagrande (PSB)

(4)

(2)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Rosalba Ciarlini (DEM)
Raimundo Colombo (DEM)

1. VAGO

(5)

(7)

Sérgio Guerra (PSDB)

2. Flexa Ribeiro (PSDB)
3. VAGO

(8)

PMDB PDT PSDB
Cícero Lucena (PSDB)

1.

Notas:
1. Vaga compartilhada entre PMDB, PSDB e PDT.
2. Vaga do PMDB cedida ao PSB
3. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
4. Senador Garibaldi Alves Filho foi eleito Presidente do Senado em 12.12.2007 (art. 77, § 1º, RISF).
5. Em virtude do falecimento do Senador Jonas Pinheiro.
6. Em virtude do retorno da titular, Senadora Marina Silva.
7. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se, nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 26.6.2008 a 24.10.2008.
8. Vago em virtude de o Senador Eduardo Azeredo ter sido substituído pelo Senadora Lúcia Vânia na Comissão de Assuntos Econômicos (Ofício nº
129/08-GLPSDB).
9. Vago em 17.02.09 em virtude de a Senadora não pertencer mais à Comissão.

Secretário(a): Luiz Gonzaga Silva Filho
Telefone(s): 3303-4605 e 33113516
Fax: 3303-4344
E-mail: scomcae@senado.gov.br
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2) COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS - CAS
Número de membros: 21 titulares e 21 suplentes
PRESIDENTE: Senadora Rosalba Ciarlini (DEM-RN)
VICE-PRESIDENTE: Senador Paulo Paim (PT-RS)
TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B ) (5)
Flávio Arns (PT)

(3,18,36)

Augusto Botelho (PT)
Paulo Paim (PT)

(29)

1. Fátima Cleide (PT)

(27)

2. César Borges (PR)

(28)

3. Eduardo Suplicy (PT)

(30)

Marcelo Crivella (PRB)
Expedito Júnior (PR)

(33)

4. Inácio Arruda (PC DO B)

(35)

5. Ideli Salvatti (PT)

(34)

Roberto Cavalcanti (PRB)

(31,60,62)

6. VAGO

Renato Casagrande (PSB)

(31,58,65)

7. José Nery (PSOL)

(1,2,13)

(26,32)

(31)
(31,63,64)

Maioria ( PMDB, PP )
VAGO

1. Lobão Filho (PMDB)

(57,68)

Gilvam Borges (PMDB)
Paulo Duque (PMDB)

(9,50)

(6,54)

Garibaldi Alves Filho (PMDB)
Mão Santa (PMDB)

(51)

(55)

2. Romero Jucá (PMDB)

(56)

3. Valdir Raupp (PMDB)

(49)

4. Leomar Quintanilha (PMDB)

(48)

5. Wellington Salgado de Oliveira (PMDB)

(52)

(53)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Adelmir Santana (DEM)

(38)

1. Heráclito Fortes (DEM)

Rosalba Ciarlini (DEM)

(41)

2. Jayme Campos (DEM)

Efraim Morais (DEM)

(12,15,39)

Raimundo Colombo (DEM)
Lúcia Vânia (PSDB)

(24,46)

Eduardo Azeredo (PSDB)
Papaléo Paes (PSDB)

(37)

(21,66)

(20)

(7,11,59)

(43)

3. Maria do Carmo Alves (DEM)
4. José Agripino (DEM)
6. João Tenório (PSDB)
7. Sérgio Guerra (PSDB)

(10,44)

(4,40)

5. Marisa Serrano (PSDB)

PTB
Mozarildo Cavalcanti

(45)

(25,67)

(22)
(23,42)

(8)

1. Gim Argello

(14,16,61)

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, o Senador Papaléo Paes teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PSDB (Of. nº 022/09-GLPSDB).
21. 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.
22. 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.
23. 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.
24. Em 12.02.2009, o Senador Alvaro Dias é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 022/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Eduardo Azeredo.
25. Em 12.02.2009, o Senador Eduardo Azeredo é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 022/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador Cícero Lucena.
26. 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.
27. 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).
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 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.
30. Em 16.02.2009, o Senador Paulo Paim é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Augusto Botelho.
31. Vago em virtude do remanejamento de vagas indicado pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/2009 ¿ GLDBAG).
32. Em 16.02.2009, o Senador Inácio Arruda é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG).
33. Em 16.02.2009, o Senador Eduardo Suplicy é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição ao Senador Expedito Júnior.
34. Em 16.02.2009, o Senador 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.
35. 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.
36. Em 16.02.2009, o Senador Flávio Arns é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG.
37. Em 17.02.2009, o Senador Raimundo Colombo é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição à
Senadora Rosalba Ciarlini.
38. 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.
39. 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.
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, a Senadora Rosalba Ciarlini é designada membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Jayme Campos.
42. 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.
Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/sf/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3311-3325/3572/7279

156

terça-feira 14

ORDEM DO DIA

julho de 2009

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, 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.
45. 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.
46. 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.
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 Leomar Quintanilha é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Neuto De Conto
(OF. GLPMDB nº 34/2009).
49. 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).
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 Garibaldi Alves é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valdir Raupp (OF.
GLPMDB nº 34/2009).
52. Em 02.03.2009, o Senador Mão Santa é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Wellington Salgado (OF.
GLPMDB nº 34/2009).
53. Em 02.03.2009, o Senador Wellington Salgado é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 34/2009).
54. Em 02.03.2009, o Senador Paulo Duque é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 34/2009).
55. Em 02.03.2009, o Senador Lobão Filho é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Leomar Quintanilha (OF.
GLPMDB nº 34/2009).
56. Em 02.03.2009, o Senador Romero Jucá é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valter Pereira (OF.
GLPMDB nº 34/2009).
57. Em 02.03.2009, o Senador 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, a Senadora Marina Silva é designada membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 029/2009-GLDBAG).
59. Em 04.03.2009, o Senador Mozarildo Cavalcanti teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PTB (Of. nº
068/2009-GLPTB).
60. Em 04.03.2009, o Senador Tião Viana é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 029/2009-GLDBAG).
61. Em 05/03/2009, o Senador Gim Argello é designado Suplente do PTB na Comissão (Of. 85/2009 - GLPTB).
62. Em 05/03/2009, o Senador Roberto Cavalcanti é designado Titular do PTB na Comissão, em substituição ao Senador Tião Viana (Of. 40/2009 GLDBAG).
63. Em 10.03.2009, o Bloco de Apoio ao Governo cede a vaga de suplente ao Partido Socialismo e Liberdade ¿ PSOL (Of. nº 047/2009-GLDBAG).
64. 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).
65. Em 04.03.2009, o Senador Renato Casagrande é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição à Senadora
Marina Silva (Of. nº 051/2009-GLDBAG).
66. Em 24.03.2009, o Senador Eduardo Azeredo é designado membro titular do PSDB na Comissão, em substituição à Senadora Marisa Serrano (Of. nº
062/09-GLPSDB).
67. Em 24.03.2009, a Senadora Marisa Serrano é designada membro suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Eduardo Azeredo (Of.
nº 062/09-GLPSDB).
68. Em 25.03.2009, vago em virtude da solicitação contida no OF. GLPMDB nº 083/2009.
69. Em 21.05.2009, o Senador Cristovam Buarque é designado membro suplente do PDT na Comissão (Of. 48/09 - LPDT).

Secretário(a): Gisele Ribeiro de Toledo Camargo
Reuniões: QUINTAS-FEIRAS - 11:30HS - Plenário n.º 09 - ALA ALEXANDRE COSTA
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E-mail: scomcas@senado.gov.br
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2.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE ASSUNTOS SOCIAIS DAS PESSOAS COM
DEFICIÊNCIA
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes
PRESIDENTE: Senador Flávio Arns (PT-PR)
VICE-PRESIDENTE: Senador Eduardo Azeredo (PSDB-MG)
TITULARES
SUPLENTES
Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Efraim Morais (DEM)
Eduardo Azeredo (PSDB)

(9)

1. Rosalba Ciarlini (DEM)

(3,11)

2. Marisa Serrano (PSDB)

(2)

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B )
Flávio Arns (PT)

1. Paulo Paim (PT)

(6)

(1)

(7)

PMDB
Paulo Duque

1. Leomar Quintanilha

(5)

(10)

PTB PDT
Mozarildo Cavalcanti (PTB)

1. Gim Argello (PTB)

(8)

(4)

Notas:
1. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
2. Em 6.04.2009, a Senadora Marisa Serrano teve a sua indicação como suplente da Comissão ratificada pela Presidência da CAS (OF. nº
20/09-PRES/CAS).
3. Em 6.04.2009, o Senador Jayme Campos é designado membro suplente do Bloco Parlamentar da Minoria na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS),
em substituição ao Senador Papaléo Paes.
4. Em 6.04.2009, o Senador Gim Argello é designado membro suplente do PTB na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS).
5. Em 6.04.2009, o Senador Paulo Duque é designado membro titular do PMDB na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS).
6. Em 6.04.2009, o Senador Flávio Arns teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Presidência da CAS (OF. nº 20/09-PRES/CAS).
7. Em 6.04.2009, o Senador Paulo Paim é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS), em
substituição à Senadora Fátima Cleide.
8. Em 6.04.2009, o Senador Mozarildo Cavalcanti é designado membro titular do PTB na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS).
9. Em 6.04.2009, o Senador Eduardo Azeredo teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Presidência da CAS (OF. nº
20/09-PRES/CAS).
10. Em 6.04.2009, o Senador Leomar Quintanilha é designado membro suplente do PMDB na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS).
11. Em 15/04/2009, a Senadora Rosalba Ciarlini é designada Suplente do DEM na Subcomissão, em substituição ao Senador Jayme Campos (OF. nº
15/09 - PRES/CAS).

Secretário(a): Gisele Ribeiro de Toledo Camargo
Telefone(s): 3311-3515
Fax: 3311-3652
E-mail: scomcas@senado.gov.br
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2.2) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE PROMOÇÃO, ACOMPANHAMENTO E DEFESA
DA SAÚDE
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes
PRESIDENTE: Senador Augusto Botelho (PT-RR) (13)
VICE-PRESIDENTE: Senador Papaléo Paes (PSDB-AP)

(13)

TITULARES
SUPLENTES
Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Adelmir Santana (DEM)
Papaléo Paes (PSDB)

1. Raimundo Colombo (DEM)

(6)

2. João Tenório (PSDB)

(11)

(2,4)

(2,9)

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B )
Augusto Botelho (PT)

1. Marcelo Crivella (PRB)

(5)

(1)

(2,10)

PMDB
Mão Santa

1. Paulo Duque

(8)

(3)

PTB PDT
Mozarildo Cavalcanti (PTB)

1. João Durval (PDT)

(12)

(7)

Notas:
1. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
2. Vago em 17.02.09 em virtude de os Senadores não pertencerem mais à Comissão.
3. Em 6.04.2009, o Senador Paulo Duque é designado membro titular do PMDB na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS), em substituição ao Senador
Adelmir Santana.
4. Em 6.04.2009, o Senador Raimundo Colombo é designado membro suplente do Bloco Parlamentar da Minoria na Subcomissão (OF. nº
20/09-PRES/CAS).
5. Em 6.04.2009, o Senador Augusto Botelho teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Presidência da CAS (OF. nº
20/09-PRES/CAS).
6. Em 6.04.2009, o Senador Adelmir Santana é designado membro titular do Bloco Parlamentar da Minoria na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS),
em substituição à Senadora Rosalba Ciarlini.
7. Em 6.04.2009, o Senador João Durval é designado membro suplente do PDT na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS).
8. Em 6.04.2009, o Senador Mão Santa é designado membro titular do PMDB na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS), em substituição ao Senador
João Durval.
9. Em 6.04.2009, o Senador João Tenório é designado membro suplente do Bloco Parlamentar da Minoria na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS).
10. Em 6.04.2009, o Senador Marcelo Crivella é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS).
11. Em 6.04.2009, o Senador Papaléo Paes teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Presidência da CAS (OF. nº 20/09-PRES/CAS).
12. Em 6.04.2009, o Senador Mozarildo Cavalcanti é designado membro titular do PTB na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS).
13. Em 02.07.2009, foi lido o Ofício nº 02/2009-PRES/CASSAÚDE, comunicando eleição.

