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Ata da 159ª Sessão Deliberativa Ordinária,
em 17 de setembro de 2009
3ª Sessão Legislativa Ordinária da 53ª Legislatura
Presidência do Sr. José Sarney, da Srª Serys Slhessarenko, e dos Srs. Mão Santa,
Adelmir Santana, Geraldo Mesquita Júnior, Mozarildo Cavalcanti e Osvaldo Sobrinho
(Inicia-se a sessão às 14 horas e encerrase às 19 horas e 55 minutos.)

É o seguinte o registro de comparecimento:
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A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Há número regimental. Declaro aberta
a presente sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos
trabalhos.
Sobre a mesa, aviso do Tribunal de Contas da
União que passo a ler.
É lido o seguinte:

AVISO
– Nº 951/2009, de 17 de agosto último, encaminhando
informações em resposta ao Requerimento nº
199, de 2009, de autoria do Senador Raimundo
Colombo.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – As informações foram encaminhadas,
em cópia, ao Requerente.
O Requerimento vai ao Arquivo.
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Sobre a mesa, ofício do Presidente do Conselho
Nacional de Justiça que passo a ler.
É lido o seguinte:
Ofício nº 674/GP
Brasília, 2 de setembro de 2009
A Sua Excelência o Senhor
José Sarney
Presidente do Senado Federal
Brasília – DF
Senhor Presidente,
Ao cumprimentar Vossa Excelência, encaminho
Nota Técnica do Conselho Nacional de Justiça, que versa sobre os Projetos de Lei Complementar nº 137/2009
e 43/2009.
Atenciosamente, – Ministro Gilmar Mendes, Presidente.
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A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – O expediente lido será juntado aos processados dos Projetos de Lei da Câmara nºs 137 e
43, de 2009, ambos complementares.
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A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko.
Bloco/PT – MT) – Os Projetos de Decreto Legislativo nºs 777 a 785, 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 terminativamente pela Comissão de Ciência, Tecnologia,
Inovação, Comunicação e Informática, onde poderão
receber emendas pelo prazo de cinco dias úteis, nos
termos do art. 122, II, c, do Regimento Interno.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – O Projeto de Decreto Legislativo nº
786, de 2009, vai à Comissão de Relações Exteriores
e Defesa Nacional, onde poderá receber emendas pelo
prazo de cinco dias úteis, tendo a referida Comissão
o prazo de 15 dias úteis para opinar sobre a matéria,
prorrogável por igual período, nos termos do art. 376,
III, do Regimento Interno.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Sobre a mesa mensagem presidencial
que será lida pelo Senhor Primeiro Secretário.
É lida a seguinte:

(*) MENSAGEM
– Mensagem nº 131, de 2009-CN (nº 750/2009, na
origem), do Presidente da República, que encaminha ao Congresso Nacional as informações
complementares ao Projeto de Lei Orçamentária de 2010.
(*) Publicada em suplemento, volumes I a IV, à presente edição.

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – A mensagem lida vai à Comissão Mista
de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.
Será feita comunicação à Câmara dos Deputados
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 1.257, DE 2009
Nos termos do art. 50, § 2º, da Constituição Federal, combinado com os arts. 25, I, a, 216 e 217 do
Regimento Interno do Senado Federal, requeiro ao
Exm º Presidente do Tribunal de Contas da União o
encaminhamento de cópia do processo em que o Tribunal determinou a suspensão cautelar de licitação
no valor de 94 milhões de reais para contratação de
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2009
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empresa de eventos pela Secretaria Especial de Aquicultura e Pesca (SEAP) vencida pela empresa Dialog
Serviços de Comunicação e Eventos Ltda., CNPJ nº
06.126.855/0001-40.
Justiﬁcação
Crida em 2003 e transformada em Ministério recentemente, o orçamento da SEAP vinha registrando,
ano após ano, crescimento apreciável, tendo mais que
duplicado nos últimos 2 anos. Em 2009, a despesa liquidada foi de 72 milhões de reais. No entanto, a pasta
promoveu uma licitação no inusitado valor de 94 milhões de reais para gastos com eventos, que acabou
suspensa pelo TCU por medida cautelar.
É preocupante a intenção de ﬁrmar contrato para
essa ﬁnalidade, em valor dessa magnitude, ainda que
se tratasse de um contrato “guarda-chuva”, destinado
a abrigar gastos com eventos futuros, ao longo de vários anos. Nessa hipótese, estariam sendo contratados
serviços que ainda não estariam deﬁnidos, o que, a
meu ver, contraria a Lei das Licitações, que exige a
perfeita deﬁnição do objeto a ser contratado.
Entretanto, o mais grave é que, não fosse o olhar
atento e zeloso do TCU, o recém criado Ministério
correria o risco de ser conhecido como Ministério dos
Eventos.
A Dialog, vencedora da licitação, foi crida em 2004
e era uma empresa desconhecida até 2006. A partir
de 2007, passou a ﬁrmar contratos expressivos com
recursos federais. Nos últimos 3 anos, em uma surpreendente trajetória, transformou-se em líder do setor,
tendo logrado êxito em fechar contratos com 25 órgãos
públicos federais, que lhe propiciaram faturamento em
montante superior a 50 milhões de reais.
Por todo o exposto, justiﬁca-se o presente requerimento em função da necessidade de examinar
os objetivos da licitação, a forma como foi vencida
pela Dialog e os motivos que levaram o Tribunal de
Contas da União a adotar medidas para seu cancelamento.
Sala das Sessões, 17 de setembro de 2009. _
Senador Raimundo Colombo.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – O requerimento lido vai à publicação e
será apreciado oportunamente.
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 1.258, DE 2009
Nos termos do art. 50, § 2º, da Constituição Federal, combinado com os arts. 215, I, a 216 e 217 do
Regimento Interno do Senado Federal, requeiro ao
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Exmº Ministro da Pesca e Aquicultura o encaminhamento de cópia do processo em que o Tribunal determinou a suspensão cautelar de licitação no valor de
94 milhões de reais para contratação de empresa de
eventos pela, então, Secretaria Especial de Aquicultura e Pesca (SEAP), vencida pela empresa Dialog
Serviços de Comunicação e Eventos Ltda., CNPJ nº
06.126.855/0001-40.
Justiﬁcação
Criada em 2003 e transformada em Ministério
recentemente, o orçamento da SEAP vinha registrando, ano após ano, crescimento apreciável, tendo mais
que duplicado nos últimos 2 anos. Em 2009, a despesa liquidada foi de 72 milhões de reais. No entanto, a
pasta promoveu uma licitação no inusitado valor de 94
milhões de reais para gastos com eventos que acabou
suspensa pelo TCU por medida cautelar.
É preocupante a intenção de ﬁrmar contrato para
essa ﬁnalidade, em valor dessa magnitude, ainda que
se tratasse de um contrato “guarda-chuva”, destinado
a abrigar gastos com eventos futuros, ao longo de vários anos. Nessa hipótese, estariam sendo contratados
serviços que ainda não estariam deﬁnidos, o que, a
meu ver, contraria a Lei das Licitações, que exige a
perfeita deﬁnição do objeto a ser contratado.
Entretanto, o mais grave é que, não fosse o olhar
atento e zeloso do TCU, o recém criado Ministério correria
o risco de ser conhecido como Ministério dos Eventos.
A Dialog, vencedora da licitação, foi criada em
2004 e era uma empresa desconhecida até 2006. A
partir de 2007, passou a ﬁrmar contratos expressivos
com recursos federais. Nos últimos 3 anos, em uma
surpreendente trajetória, transformou-se em líder do
setor, tendo logrado êxito em fechar contratos com 25
órgãos públicos federais, que lhe propiciaram faturamento em montante superior a 50 milhões de reais.
Por todo o exposto, justiﬁca-se o presente requerimento em função da necessidade de examinar
os objetivos da licitação, a forma como foi vencida
pela Dialog e os motivos que levaram o Tribunal de
Contas da União a adotar medidas para seu cancelamento.
Sala das Sessões, 17 de setembro de 2009. _
Senador Raimundo Colombo.
À mesa para decisão.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – O requerimento lido vai à mesa para
decisão.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
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É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 1.259, DE 2009
Requeiro nos termos do art. 222, do Regimento
Interno, ouvido o Plenário, seja consignado nos anais
desta Casa Voto de Aplauso ao jornal “Correio Lageano” pelos seus 70 anos de existência.
Justiﬁcação
Ao longo das últimas sete décadas, o prestigioso jornal “Correio Lageano” foi um referencial para a
região serrana de Santa Catarina, exercendo papel de
destaque para a preservação de nossa cultura.
O “Correio Lageano” sempre pautou sua linha
editorial pelo respeito a seus leitores e sua política
de ouvir às reivindicações da comunidade, representando um importante instrumento de divulgação
e registro dos principais eventos que construíram
nossa história.
Por ser um motivo de orgulho para nossa região
serrana, nada mais justo este Voto de Aplauso concedido pelo Senado Federal no aniversário de seus
70 anos.
Sala das Sessões, 17 de setembro de 2009. –
Senador Raimundo Colombo.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – A Presidência encaminhará o voto de
aplauso solicitado.
O requerimento lido vai ao Arquivo.
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 1.260, DE 2009
Requeiro, nos termos do art. 40 do Regimento
Interno do Senado Federal, licença dos trabalhos da
Casa para participar da XIX Sessão do Parlamento
do MERCOSUL, no período de 21 a 22 do corrente, na cidade de Montevidéu, Uruguai, conforme OF.
P/100/2009 da Representação Brasileira no Parlamento do Mercosul.
Comunico, nos termos do art. 39 do Regimento
Interno do Senado Federal, que estarei ausente do
País no período de 20 a 23 do corrente.
Sala das Sessões, em 17’de setembro de 2009. –
José Nery, Senador da República, Líder do PSOL.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – O requerimento lido será publicado e
apreciado oportunamente.
Sobre a mesa, projetos de lei do Senado que
passo a ler.
São lidos os seguintes:
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A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Os projetos que acabam de ser lidos
serão publicados e encaminhados às comissões competentes.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Senadora
Serys, eu vou pedir a palavra pela ordem porque eu
vou de imediato para o aeroporto.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Senador Paim.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Só peço para registrar um
pronunciamento de minha autoria, pedindo que seja
contemplada, no pré-sal, parte dos recursos – que é o
quinto elemento, como eu chamo – para a Previdência.
E outro, Srª Presidente, fazendo um elogio aos estudantes gaúchos pela belíssima forma como se classiﬁcaram junto ao curso de Ciências Sociais da Ulbra,
como também no Enade/MEC 2008.