Secretário(a): Gisele Ribeiro de Toledo Camargo
Telefone(s): 3311-3515
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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 ( DEM, PSDB )
Adelmir Santana (DEM)

1. Rosalba Ciarlini (DEM)

Lúcia Vânia (PSDB)

2. Papaléo Paes (PSDB)

(1)

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B )
Paulo Paim (PT)

1. José Nery (PSOL)

PMDB
Mão Santa

1. Wellington Salgado de Oliveira

PTB PDT
Mozarildo Cavalcanti (PTB)

1. Gim Argello (PTB)

Notas:
1. Em 16.04.2009, a Senadora Rosalba Ciarlini é designada membro suplente do DEM, em substituição ao Senador Efraim Morais (OF. nº 17/09 PRES/CAS).

Secretário(a): Gisele Ribeiro de Toledo Camargo
Telefone(s): 3311-3515
Fax: 3311-3652
E-mail: scomcas@senado.gov.br
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3) COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA - CCJ
Número de membros: 23 titulares e 23 suplentes
PRESIDENTE: Senador Demóstenes Torres (DEM-GO)
VICE-PRESIDENTE: Senador Wellington Salgado de Oliveira (PMDB-MG)
TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B ) (6)
Marina Silva (PT)

1. Renato Casagrande (PSB)

(37,71)

Aloizio Mercadante (PT)
Eduardo Suplicy (PT)

(33)

4. Inácio Arruda (PC DO B)

(35)

5. César Borges (PR)

(37)

Expedito Júnior (PR)

(1,15,17,36)

3. Marcelo Crivella (PRB)

Antonio Carlos Valadares (PSB)
Ideli Salvatti (PT)

2. Augusto Botelho (PT)

(10,39)

(37)

(17,32)

6. Serys Slhessarenko (PT)

(31,52)

(16,17,34,74)

(30,52)
(19,38,77)

Maioria ( PMDB, PP )
Pedro Simon (PMDB)

1. Romero Jucá (PMDB)

(54,63)

Almeida Lima (PMDB)

(55,64)

2. Leomar Quintanilha (PMDB)

(58,63)

(61,67)

Gilvam Borges (PMDB)

(59,63)

3. Geraldo Mesquita Júnior (PMDB)

Francisco Dornelles (PP)

(62,63)

4. Lobão Filho (PMDB)

Valter Pereira (PMDB)

5. Valdir Raupp (PMDB)

(2,63)

Wellington Salgado de Oliveira (PMDB)

(9,18,56,68)

(60,66,78)

(5,69,76)
(40,57,65)

6. Neuto De Conto (PMDB)

(3,63)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Kátia Abreu (DEM)

1. Efraim Morais (DEM)

(45)

Demóstenes Torres (DEM)

(42)

Jayme Campos (DEM)

(51)

Marco Maciel (DEM)

(14,20)

Antonio Carlos Júnior (DEM)
Alvaro Dias (PSDB)
Lúcia Vânia (PSDB)

4. José Agripino (DEM)
(44)

(29,75)
(25)

Tasso Jereissati (PSDB)

2. Adelmir Santana (DEM)

(25)

(48)

(43)

(4,47)

5. Eliseu Resende (DEM)

(8,21,46)

6. Eduardo Azeredo (PSDB)

(26)

7. Marconi Perillo (PSDB)

(24)

8. Arthur Virgílio (PSDB)

(27,70)

9. Flexa Ribeiro (PSDB)

PTB
Romeu Tuma

(49)

3. Raimundo Colombo (DEM)

(25,72)

Sérgio Guerra (PSDB)

(50)

(28,73)

(7)

1. Gim Argello

(41)

PDT
Osmar Dias

(12,13,23)

1. Patrícia Saboya

(11,22,53)

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 Jefferson Praia é designado membro suplente do PDT na Comissão (Of. nº 04/2009-GLPDT), em substituição ao Senador
Cristovam Buarque.
23. Em 11.02.2009, o Senador Osmar Dias teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PDT (Of. nº 04/09-GLPDT).
24. Em 12.02.2009, o Senador Marconi Perillo é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 024/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador João Tenório.
25. 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).
26. 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.
27. Em 12.02.2009, o Senador Mário Couto é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 024/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Marconi Perillo.
28. Em 12.02.2009, o Senador Sérgio Guerra é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 024/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Mário Couto.
29. Em 12.02.2009, o Senador Flexa Ribeiro é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 024/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Eduardo Azeredo.
30. Em 16.02.2009, o Senador 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.
31. 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.
32. 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.
33. 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.
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 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.
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, 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).
38. 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.
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39. Em 16.02.2009, o Senador Aloízio Mercadante é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição à Senadora Marina Silva.
40. Vago, em virtude de o Senador José Maranhão ter tomado posse no cargo de Governador de Estado, renunciando ao mandato de Senador.
41. Em 17.02.2009, o Senador Gim Argello é designado membro Suplente do PTB na Comissão (Of. nº 27/09-GLPTB), em substituição ao Senador
Mozarildo Cavalcanti.
42. Em 17.02.2009, o Senador Demóstenes Torres é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao
Senador Marco Maciel.
43. Em 17.02.2009, o Senador Raimundo Colombo é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao
Senador José Agripino.
44. Em 17.02.2009, o Senador Antonio Carlos Júnior teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do DEM (Of. nº
012/09-GLDEM).
45. Em 17.02.2009, a Senadora Kátia Abreu é designada membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Adelmir Santana.
46. Em 17.02.2009, o Senador Eliseu Resende é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM).
47. Em 17.02.2009, o Senador José Agripino é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Alvaro Dias.
48. Em 17.02.2009, o Senador Romeu Tuma é designado membro titular do PTB na Comissão (Of. nº 27/09-GLPTB), em substituição ao Senador
Epitácio Cafeteira.
49. Em 17.02.2009, o Senador Adelmir Santana é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao
Senador Jayme Campos.
50. Em 17.02.2009, o Senador Efraim Morais é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Eliseu Resende.
51. Em 17.02.2009, o Senador Jayme Campos é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Demóstenes Torres.
52. Em 17.02.2009, o Senador Expedito Júnior é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 21/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador César Borges, que passa à suplência, em substituição ao Senador João Ribeiro.
53. Em 19.02.2009, a Senadora Patrícia Saboya é designada Suplente do PDT na Comissão, em substituição ao Senador Jefferson Praia (Of. 15/09 GLPDT).
54. Em 02/03/2009, o Senador 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 Leomar Quintanilha é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição à Senadora Roseana Sarney
(Of. 23/2009-GLPMDB).
56. 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).
57. Em 02/03/2009, o Senador Wellington Salgado de Oliveira é designado membro suplente do PMDB na Comissão (Of. 23/2009-GLPMDB).
58. Em 02/03/2009, o Senador Almeida Lima é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Pedro Simon (Of.
23/2009-GLPMDB).
59. Em 02/03/2009, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Romero Jucá (Of.
23/2009-GLPMDB).
60. Em 02/03/2009, o Senador Geraldo Mesquita Júnior é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Leomar
Quintanilha (Of. 23/2009-GLPMDB).
61. Em 02/03/2009, o Senador Renan Calheiros é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Wellington Salgado
de Oliveira (Of. 23/2009-GLPMDB).
62. 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).
63. 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).
64. Em 04.03.2009, o Senador Romero Jucá é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Leomar Quintanilha (Of.
nº 48/2009-GLPMDB).
65. Em 04.03.2009, o Senador Valdir Raupp é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Wellington Salgado (Of.
nº 48/2009-GLPMDB).
66. 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).
67. 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).
68. 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).
69. Em 04.03.2009, o Senador Geraldo Mesquita Júnior é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valdir Raupp
(Of. nº 48/2009-GLPMDB).
Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/sf/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3311-3325/3572/7279

julho de 2009

ORDEM DO DIA

terça-feira 14

163

70. Em 10/03/2009, o Senador Arthur Virgílio é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Mário Couto (Of.
53/09-GLPSDB).
71. Em 10.03.2009, a Senadora Marina Silva é designada membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição à Senadora Serys
Slhessarenko (Of. nº 052/2009-GLDBAG).
72. Em 10/03/2009, o Senador Alvaro Dias é designado Titular do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Arthur Virgílio (Of. 52/09-GLPSDB).
73. Em 10/03/2009, o Senador Flexa Ribeiro é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Sérgio Guerra, que passa à
titularidade (Of. 51/09-GLPSDB).
74. 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).
75. Em 10/03/2009, o Senador Sérgio Guerra é designado Titular do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Flexa Ribeiro, que passa à suplência
(Of. 51/09-GLPSDB).
76. Em 04.03.2009, o Senador Lobão Filho é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Geraldo Mesquita Júnior
(Of. nº 68/2009-GLPMDB).
77. Em 16.03.2009, a Senadora Serys Slhessarenko é designada membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao
Senador Paulo Paim (Of. nº 056/2009-GLDBAG).
78. Em 19/03/2009, o Senador Geraldo Mesquita Júnior é designado Suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Renan Calheiros (Of.
GLPMDB 075/2009).

Secretário(a): Gildete Leite de Melo
Reuniões: QUARTAS-FEIRAS - 10:00HS - Plenário n.º 3 - ALA ALEXANDRE COSTA
Telefone(s): 3311-3972
Fax: 3311-4315
E-mail: scomccj@senado.gov.br

3.1) SUBCOMISSÃO - IMAGEM E PRERROGATIVAS PARLAMENTARES
Finalidade: Assessorar a Presidência do Senado em casos que envolvam a imagem e as prerrogativas dos
parlamentares e da própria instituição parlamentar.
Número de membros: 5 titulares

Secretário(a): Gildete Leite de Melo
Telefone(s): 3311-3972
Fax: 3311-4315
E-mail: scomccj@senado.gov.br

3.2) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE SEGURANÇA PÚBLICA
Número de membros: 7 titulares e 7 suplentes

Secretário(a): Gildete Leite de Melo
Telefone(s): 3311-3972
Fax: 3311-4315
E-mail: scomccj@senado.gov.br
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4) COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE - CE
Número de membros: 27 titulares e 27 suplentes
PRESIDENTE: Senador Flávio Arns (PT-PR)
VICE-PRESIDENTE: VAGO (73,74)
TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B ) (3)
Flávio Arns (PT)

1. João Pedro (PT)

(36)

Augusto Botelho (PT)
Fátima Cleide (PT)
Paulo Paim (PT)

2. Ideli Salvatti (PT)

(36)

4. José Nery (PSOL)

(36,46,66)

(12,37)

(30)

5. Roberto Cavalcanti (PRB)

(38)

6. João Ribeiro (PR)

(32)

Expedito Júnior (PR)

(35)

3. Eduardo Suplicy (PT)

(36)

Inácio Arruda (PC DO B)
Marina Silva (PT)

(1,31)

7. VAGO

(33)

(34,67)

(34,71)

(34)

Maioria ( PMDB, PP )
Valter Pereira (PMDB)

(63)

1. Romero Jucá (PMDB)

Mauro Fecury (PMDB)

(8,16,58,70,72)

2. Leomar Quintanilha (PMDB)

Gilvam Borges (PMDB)

(56)

3. Pedro Simon (PMDB)

(55)

Wellington Salgado de Oliveira (PMDB)

(62)

4. Neuto De Conto (PMDB)

(59)

Gerson Camata (PMDB)

(61)

5. Valdir Raupp (PMDB)

Francisco Dornelles (PP)

(5,9,60)

6. Garibaldi Alves Filho (PMDB)

VAGO

(57)

7. Lobão Filho (PMDB)

(53,65)

(56)

(56)

(15,17,64)

(54)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Raimundo Colombo (DEM)
Marco Maciel (DEM)

(4,47)

(50)

1. Gilberto Goellner (DEM)
2. Kátia Abreu (DEM)

(45)

(11,43)

Rosalba Ciarlini (DEM)

(6,19,49)

3. Jayme Campos (DEM)

(42)

Heráclito Fortes (DEM)

(40)

4. Efraim Morais (DEM)

(39)

José Agripino (DEM)

(13,51)

Adelmir Santana (DEM)
Alvaro Dias (PSDB)

(25)

Cícero Lucena (PSDB)
VAGO

(44)

(22)

5. Eliseu Resende (DEM)

6. Maria do Carmo Alves (DEM)
7. Eduardo Azeredo (PSDB)
8. Marconi Perillo (PSDB)
9. Papaléo Paes (PSDB)

(29,68,73,74)

Marisa Serrano (PSDB)

(24)

(14,18,52)

(28,69)
(26)

(27)

10. Sérgio Guerra (PSDB)

(23)