E, por ﬁm já, registro também, Srª Presidente, que
farei amplo roteiro pelo Estado, acompanhando, amanhã, o Presidente Lula, que vai inaugurar a principal
obra do PAC no Rio Grande: a rodovia do PAC.
Considere, na íntegra, meu pronunciamento.
Muito obrigado aos Senadores pela tolerância.
SEGUEM, NA ÍNTEGRA, DISCURSOS
DO SENADOR PAULO PAIM
O SR. PAULO PAIM (PT – RS. Sem apanhamento
taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs. e Srs. Senadores,
quero aqui registrar o bom desempenho dos estudantes gaúchos avaliados no último Exame Nacional de
Desempenho de Estudantes –ENADE/MEC 2008. Eles
obtiveram o maior número de notas altas do país.
O Rio Grande do Sul aparece em primeiro lugar
na soma de conceitos 4 e 5, em uma escala de 1 a 5
do Exame.
A avaliação exigiu a participação de alunos em
23 áreas do conhecimento. Sei que o resultado é fruto do trabalho intenso de professores, coordenadores,
alunos e demais proﬁssionais da educação.
São estes múltiplos olhares do ensino, da pesquisa e da extensão que impulsionam o desenvolvimento
econômico e social da nossa sociedade.
Neste sentido, quero parabenizar, em especial,
a equipe da Universidade Federal do Rio Grande do
Sul (UFRGS), pois dos sete cursos com nota máxima
no Estado, cinco são da instituição.
Uma universidade que vem democratizando o
acesso para alunos oriundos da rede pública e negros.
Lembro aqui um dos pensamentos de Che Guevara “ O compromisso de uma universidade demo-
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crática é de pintar de negros, de índios e de ﬁlhos de
trabalhadores o ensino superior”
Quero ressaltar, que os acadêmicos cotistas estão
tendo excelentes resultados em todas as universidades
que adotaram ações aﬁrmativas e no Prouni, provando
que tendo oportunidades o resto é com eles!
Assim vale lembrar que não podemos mais esperar para aprovar o PLC 180/2008 que trata das cotas
nas universidades.
Srªs. e Srs. Senadores, sempre com o nosso
olhar para a inclusão, não posso deixar de mencionar o Curso de Ciências Sociais/EAD da ULBRA que
também alcançou a nota máxima – nota 5,0 MEC/
ENADE 2008.
O curso teve a coragem de inovar no seu Currículo, incluindo a discussão sobre o Planejamento Social
Urbano e Acessibilidade Universal criando a disciplina
chamada “Sociologia da Acessibilidade”, novidade nos
Cursos de Ciências Sociais no Brasil.
Essa Disciplina propõe estudos e pesquisas no
campo da Acessibilidade Universal e Diferenças Sociais, Culturais e Individuais.
A questão central dessa disciplina refere-se ao
estudo da deﬁciência nas estruturas da sociedade e
do Estado e propõe o reconhecimento político das diferenças na população brasileira.
Com alegria, tive a honra de participar de seminários durante a elaboração, implementação e desenvolvimento do curso e da disciplina
O mérito dessa conquista é dos estudantes, dos
seus professores e funcionários que vem planejando
o curso em parceria com o Instituto de Pesquisa em
Acessibilidade – IPESA/ULBRA, sob a Coordenação
das professoras Márcia Londero, Cleuza Boelter e
dos professores Nilson Weisheimer e Paulo Moura
Gabriel.
Destaco também o Instituto de Pesquisa em Acessibilidade da ULBRA que através do nosso Programa
Cantando as Diferenças, criou as bases da disciplina,
denominada “Sociologia da Acessibilidade” no Curso
de Ciências Sociais com a participação dos Sociólogos Humberto Lippo, Santos Fagundes, Ottmar Teske,
Laino Alberto Schneider e Idilia Fernandes.
Sabemos que com a ratiﬁcação da “Convenção
da Pessoa com Deﬁciência” pelo Brasil e com a aprovação do “Estatuto da Pessoa com Deﬁciência” será
necessário que as universidades de todo o país construam espaços em seus cursos para a acessibilidade
universal.
Parabenizo assim, o Curso de Ciências Sociais,
o Instituto de Pesquisa e Acessibilidade e o Cantando
as Diferenças que com sua ﬁlosoﬁa vem propondo uma
outra possibilidade de relações humanas.
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Era o que tinha a dizer.
O SR. PAULO PAIM (PT – RS. Sem apanhamento
taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs. e Srs. Senadores,
como já havia falado anteriormente, a realidade do PréSal abre novos horizontes para o Brasil.
Nós nos encontramos em situação privilegiada, pois somos um país com grandes reservas, alta
tecnologia em petróleo, base industrial diversiﬁcada,
grande mercado consumidor e estabilidade institucional e jurídica.
O Novo Marco Regulatório em seu modelo de
Partilha institui regras e entre elas estão:
– A União poderá contratar diretamente a Petrobras
para produzir no Pré-sal
– A União poderá licitar empresas para participar dos
contratos de partilha
– O vencedor será quem atribuir maior percentual à
União
Sr. Presidente, pensando na receita que o PréSal irá gerar, gostaria de focar esse registro na proposta de criação de uma Comissão Mista Especial
que apresentei no Congresso Nacional, composta de
nove Deputados e nove Senadores, com igual número de suplentes, para discutirmos os investimentos e
o novo marco regulatório do petróleo descoberto na
camada Pré-sal.
Também apresentei na Mesa do Senado Federal
requerimento de igual teor, entretanto esta Comissão
é apenas no âmbito do Senado Federal. Composta
de nove senadores, e igual número de suplentes, a
Comissão tem o objetivo de encontrar propostas de
investimentos para as áreas sociais.
Os dois requerimentos já apresentados são uma
contribuição para toda essa discussão em torno da
partilha dos recursos do Pré-sal.
O governo pretende criar uma nova empresa
estatal, a Petrosal, juntamente com a criação de um
Fundo de Desenvolvimento Social que teria também a
função de Fundo Soberano para reinvestir os recursos
da exploração do pré-sal, e uma mudança no padrão de
distribuição dos royalties do pré-sal, mantendo a distribuição atual apenas para as áreas fora do Pré-sal.
A proposta do governo conta com o apoio dos Ministérios que elaboraram os projetos de lei, a base de
partidos aliados além de alguns movimentos sociais e
parte das indústrias ligadas ao setor petrolífero que se
vêem desfavorecidas pelo atual modelo de concessão
que exige baixos índices de fornecedores nacionais.
Dessa forma nada mais justo que o fórum de debate deste importantíssimo tema, seja uma das duas
comissões que apresentei no Congresso. Assim poderemos realizar inúmeras audiências públicas e convo-
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car toda a sociedade para participar desta discussão
que é de interesse de todos.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PAULO PAIM (PT– RS. Sem Apanhamento
taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs. e Srs. Senadores,
eu queria neste momento falar para o meu querido
povo da Bahia. Estava prevista para outubro uma visita
que eu faria ao Estado, mas infelizmente não poderei
ir. Mas, irei no mês de novembro.
Explico: uma agenda tumultuada fez com que eu tivesse que mudar meu roteiro de visitas aos Estados.
Nesta sexta-feira, por exemplo, estarei no Rio
Grande do Sul acompanhando o Presidente Lula que
irá inaugurar as obras de duplicação da BR 448, Rodovia do Park. É a obra mais importante do PAC do
Rio Grande do Sul.
Às 14 horas participarei do lançamento de um
projeto habitacional com o Prefeito Jairo Jorge, no
Bairro Mato Grande, de Canoas.
Às 17 horas estarei na Câmara Municipal de
Porto Alegre, na Plenária estadual da UGT (União Geral dos Trabalhadores), falando sobre o ﬁm do Fator
Previdenciário, Contribuição Assistencial, redução da
jornada de trabalho para 40 horas semanais, reajuste
das aposentadorias e pensões.
Às 19 horas, acompanharei as atividades da
Semana Farroupilha no Parque Eduardo Gomes, em
Canoas.
No sábado estarei em Caxias do Sul, para as comemorações do Cinqüentenário de Fundação da Associação dos Aposentados e Pensionistas de Caxias do
Sul, quando tomará posse a nova Diretoria, cujo Presidente será o companheiro Gilberto Leite (Flexa).
Essa atividade será também em favor de que o
percentual de reajuste dado ao salário mínimo seja
estendido às aposentadorias e pensões e pelo ﬁm do
fator previdenciário.
Visitarei no sábado também a Rádio São Francisco, Rádio Caxias, Rádio Difusora e Jornal Gazeta
de Caxias.
No sábado à tarde estarei no Parque Mauricio
Sirotsky Sobrinho dando continuidade as atividades
da Semana Farroupilha.
Na segunda-feira tomarei café da manhã com
o Presidente e empresários da FECOMÉRCIO, VicePresidente e Diretores do SESC e SENAC e Deputados Federais e Estaduais(PT).
Ao meio dia almoçarei com empresários da Indústria de Canoas.
Também estarei no Sul no dia 24 de setembro
quando visitarei um belíssimo Projeto Social na Restinga Nova, em Porto Alegre.
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No dia 25 participarei da inauguração de uma
ponte no município de São José dos Ausentes. Depois
visitarei os Municípios de Bom Jesus e Vacaria, onde
irei proferir palestra sobre a Previdência, e trataremos
dos projetos que dizem respeito aos aposentados e
futuros aposentados.
No sábado, dia 26 vou falar na RÁDIO PAMPA
a respeito do ﬁm do Fator Previdenciário , Aposentadorias e Pensões.
Mais tarde participarei do Espaço Jurídico – 3º
Seminário de Previdência com o Apoio do Grupo Record (Rádio Guaíba, Correio do Povo) na Escola da
AJURIS.
Na segunda-feira, dia 28, vou participar do 1º Painel Temático sobre “ As Mulheres e o Poder, na Construção de um Novo Paradigma” O evento acontecerá
na Câmara de Vereadores de Canoas.
À tarde terei encontro com a FETAPERGS (Federação dos Trabalhadores da Previdência do Estado do
Rio Grande do Sul), para falar do tema Previdência.
Para ﬁnalizar, Sr. Presidente, quero informar a
todos, tanto do Espírito Santo, quanto do Goiás, Paraná, Santa Catarina, Paraíba, Pará, Rio Grande do
Norte, Amazonas, Bahia, que ainda este ano estarei
em seus Estados, visitando-os conforme convite que
recebi com imensa honra.
Também quero explicar que, em virtude desta
agenda apertada não tenho condições de voltar a Estados que já visitei, como é o caso do Rio de Janeiro,
São Paulo, Minas Gerais.