PTB
Sérgio Zambiasi
Romeu Tuma

(7,41)

1. João Vicente Claudino
2. Mozarildo Cavalcanti

(41)

PDT
Cristovam Buarque

(20)

Notas:
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1. Senadora Patrícia Saboya comunicou filiação partidária em 02.10.2007 (DSF 3.10.2007).
2. Senador Romeu Tuma comunicou, em 11.10.2007, filiação ao PTB (DSF 12.10.2007).
3. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
4. O Senador Edison Lobão encontra-se afastado do exercício do mandato desde 21/01/2008, para exercer o cargo de Ministro de Minas e Energia.
5. O Senador Geraldo Mesquita Júnior solicitou seu desligamento (Of. nº 008/08 GSGMJ e Of. GLPMDB nº 19/2008 - DSF 22.02.2008).
6. Em 01/04/2008, o Senador Virgínio de Carvalho é designado Titular em vaga antes ocupada pela Senadora Maria do Carmo Alves, que se encontra
licenciada, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 20.03.2008 a 3.02.2009 (Of. 30/08-GLDEM e Req. nº 1.135/2009).
7. Em 07/04/2008, a Presidência designa o Senador Sérgio Zambiasi como membro titular da Comissão (Of. nº 18, de 2008, da Liderança do PTB).
8. Em 17/04/2008, o Senador Geovani Borges é designado Titular em vaga antes ocupada pelo Senador Gilvam Borges, que se encontra licenciado, nos
termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 17.04.2008 a 24.08.2008 (Of. 110/08-GLPMDB).
9. Em 07/05/2008, o Senador Lobão Filho é designado Titular do PMDB na Comissão (Of. 143/2008 - GLPMDB).
10. Em virtude do falecimento do Senador Jefferson Peres, ocorrido em 23.05.2008.
11. Em virtude do desligamento do Senador Demóstenes Torres, em 04.06.2008 (OF. Nº 053/08-GLDEM).
12. Em 10/06/2008, a Senadora Marina Silva é designada Suplente do Bloco de Apoio ao Governo, na Comissão (Of. 64/2008-GLDBAG).
13. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se, nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 26.6.2008 a 24.10.2008.
14. Em 4/7/2008, o Senador Marco Antônio Costa é designado suplente em vaga antes ocupada pela Senadora Kátia Abreu, que se encontra licenciada,
nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 30.6.2008 a 28.10.2008. (Of. nº 62/08-GLDEM)
15. Em 09.07.2008, o Senador Casildo Maldaner é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 220/2008).
16. Em 26.08.2008, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 363/2008).
17. Vago em virtude do retorno do Senador Raimundo Colombo ao exercício do mandato, em 27.10.2008.
18. Em 29.10.2008, a Senadora Kátia Abreu é designada membro titular do Partido Democratas na Comissão, em substituição ao Senador Marco Antônio
Costa (Of. nº 103/2008-GLDEM).
19. Vago em virtude do fim do exercício do Senador Virgínio de Carvalho, devido ao retorno da Titular.
20. Em 11.02.2009, o Senador Cristovam Buarque teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PDT (Of. nº
05/09-GLPDT).
21. Em 11.02.2009, o Senador Jefferson Praia é designado membro suplente do PDT na Comissão (Of. nº 05/2009-GLPDT).
22. Em 12.02.2009, o Senador Cícero Lucena é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 025/09-GLPSDB), em substituição à Senadora
Marisa Serrano.
23. Em 12.02.2009, o Senador Sérgio Guerra é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 025/09-GLPSDB), em substituição à Senadora
Lúcia Vânia.
24. Em 12.02.2009, a Senadora Marisa Serrano é designada membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 025/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Flexa Ribeiro.
25. Em 12.02.2009, o Senador Alvaro Dias é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 025/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Marconi Perillo.
26. 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.
27. Em 12.02.2009, o Senador Papaléo Paes é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 025/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Sérgio Guerra.
28. Em 12.02.2009, a Senadora Lúcia Vânia Dias é designada membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 025/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador Cícero Lucena.
29. Em 12.02.2009, o Senador Eduardo Azeredo é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 025/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador Papaléo Paes.
30. 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.
31. 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.
32. 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.
33. Em 16.02.2009, o Senador Expedito Júnior é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Renato Casagrande.
34. Vago em virtude do remanejamento de vagas indicado pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/2009 ¿ GLDBAG).
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 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.
38. 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.
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39. 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.
40. 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.
41. 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).
42. Em 17.02.2009, o Senador Jayme Campos é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Gilberto Goellner.
43. Em 17.02.2009, a Senadora Kátia Abreu é designada membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM).
44. Em 17.02.2009, o Senador Adelmir Santana é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição à Senadora
Rosalba Ciarlini.
45. 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.
46. 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).
47. Em 17.02.2009, o Senador Raimundo Colombo é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM).
48. Em 17.02.2009, 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.
49. Em 17.02.2009, a Senadora Rosalba Ciarlini é designada membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM).
50. 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.
51. 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.
52. 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.
53. Em 02.03.2009, o Senador Jarbas Vasconcelos é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gerson Camata (OF.
GLPMDB nº 28/2009).
54. Em 02.03.2009, o Senador Lobão Filho é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Neuto De Conto (OF.
GLPMDB nº 28/2009).
55. Em 02/03/2009, o Senador Gilvam Borges é designado Titular do PMDB na Comissão (Of. GLPMDB nº 28/2009).
56. Em 02.03.2009, os Senadores Romero Jucá, Leomar Quintanilha e Pedro Simon tiveram suas indicações como suplentes da Comissão ratificadas pela
Liderança do PMDB (OF. GLPMDB nº 28/2009).
57. Em 02.03.2009, o Senador Valdir Raupp é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Jarbas Vasconcelos (OF.
GLPMDB nº 28/2009).
58. Em 02.03.2009, o Senador Geraldo Mesquita é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (OF.
GLPMDB nº 28/2009).
59. 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).
60. 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).
61. 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).
62. 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).
63. 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).
64. Em 02.03.2009, o Senador Garibaldi Alves é designado membro suplente do PMDB na Comissão (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 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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4.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE CINEMA, TEATRO, MÚSICA E COMUNICAÇÃO
SOCIAL
Número de membros: 12 titulares e 12 suplentes
PRESIDENTE: VAGO
VICE-PRESIDENTE: VAGO
TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B ) (2)
VAGO

1. VAGO

(7)

(7)

Flávio Arns (PT)

2. Ideli Salvatti (PT)

Sérgio Zambiasi (PTB)

3. VAGO

(7)

Maioria ( PMDB, PP )
VAGO

1. VAGO

(3)

(7)

Wellington Salgado de Oliveira (PMDB)

2. Valdir Raupp (PMDB)

Paulo Duque (PMDB)

3. Valter Pereira (PMDB)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
VAGO

1. VAGO

(4)

(1,6)

Romeu Tuma (PTB)

2. Marco Maciel (DEM)

Rosalba Ciarlini (DEM)

3. Raimundo Colombo (DEM)

Marisa Serrano (PSDB)

4. Eduardo Azeredo (PSDB)

Marconi Perillo (PSDB)

5. VAGO

(5)

(7)

PDT
VAGO

1. Cristovam Buarque

(7)

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.

Secretário(a): Júlio Ricardo Borges Linhares
Telefone(s): 3311-3498
Fax: 3311-3121
E-mail: julioric@senado.gov.br
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5) COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE, DEFESA DO
CONSUMIDOR E FISCALIZAÇÃO E CONTROLE - CMA
Número de membros: 17 titulares e 17 suplentes
PRESIDENTE: Senador Renato Casagrande (PSB-ES)
VICE-PRESIDENTE: Senador Cícero Lucena (PSDB-PB)
TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B ) (2)
Renato Casagrande (PSB)
Marina Silva (PT)
João Pedro (PT)

(26)

(7,26)

(22)

2. César Borges (PR)

(24)

3. Inácio Arruda (PC DO B)

(20)

João Ribeiro (PR)

1. Fátima Cleide (PT)

4. Delcídio Amaral (PT)

(23)

(25)

(21)

Maioria ( PMDB, PP )
Leomar Quintanilha (PMDB)

(38)

Wellington Salgado de Oliveira (PMDB)
Gilvam Borges (PMDB)
Valter Pereira (PMDB)

(38)

1. Romero Jucá (PMDB)

(38)

2. Valdir Raupp (PMDB)

(5,11,40)

3. Almeida Lima (PMDB)

(39)

(38)

4. Geraldo Mesquita Júnior (PMDB)

(38)

(38)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Gilberto Goellner (DEM)
Kátia Abreu (DEM)

(29)

1. Adelmir Santana (DEM)

(34)

2. Raimundo Colombo (DEM)

(31)

Heráclito Fortes (DEM)

(33)

3. Maria do Carmo Alves (DEM)

Eliseu Resende (DEM)

(32)

4. Jayme Campos (DEM)

Arthur Virgílio (PSDB)

(10,19)

5. Alvaro Dias (PSDB)

Cícero Lucena (PSDB)

(15)

6. Flexa Ribeiro (PSDB)

Marisa Serrano (PSDB)

(16)

(1,35)
(3,27)

(9,30)

(4,14)

7. Mário Couto (PSDB)

(18)
(17)

PTB
Gim Argello

(6,28)

1. Sérgio Zambiasi

(28)

PDT
Jefferson Praia

(8,13,36,41)

1. Cristovam Buarque

(12,37,42)

Notas:
1. O Senador César Borges deixou o Partido Democratas (DEM) e se filiou ao Partido da República (PR), conforme comunicado de 1º/10/2007.
2. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
3. O Senador Edison Lobão encontra-se afastado do exercício do mandato desde 21/01/2008, para exercer o cargo de Ministro de Minas e Energia.
4. Em 15/04/2008, o Senador Papaléo Paes é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição à Senadora Lúcia Vânia (Of. 50/2008 GLPSDB).
5. Em 17/04/2008, o Senador Geovani Borges é designado Suplente em vaga antes ocupada pelo Senador Gilvam Borges, que se encontra licenciado, nos
termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 17.04.2008 a 24.08.2008 (Of. 121/08-GLPMDB).
6. Em 22/04/2008, o Senador Gim Argello é designado Titular do PTB na Comissão (Of. 71/2008-GLPTB).
7. Em 03/06/2008, a Senadora Marina Silva é designada Titular do Bloco de Apoio ao Governo, na Comissão (Of. 58/2008 - GLDBAG).
8. Em 04.06.2008, o Senador Jefferson Praia é designado titular do PDT na Comissão (Of. nº 06/08-LPDT).
9. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se, nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 26.6.2008 a 24.10.2008.
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10. Em 05.08.2008, o Senador Cícero Lucena é designado titular do PSDB (Bloco Parlamentar da Minoria) na Comissão, em substituição ao Senador
Mário Couto (Ofício nº 102/08 - GLPSDB).
11. Em 26.08.2008, o Senador Gilvam Borges é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 361/2008).
12. Em 11.02.2009, o Senador Cristovam Buarque é designado membro suplente do PDT na Comissão (Of. nº 06/2009-GLPDT).
13. Em 11.02.2009, o Senador Jefferson Praia teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PDT (Of. nº 06/09-GLPDT).
14. Em 12.02.2009, o Senador Alvaro Dias é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 026/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Papaléo Paes.
15. Em 12.02.2009, o Senador Cícero Lucena é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 026/09-GLPSDB), em substituição à Senadora
Marisa Serrano.
16. Em 12.02.2009, a Senadora Marisa Serrano é designada membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 026/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Marconi Perillo.
17. Em 12.02.2009, o Senador Mário Couto é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 026/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Arthur Virgílio.
18. Em 12.02.2009, o Senador Flexa Ribeiro teve a sua indicação como suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PSDB (Of. nº
026/09-GLPSDB).
19. Em 12.02.2009, o Senador Arthur Virgílio é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 026/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Cícero Lucena.
20. Em 16.02.2009, o Senador João Pedro é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição à Senadora Fátima Cleide.
21. Em 16.02.2009, o Senador Delcídio Amaral é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição ao Senador Inácio Arruda.
22. Em 16.02.2009, a Senadora Fátima Cleide é designada membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Flávio Arns.
23. Em 16.02.2009, o Senador João Ribeiro é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador César Borges.
24. Em 16.02.2009, o Senador César Borges é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Augusto Botelho.
25. Em 16.02.2009, o Senador Inácio Arruda é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição à Senadora Serys Slhessarenko.
26. Em 16.02.2009, os Senadores Renato Casagrande e Marina Silva tiveram as suas indicações como titulares da Comissão ratificadas pela Liderança do
Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/09-GLDBAG).
27. Em 17.02.2009, a Senadora Maria do Carmo Alves é designada membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM).
28. Em 17.02.2009, o Senador Gim Argello foi confirmado, como titular, e o Senador Sérgio Zambiasi foi designado suplente, na Comissão, pela
Liderança do PTB (Of. nº 030/09-GLPTB).
29. Em 17.02.2009, o Senador Gilberto Goellner é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Eliseu Resende.
30. 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.
31. 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.
32. 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.
33. 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.
34. 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).
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, os Senadores Leomar Quintanilha, Wellington Salgado e Valter Pereira, como titulares, e os Senadores Romero Jucá, Almeida Lima e
Geraldo Mesquita, como suplentes da Comissão, tiveram suas indicações ratificadas pela Liderança do PMDB (OF. GLPMDB nº 30/2009).
39. Em 02.03.2009, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valdir Raupp (OF.
GLPMDB nº 28/2009).
40. Em 02.03.2009, o Senador Valdir Raupp é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (OF.
GLPMDB nº 28/2009).
41. Em 04.03.2009, o Senador Jefferson Praia é designado membro titular do PDT na Comissão, em substituição ao Senador Cristovam Buarque (Of.
30/09-LPDT).
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42. Em 04.03.2009, o Senador Cristovam Buarque é designado membro suplente do PDT na Comissão, em substituição ao Senador Jefferson Praia (Of.
30/09-LPDT).