Mas, faço questão de agradecer a todos pelos
convites enviados que me enchem de alegria. Esses
momentos são uma grande oportunidade de poder
estar mais próximo das pessoas, ouvindo o que elas
tem para me dizer e falando com elas olho no olho.
São momentos magníﬁcos!
Era o que tinha a dizer.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Obrigada, Senador Paim. Sua solicitação
será considerada dentro da forma regimental.
O SR. CÉSAR BORGES (Bloco/PR – BA) – Senadora Serys.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Senador César Borges.
O SR. CÉSAR BORGES (Bloco/PR – BA) – Eu
queria pedir a minha inscrição para uma comunicação
inadiável, por favor.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – V. Exª é o primeiro inscrito para uma
comunicação inadiável.
O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC) – Pela ordem, Presidente.
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A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Senador Tião Viana.
O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC. Pela ordem.)
– Presidenta Serys, pela ordem, também solicito a V.
Exª minha inscrição para uma breve comunicação, no
momento oportuno.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Primeiro inscrito, Senador César Borges; segundo inscrito, Senador Tião Viana, para uma
comunicação inadiável.
Passo a Presidência ao Senador Mão Santa para
que eu faça o meu pronunciamento, uma vez que eu
sou a primeira inscrita.
A Sr. Serys Slhessarenko, 2ª Vice-Presidente, deixa a cadeira da presidência, que é
ocupada pelo Sr. Mão Santa, 3º Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Eu pediria ao Secretário Dr. José Roberto que visse,
no gabinete do Senador Geraldo Mesquita Júnior, o
horário da missa de 7º dia de seu pai. É hoje. Então,
gostaríamos de convidar os Senadores e Senadoras
que estiverem em Brasília para a missa de 7º dia do
pai do Geraldo Mesquita Júnior, que foi um inﬂuente
político do Acre, ﬁgura exemplar. Será hoje, e eu queria conﬁrmar o horário.
É uma grande satisfação estar ali, na tribuna dos
jornalistas, um dos maiores líderes da história estudantil do Piauí, Francisco Juriti. Ele combateu mesmo
a revolução. Ele era líder naquele tempo em que se
cantava aquilo que o Geraldo Vandré dizia: “Vem, vamos embora, que esperar não é saber, quem sabe faz
a hora [...]”. Francisco Juriti liderou a cidade de Parnaíba e tomou – nesse movimento do qual ﬁz parte e
em que ele foi um dos líderes, com Elias Ximenes do
Prado – a prefeitura da ditadura.
Então, ele está ali. Ele tem perspectivas invejáveis na política do Piauí. Ele foi, vamos dizer, um ﬁlho
adotado de Alberto Silva, mas um ﬁlho que engrandeceu o pai. Ele fez muito pela história política do exSenador Alberto Silva, que é Deputado Federal. E hoje
ele visita a nossa capital com problemas educacionais,
professora Serys. E está aí uma ﬁgura que pode ajudálo. Deus escreve certo por linhas tortas. É sobre esse
sistema de educação universitária a distância, Eadcon,
que está sofrendo alguns desentendimentos. Então,
ele veio com o líder.
Esta aí a pessoa ideal, pois é professora e devotada à educação. Então, Juriti está, com outros líderes,
com problemas nessa educação a distância. Depois,
Serys, converse ali com ele, porque V. Exª é professora
e é inﬂuente no Governo. O testemunho que eu tenho
de dar é o de que, no Piauí, esse sistema funciona bem,
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com mais de quatro mil estudantes. Eu gostaria que,
depois, V. Exª conversasse e orientasse, já que V. Exª
lidera aqui os problemas educacionais do Governo.
Com a palavra a Senadora e Professora Serys.
A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT
– MT. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da
oradora.) – Obrigada, Sr. Presidente.
Realmente, o programa de educação a distância
é extremamente importante. Na universidade em que
fui professora por 26 anos, a Universidade Federal de
Mato Grosso, um dos grandes programas hoje é o do
ensino a distância. É um programa da maior relevância
para a população brasileira. Não tenho dúvida disso.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, hoje, eu
gostaria de fazer uma prestação de contas do meu
trabalho nesse pedaço de segundo semestre de 2009,
mais precisamente desde meados de julho, nesses
últimos dois meses. Às vezes, Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, não conseguimos passar para a população do nosso Estado realmente o trabalho que
prestamos, como os trabalhos nas Comissões – nem
vou falar disso, porque não dá tempo, é muita coisa –
e nas frentes parlamentares.
Ontem, houve uma grande mobilização da Frente
do Cooperativismo, sob a liderança do Dr. Márcio, Presidente da Organização das Cooperativas Brasileiras
(OCB). Hoje mesmo, participei de um debate muito
importante sobre a questão do verde das Américas, o
Fórum Verde das Américas, que está acontecendo no
Museu. Havia muita gente lá, muita gente mesmo! Lá se
discute, fundamentalmente, a questão das mudanças
climáticas, a proteção do meio ambiente, o desenvolvimento econômico com sustentabilidade ambiental etc.
Mas nem vou falar disso. Vou fazer um pequeno relato
da minha participação no Estado de Mato Grosso e de
algumas questões também aqui, em Brasília.
Eu gostaria de registrar aqui, neste plenário,
como já estou fazendo, algumas atividades desenvolvidas por nós que se iniciaram em meados do mês de
julho e que continuam até o dia de hoje. Por exemplo,
no próximo ﬁm de semana, vou visitar doze Municípios de meu Estado, entre eles Rio Branco e Vila Bela
da Santíssima Trindade. Em Vila Bela da Santíssima
Trindade, vou estar com nosso Ministro da Igualdade
Racial, Edson Santos. Vou estar também no Município de Campos de Júlio, de Figueirópolis, de Vale do
São Domingos, de Jaurú, de Indiavaí, de São José
dos Quatro Marcos, de Araputanga, de Curvelândia,
de Mirassol d’Oeste e de Lambari d’Oeste. Andarei,
assim, pelo interior do meu Estado de Mato Grosso
e também participarei de outras atividades na nossa
capital, Cuiabá, escutando a população, permitindo a
participação política da população por meio de meu
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mandato, escutando reivindicações, apoios, críticas
ao mandato, enﬁm, dando voz às ruas e ao interior do
meu Estado de Mato Grosso.
No recesso, percorremos muitos Municípios das
regiões do norte e médio Araguaia, sempre nos reunindo com Prefeitos, com lideranças locais e com comunidades. Nossa viagem começou em Confresa no
dia 17 de julho, onde me reuni com participantes do
Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Araguaia
e Norte Araguaia. Estivemos reunidos em dezesseis
Municípios. O Município de Confresa é bem distante
no meu Estado, já quase próximo ao Pará, à beira da
BR-158.
No mesmo dia, estivemos em Barra do Garças,
também participando de um encontro com mais dezessete Municípios do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Portal do Araguaia e Médio Araguaia. É
claro que estivemos juntos com muitos Secretários de
Estado do Mato Grosso. Contamos com a participação
efetiva do Governador de Mato Grosso em exercício
na época, o Vice atual, Silval Barbosa.
No dia 18, passamos pelos Municípios de Santa
Cruz do Xingu, de São José do Xingu, de Canabrava
do Norte e de Porto Alegre do Norte, sempre fazendo
discussões importantes com a população e com as
lideranças locais acerca das demandas da região e
do País.
Já no dia 19, fomos para Vila Rica, para Santa
Teresinha e para São Félix do Araguaia, lá conferindo
as obras da BR-158, essa estrada que estava parada
há quase vinte anos. É uma rodovia federal com mais
de quatrocentos quilômetros sem asfalto. Agora, as
obras foram retomadas e estão indo de vento em popa,
e, logo, logo, toda a BR-158 estará asfaltada. Esse é
um sonho de muitos anos – eu não saberia de quantos
anos. Já faz vinte anos que ela estava parada. Foi sob
o Governo do Presidente Lula, com o comando do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes
(DNIT), estando à frente o Dr. Luiz Antônio Pagot, que
Mato Grosso e essa região do Araguaia conseguiram
retomar essa obra da BR-158.
Nos três Municípios, aconteceram reuniões com
os respectivos Prefeitos, com Vereadores, com lideranças e com a comunidade local. Essa mesma agenda
também continuou no dia seguinte em Luciara, em
Novo Santo Antônio, em Serra Nova Dourada e em Alto
da Boa Vista. Municípios como Serra Nova Dourada
e Alto da Boa Vista estavam numa alegria imensa, Sr.
Presidente, porque achavam que levariam cinquenta
anos para terem telefonia celular, mas o telefone celular
chegou lá. O Luz Para Todos está chegando lá também.
Em Mato Grosso, há um avanço muito signiﬁcativo no
Luz Para Todos. Em alguns Municípios, 100% das re-
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sidências na área rural estão com energia, Senador
Tião Viana. A nossa média é de 80% de cumprimento.
Há alguns com 90% cumpridos, outros com 95% ou
100% e até alguns com 60%, o que dá uma média de
80%. É o maior programa de inclusão do mundo.
Concedo um aparte ao Senador Tião Viana.
O Sr. Tião Viana (Bloco/PT – AC) – Senadora
Serys, quero cumprimentá-la pela exposição e satisfação que dá aos eleitores, exercendo o mandato de
maneira democrática e transparente, um mandato em
que tem um contato direto, chamado de corpo a corpo,
com a população. A manifestação que V. Exª faz agora demonstra e educa, politicamente, para que muitos
percebam que o dia a dia do parlamentar é de trabalho.
Quando V. Exª está no seu Estado na sexta-feira, no
sábado, no domingo e na segunda-feira, V. Exª está
visitando Municípios, está fazendo reuniões, está discutindo suas responsabilidades, está monitorando os
programas do Governo Federal, está estimulando um
melhor resultado. E V. Exª traz os números para cá,
como os do programa Luz Para Todos. V. Exª, de fato,
faz uma ampliação de unidade de dez milhões de brasileiros beneﬁciados por esse programa. É um programa
que rompe com o tradicionalismo. Para cada doação
para o setor rural, tinha de haver uma cobrança, mas,
nesse programa, isso não ocorre. É um programa que
fala em gratuidade, em acesso, em universalização do
atendimento das populações isoladas, sem energia.