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 PERMANENTE - AQUECIMENTO GLOBAL
Finalidade: Estudar as mudanças climáticas em conseqüência do aquecimento global
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes
PRESIDENTE: VAGO
VICE-PRESIDENTE: VAGO
TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B ) (1)
Renato Casagrande (PSB)

1. VAGO

(4)

Inácio Arruda (PC DO B)

2. VAGO

(4)

Maioria ( PMDB, PP )
Valter Pereira (PMDB)

1. VAGO

(2)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
1. Adelmir Santana (DEM)
VAGO

(4)

VAGO

(3)

2. Marisa Serrano (PSDB)

Notas:
1. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
2. Senador Garibaldi Alves Filho foi eleito Presidente do Senado em 12.12.2007 (art. 77, § 1º, RISF).
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 17.02.09 em virtude de os Senadores não pertencerem mais à Comissão.

Secretário(a): José Francisco B. de Carvalho
Telefone(s): 3311-3935
Fax: 3311-1060
E-mail: jcarvalho@senado.gov.br.
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5.2) 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)

1. Inácio Arruda (PC DO B)

VAGO

2. VAGO

(8)

(8)

Maioria ( PMDB, PP )
Wellington Salgado de Oliveira (PMDB)

1. VAGO

(3,4,6)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
VAGO

1. Adelmir Santana (DEM)

(1)

Cícero Lucena (PSDB)

2. Flexa Ribeiro (PSDB)

(5,7)

Notas:
1. O Senador César Borges deixou o Partido Democratas (DEM) e se filiou ao Partido da República (PR), conforme comunicado de 1º/10/2007.
2. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
3. Senador Garibaldi Alves Filho foi eleito Presidente do Senado em 12.12.2007 (art. 77, § 1º, RISF).
4. Em 13/05/2008, o Senador Geovani Borges é designado Suplente do PMDB na Subcomissão (Of. 27/08-CMA).
5. Vago, em virtude de o Senador Cícero Lucena ter sido substituído pelo Senador Mário Couto, na Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor
e Fiscalização e Controle (Of. 40/2008-GLPSDB).
6. Vago em virtude do retorno do titular à Casa, Senador Gilvam Borges, em 25.08.2008 (Of. nº 073/2008 - GSGB).
7. Em 05/11/2008, o Senador Cícero Lucena é designado titular do PSDB na Subcomissão (Ofício nº 127/08-GLPSDB).
8. Vago em 17.02.09 em virtude de os Senadores não pertencerem mais à Comissão.

Secretário(a): José Francisco B. de Carvalho
Telefone(s): 3311-3935
Fax: 3311-1060
E-mail: jcarvalho@senado.gov.br.
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5.3) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA - FÓRUM DAS ÁGUAS DAS AMÉRICAS E FÓRUM
MUNDIAL DA ÁGUA
Finalidade: Participar e Acompanhar as atividades do Fórum das Águas das Américas, a realizar-se no
Brasil, e do V Fórum Mundial da Água, que acontecerá em Istambul, Turquia, em março de 2009.
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes
PRESIDENTE: VAGO
VICE-PRESIDENTE: VAGO
RELATOR: Senadora Marisa Serrano (PSDB-MS)
TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B )
Marina Silva (PT)

1. Fátima Cleide (PT)

(1)

Renato Casagrande (PSB)

2. César Borges (PR)

Maioria ( PMDB, PP )
Leomar Quintanilha (PMDB)

1. Almeida Lima (PMDB)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Marisa Serrano (PSDB)

1. Flexa Ribeiro (PSDB)

Gilberto Goellner (DEM)

2. Adelmir Santana (DEM)

Notas:
1. Em 18.06.2008, a Senadora Marina Silva é designada titular do Bloco de Apoio ao Governo na Subcomissão(Of. Nº 57/2008-CMA).

Secretário(a): José Francisco B. de Carvalho
Telefone(s): 3311-3935
Fax: 3311-1060
E-mail: jcarvalho@senado.gov.br.

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/sf/atividade/plenario/sf
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5.4) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA PARA ACOMPANHAR A CRISE AMBIENTAL NA
AMAZÔNIA
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes
PRESIDENTE: VAGO
VICE-PRESIDENTE: VAGO
RELATOR: VAGO
TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B )
Renato Casagrande (PSB)

1. VAGO

(5)

VAGO

2. VAGO

(5)

(1)

Maioria ( PMDB, PP )
Leomar Quintanilha (PMDB)

1. VAGO

(2,4)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Flexa Ribeiro (PSDB)

1. VAGO

Gilberto Goellner (DEM)

2. Arthur Virgílio (PSDB)

(3)

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.

Secretário(a): José Francisco B. de Carvalho
Telefone(s): 3311-3935
Fax: 3311-1060
E-mail: jcarvalho@senado.gov.br.
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6) COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS E LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA - CDH
Número de membros: 19 titulares e 19 suplentes
PRESIDENTE: Senador Cristovam Buarque (PDT-DF)
VICE-PRESIDENTE: Senador José Nery (PSOL-PA)
TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B ) (6)
Flávio Arns (PT)

Fátima Cleide (PT)
Paulo Paim (PT)

1. João Pedro (PT)

(19)
(19)

(19)

Aloizio Mercadante (PT)
José Nery (PSOL)

(22)

2. Serys Slhessarenko (PT)

(21)

3. Marcelo Crivella (PRB)

(11,20,30)

4. Marina Silva (PT)

(2,23,48,49)

(20,45)

5. Magno Malta (PR)

(24)

(20,48)

Maioria ( PMDB, PP )
VAGO

1. Wellington Salgado de Oliveira (PMDB)

(39,44)

Gerson Camata (PMDB)
VAGO

2. Romero Jucá (PMDB)

(40)

(38)

3. Valter Pereira (PMDB)

(35,43)

Gilvam Borges (PMDB)

4. Mão Santa (PMDB)

(36)

Paulo Duque (PMDB)

(10,12,42)

José Agripino (DEM)

(3,29)

(41)

(37)

(33)

5. Leomar Quintanilha (PMDB)

(34)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Rosalba Ciarlini (DEM)

(25)

Eliseu Resende (DEM)

(4,28)

VAGO

1. Heráclito Fortes (DEM)
2. Jayme Campos (DEM)

(27)
(32)

3. Maria do Carmo Alves (DEM)
4. Adelmir Santana (DEM)

(8,46)

(9,13,26)

Arthur Virgílio (PSDB)

(16)

5. VAGO

Cícero Lucena (PSDB)

(16)

6. Mário Couto (PSDB)

(17)

7. Papaléo Paes (PSDB)

(16)

VAGO

(1,5)

PTB

(31)

(18,47)

(7)

1. Sérgio Zambiasi

PDT
Cristovam Buarque

(14)

1. Jefferson Praia

(15)

Notas:
1. Em virtude do retorno do titular, Senador Alvaro Dias.
2. Senadora Patrícia Saboya comunicou filiação partidária em 02.10.2007 (DSF 3.10.2007).
3. O Senador César Borges deixou o Partido Democratas (DEM) e se filiou ao Partido da República (PR), conforme comunicado de 1º/10/2007.
4. Senador Romeu Tuma comunicou, em 11.10.2007, filiação ao PTB (DSF 15.10.2007)
5. Vaga cedida pelo PSDB ao PR.
6. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
7. Nos termos da decisão do Presidente do Senado, publicada no DSF de 14.02.2008.
8. Em 17.02.2009, o Senador Gilberto Goellner é confirmado como membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
9. Em 01/04/2008, o Senador Virgínio de Carvalho é designado Suplente em vaga antes ocupada pela Senadora Maria do Carmo Alves, que se encontra
licenciada, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 20.03.2008 a 3.02.2009 (Of. 30/08-GLDEM e Req. nº 1.135/2009).
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10. Em 17/04/2008, o Senador Geovani Borges é designado Titular em vaga antes ocupada pelo Senador Gilvam Borges, que se encontra licenciado, nos
termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 17.04.2008 a 24.08.2008 (Of. 111/08-GLPMDB).
11. Em 10/06/2008, a Senadora Marina Silva é designada Suplente do Bloco de Apoio ao Governo, na Comissão (Of. 65/2008-GLDBAG).
12. Em 26.08.2008, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 355/2008).
13. Vago em virtude do fim do exercício do Senador Virgínio de Carvalho, devido ao retorno da Titular.
14. Em 11.02.2009, o Senador Cristovam Buarque teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PDT (Of. nº
07/09-GLPDT).
15. Em 11.02.2009, o Senador Jefferson Praia é designado membro suplente do PDT na Comissão (Of. nº 07/2009-GLPDT).
16. Em 12.02.2009, os Senadores Arthur Virgílio e Cícero Lucena tiveram as suas indicações, como titulares, e o Senador Papaléo Paes, como suplente na
Comissão, ratificadas pela Liderança do PSDB (Of. nº 027/09-GLPSDB).
17. Em 12.02.2009, o Senador Mário Couto é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 027/09-GLPSDB), em substituição à Senadora
Lúcia Vânia.
18. Em 12.02.2009, a Senadora Lúcia Vânia é designada membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 027/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Mário Couto.
19. Em 16.02.2009, os Senadores Flávio Arns, Fátima Cleide e Paulo Paim tiveram as suas indicações como titulares da Comissão ratificadas pela
Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/09-GLDBAG).
20. Vago em virtude do remanejamento de vagas indicado pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/2009 ¿ GLDBAG).
21. Em 16.02.2009, a Senadora Serys Slhessarenko é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
016/09-GLDBAG), em substituição ao Senador Eduardo Suplicy.
22. Em 16.02.2009, o Senador João Pedro é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição à Senadora Serys Slhessarenko.
23. Em 16.02.2009, o Senador Magno Malta é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição à Senadora Patrícia Saboya.
24. Em 16.02.2009, o Senador José Nery é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Inácio Arruda.
25. Em 17.02.2009, a Senadora Rosalba Ciarlini é designada membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Eliseu Resende.
26. Em 17.02.2009, o Senador Adelmir Santana é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
27. Em 17.02.2009, o Senador Heráclito Fortes é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
28. Em 17.02.2009, o Senador Eliseu Resende é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Romeu Tuma.
29. Em 17.02.2009, o Senador José Agripino é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
César Borges.
30. Em 17.02.2009, o Senador Marcelo Crivella é designado membro suplente pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
19/09-GLDBAG).
31. Em 17.02.2009, a Senadora Maria do Carmo Alves é designada membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao
Senador Jayme Campos.
32. Em 17.02.2009, o Senador Jayme Campos é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Heráclito Fortes.
33. Em 02.03.2009, o Senador Mão Santa é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valter Pereira (OF.
GLPMDB nº 29/2009).
34. 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).
35. 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).
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 Valter Pereira é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição à Senadora Roseana Sarney (OF.
GLPMDB nº 29/2009).
38. 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).
39. 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).
40. 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).
41. 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).
42. 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).
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, vago 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).

Secretário(a): Altair Gonçalves Soares
Reuniões: TERÇAS-FEIRAS - 12:00HS - Plenário nº 2 - ALA NILO COELHO
Telefone(s): 3311-4251/2005
Fax: 3311-4646
E-mail: scomcdh@senado.gov.br
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6.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DO IDOSO
Número de membros: 7 titulares e 7 suplentes
PRESIDENTE: VAGO
VICE-PRESIDENTE: VAGO
TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B ) (2)
Paulo Paim (PT)

1. Fátima Cleide (PT)

(6)

(5)

Maioria ( PMDB, PP )
Leomar Quintanilha (PMDB)

1. Gilvam Borges (PMDB)

Valter Pereira (PMDB)

2.

(14)

(3,9)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
VAGO

1. Adelmir Santana (DEM)

(1,4,7)

Mário Couto (PSDB)

(10)

2. Papaléo Paes (PSDB)

(12)

PDT
Jefferson Praia

1. Cristovam Buarque

(8)

(13)

PTB
Sérgio Zambiasi

1.

(11)

Notas:
1. Vago, em virtude de a Senadora Maria do Carmo Alves encontrar-se licenciada, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de
20.03.2008 a 3.02.2009, e ter sido substituída pelo Senador Virgínio de Carvalho, na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa (Of.
30/2008-GLDEM e Req. nº 1.135/2009).
2. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
3. Vago, em virtude de o Senador Gilvam Borges ter-se licenciado, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 17.04.2008 a
24.08.2008, e ter sido substituído pelo Senador Geovani Borges, na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa (Of. 111/2008-GLPMDB).
4. A Senadora Maria do Carmo Alves retornou ao mandato em 29.01.2009, aguardando indicação.
5. Em 12.06.2009, a Senadora Fátima Cleide é designada membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador
Flávio Arns (OF. CDH 078-09).
6. Em 12.06.2009, a Senadora Serys Slhessarenko deixa de compor a Comissão como membro titular do Bloco de Apoio ao Governo (OF. CDH 078-09).
7. Em 12.06.2009, o Senador Heráclito Fortes deixa de compor a Comissão como membro titular do Bloco Parlamentar da Minoria (OF. CDH 078-09).
8. Em 12/06/2009, o Senador Jefferson Praia é designado Titular do PDT, na Comissão (Of. CDH 078/09).
9. Em 12.06.2009, o Senador Gilvam Borges é designado Suplente do PMDB, na Comissão (Of. CDH 078-09).
10. Em 12/06/2009, o Senador Adelmir Santana é designado Suplente do Bloco Parlamentar da Minoria, na Comissão (Of. CDH 078/09).
11. Em 12/06/2009, o Senador Sérgio Zambiasi é designado Titular do PTB, na Comissão (Of. CDH 078/09).
12. Em 12/06/2009, o Senador Mário Couto é designado Titular do Bloco Parlamentar da Minoria, na Comissão, em substituição à Senadora Lúcia Vânia
(Of. CDH 078/09).
13. Em 12/06/2009, o Senador Cristovam Buarque é designado Suplente do PDT, na Comissão (Of. CDH 078/09).
14. Em 12/06/2009, o Senador Valter Pereira é designado Titular do PMDB, na Comissão, em substituição ao Senador Geraldo Mesquita Júnior (Of.
CDH 078/09).

Secretário(a): Altair Gonçalves Soares
Telefone(s): 3311-4251/2005
Fax: 3311-4646
E-mail: scomcdh@senado.gov.br
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6.2) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DA CRIANÇA, ADOLESCENTE E JUVENTUDE
Número de membros: 7 titulares e 7 suplentes

Secretário(a): Altair Gonçalves Soares
Telefone(s): 3311-4251/2005
Fax: 3311-4646
E-mail: scomcdh@senado.gov.br

6.3) SUBCOMISSÃO PERMANENTE EM DEFESA DA MULHER
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes
PRESIDENTE: VAGO
VICE-PRESIDENTE: VAGO
TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B )
VAGO

1. Fátima Cleide (PT)

(5)

Serys Slhessarenko (PT)

2. VAGO

(3,5)

Maioria ( PMDB, PP )
VAGO

(6)

VAGO

(2,4)

1.

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
1. VAGO

Lúcia Vânia (PSDB)

(1)

2.

Notas:
1. Vago em 17.02.2009 em virtude de o Senador Romeu Tuma não mais pertecer à Comissão.
2. Vago, em virtude de a Senadora Maria do Carmo Alves encontrar-se licenciada, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de
20.03.2008 a 3.02.2009, e ter sido substituída pelo Senador Virgínio de Carvalho, na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa (Of.
30/2008-GLDEM e Req. nº 1.135/2009).
3. A Senadora Patrícia Saboya integra a composição da Subcomissão em vaga cedida pelo Bloco de Apoio ao Governo.
4. A Senadora Maria do Carmo Alves retornou ao mandato em 29.01.2009, aguardando indicação.
5. Vago em 17.02.09 em virtude de as Senadoras não pertencerem mais à Comissão.
6. Em 02.03.2009, vago em virtude de a Senadora Roseana Sarney ter sido substituída pelo Senador Valter Pereira na CDH (OF. GLPMDB nº 29/2009).

Secretário(a): Altair Gonçalves Soares
Telefone(s): 3311-4251/2005
Fax: 3311-4646
E-mail: scomcdh@senado.gov.br
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6.4) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE COMBATE AO TRABALHO ESCRAVO
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes

TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B )
1. Flávio Arns (PT)
José Nery (PSOL)

2. VAGO

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
1. VAGO
Lúcia Vânia (PSDB)

2. Geraldo Mesquita Júnior (PMDB)

Maioria ( PMDB, PP )
1. VAGO
Notas:
*. Em 27.04.2009 foi à publicação o OF. Nº 029/09 - CDH, que comunica a aprovação do Requerimento nº 09, de 2009 - CDH, cujo teor trata da
transformação da Subcomissão Temporária de Combate ao Trabalho Escravo em Subcomissão Permanente de Combate ao Trabalho Escravo.

Secretário(a): Altair Gonçalves Soares
Telefone(s): 3311-4251/2005
Fax: 3311-4646
E-mail: scomcdh@senado.gov.br
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7) COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E DEFESA NACIONAL - CRE
Número de membros: 19 titulares e 19 suplentes
PRESIDENTE: Senador Eduardo Azeredo (PSDB-MG)
VICE-PRESIDENTE: Senador Geraldo Mesquita Júnior (PMDB-AC)
TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B ) (9)
Eduardo Suplicy (PT)

(41)

Antonio Carlos Valadares (PSB)
João Ribeiro (PR)

(43,73)

1. Flávio Arns (PT)

(38,68)

2. Marina Silva (PT)

(46)

3. Renato Casagrande (PSB)

(45,70)

João Pedro (PT)

(47)

4. Magno Malta (PR)

Tião Viana (PT)

(44,54,69)

5. Augusto Botelho (PT)

(42,75)

(39)
(22,40,49,67)

Maioria ( PMDB, PP )
Pedro Simon (PMDB)

1. Almeida Lima (PMDB)

(1)

Francisco Dornelles (PP)

2. Inácio Arruda (PC DO B)

(62)

Geraldo Mesquita Júnior (PMDB)

(5,65)
(6,76,77)

3. Wellington Salgado de Oliveira (PMDB)

(64)

Romero Jucá (PMDB)

(3,72,74)

4. Valdir Raupp (PMDB)

Paulo Duque (PMDB)

(4)

5. Gilvam Borges (PMDB)

Efraim Morais (DEM)

(58)

(2)

(19,24,61)
(10,21,63)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Demóstenes Torres (DEM)
Marco Maciel (DEM)

(8,51)

(37,66)

Eduardo Azeredo (PSDB)
Flexa Ribeiro (PSDB)

(37)

(35)

PTB
Fernando Collor

(13,14,15,16,25,26,28,30,48)

(11,53)

2. Rosalba Ciarlini (DEM)

(7,50)

3. José Agripino (DEM)

(18,29,56)

Heráclito Fortes (DEM)
João Tenório (PSDB)

(57)

1. Adelmir Santana (DEM)

(23,27,55)

4. Romeu Tuma (PTB)

(52,78,79,80)

5. Alvaro Dias (PSDB)

(33)

6. Arthur Virgílio (PSDB)

(17,36,71)

7. Tasso Jereissati (PSDB)

(34)

(12)

1. Mozarildo Cavalcanti

(48)

PDT
Patrícia Saboya

(32,59)

1. Cristovam Buarque

(20,31,60)

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, a Senadora Patrícia Saboya é designada membro suplente do PDT na Comissão (Of. nº 08/2009-GLPDT), em substituição ao Senador
Jefferson Praia.
32. Em 11.02.2009, o Senador Cristovam Buarque teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PDT (Of. nº
08/09-GLPDT).
33. Em 12.02.2009, o Senador Alvaro Dias é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 028/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Flexa Ribeiro.
34. Em 12.02.2009, o Senador Tasso Jereissati é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 028/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador Sérgio Guerra.
35. Em 12.02.2009, o Senador Flexa Ribeiro é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 028/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
João Tenório.
36. Em 12.02.2009, o Senador João Tenório é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 028/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Tasso Jereissati.
37. Em 12.02.2009, os Senadores Arthur Virgílio e Eduardo Azeredo tiveram as suas indicações como titulares da Comissão ratificadas pela Liderança do
PSDB (Of. nº 028/09-GLPSDB).
38. Em 16.02.2009, o Senador João Ribeiro é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Inácio Arruda.
39. Em 16.02.2009, o Senador Magno Malta é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição à Senadora Serys Slhessarenko.
40. Em 16.02.2009, o Senador Augusto Botelho é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição à Senadora Marina Silva.
41. Em 16.02.2009, o Senador Eduardo Suplicy teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo
(Of. nº 016/09-GLDBAG).
42. Em 16.02.2009, o Senador Antonio Carlos Valadares é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
016/09-GLDBAG), em substituição ao Senador Augusto Botelho.
43. Em 16.02.2009, o Senador Renato Casagrande é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição ao Senador Marcelo Crivella.
44. Em 16.02.2009, o Senador Tião Viana é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador João Ribeiro.
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45. Em 16.02.2009, o Senador Aloízio Mercadante é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição ao Senador Antonio Carlos Valadares.
46. Em 16.02.2009, a Senadora Marina Silva é designada membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Aloízio Mercadante.
47. Em 16.02.2009, o Senador João Pedro é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Mozarildo Cavalcanti.
48. Em 17.02.2009, o Senador Fernando Collor foi confirmado, como titular, e o Senador Mozarildo Cavalcanti, designado como suplentes, pela
Liderança do PTB (Of. nº 032/09-GLPTB).
49. Em 17.02.2009, o Senador Tião Viana é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 018/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Augusto Botelho.
50. Em 17.02.2009, a Senadora Rosalba Ciarlini é designada membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
César Borge.
51. Em 17.02.2009, o Senador Heráclito Fortes é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Romeu Tuma.
52. Em 17.02.2009, a Senadora Kátia Abreu é designada membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
53. Em 17.02.2009, o Senador Adelmir Santana é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
José Nery.
54. Em 17.02.2009, o Senador Augusto Botelho é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 018/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Tião Viana.
55. Em 17.02.2009, o Senador José Agripino é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição à Senadora
Kátia Abreu.
56. Em 17.02.2009, o Senador Marco Maciel é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
57. Em 17.02.2009, o Senador Demóstenes Torres é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Marco Maciel.
58. Em 17.02.2009, o Senador Efraim Morais é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Heráclito Fortes.
59. Em 19.02.2009, 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 Valdir Raupp é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (Of.
24/2009-GLPMDB).
62. Em 02/03/2009, o Senador 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 Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valdir Raupp (Of.
24/2009-GLPMDB).
64. Em 02/03/2009, o Senador Geraldo Mesquita Júnior é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Almeida Lima
(Of. 24/2009-GLPMDB).
65. Em 02/03/2009, o Senador Almeida Lima é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Geraldo Mesquita Júnior
(Of. 24/2009-GLPMDB).
66. Em 03.03.2009, o Senador João Tenório é designado membro titular do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Arthur Virgílio (Of. nº
47/09-GLPSDB).
67. Em 03.03.2009, o Senador Augusto Botelho é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador
Tião Viana (Of. nº 026/09-GLDBAG).
68. Em 03.03.2009, o Senador Flávio Arns é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador João
Ribeiro (Of. nº 029/09-GLDBAG).
69. Em 03.03.2009, o Senador 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).
70. 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).
71. 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).
72. Vago, conforme comunicação do Senador Jarbas Vasconcelos, lido na sessão de 3 de março de 2009.
73. Em 10.03.2009, o Senador Antonio Carlos Valadares é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao
Senador Renato Casagrande (Of. nº 050/2009-GLDBAG).
74. Em 10.03.2009, o Senador Romero Jucá é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 063/2009).
75. Em 10.03.2009, o Senador Renato Casagrande é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao
Senador Antonio Carlos Valadares (Of. nº 050/2009-GLDBAG).
76. Em 28.04.2009, o PMDB cede vaga de suplente ao PC do B (OF. GLPMDB nº 109/2009).
77. Em 30.04.2009, o Senador Inácio Arruda é designado membro suplente em vaga cedida pelo PMDB na Comissão (Of. IA Nº 093/2009).
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78. Em 02/06/2009, a Senadora Kátia Abreu deixa de compor a Comissão (Of. 93/09-GLDEM).
79. Em 02/06/2009, a Liderança do Democratas cede, temporariamente, vaga de suplente ao Partido Trabalhista Brasileiro - PTB (OF. Nº
094/09-GLDEM).
80. Em 02/06/2009, o Senador Romeu Tuma é designado membro suplente em vaga cedida pelo DEM na Comissão (OF. Nº 165/2009/GLPTB).