Então, é uma saída do séc. XIX para o séc. XXI. No
meu Estado, também ocorre o que está ocorrendo no
seu e em outros Estados. Quero dizer que é muito bom
quando se vê um mandato parlamentar sendo exercitado com responsabilidade política, como é o seu;
com a visão histórica que tem V. Exª e com vínculo
ideológico; e, pelo fato de ser mulher, com o coração
generoso, também olhando para as minorias de maneira mais sensível, mais forte, tentando traduzir mais
direitos às populações do Mato Grosso. Fico muito feliz
de tê-la como companheira na bancada, pois é uma
Parlamentar que nos orgulha a todos do Partido dos
Trabalhadores. Tenho certeza de que o Mato Grosso
dá o bom testemunho do seu grande desempenho na
política brasileira.
A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT –
MT) – Obrigada, Senador Tião Viana. Digo, brincando
sempre, Senador, que trabalho. Não sei se dou conta
de fazer tudo o que eu tinha de fazer, mas ando, converso com as pessoas, vejo os programas do nosso
Governo, do Governo do Presidente Lula, vejo onde
está havendo problema e trago aqui o problema e
o discuto com as pessoas, para ver como avançar,
como deslanchar. “Ah! Mas há um problema no Xingu, na Reserva do Xingu.” Anteontem mesmo, já es-
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tive no Ministério das Minas e Energia, discutindo o
problema da Reserva do Xingu. E, assim, por onde
a gente anda, a gente vai buscando as informações
para ajudar o nosso Governo. Às vezes, é impossível
o Governo Federal tomar conta das políticas federais
de um modo geral. Então, a gente, como parlamentar,
tem de estar mais junto, porque é possível estar mais
junto, para poder ajudar.
Já no dia 21, estive em Bom Jesus do Araguaia,
em Querência, onde o Prefeito é Fernando Gorgen,
também Presidente da Associação dos Municípios
do Norte do Araguaia, e estive em Gaúcha do Norte,
um Município jovem, mas extremamente empolgado,
buscando uma série de conquistas.
Eu gostaria de convidar todos os meus colegas
Senadores para conhecerem a região do Araguaia.
O Senador Demóstenes Torres ﬁca sempre contando
prosa, bem como a Senadora Lúcia Vânia e o Senador
Marconi, que são vizinhos do Araguaia. A gente tem
uma vizinhança pelo rio Araguaia: de um lado, está
Goiás; do outro, Mato Grosso. Eles sabem quantas
belezas o nosso rio Araguaia oferece. Seria importante que todos que pudessem fossem conhecer a nossa
região do Araguaia, em Mato Grosso.
Durante muito tempo, senhores e senhoras, a
região do Araguaia foi conhecida, no meu Estado do
Mato Grosso, como o “vale dos esquecidos”, face as
carências da região. Municípios muito distantes do
Poder Público carecem sempre de quase tudo, e, na
região do Araguaia, não era diferente. Mas, hoje, a situação é diferente. Hoje, ela pode ser chamada de a
“região dos muito bem lembrados”. A BR-158 chegou lá,
e os assentamentos estão sendo regularizados. Estão
sendo viabilizados os assentamentos da Bordolândia e
da Bridão, grandes fazendas. À beira das estradas da
região, há muita gente esperando para ser assentada,
mas os assentamentos estão sendo regularizados. Na
Bordolândia e na Bridão, em cada uma delas, poderão
ser assentadas mais de quinhentas famílias. Lá há o
Linhão 138; o Luz para Todos, que chegou para valer;
a telefonia celular, que antes não existia lá. Não havia
lá a energia de linhão, mas apenas daqueles motores
movidos a diesel. Hoje, com o Linhão 138 KV, quatorze Municípios que não tinham energia têm energia de
linhão. Essa foi uma das maiores conquistas, senão a
maior, para a população daquela região.
É certo que há muito ainda a ser feito, mas temos
de reconhecer que muitos já são os avanços notados
na região do Araguaia, e muitos avanços aconteceram
por conta, com certeza, de importantes políticas do
nosso Governo Federal.
Também existe o atendimento – e sobre isto temos conversado com todas as prefeituras – com rela-

SETEMBRO 2009
Setembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

ção ao Bolsa-Família, ao Projovem, ao PET, a todos
os programas.
Aproveito a oportunidade para mandar meu grande agradecimento fraterno a todo o povo valente da
região do Araguaia, que constrói o meu Estado, que
trabalha na terra com amor e que, mesmo com tanta
diﬁculdade, tem resistido e lutado por uma vida melhor. Eles são um exemplo para todos nós e nos dão
a certeza de que nossa luta parlamentar, em Brasília,
faz todo o esforço valer a pena.
Depois de percorrer esses Municípios no Araguaia, também cumpri uma extensa agenda em Cuiabá.
Foram muitas reuniões, encontros e atividades diversas
durante um curto espaço de tempo, mas eu gostaria
de deixá-los registrados aqui, em plenário, até como
forma de prestar contas do que tenho feito durante as
andanças por Mato Grosso.
No dia 25 de julho, tive o prazer de participar de
um dos maiores e mais emocionantes eventos que já
presenciei em minha vida, que foi o casamento comunitário. Nele, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, 4.175
casais resolveram dizer “sim” ao matrimônio. Foi uma
onda de emoção, que resultou no maior casamento
comunitário do País, com direito à inclusão do evento
no livro dos recordes brasileiros. O casamento foi promovido pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Cidadania e
Assistência Social, sob o comando da Srª Secretária
da Pasta, Srª Terezinha Maggi. Aproveito o momento
para dar os parabéns a todos que contribuíram para
que essa enorme cerimônia fosse impecável em seus
mínimos detalhes. Foi realmente um grande trabalho.
Essa cerimônia foi a realização de um sonho para a
maioria desses casais, mas, muito mais do que oﬁcializar a união de toda essa gente, os casamentos
comunitários totalmente gratuitos signiﬁcam, acima
de tudo, acesso à cidadania.
Nesse mesmo dia, também participei de outro
evento muito importante: a 7ª Parada da Diversidade
Sexual e Cidadania Lésbica, Gay, Bissexual, Travestis e
Transgêneros (LGBT) de Cuiabá. Com o tema “Somos
Todos Iguais”, o evento levou quase vinte mil pessoas
para as ruas da capital de Mato Grosso. Todos sabem
que sou uma defensora intransigente dessa causa e
que apoiei esse importante evento em Mato Grosso,
que celebra a tolerância e trabalha pela conscientização e pelo ﬁm da homofobia.
Eu gostaria de destacar ainda minha participação na Conferência Estadual de Segurança Pública,
no Centro de Eventos do Pantanal, em Cuiabá, onde
participei da plenária ﬁnal. Senhores e senhoras, durante três dias, representantes do sistema de segurança pública do Estado (Polícias Civil e Militar, Corpo de
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Bombeiros, Perícia e Identiﬁcação Técnica) – lá estava
presente o Sr. Secretário de Segurança do Estado, Dr.
Diógenes Curado – elaboraram e escolheram, por meio
do voto, 21 diretrizes e sete eixos temáticos que foram
defendidos em Brasília, na 1ª Conferência Nacional de
Segurança Pública (Conseg).
Quero, aqui, deixar uma saudação muito efusiva
ao nosso Ministro Tarso Genro, que viabilizou como
proposta do seu Ministério as conferências municipais
e estaduais e a Conferência Nacional de Segurança
Pública.
Nosso evento estadual elegeu 45 representantes (delegados, com direito a voto) para a Conferência
Nacional, sendo que, desse total, 40% são formados
por representantes da sociedade civil; 30%, por trabalhadores da segurança pública; e 30%, por servidores
do Poder Público.
Todas as discussões, Sr. Presidente, foram feitas de forma democrática, assim como a deﬁnição e a
escolha de diretrizes e eixos. Essas conferências, que
aconteceram em quase todo o País, são de fundamental importância para o exercício da democracia, uma
vez que essas propostas estão vindo dos Municípios,
passando pelos Estados, para, só depois, chegar ao
âmbito nacional.
Essa é uma forma democrática de ouvir quem,
de fato, sabe o que está acontecendo na localidade.
Acredito que é a partir dos Municípios que as propostas devem ﬂorescer. Esse é um dos motivos que me
levam a passar meus ﬁns de semana trabalhando no
interior de Mato Grosso.
Quero deixar registrado aqui meu compromisso
com o povo matogrossense, defendendo as propostas
e diretrizes tiradas em meu Estado, entre elas a que
propõe a criação de um piso salarial único para os proﬁssionais da segurança pública nas esferas nacional,
estadual e municipal, com garantia de pagamento de
insalubridade, de horas extras, de plano de carreira e
de seguro de vida e com o eixo temático que propõe
que a segurança pública deve estar pautada na reformulação de todas as esferas – municipal, estadual e
nacional – e deve interagir com a sociedade.
No ﬁm de semana do dia 21 de agosto, visitei
os Municípios do Médio Araguaia: Campinápolis, Cocalinho, Pontal do Araguaia, Canarana, Nova Nazaré,
Novo São Joaquim, Santo Antônio do Leste e Torixoréo. Essa é uma região que está crescendo com o Luz
para Todos, criando novas possibilidades econômicas,
e que tive muito prazer em visitar.
No último sábado, dia 12 de setembro, iniciei a
visita a mais alguns Municípios. Na região do Vale do
Arinos, visitei Porto dos Gaúchos, onde fui recebida
pela Prefeita Carmem. É aquela que a gente chama
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de “prefeitura cor-de-rosa”, pois a Prefeita Carmem é
uma mulher que está batalhando para fazer um grande governo no Município de Porto dos Gaúchos, para
fazer a diferença com seu trabalho.
Fui ver o resultado da emenda que destinou também uma patrulha mecanizada para os agricultores do
Programa Nacional de Agricultura Familiar (Pronaf),
com o nosso Vereador Audiere. De lá, fomos para Novo
Horizonte do Norte. O Presidente da Câmara, Vereador Reinaldo, recebeu-nos, inicialmente, em sua casa
para uma bela confraternização com a população, com
lideranças políticas e com o Prefeito. Depois, fomos
para a Câmara de Vereadores, onde recebi inúmeras
solicitações para atuação junto ao Governo Federal,
especialmente para a compensação das perdas do
Fundo de Participação dos Municípios (FPM).
Também me comprometi a ajudar na solução
do problema da agricultura familiar, com relação aos
Termos de Ajuste de Conduta (TAC) dos Municípios,
para que os Municípios possam receber recursos do
Pronaf e garantir recursos para os pequenos produtores dos Municípios, que são a base de sustentação
econômica do Município.
Segui para a terra do Deputado Riva, Juara, para
encontrar-me com Vereadores, com o Prefeito Alcir,
com o Deputado Valtenir e com populares. A principal
reivindicação foi a de mais recursos para a educação.
Lá encontrei também meu amigo Oscar e terminei o
dia em Tabaporã, com o querido Prefeito Edison Rosso, do meu Partido.