Secretário(a): José Alexandre Girão M. da Silva
Reuniões: QUINTAS-FEIRAS - 10:00HS - Plenário nº 7 - ALA ALEXANDRE COSTA
Telefone(s): 3311-3496
Fax: 3311-3546
E-mail: scomcre@senado.gov.br

7.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE PROTEÇÃO DOS CIDADÃOS BRASILEIROS NO
EXTERIOR
Número de membros: 7 titulares e 7 suplentes

Secretário(a): José Alexandre Girão M. da Silva
Telefone(s): 3311-3496
Fax: 3311-3546
E-mail: scomcre@senado.gov.br
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7.2) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE ACOMPANHAMENTO DO REGIME
INTERNACIONAL SOBRE MUDANÇAS CLIMÁTICAS
Número de membros: 7 titulares e 7 suplentes
PRESIDENTE: VAGO
VICE-PRESIDENTE: VAGO
TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B ) (2)
VAGO

1. VAGO

(3,4,6)

João Ribeiro (PR)

(7)

2. Augusto Botelho (PT)

Maioria ( PMDB, PP )
Mão Santa (PMDB)

1. Valdir Raupp (PMDB)
2. VAGO

(8)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
VAGO

1. Rosalba Ciarlini (DEM)

(1)

Eduardo Azeredo (PSDB)

2. VAGO

(7)

PDT
Cristovam Buarque

1. VAGO

(5)

Notas:
1. Vago em 17.02.2009 em virtude de o Senador Romeu Tuma não mais pertencer à Comissão.
2. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
3. Em 28.12.2007, vago em virtude do afastamento do Senador Euclydes Mello, devido ao retorno do Senador Fernando Collor ao exercício do mandato.
4. Em 21.02.2008, o Senador Fernando Collor é designado membro titular na Subcomissão (Of. nº 008/2008-CRE).
5. Em virtude do falecimento do Senador Jefferson Peres, ocorrido em 23.05.2008.
6. Vago em razão da substituição do Senador Fernando Collor pela Senadora Ada Mello na CRE, em 07.10.2008 (Of. Nº 140/2008-GLPTB).
7. Vago em 17.02.09 em virtude de os Senadores não pertencerem mais à Comissão.
8. Vago em 28.04.09 em virtude de o Senador Leomar Quintanilha não pertencer mais à CRE.

Secretário(a): José Alexandre Girão M. da Silva
Telefone(s): 3311-3496
Fax: 3311-3546
E-mail: scomcre@senado.gov.br
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7.3) SUBCOMISSÃO PERMANENTE PARA MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO
DAS FORÇAS ARMADAS
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes
PRESIDENTE: VAGO
VICE-PRESIDENTE: VAGO
TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B ) (2)
VAGO

1. VAGO

(1,4)

(5)

Maioria ( PMDB, PP )
Paulo Duque (PMDB)

1. Pedro Simon (PMDB)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
VAGO

1. Marco Maciel (DEM)

(5)

Eduardo Azeredo (PSDB)

2. Flexa Ribeiro (PSDB)

PDT
VAGO

1.

(3)

Notas:
1. Vago, em virtude de o Senador Fernando Collor encontrar-se licenciado, nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, no período de
30.08.2007 a 27.12.2007, e ter sido substituído pelo Senador Euclydes Mello, na Comissão de Relações Exteriores (Of. nº 146/2007-GLDBAG).
2. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
3. Em virtude do falecimento do Senador Jefferson Peres, ocorrido em 23.05.2008.
4. O Senador Fernando Collor retornou ao mandato em 11.01.2009. Aguardando indicação.
5. Vago em 17.02.09 em virtude de os Senadores não pertencerem mais à Comissão.

Secretário(a): José Alexandre Girão M. da Silva
Telefone(s): 3311-3496
Fax: 3311-3546
E-mail: scomcre@senado.gov.br
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7.4) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DA AMAZÔNIA E DA FAIXA DE FRONTEIRA
Número de membros: 7 titulares e 7 suplentes
PRESIDENTE: Senador Mozarildo Cavalcanti (PTB-RR)
VICE-PRESIDENTE: Senador Geraldo Mesquita Júnior (PMDB-AC)
TITULARES
SUPLENTES
Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
José Agripino (DEM)
Romeu Tuma (PTB)

1. Rosalba Ciarlini (DEM)
(2)

Flexa Ribeiro (PSDB)

2. Arthur Virgílio (PSDB)
3. Tasso Jereissati (PSDB)

PMDB PP
Geraldo Mesquita Júnior (PMDB)

1. Pedro Simon (PMDB)

Valdir Raupp (PMDB)

2. Romero Jucá (PMDB)

(1,3)

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B )
Augusto Botelho (PT)

1. Tião Viana (PT)

PTB
Mozarildo Cavalcanti

1. Fernando Collor

Notas:
1. Vago em 28.04.09 em virtude de o Senador Leomar Quintanilha não pertencer mais à CRE (OF. Nº 054/2009 - CRE).
2. Em 17/06/2009, o Senador Romeu Tuma é designado Titular do Bloco Parlamentar da Minoria, em substituição à Senadora Kátia Abreu (Of.
077/2009-CRE).
3. Em 17/06/2009, o Senador Valdir Raupp é designado titular do Bloco da Maioria (Of. 077/2009-CRE).

Secretário(a): José Alexandre Girão M. da Silva
Telefone(s): 3311-3496
Fax: 3311-3546
E-mail: scomcre@senado.gov.br
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8) COMISSÃO DE SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA - CI
Número de membros: 23 titulares e 23 suplentes
PRESIDENTE: Senador Fernando Collor (PTB-AL)
VICE-PRESIDENTE: Senador Eliseu Resende (DEM-MG)
TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B ) (2)
Serys Slhessarenko (PT)
Delcídio Amaral (PT)
Ideli Salvatti (PT)

2. Paulo Paim (PT)

(21,32,55)

Fátima Cleide (PT)

(17)
(19,32,58)

3. Antonio Carlos Valadares (PSB)

(21)

Inácio Arruda (PC DO B)
João Ribeiro (PR)

1. Marina Silva (PT)

(21)

4. Expedito Júnior (PR)

(18)

(20)

5. Eduardo Suplicy (PT)

(16)

6. João Pedro (PT)

(25)

(24)

(23)

(22)

Maioria ( PMDB, PP )
Francisco Dornelles (PP)

(53,63,64)

1. Neuto De Conto (PMDB)

Gilvam Borges (PMDB)

(54)

2. Lobão Filho (PMDB)

Paulo Duque (PMDB)
Mão Santa (PMDB)

3. Pedro Simon (PMDB)

(47)

Valdir Raupp (PMDB)

(8,10,11,45)

4. Valter Pereira (PMDB)

(5,9,43)

5. VAGO

(48,56)

Wellington Salgado de Oliveira (PMDB)

(44)

(3,6,46)

(30,51)

(50)

(49,64)

6. Almeida Lima (PMDB)

(52,60,63)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Gilberto Goellner (DEM)
Eliseu Resende (DEM)

(27)

Heráclito Fortes (DEM)

(36)

Jayme Campos (DEM)
Kátia Abreu (DEM)

(29)

(34)

(7,35)

1. Antonio Carlos Júnior (DEM)
2. Efraim Morais (DEM)

(38)

3. Adelmir Santana (DEM)

(33)

4. Rosalba Ciarlini (DEM)

(28)

5. Demóstenes Torres (DEM)

(1,31)

Mário Couto (PSDB)

(41,62)

6. Cícero Lucena (PSDB)

(13)

João Tenório (PSDB)

(42,57)

7. Arthur Virgílio (PSDB)

(14,59)

Flexa Ribeiro (PSDB)

(13)

8. Alvaro Dias (PSDB)

Marconi Perillo (PSDB)

(40)

Fernando Collor

(37)

(13,61)

9. Sérgio Guerra (PSDB)

PTB

(26)

(15)

(4)

1. Gim Argello

(37)

PDT
João Durval

(12)

1. Osmar Dias

(39)

Notas:
1. Senador Romeu Tuma comunicou, em 11.10.2007, filiação ao PTB (DSF 15.10.2007)
2. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
3. Senador Garibaldi Alves Filho foi eleito Presidente do Senado em 12.12.2007 (art. 77, § 1º, RISF).
4. Nos termos da decisão do Presidente do Senado, publicada no DSF de 14.02.2008.
5. Em 23/04/2008, o Senador Geovani Borges é designado Titular do PMDB, na Comissão (Of. 125/08-GLPMDB).
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6. Em 07/05/2008, o Senador Lobão Filho é designado Suplente do PMDB na Comissão (Of. 144/2008 - GLPMDB).
7. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se, nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 26.6.2008 a 24.10.2008.
8. Em 09.07.2008, o Senador Casildo Maldaner é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 221/2008).
9. Em 26.08.2008, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 359/2008).
10. Vago em virtude do retorno do Senador Raimundo Colombo ao exercício do mandato, em 27.10.2008.
11. Em 02/12/2008, o Senador Paulo Duque é designado Suplente do PMDB na Comissão (Of. 532/2008 - GLPMDB).
12. Em 11.02.2009, o Senador João Durval teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PDT (Of. nº 09/09-GLPDT).
13. Em 12.02.2009, 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).
14. 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.
15. 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.
16. 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.
17. 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.
18. Em 16.02.2009, o Senador Inácio Arruda é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Francisco Dornelles.
19. Em 16.02.2009, o Senador Paulo Paim é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição à Senadora Fátima Cleide.
20. Em 16.02.2009, o Senador 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.
21. 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).
22. Em 16.02.2009, o Senador João Pedro é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Renato Casagrande.
23. Em 16.02.2009, o Senador 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.
24. 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.
25. 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.
26. 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.
27. Em 17.02.2009, o Senador Eliseu Resende é confirmado como membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
28. Em 17.02.2009, a Senadora Rosalba Ciarlini é confirmada como membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
29. Em 17.02.2009, o Senador Gilberto Goellner é confirmado como membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
30. Vago, em virtude de o Senador José Maranhão ter tomado posse no cargo de Governador de Estado, renunciando ao mandato de Senador.
31. 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.
32. 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.
33. Em 17.02.2009, o Senador Adelmir Santana é confirmado como membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
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, a Senadora Kátia Abreu é designada membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
36. 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.
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 Efraim Morais é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Marco Maciel.
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 Marconi Perillo é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. 29/2009-GLPSDB), em substituição ao Senador
Sérgio Guerra.
41. Em 12.02.2009, o Senador Alvaro Dias é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. 29/2009-GLPSDB), em substituição ao Senador João
Tenório.
42. Em 12.02.2009, o Senador Arthur Virgílio é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. 29/2009-GLPSDB), em substituição ao Senador
Marconi Perillo.
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43. Em 02.03.2009, o Senador Mão Santa é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (OF.
GLPMDB nº 25/2009).
44. 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).
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 Neuto De Conto é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Lobão Filho (OF.
GLPMDB nº 25/2009).
47. Em 02.03.2009, o Senador Paulo Duque é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Leomar Quintanilha (OF.
GLPMDB nº 25/2009).
48. Em 02.03.2009, o Senador Geraldo Mesquita é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valter Pereira (OF.
GLPMDB nº 25/2009).
49. Em 02.03.2009, o Senador Francisco Dornelles é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Geraldo Mesquita
(OF. GLPMDB nº 25/2009).
50. Em 02.03.2009, o Senador Valter Pereira é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Neuto De Conto (OF.
GLPMDB nº 25/2009).
51. Em 02.03.2009, o Senador Lobão Fiho é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 25/2009).
52. Em 02.03.2009, o Senador Valdir Raupp é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Pedro Simon (OF.
GLPMDB nº 25/2009).
53. 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).
54. Em 02.03.2009, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valdir Raupp (OF.
GLPMDB nº 25/2009).
55. Em 10.03.2009, o Senador 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).
56. 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).
57. 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).
58. Em 10.03.2009, o Senador Paulo Paim é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador
Delcídio Amaral (Of. nº 025/09-GLDBAG).
59. Em 10/03/2009, 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).
60. Em 10.03.2009, vago em razão de o Senador Valdir Raupp ter sido designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 061/2009).
61. Em 16.04.2009, o Senador Alvaro Dias é designado membro suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Mário Couto (Of.
76/09-GLPSDB).
62. Em 16.04.2009, o Senador Mário Couto é designado membro titular do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Alvaro Dias (Of.
76/09-GLPSDB).
63. Em 14.05.2009, o Senador 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).

Secretário(a): Álvaro Araujo Souza
Reuniões: QUINTAS-FEIRAS - 8:30HS - Plenário nº 13 - Ala Alexandre Costa
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Fax: 3303-3286
E-mail: scomci@senado.gov.br
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9) COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E TURISMO - CDR
Número de membros: 17 titulares e 17 suplentes
PRESIDENTE: Senador Leomar Quintanilha (PMDB-TO)
VICE-PRESIDENTE: Senador César Borges (PR-BA)
TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B ) (3)
César Borges (PR)

1. Delcídio Amaral (PT)

(24)

Serys Slhessarenko (PT)

2. Roberto Cavalcanti (PRB)

(2,28)

Antonio Carlos Valadares (PSB)
José Nery (PSOL)

(7,27)

(26)

(25)

3. VAGO

(23)

4. VAGO

(23)

(23,50)

Maioria ( PMDB, PP )
Leomar Quintanilha (PMDB)

(33,41)

1. Wellington Salgado de Oliveira (PMDB)

Valter Pereira (PMDB)

(1,48)

2. Pedro Simon (PMDB)

(47)

Romero Jucá (PMDB)

(4,11,45)

3. Valdir Raupp (PMDB)

(42)

Almeida Lima (PMDB)

4. Gerson Camata (PMDB)

(43)

(44)

(46,49,51)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
José Agripino (DEM)

(30)

1. Gilberto Goellner (DEM)

Marco Maciel (DEM)

(36)

2. Jayme Campos (DEM)

(29)

(38)

Rosalba Ciarlini (DEM)

(37)

3. Demóstenes Torres (DEM)

Adelmir Santana (DEM)

(31)

4. Kátia Abreu (DEM)

Lúcia Vânia (PSDB)

(18)

Marconi Perillo (PSDB)
Papaléo Paes (PSDB)

(19)

(21)

(35)

(6,14,32)

5. Cícero Lucena (PSDB)

(22)

6. Sérgio Guerra (PSDB)

(10,13,17)

7. Tasso Jereissati (PSDB)

PTB
Gim Argello

(9,12,34)

(20)

(5)

1. Mozarildo Cavalcanti

(35)

PDT
Jefferson Praia

(8,15,40)

1. João Durval

(16,39)

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. Em virtude do retorno da titular, Senadora Marina Silva.
8. Em 04.06.2008, o Senador Jefferson Praia é designado titular do PDT na Comissão (Of. nº 08/08-LPdT).
9. Em 4/7/2008, o Senador Marco Antônio Costa é designado suplente em vaga antes ocupada pela Senadora Kátia Abreu, que se licenciou, nos termos do
art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 30.6.2008 a 28.10.2008. (Of. nº 62/08-GLDEM)
10. Em 21/08/2008, o Senador Marconi Perillo é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Flexa Ribeiro (Of.
107-08-GLPSDB).
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11. Em 28.10.2008, o Senador Romero Jucá é designado membro titular do PMDB na Comissão (Of. nº 461/2008/GLPMDB).
12. Em 29.10.2008, a Senadora Kátia Abreu é designada membro titular do Partido Democratas na Comissão, em substituição ao Senador Marco Antônio
Costa (Of. nº 103/2008-GLDEM).
13. Em 26.11.2008, o Senador Flexa Ribeiro é designado suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Marconi Perillo (Ofício nº
135/08-GLPSDB).
14. Vago em virtude do fim do exercício do Senador Virgínio de Carvalho, devido ao retorno da Titular.
15. Em 11.02.2009, o Senador Cristovam Buarque é designado membro titular do PDT na Comissão (Of. nº 10/2009-GLPDT), em substituição ao
Senador Jefferson Praia.
16. Em 11.02.2009, o Senador Jefferson Praia é designado membro suplente do PDT na Comissão (Of. nº 10/2009-GLPDT), em substituição ao Senador
Osmar Dias.
17. Em 12.02.2009, o Senador Sérgio Guerra é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 030/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Flexa Ribeiro.
18. Em 12.02.2009, a Senadora Lúcia Vânia teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PSDB (Of. nº 030/09-GLPSDB).
19. Em 12.02.2009, o Senador Marconi Perillo é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 030/09-GLPSDB), em substituição à Senadora
Marisa Serrano.
20. Em 12.02.2009, o Senador Tasso Jereissati é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 030/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador João Tenório.
21. Em 12.02.2009, o Senador Papaléo Paes é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 030/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Cícero Lucena.
22. Em 12.02.2009, o Senador Cícero Lucena é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 030/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Tasso Jereissati.
23. Vago em virtude do remanejamento de vagas indicado pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/2009 - GLDBAG).
24. Em 16.02.2009, o Senador César Borges é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição à Senadora Fátima Cleide.
25. Em 16.02.2009, o Senador José Nery é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador João Vicente Claudino.
26. Em 16.02.2009, o Senador Antonio Carlos Valadares é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
016/09-GLDBAG), em substituição ao Senador João Pedro.
27. Em 16.02.2009, o Senador Delcídio Amaral é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG).
28. Em 16.02.2009, a Senadora Serys Slhessarenko é designada membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição à Senadora Patrícia Saboya.
29. Em 17.02.2009, o Senador Gilberto Goellner é confirmado como membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
30. Em 17.02.2009, o Senador José Agripino é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Demóstenes Torres.
31. Em 17.02.2009, o Senador Adelmir Santana é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição à Senadora
Rosalba Ciarlini.
32. Em 17.02.2009, a Senadora Kátia Abreu é designada membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
33. 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 Demóstenes Torres é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição à
Senadora Kátia Abreu.
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 Marco Maciel é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Adelmir Santana.
37. Em 17.02.2009, a Senadora Rosalba Ciarlini é designada membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Marco Maciel.
38. Em 17.02.2009, o Senador Jayme Campos é confirmado como membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM)
39. Em 19/02/2009, o Senador 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 Valdir Raupp é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Pedro Simon (OF.
GLPMDB nº 33/2009).
43. 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).
44. 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).
45. 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).
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46. 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).
47. 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).
48. Em 02.03.2009, o Senador Valter Pereira é designado membro titular do PMDB na Comissão (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).

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)
João Pedro (PT)

1. Paulo Paim (PT)

(22)

2. Fátima Cleide (PT)

(20)

Augusto Botelho (PT)
César Borges (PR)

(22)
(4,6,18)

3. Expedito Júnior (PR)

(19,31,49)

(17)

4. Serys Slhessarenko (PT)

(21,54)

(23,52)

Maioria ( PMDB, PP )
Leomar Quintanilha (PMDB)
Neuto De Conto (PMDB)
Gerson Camata (PMDB)
Valter Pereira (PMDB)

(2,11,36,44)

(34,48)

1. Romero Jucá (PMDB)

(41,42)

2. Valdir Raupp (PMDB)

(40,46)

3. Renan Calheiros (PMDB)

(37,43)

4. Paulo Duque (PMDB)

(47,50)

(38,45)

(35,39)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Gilberto Goellner (DEM)

(27)

Raimundo Colombo (DEM)
Kátia Abreu (DEM)

Jayme Campos (DEM)
VAGO

(26)

(25)
(8,10,33)

(13,53)

Mário Couto (PSDB)

(14)

Marisa Serrano (PSDB)

(12)

1. Demóstenes Torres (DEM)
2. Heráclito Fortes (DEM)

(32)

3. Rosalba Ciarlini (DEM)

(7,28)

4. José Agripino (DEM)

(9,24)

(29)

5. Flexa Ribeiro (PSDB)

(16)

6. João Tenório (PSDB)

(12)

7. Marconi Perillo (PSDB)

PTB
Romeu Tuma

(3,30)

(15)

(5)

1. Sérgio Zambiasi

(24,51)

PDT
Osmar Dias

1. João Durval

Notas:
1. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
2. Senador Garibaldi Alves Filho foi eleito Presidente do Senado em 12.12.2007 (art. 77, § 1º, RISF).
3. O Senador Edison Lobão encontra-se afastado do exercício do mandato desde 21/01/2008, para exercer o cargo de Ministro de Minas e Energia.
4. Em 01/04/2008, o Senador Sibá Machado é designado Suplente do Bloco de Apoio ao Governo, em substituição ao Senador Aloizio Mercadante.
5. Nos termos da decisão do Presidente do Senado, publicada no DSF de 14.02.2008.
6. Em virtude do retorno da titular, Senadora Marina Silva.
7. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se, nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 26.6.2008 a 24.10.2008.
8. Em 4/7/2008, o Senador Marco Antônio Costa é designado titular em vaga antes ocupada pela Senadora Kátia Abreu, que se licenciou, nos termos do
art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 30.6.2008 a 28.10.2008. (Of. nº 62/08-GLDEM)
9. Em virtude do retorno do titular, Senador Cícero Lucena.
10. Em 29.10.2008, a Senadora Kátia Abreu é designada membro titular do Partido Democratas na Comissão, em substituição ao Senador Marco Antônio
Costa (Of. nº 103/2008-GLDEM).
11. Em 04/12/2008, o Senador Gerson Camata é designado Titular do PMDB na Comissão (Of.nº 536/2008-GLPMDB).
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12. Em 12.02.2009, 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).
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, o Senador Marconi Perillo é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 031/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador Sérgio Guerra.
16. Em 12.02.2009, o Senador Flexa Ribeiro é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 031/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Marconi Perillo.
17. Em 16.02.2009, o Senador 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.
18. Em 16.02.2009, a Senadora Fátima Cleide é designada membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG).
19. Em 16.02.2009, o Senador 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.
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 ao Senador Antonio Carlos Valadares.
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 João Pedro.
22. Em 16.02.2009, o Senador Delcídio Amaral, como titular, e o Senador Paulo Paim, como suplente, tiveram as suas indicações na Comissão ratificadas
pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/09-GLDBAG).
23. Vago em virtude do remanejamento de vagas indicado pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/2009 ¿ GLDBAG).
24. Em 17.02.2009, os Senadores Romeu Tuma e Gim Argello são designados, respectivamente, membros titular e suplente do PTB na Comissão (Of. nº
35/09-GLPTB).
25. Em 17/02/2009, a Senadora Kátia Abreu é designada Titular do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Gilberto Goellner (Of.
012/09-GLDEM).
26. Em 17/02/2009, o Senador Raimundo Colombo é designado Titular do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Jayme Campos (Of.
012/09-GLDEM).
27. Em 17/02/2009, o Senador Gilberto Goellner é designado Titular do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Heráclito Fortes (Of.
012/09-GLDEM).
28. Em 17/02/2009, a Senadora Rosalba Ciarlini é designada Suplente do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Raimundo Colombo (Of.
012/09-GLDEM).
29. Em 17/02/2009, o Senador José Agripino é designado Suplente do DEM na Comissão, em substituição à Senadora Rosalba Ciarlini (Of.
012/09-GLDEM).
30. Em 17/02/2009, o Senador Demóstenes Torres é designado Suplente do DEM na Comissão (Of. 012/09-GLDEM).
31. Em 17.02.2009, o Bloco de Apoio ao Governo pede seja desconsiderada a indicação do Senador Augusto Botelho como membro titular na Comissão
(Of. nº 17/09-GLDBAG).
32. Em 17/02/2009, o Senador Heráclito Fortes é designado Suplente do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Eliseu Resende (Of.
012/09-GLDEM).
33. Em 17/02/2009, o Senador Jayme Campos é designado Titular do DEM na Comissão, em substituição à Senadora Kátia Abreu (Of. 012/09-GLDEM).
34. Em 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).
35. 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).
36. 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).
37. 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).
38. Em 04/03/2009, o Senador Renan Calheiros teve a sua indicação como Suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 46/2009 GLPMDB).
39. Em 02.03.2009, o Senador Paulo Duque é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Mão Santa (OF.
GLPMDB nº 31/2009).
40. Em 04/03/2009, o Senador Valdir Raupp teve a sua indicação como Suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 46/2009 GLPMDB).
41. 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).
42. 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).
43. 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).
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44. Em 04/03/2009, o Senador Leomar Quintanilha teve a sua indicação como Titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 46/2009 GLPMDB).
45. Em 02.03.2009, o Senador Renan Calheiros é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valter Pereira (OF.
GLPMDB nº 31/2009).
46. 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).
47. 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).
48. 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).
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, vago em virtude da comunicação contida no Of. nº 74/09-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).