Quero, aqui, agradecer a presença, durante a
audiência, à aguerrida Associação de Mulheres de
Tabaporã, que desempenha diversas atividades para
a promoção dos direitos da mulher.
O Vereador Juarez, do PT, fez um apelo para que
levemos a Internet banda larga ao Município – isso
ainda não chegou lá, o que está prejudicando muito a
população –, para conseguir implementar, por exemplo, a Nota Fiscal eletrônica. Já estou em contato com
o Ministério das Comunicações, para tentar resolver
esse problema.
Sr. Presidente, Senador Mão Santa, que preside esta sessão, esses são problemas que, às vezes,
são pequeninos para nós, como uma banda larga que
parou de funcionar em um Município. Aí, de repente,
você traz essa reivindicação aqui e consegue resolver
um problema que é pequeno para nós, mas que, para
eles, é muito grande. Em Mato Grosso, no começo
do ano passado, não existia telefonia celular em 53
Municípios dos 141 existentes. Trabalhamos junto à
Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), que
fez a licitação, e, hoje, menos de quinze Municípios
estão sem telefonia celular, sendo que, mesmo para
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esses, a licitação está feita, dependendo apenas do
trabalho das operadoras. Atuo mesmo junto às operadoras. Ontem, falei com o Presidente da Oi e, hoje, já
falei com a representação da Tim, para que, realmente, resolvam esses problemas. Se são as operadoras
que estão trazendo problemas, a gente discute com
as operadoras, a gente vai às operadoras. Temos é de
resolver o problema do Município.
No domingo, estive em Marcelândia, um dos Municípios mais sacriﬁcados do meu Estado. Esse Município, apesar de ser rico, tem tido problemas com o meio
ambiente. Realmente, lá já houve vários problemas,
principalmente em relação à regularização das terras.
O Presidente da República acaba de enviar, não sei
se por meio de medida provisória ou de projeto de lei
– tinha de ser via Congresso Nacional –, matéria relativa à possibilidade de regularização da Gleba Maicá.
Lá não é uma terra de bandidos, com muitos querem
fazer parecer; é uma terra de gente respeitada. A população da Gleba Maicá precisa dessa regularização,
já que é uma luta de anos e anos. O Presidente Lula
acaba de mandar a matéria para a Câmara – depois,
virá para o Senado –, para efetuarmos a regularização
da Gleba Maicá.
Hoje, não vou mais falar dessas coisas de Marcelândia, mas voltarei a falar sobre Marcelândia, para
dizer o que aquele Município representa para Mato
Grosso, não o que muitos querem fazer parecer que
ele representa. É um Município pelo qual tenho muito
carinho, é um Município promissor, de terras boas e
de povo trabalhador.
Em União do Sul, fui recebida por companheiros e por companheiras, como a Zilma, Presidente do
Sindicato dos Trabalhadores Rurais, o Prefeito e muitas outras pessoas. Almocei na casa da muito querida
companheira Rose, e lá estavam o Vereador Volpato e
o Amado, que é presidente do meu Partido. A Câmara
estava lotada. Houve muitas reivindicações, principalmente na área da educação.
Seguimos para Cláudia, para reunião na Câmara
de Vereadores, juntamente com o Prefeito, com Vereadores e com a população em geral. Lá, recebemos
a reivindicação para o assentamento de setecentas
famílias na Fazenda Rio Azul. Srªs e Srs Senadores,
lindo mesmo foi ver, no Centro de Convivência, a festa
dos idosos no Município de Cláudia.
Na manhã de segunda-feira, estivemos em Santa
Carmem para a inauguração da pavimentação asfáltica
de uma avenida e para a reunião da Câmara de Vereadores, quando fui surpreendia por uma linda homenagem ao receber o título de Cidadã Carmense. Quero,
neste momento, agradecer a todos os Vereadores por
essa honraria, especialmente à Vereadora Beni. Não
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pensem V. Exªs que estou falando somente de Vereadores e de Vereadoras do PT, porque a Vereadora Beni,
Presidente da Câmara de Santa Carmem, é do DEM,
portanto de um partido opositor ao PT. Foram eles que
pediram um título de cidadania para mim. Quer dizer,
tenho de reverenciar todos os partidos que estavam
em Santa Carmem naquele dia e meus companheiros,
como o James e o Eduardo.
Em Dom Aquino, participamos, o Senador Goellner e eu, do lançamento do São Lourenço Mata Viva,
um projeto importantíssimo para a proteção desse importante rio que banha a região sul do Estado, projeto
que vai abranger doze Municípios. É uma iniciativa,
senhores e senhoras, que paga por serviços ambientais, quer dizer, paga para que os agricultores mantenham a mata em pé. Esse projeto é pioneiro, por estar
buscando a preservação do cerrado. Já trabalhei no
projeto do Xingu Mata Viva, que busca manter em pé
a ﬂoresta. O mesmo grupo que estimula o Xingu Mata
Viva, para manter a árvore em pé, a ﬂoresta em pé, é
o que agora está coordenando o projeto São Lourenço
Mata Viva, destinado à preservação do cerrado. E não
se trata de preservar por preservar. Busca-se o desenvolvimento econômico com sustentabilidade ambiental.
Paga-se também àquele que protege o meio ambiente,
que tem entendimento dessa questão. É um trabalho
conjunto, coletivo, para que se faça a preservação, com
conquistas econômicas para a população.
Não adianta dizermos que se tem de proteger a
árvore se não dermos condições dignas de vida para
aqueles que ali vivem e moram. Ninguém mantém uma
árvore em pé, Srªs e Srs. Senadores, se, ao derrubá-la,
ela trará o que comer para seus ﬁlhos, mas qualquer
um ﬁca segurando essa árvore em pé, se essa árvore
lhe trouxer condições econômicas de sobrevivências.
Portanto, é por aí o caminho.
Gostaria ainda de comentar a pesquisa do site
Congresso em Foco, publicada durante o recesso, onde
meu nome aparece entre os parlamentares com maior
número de presença no plenário do Senado Federal.
Sabe por que disse isso, Srªs e Srs. Senadores? Porque senão parece que ﬁco só em Mato Grosso. Não,
ﬁco aqui também. Fiquei em oitavo lugar na lista de
assiduidade dos Senadores, no primeiro semestre
de 2009, conforme levantamento do site. E isso não
é mérito algum, não é mérito algum! A presença em
plenário é apenas uma das muitas obrigações de nós,
Senadores.
É importante fazermos essa prestação de contas,
porque, além de estarmos nos nossos Estados, além
de estarmos nas sessões plenárias, estamos também
nas Comissões, nas frentes parlamentares, em muitos
lugares. Há gente que diz que não trabalhamos, mas
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trabalhamos, sim, e muito. Precisamos vir aqui contar
isso em relatórios. Mas essa é uma prova de que me
tenho desdobrado – não quero contar vantagem, dizendo que estou presente no plenário; estou presente aqui,
e essa é obrigação minha – para participar de todas
as atividades da Casa e também das atividades em
Mato Grosso. Tenho trabalhado com seriedade e com
respeito aos compromissos parlamentares e acredito
que tenho conseguido honrar meu mandato. Por isso,
acho importante esse registro.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Os nossos cumprimentos. Esta foi a Senadora Serys
Slhessarenko, que representa o Mato Grosso.
Professora Serys, o Professor Francisco Juriti
quer um diálogo com V. Exª, que se torne defensora
entusiasmada do ensino televisivo a distância.
Convidamos a usar da palavra, para uma comunicação inadiável, o Senador César Borges. Antes,
porém, eu pediria a permissão ao César para anunciar
que a missa de sétimo dia de Geraldo Gurgel de Mesquita, pai do nosso querido Senador Geraldo Mesquita
Júnior, é hoje, às 19 horas, na Paróquia São Camilo
de Lelis. O endereço: entrequadras 303/304 sul, na
rua do Carpe Diem.
Quero dizer também ao País que hoje a Mesa
Diretora do Senado se reuniu, sob a Presidência do
Senador José Sarney, com a presença da Vice-Presidente Serys, do Secretário Heráclito, do Mão Santa,
do César Borges, com a sua competência e presença, e do Adelmir Santana. Então, aﬁrmo para o País
que nunca antes uma diretoria foi tão responsável na
administração deste Senado. Estamos corrigindo erros de décadas.
Posso falar como disse Francisco, o santo, “onde
houver erro que eu leve a verdade”. Nós estamos levando a verdade administrativa para a instituição Senado da República.
Com a palavra o Senador César Borges.
O SR. CÉSAR BORGES (Bloco/PR – BA. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Muito obrigado, Presidente, prezado Senador Mão
Santa.
Sr. Presidente, V. Exª comentou que se deve
corrigir aquilo que está errado, mas também se deve
manter aquilo que está certo. Aquilo que dá certo e que
tem êxito nós devemos ter o cuidado de não arrolar no
meio de coisas que possam merecer correção.
Na verdade, venho aqui, hoje, Sr. Presidente,
tratar exatamente desse assunto, porque vou ler uma
circular que recebi e que outros Senadores devem
também ter recebido. É a Circular nº 02, assinada pelo
nobre Vereador Antônio Carlos Passos Ataíde, que é
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Presidente da Câmara de Vereadores da maior cidade do interior do Estado da Bahia, Feira de Santana,
que inclusive vai estar amanhã comemorando mais
um aniversário. Eu estarei lá junto com o Prefeito de
Feira de Santa, o prezado amigo Tarcísio Pimenta, e
o ex-Prefeito José Ronaldo, participando dessa festa
que comemora mais um ano de vida de um Município
que se desenvolve hoje a olhos vistos sob a administração de Tarcísio Pimenta, dando continuidade à
administração de José Ronaldo, que modiﬁcou a face
de Feira de Santana.
Eu fui governador do Estado, ﬁz parceria com o
Prefeito José Ronaldo, depois também o governador
Paulo Souto o fez, e Feira de Santana tem experimentado um desenvolvimento que a coloca entre as
melhores cidades do País. É desenvolvimento a olhos
vistos. É uma cidade que tem um comércio pujante,
uma economia cada vez mais desenvolvida, onde a
população experimenta melhoria da qualidade de vida
pela ação de seus prefeitos: o Prefeito José Ronaldo
e, agora, o Prefeito Tarcísio Pimenta.
Recebo aqui uma circular da Câmara de Vereadores, Sr. Presidente, que diz o seguinte:
Prezado Senador, em razão da nota oﬁcial da bancada do PT no Senado Federal, de
8-7-2009, que sugere a extinção do Interlegis,
manifestamos preocupação e contrariedade
com tal sugestão.