Secretário(a): Marcello Varella
Reuniões: QUINTAS-FEIRAS - 12:00HS Telefone(s): 3311-3506
E-mail: marcello@senado.gov.br
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10.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DOS BIOCOMBUSTÍVEIS
Número de membros: 7 titulares e 7 suplentes
PRESIDENTE: VAGO
VICE-PRESIDENTE: VAGO
TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B ) (1)
VAGO

(2)

1. Paulo Paim (PT)

VAGO

(4)

2. Expedito Júnior (PR)

Maioria ( PMDB, PP )
Valter Pereira (PMDB)

1. Valdir Raupp (PMDB)

Neuto De Conto (PMDB)

2. Mão Santa (PMDB)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Gilberto Goellner (DEM)

1. Raimundo Colombo (DEM)

(3)

2. Rosalba Ciarlini (DEM)
João Tenório (PSDB)

3. VAGO

(4)

Marisa Serrano (PSDB)
Notas:
1. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
2. O Senador Sibá Machado deixou o exercício do mandato em 14.05.2008, em virtude do retorno da titular, Senadora Marina Silva.
3. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se, nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 26.6.2008 a 24.10.2008.
4. Vago em 17.02.09 em virtude de os Senadores não pertencerem mais à Comissão.

Secretário(a): Marcello Varella
Telefone(s): 3311-3506
E-mail: marcello@senado.gov.br
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11) COMISSÃO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA,
INOVAÇÃO, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA - CCT
Número de membros: 17 titulares e 17 suplentes
PRESIDENTE: Senador Flexa Ribeiro (PSDB-PA)
VICE-PRESIDENTE: Senador Lobão Filho (PMDB-MA)
TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B ) (4)
Marcelo Crivella (PRB)
Magno Malta (PR)

1. Delcídio Amaral (PT)

(20)

Renato Casagrande (PSB)

2. Flávio Arns (PT)

(22)

(18)

(20)

3. Antonio Carlos Valadares (PSB)

(21)

Roberto Cavalcanti (PRB)

4. João Ribeiro (PR)

(19,41,45)

(19,42)

(19,46)

Maioria ( PMDB, PP )
Wellington Salgado de Oliveira (PMDB)
Lobão Filho (PMDB)

1. Valter Pereira (PMDB)

(34)

2. Romero Jucá (PMDB)

(39)

Gerson Camata (PMDB)
Valdir Raupp (PMDB)

(35)

(36)

3. Gilvam Borges (PMDB)

(7,10,37)

(8,9,40,43,48)

4. Leomar Quintanilha (PMDB)

(38,47)

(2)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Antonio Carlos Júnior (DEM)
Demóstenes Torres (DEM)
José Agripino (DEM)
Efraim Morais (DEM)
Cícero Lucena (PSDB)

(29)

(3,31)

(6,12,24)
(27)
(16)

1. Gilberto Goellner (DEM)
2. Eliseu Resende (DEM)
3. Marco Maciel (DEM)
4. Kátia Abreu (DEM)

(1)
(30)

5. Eduardo Azeredo (PSDB)

Flexa Ribeiro (PSDB)

(17,28)

6. Sérgio Guerra (PSDB)

Papaléo Paes (PSDB)

(15)

7. Arthur Virgílio (PSDB)

PTB
Sérgio Zambiasi

(25)

Patrícia Saboya

(13,33)

(26)

(23)

(17,28)

(14,49)
(11,17,44)

(5)

1. Fernando Collor

(25)

PDT
1. Cristovam Buarque

(32)

Notas:
1. Em 17/02/2009, o Senador Marco Maciel é confirmado como membro Suplente DEM na Comissão (Of. 012/09-GLDEM).
2. O Senador Leomar Quintanilha teve a sua indicação como suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 32/2009-GLPMDB).
3. Senador Romeu Tuma comunicou, em 11.10.2007, filiação ao PTB (DSF 15.10.2007)
4. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
5. Nos termos da decisão do Presidente do Senado, publicada no DSF de 14.02.2008.
6. Em 01/04/2008, o Senador Virgínio de Carvalho é designado Titular em vaga antes ocupada pela Senadora Maria do Carmo Alves, que se encontra
licenciada, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 20.03.2008 a 3.02.2009 (Of. 30/08-GLDEM e Req. nº 1.135/2009).
7. Em 17/04/2008, o Senador Geovani Borges é designado Titular em vaga antes ocupada pelo Senador Gilvam Borges, que se encontra licenciado, nos
termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 17.04.2008 a 24.08.2008 (Of. 113/08-GLPMDB).
8. Vaga cedida pelo PMDB ao PTB, em 29.05.2008, nos termos do OF. GLPMDB Nº 151/2008.
9. Em 02.06.2008, o Senador Gim Argello, do PTB, é designado suplente na Comissão, em vaga do PMDB (OF. Nº 088/2008/GLPTB).
10. Em 26.08.2008, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 353/2008).
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11. Em 21/10/2008, o Senador Sérgio Guerra é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Papaléo Paes (Of.nº
121/08-GLPSDB).
12. Vago em virtude do fim do exercício do Senador Virgínio de Carvalho, devido ao retorno da Titular.
13. Em 11.02.2009, o Senador Cristovam Buarque teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PDT (Of. nº
11/09-GLPDT).
14. Em 12.02.2009, a Senadora Marisa Serrano é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 032/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador Marconi Perillo.
15. Em 12.02.2009, o Senador Papaléo Paes é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 032/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Cícero Lucena.
16. Em 12.02.2009, o Senador Cícero Lucena é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 032/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
João Tenório.
17. Em 12.02.2009, os Senadores Flexa Ribeiro e Sérgio Guerra tiveram as suas indicações, como suplentes, e o Senador Eduardo Azeredo, como titular
da Comissão, ratificadas pela Liderança do PSDB (Of. nº 032/09-GLPSDB).
18. 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.
19. Vago em virtude do remanejamento de vagas indicado pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/2009 - GLDBAG).
20. Em 16.02.2009, 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).
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 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.
23. 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).
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 Sérgio Zambiasi é confirmado como membro titular do PTB na Comissão e o Senador Fernando Collor é designado como
membro suplente (Of. nº 36/09-GLPTB).
26. Em 17/02/2009, o Senador Gilberto Goellner é designado Suplente do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Eliseu Resende (Of.
012/09-GLDEM).
27. 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).
28. Em 17.02.2009, o Senador Flexa Ribeiro é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 42/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Eduardo Azeredo, que passa à suplência.
29. Em 17/02/2009, o Senador Antonio Carlos Júnior é designado Titular do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Demóstenes Torres (Of.
012/09-GLDEM).
30. Em 17/02/2009, a Senadora Kátia Abreu é designada Suplente do DEM na Comissão, em substituição à Senadora Rosalba Ciarlini (Of.
012/09-GLDEM).
31. Em 17/02/2009, o Senador Demóstenes Torres é designado Titular do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Romeu Tuma (Of.
012/09-GLDEM).
32. Em 19/02/2009, o Senador Cristovam Buarque é designado Suplente do PDT na Comissão (Of. 23/09-GLPDT).
33. Em 19/02/2009, a Senadora Patrícia Saboya é designada Titular do PDT na Comissão em substituição ao Senador Cristovam Buarque (Of.
23/09-GLPDT).
34. Em 02/03/2009, o Senador Valter Pereira é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Romero Jucá (Of.
32/2009-GLPMDB).
35. Em 02/03/2009, o Senador Wellington Salgado de Oliveira é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valdir
Raupp (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 Gerson Camata é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (Of.
32/2009-GLPMDB).
38. Em 02/03/2009, o Senador Geraldo Mesquita Júnior é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valter Pereira
(Of. 32/2009-GLPMDB).
39. Em 02/03/2009, o Senador Lobão Filho é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Wellington Salgado de
Oliveira (Of. 32/2009-GLPMDB).
40. Em 02/03/2009, o Senador 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 Antonio Carlos Valadares é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
049/2009-GLDBAG).
Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/sf/atividade/plenario/sf
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43. 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).
44. Em 10/03/2009, o Senador Arthur Virgílio é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Sérgio Guerra (Of.
54/09-GLPSDB).
45. Em 10.03.2009, o Senador Roberto Cavalcanti é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador
Antonio Carlos Valadares (Of. nº 046/09-GLDBAG).
46. 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).
47. 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).
48. Em 11.03.2009, o Senador Gilvam Borges é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 065/2009).
49. Em 12.03.2009, o Senador Sérgio Guerra é designado membro suplente do PSDB na Comissão, em substituição à Senadora Marisa Serrano (Of. nº
054/09-GLPSDB).

Secretário(a): Égli Lucena Heusi Moreira
Reuniões: QUARTAS-FEIRAS - 08:45HS Telefone(s): 3311-1120
Fax: 3311-2025
E-mail: scomcct@senado.gov.br

11.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes
PRESIDENTE: VAGO
VICE-PRESIDENTE: VAGO
TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B ) (1)
Flávio Arns (PT)

1. Sérgio Zambiasi (PTB)

Renato Casagrande (PSB)

2. VAGO

(3)

Maioria ( PMDB, PP )
Valter Pereira (PMDB)

1. VAGO

(2)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Demóstenes Torres (DEM)

1. VAGO

Eduardo Azeredo (PSDB)

2. Cícero Lucena (PSDB)

(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. Vago, em virtude de o Senador Gilvam Borges ter-se licenciado, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 17.04.2008 a
24.08.2008, e ter sido substituído pelo Senador Geovani Borges, na Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática (Of.
113/2008-GLPMDB).
3. Vago em 17.02.09 em virtude de os Senadores não pertencerem mais à Comissão.

Secretário(a): Égli Lucena Heusi Moreira
Telefone(s): 3311-1120
Fax: 3311-2025
E-mail: scomcct@senado.gov.br
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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:
2ª Designação:
3ª Designação:
4ª Designação:

03/12/2001
26/02/2003
03/04/2007
12/02/2009

MEMBROS
PMDB
Wellington Salgado de Oliveira (MG)

(4)

DEM
Marco Maciel (PE)

PSDB
Lúcia Vânia (GO)

PT
Fátima Cleide (RO)

(1)

PTB
VAGO

(2)

PDT
Patrícia Saboya (CE)

PR
Expedito Júnior (RO)

PSB
Renato Casagrande (ES)

PRB
Marcelo Crivella (RJ)

PC DO B
Inácio Arruda (CE)

PP
PSOL
José Nery (PA)
Atualização: 24/06/2009
Notas:
1. Indicada para ocupar a vaga destinada ao PT, conforme Of. 013/2009-GLDPT, lido na sessão do dia 03.03.2009.
2. Vago tendo em vista a comunicação de desligamento do Senador Mozarildo Cavalcanti, conforme Of. nº 088/2009/GLPTB.
3. Eleitos na 1ª Reunião do Conselho, realizada em 17.06.2009.
4. Indicado para ocupar a vaga destinada ao PMDB, conforme OF. GLPMDB Nº 020-A-2009, lido na sessão do dia 24.06.2009.
Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/sf/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3311-3325/3572/7279
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