Somos testemunhas do trabalho profícuo
desenvolvido pelo Interlegis nos últimos dez
anos. Graças ao programa Interlegis, inúmeras
casas legislativas brasileiras adquiriram o seu
primeiro computador, que é o nosso caso, e
conseguiram acessar a grande rede mundial
de computadores graças ao kit de acesso à internet cedido gratuitamente pelo Programa.
Várias Casas Legislativas têm se beneﬁciado dos produtos fornecidos e suportados
pelo Interlegis, tais como o Portal Modelo, o
Sistema de Apoio ao Processo Legislativo
(SAPL), o Sistema de Apoio à Atividade Parlamentar (SAAP), Videoconferências, Seminários
e eventos, os cursos oferecidos gratuitamente
pelo EAD/Interlegis e as inúmeras atividades
de consultoria prestadas gratuitamente pelos
consultores do programa. Por isso, graças ao
Interlegis conseguimos colocar no ar gratuitamente o nosso site (www.camarafeiradesantana.bahia.gov.br), que até hoje auxilia no trabalho transparente da nossa Casa Legislativa e
nos coloca em uma relação mais próxima com
o povo feirense. Além de contar com a ajuda
online do Grupo Interlegis de Tecnologia (GI-
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TEC), que nos orienta diariamente, se necessário, esclarecendo quaisquer dúvidas para a
melhoria das funcionalidades do portal.
Com o apoio do Interlegis, muitas Câmaras Municipais deixam de gastar uma quantia
signiﬁcativa com licenças de software e aquisição de programas, haja vista que os sistemas
desenvolvidos pelo programa Interlegis são
fornecidos gratuitamente, em código livre.
Esse trabalho tem sido multiplicado com
apoio de vários servidores de Câmaras Municipais, que têm estimulado outras Casas Legislativas a seguirem o mesmo caminho, sempre
sob orientação do Interlegis e do Grupo Interlegis de Tecnologia (GITEC). Isso mostra que o
Interlegis organizou uma rede cujo alcance vai
muito além de sua estrutura física e de pessoal,
aspecto que deve ser levado em conta.
Sr. Presidente, continua a carta, dizendo:
Havendo necessidade de mudanças que
deixem o Senado Federal mais enxuto, transparente e eﬁciente, as apoiaremos. Mas o caminho Não É Pela Extinção de uma estrutura
que já é enxuta e que muito tem ajudado e
ainda pode ajudar as Câmara Municipais. Não
é solução acabar com uma Instituição que já
tem um trabalho consolidado e que tende a
progredir mais ainda, consequentemente evoluindo os trabalhos nas Casas Legislativas de
todo o Brasil. Entendemos que, ao extinguir
uma Instituição como essa, o nosso País, ao
invés de acompanhar a modernização nos
setores públicos, tende a regredir e a atrasar
mais ainda o processo de interação do cidadão aos trabalhos legislativos, os quais são
de interesse da população.
Finaliza, dizendo:
Contamos com a valiosa atenção e com
o apoio de V. Exª a ﬁm de manter o funcionamento do Interlegis.
Atenciosamente,
Vereador Antonio Carlos Passos Ataíde,
Presidente da Câmara Municipal da cidade de Feira de Santana,
Casa da Cidadania,
Gabinete da Presidência.
Então, Sr. Presidente, eu trago aqui esta carta,
este comunicado, este breve comunicado, para dar
um testemunho do trabalho importante que o Senado faz junto a outras instituições legislativas que fa-
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zem parte de nosso arcabouço democrático. Sem o
Parlamento, não há democracia. E o Interlegis tem
feito esse trabalho. Nós temos acompanhado aqui,
ao longo de meu mandato, como o Senado procurou
divulgar, ser transparente, através não só da TV Senado, que foi implantada e que hoje, através de canal
aberto, existe em diversas cidades e está chegando
a todo o País, e do Interlegis, que o Senado colocou
para equipar, para treinar, para qualiﬁcar as Câmaras
de Vereadores, que estão na base da representação
democrática brasileira.
Sei que passou o Senado – e passa ainda – por
uma crise. E nessa crise, inclusive, o Presidente do
Senado houve por bem contratar a Fundação Getúlio
Vargas, que tem uma proposta de reorganização. E
essa proposta, inclusive, eu sei que no seu bojo traz a
fusão do que seria o Interlegis, a Unilegis e o Instituto
Legislativo Brasileiro, que têm funções diferentes. O
Interlegis dá assistência... Hoje, há convênios qualiﬁcando 4.200 Câmaras Municipais, que representam
mais de 80% das Câmaras Municipais de todo o País.
Ela tem o propósito de modernizar a atividade do Legislativo, tudo isso em benefício da democracia e da
população. A Unilegis já é o treinamento, já é a qualiﬁcação dos funcionários do próprio Senado e de outros
legislativos. E mais o Instituto Legislativo Brasileiro. A
proposta é fundir. Isso tem que ser discutido profundamente, para veriﬁcar se levará a melhor atendimento
daqueles – principalmente o público – a quem o Interlegis dirige a sua ação.
Portanto, eu acho que por esse momento de mudanças nós teremos que passar. Estamos passando.
Várias medidas foram tomadas. Sou adepto exatamente
como disse V. Exª, Presidente Mão Santa, de que tudo
que tiver desvio, qualquer tipo de desvio, de conduta,
desvio ético ou de gasto excessivo, possa ser corrigido.
Mas, por exemplo, o Interlegis é pago com recursos
do Governo Federal. É um programa ﬁnanciado pelo
Banco Mundial e nem sequer está dentro do orçamento
do Senado Federal. O Senado cede apenas funcionários para que prestem essa importante assistência aos
legislativos municipais.
Portanto, é bom, neste momento, se precaver.
Que as mudanças sejam sempre para aprimorar, para
melhorar, para corrigir aquilo que não esteja funcionando bem, mas nunca para extinguir aquilo que presta
relevante serviço à Nação brasileira.
Era isso, Sr. Presidente, que eu queria colocar
neste momento, dizendo que estarei, com muita satisfação, amanhã, na cidade de Feira de Santana.
O Sr. Papaléo Paes (PSDB – AP) – V. Exª me
permite um aparte, Senador?
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O SR. CÉSAR BORGES (Bloco/PR – BA) – Se
V. Exª permitir, eu concederei um aparte, com satisfação, ao nobre Senador Papaléo Paes, representante do importante Estado do Amapá, da nossa região
Amazônica.
O Sr. Papaléo Paes (PSDB – AP) – Muito obrigado, Senador César Borges. Eu quero exatamente dizer
a V. Exª que ﬁco muito satisfeito e orgulhoso desta Casa
quando vejo um homem equilibrado, de bom senso,
que está tratando o Senado Federal com o respeito
que merece e, logicamente, fora daquele açodamento
de tentar dar uma resposta rápida, imediata e inconsequente para os questionamentos que fazem ao Senado.
Esta Casa, que vive há anos e anos – vivia – sob um
regime, não poderia jamais alterar seu regime, seus
vícios, de uma hora para outra. Isso está sendo feito
de uma forma organizada e responsável. Por isso, eu
vejo no pronunciamento de V. Exª a sua responsabilidade, trazendo a sua experiência de ex-Governador e
de homem público que realmente dedicou ao seu Estado um belíssimo trabalho. Então, quero parabenizar
V. Exª pelo chamado de atenção que faz, porque nós
não podemos perder, desmontar os bons serviços que
o Senado faz e presta a outras instituições brasileiras.
Parabéns a V. Exª.
O SR. CÉSAR BORGES (Bloco/PR – BA) – Muito obrigado, Senador Papaléo Paes. Na verdade, eu
trouxe aqui o testemunho de um Presidente de Câmara Municipal da segunda cidade mais importante
do Estado da Bahia. Feira de Santana só está após
Salvador, que é a capital do Estado, mas é a principal
cidade do interior do Estado da Bahia.
O Sr. Roberto Cavalcanti (Bloco/PRB – PB) – V.
Exª me permite um aparte, Senador?
O SR. CÉSAR BORGES (Bloco/PR – BA) – Senador Roberto Cavalcanti.
O Sr. Roberto Cavalcanti (Bloco/PRB – PB) –
Obrigado pelo aparte. Gostaria de dizer, na nossa linguagem, que V. Exª está no rumo certo. Na verdade,
procura-se, de forma extremamente infeliz, não resgatar a realidade que se passa no Senado da República.
Estou nesta Casa há exatamente sete meses, e sou
testemunha de que, durante esses sete meses, eu só
acompanhei melhoras de desempenho, ajustes de
comportamento e buscas de soluções. Por minha origem empresarial, minha atenção é no tocante à gestão
desta Casa. Gostaria de me acostar a tudo que foi dito
no sentido de que existe, sem dúvida, na tendência
matemática, uma curva de melhora. E havendo curva
de melhora, tem que haver o reconhecimento nacional
dessas melhoras, da boa intenção em dar soluções
a diversos problemas que são acumulados na Casa
há anos e anos. Então, parabenizo a Mesa Diretora,
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parabenizo o pronunciamento de V. Exª e parabenizo
o Vereador que fez essa correspondência, porque, na
verdade, o Interlegis é um patrimônio do País, não é
um patrimônio do Senado Federal. Parabenizo V. Exª
por ter vindo a essa tribuna na tarde de hoje fazer essa
referência de reconhecimento da fase positiva por que
passa o Senado Federal.
O SR. CESAR BORGES (Bloco/PR – BA) – Muito obrigado, Senador Roberto Cavalcanti. Incorporo o
seu aparte.
Sr. Presidente, é exatamente esta a minha preocupação, quer dizer, o Senado tem que destacar os
seus pontos positivos. Esta é uma Casa importante
no sistema democrático brasileiro. E nós temos que
passar para a sociedade esses trabalhos extremamente positivos que são feitos pelo Senado, porque o
Senado não se resume a este plenário ou à sala das
comissões. Devemos, exatamente, ir para o exterior,
para a sociedade brasileira. Quando o Interlegis faz
um trabalho junto às Assembléias Legislativas, junto às Câmaras Municipais, mostra a preocupação do
Senado em fortalecer essas instituições. Não é pela
crítica, não é pelo denuncismo, mas, essencialmente,
pelo treinamento, pela qualiﬁcação das nossas Casas
Legislativas, dos nossos Parlamentares estaduais e
municipais, e do próprio Senado Federal que vamos
alcançar novos patamares para estar à altura dos
desaﬁos da sociedade brasileira, que nós queremos
atender, e atender bem, e que ela possa ter respeito
pela Casa, pelo Senado.
Esse é o papel que eu acho que cabe a todos nós.
Não é escamotear, não é querer esconder qualquer
tipo de desvio de conduta, mas corrigi-los e continuar
dando apoio, o que é importante, ao que é feito por
esta Casa para todo o Brasil. O Interlegis é um desses
exemplos. E trago aqui este testemunho do Presidente
da Câmara de Vereadores da cidade de Feira de Santana, que era importante eu ler neste momento para
esta Casa. E peço muito cuidado. Quando se ﬁzer a
reformulação, que se faça, e devemos fazê-la; entretanto, que se mantenha aquilo que for bom e possa se
corrigir aquilo que for errado.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Entre as grandes coisas do Senado está a presença
do Senador César Borges.
Quero dizer aqui e dar o testemunho de que, na
história deste Senado da República, de quase duzentos
anos, os baianos se destacaram: Rui Barbosa, que é
o nosso patrono, e Antonio Carlos Magalhães. Antonio
Carlos Magalhães talvez tenha sido o mais bravo Senador da história da República. Tem que se entender
as coisas, porque a democracia é a divisão de pode-
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res, que têm que ser equipotentes, um olhando para o
outro, um freando o outro. Antonio Carlos Magalhães
escreveu a mais bela página desta Casa quando fez
uma CPI do Judiciário e mostrou para o Brasil que a
Justiça, embora seja de Deus, divina – Deus entregou
as leis a Moisés e o ﬁlho d’Ele disse: “Bem-aventurados
os que têm fome e sede...” –, ela é feita por homens,
muitas vezes corruptos, muitas vezes muito, muito piores do que os Senadores da República. Está escrito
no Livro de Deus: “Muitos são chamados, mas poucos
escolhidos”. Os escolhidos fomos nós.
Agora, quero dizer que, na política, a genética é
outra. Há o ﬁlho genético. Antonio Carlos Magalhães
tem um ﬁlho genético, aqui, de virtudes, mas o ﬁlho
político de Antonio Carlos Magalhães é César Borges.
Como Getúlio, que teve seus ﬁlhos genéticos, Manuel
Vargas, Alzirinha Vargas, mas o seu ﬁlho político foi o
que fundou o PTB, João Goulart, que chegou à Presidência. César Borges é o ﬁlho político do grandioso
executivo Antonio Carlos Magalhães, brilhante, extraordinário e corajoso Parlamentar. Ele é o ﬁlho político.
Ele trouxe ao Nordeste o motivo de tirarmos a nossa
inferioridade. Ele trouxe a maior indústria que nós temos, a Ford. Um bem nunca vem desacompanhado.
Então, os nossos aplausos. V. Exª enriquece e
engrandece o Senado. E isso não é de agora, não.
Quando Deus me permitiu governar o Piauí, lá no
solo sangrento, de onde expulsamos os portugueses,
para esta Pátria ter uma unidade, em nome do povo
do Piauí, coloquei no peito de V. Exª o reconhecimento
do povo do Piauí: a Grã-Cruz Renascença, o símbolo
maior das honrarias do Piauí.
O SR. CÉSAR BORGES (Bloco/PR – BA) – Obrigado, Sr. Presidente, por suas generosas palavras.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Convidamos, agora, para usar da palavra um Senador inscrito. Nós estamos alternando aqui: um inscrito
e uma comunicação inadiável, que foi agora do César
Borges. Depois, há dois líderes inscritos. Portanto,
vamos chamar um orador inscrito: o Senador Roberto
Cavalcanti. Ele é suplente. Eu não sei por que a imprensa ataca suplentes.
Está ali um suplente: Eurípedes, um Barack Obama nosso. Ele é suplente do Cristovam Buarque. Olha,
eu nunca vi um suplente ser rápido. V. Exª já demorou
mais: quatro meses mais sete meses, onze, não é?
Ele só passou um período também de alguns meses,
em que Cristovam Buarque foi Ministro. O Senado se
reuniu e deu um jantar de despedida, em um hotel,
em reconhecimento à altivez, à maneira pura e correta com que ele exerceu seu mandato, engrandecendo
a Casa.
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Eu não sei por que a imprensa ataca os suplentes.
Ao atacar o suplente, ataca a República, porque o vice
é a mesma coisa, não é votado. O Vice de Deodoro era
Floriano Peixoto. E aí vai! E o maior político e estadista deste País adentrou aqui como suplente: Fernando
Henrique Cardoso. Como V. Exª, ele foi suplente de
Franco Montoro; adentrou e hoje é um orgulho, o maior
estadista deste País. Não sou do PSDB, mas tenho a
avaliação do momento político que nós vivemos.
V. Exª, também como suplente, enriquece a Casa.
Eu sou testemunho. Acho que ninguém, em tão pouco
tempo, trabalhou tanto como V. Exª, que representa,
com grandeza, a Paraíba.
O SR. ROBERTO CAVALCANTI (Bloco/PRB –
PB. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Muito obrigado, Sr. Presidente.
Gostaria de fazer referência ao fato de que, como
suplente, tive a honra de estar nesta Casa com muita
vaidade, com muita responsabilidade. Hoje como titular, tendo em vista que o Senador José Maranhão,
que era o titular, assumiu o Governo do Estado, tenho
o compromisso de representar bem a Paraíba e tenho procurado fazê-lo. Sou vaidosamente originário
de uma suplência.
Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, o
tema que me traz hoje a esta tribuna, o pré-sal, está na
ordem do dia do País. Não poderia ser de outra forma,
aﬁnal as perspectivas que se abrem para o Brasil, com
a descoberta de fantástica reserva de petróleo localizada em porção brasileira do Atlântico, a 300 quilômetros da costa e a uma profundidade de sete mil metros,
são por demais promissoras. Penso não exagerar, se
disser que, em larga medida, estamos diante de um
fato que pode signiﬁcar, mais do que a redenção nacional, a ascensão do nosso País à condição de uma
das grandes potências econômicas mundiais.
Sei das imensas diﬁculdades técnicas que se
apresentam para a exploração da incomensurável riqueza representada pelo petróleo na chamada camada
do pré-sal. Todavia, sabemos todos da extraordinária
capacidade demonstrada pelos técnicos da Petrobras
em superar desaﬁos, especialmente quando se trata da
exploração petrolífera em águas profundas. De 1953,
quando foi criada, aos dias de hoje, a Petrobras outra
coisa não fez, senão consolidar a marca de uma empresa vitoriosa, visceralmente comprometida com a
Nação e detentora de conhecimentos que todo mundo
respeita, reconhece e admira.
A questão que se coloca, agora, não é tanto a
dos obstáculos que se interpõem à exploração do petróleo na camada do pré-sal. Quanto a isso, não paira
dúvida quanto ao desempenho irretocável de nossos
técnicos, abrigados sob o manto da Petrobras. O que
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deve chamar nossa atenção, no momento em que
somos convocados a examinar, debater e aprovar o
marco regulatório desse novo tipo de exploração de
petróleo é justamente a forma pela qual se dará a distribuição da riqueza a ser gerada. Aí está, Sr. Presidente, o ponto essencial.
Relembro, por necessário, a moldura do cenário
em que o Presidente Lula deu oﬁcialmente a partida
para o processo de exploração da nova e estupenda
jazida. Um portentoso painel trazia as palavras certas,
absolutamente certas, para deﬁnir o que estava – e
está – em jogo – palavras que faço questão de aqui
reproduzir: “Pré-sal: patrimônio da União; riqueza do
povo; futuro do Brasil”. Não preciso dizer mais nada,
fazer qualquer tipo de acréscimo a esses dizeres. Ou
o petróleo a ser extraído da camada do pré-sal pertence ao conjunto da nacionalidade, sem qualquer forma
odiosa de discriminação, ou não haverá mais sentido
falar em Nação, Pátria ou Estado brasileiro.
Digo mais: se há algo que identiﬁca, caracteriza
e deﬁne a República brasileira, em seus 120 anos de
existência, é justamente a ideia de Federação. A decisão histórica que se tomou em 1889, sacramentada
pela Constituição de 1891, é que nos mantém unidos,
a despeito de nossas singularidades, e que nos faz
membros de uma mesma comunidade verdadeiramente
nacional. Não foi por acaso que a denominação oﬁcial
dada ao País, no nascedouro do regime republicano,
foi Estados Unidos do Brasil.
Não é crível que, no momento em que se descobre a fantástica potencialidade representada pelo petróleo do pré-sal, o egoísmo e a visão estreita de alguns
possam prejudicar, de modo irreparável, o conjunto
do País. Sendo patrimônio de todos, representados
pela União, a riqueza a ser gerada nas profundezas
do oceano haverá de ser partilhada por todas as unidades que compõem a Federação. Afora a elementar
questão de justiça, moralmente indiscutível, há, concretamente, o aspecto material: qual o interesse que
pode existir para um País da dimensão do Brasil, com
sua enorme diversidade e reconhecida complexidade,
assistir ao desenvolvimento econômico de alguns poucos Estados, enquanto os demais – a imensa maioria – continuam a andar em círculos? Uma indagação
óbvia, mas que, ainda assim, precisa ser feita: o que
seria dos Estados produtores se não existissem os
Estados consumidores? O que fazer com a produção
no caso de não haver consumo?
Chego ao ponto central do meu pronunciamento,
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores. Tanto quanto
o modelo de exploração a ser adotado, tanto quanto
o marco que irá regular o processo de obtenção do
petróleo na camada do pré-sal, o que está em jogo

108

44774

Sexta-feira 18

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

neste momento é algo maior, muito mais abrangente.
O que precisamos decidir – e esta decisão deﬁnirá o
que seremos como Nação, traçará o caminho futuro
que percorreremos – é o próprio modelo de desenvolvimento que queremos para o Brasil.
Já perdemos tempo em demasia. Já vimos chances históricas de desenvolvimento pleno serem desperdiçadas, irresponsavelmente lançadas ao vento.
As futuras gerações de brasileiros – atenção, falo de
todos os brasileiros, sem distinção geográﬁca, política, econômica, social ou cultural – não nos perdoarão
se falharmos agora. E o que signiﬁca falhar a esse
respeito?
Falhar signiﬁca não construir um modelo de desenvolvimento que seja efetivamente sustentável, não
apenas sob o ponto de vista ambiental. Falhar signiﬁca não produzir um modelo de desenvolvimento mais
homogêneo, que minimize as desigualdades sociais e
regionais. Falhar signiﬁca não pensar em um modelo
de desenvolvimento inclusivo, indutor do ideal de igualdade entre as partes que compõem o todo, isto é, os
Estados que formam a Federação.
Tomo o caso da Paraíba, que conheço bem e que,
evidentemente, me interessa mais de perto. Asseguro
a esta Casa, sem medo de estar cometendo alguma
injustiça, que, historicamente, o Estado que tenho a
honra de representar no Senado Federal jamais foi
alvo das atenções dos planos de investimentos dos
governos federais.
O pré-sal é a derradeira oportunidade de se reparar tamanha injustiça.
Por tudo isso, Sr. Presidente, assumo a trincheira
dessa luta. Conclamo os colegas a assumirem idêntica posição. Que aquela ideia, presente no lançamento
do pré-sal, com a chancela do próprio Presidente da
República, seja realmente praticada: o pré-sal é patrimônio da União. Logo, sua riqueza há de ser partilhada
com todo o povo brasileiro. Disso não arredo pé; por
uma questão de justiça; por querer bem ao Brasil; por
compromisso com a Paraíba.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Os nossos cumprimentos, pelo profundo pronunciamento, ao Senador Roberto Cavalcanti, que, empresário de
grande visão, analisa que o pré-sal é um patrimônio do
País, é uma riqueza do País e é o nosso futuro.
O SR. ROBERTO CAVALCANTI (Bloco/PRB –
PB) – Inclusive do Piauí.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Inclusive do Piauí, que representamos.
É com muita satisfação que convidamos para
usar da palavra, para uma comunicação inadiável, o
Senador Tião Viana. Tião Viana é representante do
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Acre, do Partido dos Trabalhadores, e o melhor de uma
perspectiva futura da democracia deste Brasil. S. Exª
enriquece este Senado pela sua vida proﬁssional – é
um médico, professor laureado da Universidade Federal de Brasília e reconhecido no País todo – e por sua
pujança e liderança política.
Eu acho que Deus escreve certo por linhas tortas.
V. Exª – eu estou na Mesa Diretora – perdera cabelo,
agora está ganhando; está com uma cabeleira vasta.
Daqui a pouco vai estar igual ao Roberto Carlos.
O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC. Para uma
comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente Senador Mão Santa, agradeço a amiga
consideração de V. Exª.
Só para retiﬁcar: professor afastado da Universidade Federal do Acre. Fiz o meu doutorado na Universidade de Brasília e duas outras pós-graduações
na Universidade de Brasília.
Sr. Presidente, eu trago duas considerações sobre
políticas virtuosas do Governo brasileiro que mostram
resultados que convergem com o interesse da sociedade, que são exatamente o programa Bolsa Família,
chamado de um programa que tem revolucionado a
proteção social no Brasil – esses são dados do Ipea
(Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada) –, e também o fato de o mês de agosto ter sido o mês gerador
do maior número de empregos criados em 2009. Então, vou me reportar a esses dois itens que julgo da
maior relevância.
O programa Bolsa Família de fato revolucionou a
proteção social no Brasil e tem impactos signiﬁcativos
na redução da desigualdade e da pobreza. A conclusão é de um estudo desenvolvido pelo Ipea, chamado
“Brasil em Desenvolvimento”, numa homenagem aos
45 anos do Ipea no Brasil, que começou, em 1964,
ainda como Epea (Escritório de Pesquisa Econômica
Aplicada), e hoje é um instituto vinculado ao Ministério
do Planejamento e que traz relatos informando que os
benefícios foram muito signiﬁcativos.
Além da redução das desigualdades, o programa
Bolsa Família tem inﬂuência positiva no aumento da
frequência escolar de crianças e adolescentes e na
diminuição do trabalho infantil, especialmente para as
meninas. Mostra ainda esse estudo que não há diminuição relevante no número de horas trabalhadas pelos
homens em idade adulta beneﬁciados pelo programa;
ou seja, eles não deixam de trabalhar porque recebem
o benefício. Apenas entre as mães é que houve uma
pequena redução nas horas de trabalho.
Então, esses dados são da maior relevância Sr.
Presidente. Os programas de inclusão em renda mínima trouxeram um acesso melhor das pessoas que
eram discriminadas por fatores raciais, aumentaram as
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oportunidades de acesso ao conhecimento no Brasil
– embora nós saibamos do enorme abismo que existe entre as populações pobres e as populações mais
aquinhoadas econômica e socialmente neste País – e
trouxeram, de fato, proteção às crianças e às famílias
brasileiras, com a redução das situações de extrema
pobreza e o acesso a indicadores com um mínimo de
dignidade. A caminhada é longa pela frente, mas os
avanços são de fato avanços sólidos e têm que ser
considerados sempre.
Esse estudo sobre os 45 anos do Ipea abordando trinta áreas de políticas públicas, interpretando
números, a evolução histórica, os resultados e reconhecendo os acertos é um estudo que há de ser lido
por todos os Senadores e não tenho dúvida de que
teremos um profícuo debate posteriormente à consideração desses dados.
O outro item a que eu queria me reportar diz respeito ao número de empregos criados em 2009. Nós
estamos falando de 680.034 empregos com carteira
assinada, segundo dados do Caged (Cadastro Geral
de Empregados e Desempregados no Brasil). É um
setor do Ministério do Trabalho e Emprego do Brasil
que funciona e analisa exatamente os fatores que têm
permitido a reconsideração de oportunidades de trabalho para os cidadãos brasileiros.
Nós tivemos, Sr. Presidente, dados muito importantes. A redução de impostos, mesmo que transitória,
para o setor da construção civil foi o fator mais relevante.
O setor de serviços foi fortemente vinculado também
ao aumento de oportunidades no mês de agosto e durante todo o período deste ano. Estamos falando de
um ano de crise econômica e, mesmo assim, temos
a esperança de falar em 680.034 empregos, além de
um número de trabalhadores no Brasil que supera a
casa de milhões. Nós estamos falando de 32.673.336
empregados em nosso País vinculados à atividade celetista, com carteira assinada, e os estatutários, que
são os nossos servidores públicos.
Outro dado importante, além do dado da construção civil e dos setores de serviço no Brasil, é o da
indústria de transformação, que gerou emprego para
atividades, especialmente na área de indústria de produtos alimentícios, na indústria têxtil, na indústria de
calçados, nas indústrias de metalurgia. As indústrias
químicas e as indústrias de papel e papelão revelaram
índices recordes de saldo no período.
Então, são dois fatores muito importantes. É muito
satisfatório podermos ter esperança no ano em que o
mundo inteiro ainda está mergulhado numa das mais
graves crises de todos os tempos. O Brasil, por não
ter sido obediente às regras ortodoxas da macroeconomia, dos grandes economistas, mas por ter dito sim
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ao crédito, ter dito sim aos investimentos públicos, tendo monitorado o maior programa de obras públicas do
mundo que é o nosso PAC, ter ampliado melhorias e
rendas para os trabalhadores através do salário-mínimo,
de programas sociais, criou uma ruptura com instrumentos tradicionais da economia que talvez tivessem
nos permitido ﬁcar ainda em situações de amarras e
situações desfavoráveis em termos de indicadores de
emprego e oportunidade.
Vale ressaltar que essa crise explodiu a partir do
dia 15 de setembro de 2008 com a quebra do Banco
Lehman Brothers. Nós temos, desde então, um mundo mergulhado em diﬁculdades, em agonias, asﬁxiado
pelos indicadores.
Se ﬁzermos um retrospecto histórico, segundo o
próprio Ipea, nos anos de 82/83, a chamada crise do
endividamento externo, vamos veriﬁcar que 7 milhões
de pessoas ﬁcaram mais pobres na geração daquela
crise. Na crise de 88/89, a crise do dragão inﬂacionário
que vivíamos, 3,8 milhões pessoas estavam na linha
de pobreza. Na crise de 98/99, a chamada crise cambial no Brasil, 1,9 milhão pessoas ﬁcaram mais pobres.
E, agora, de outubro de 2008 até março de 2009, no
auge da crise, o Brasil reduziu a pobreza extrema em
385 mil pessoas e, com a coragem do Governo em
investir, 1,5 milhão de brasileiros foram incluídos nos
programas sociais.
São dados relevantes que têm de ser compartilhados pelo Senado Federal. Eles aumentam a nossa
responsabilidade na hora de votar a lei orçamentária
anual, na hora de votarmos as regras para o OrçamentoGeral da União e o Orçamento propriamente dito nesta
Casa. O Senado não pode abrir mão...
Vejo a timidez da reforma política votada agora,
por razões circunstanciais, olhando apenas para a próxima eleição. Poderíamos ter esta Casa deﬁnida como
a Casa do pacto federativo, a Casa da luta pelo equilíbrio do desenvolvimento regional, a Casa vinculada
como Casa revisora e a Casa voltada para analisar e
estudar em profundidade os acordos internacionais, os
maiores desaﬁos da sociedade brasileira. Infelizmente,
estamos no meio de votações e agendas circunstanciais, olhando para a próxima eleição.
Esses dados reﬂetem uma política de Estado
correta, que, associada a políticas estruturantes, nos
permitirá pensar um Brasil de maneira mais otimista
e mais segura em direção ao futuro.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Senador Tião Viana, o seu conceito é tão grande
na Medicina aqui que eu pensava que V. Exª era professor aqui
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O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC) – Lá no
Acre.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – E
esse reconhecimento eu vi em São Paulo. O nome de
V. Exª galgou um respeito no Brasil todo em doenças
infectocontagiosas, um País que tem tradição em tratar
doenças que ameaçam a saúde pública.
Então... Líder, tem algum aqui inscrito? Tem, Alvaro Dias e Expedito Júnior. (Pausa.)
Não estão. Então, nós voltamos para os oradores inscritos: Arthur Virgílio, Geraldo Mesquita Júnior.
Geraldo Mesquita Júnior cedeu para ele ou deixa o
seguinte?
O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB
– AC. Fora do microfone.) – Pode deixar.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Então, ele cedeu, e o próximo da lista é o Professor
Cristovam Buarque.
Então, Augusto Botelho, por permuta com Geraldo Mesquita Júnior. Augusto Botelho é médico e
representa Roraima, pelo Partido dos Trabalhadores.
Está como orador inscrito.
O SR. AUGUSTO BOTELHO (Bloco/PT – RR.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente Mão Santa, Srªs e Srs. Senadores, na
segunda-feira próxima passada, o Presidente Lula visitou Roraima pela primeira vez desde o início de seu
Governo. Foi um evento importante que contribuiu para
elevar a autoestima do povo roraimense e representou
bem o momento de retomada do crescimento de Roraima. Roraima, agora, está com grande chance de se
desenvolver, porque, ﬁnalmente, vão ser regularizadas
as propriedades de terra no meu Estado.
Uma das coisas boas que aconteceram lá, neste ano, foi uma medida provisória do Presidente Lula
que repassou as terras para o Estado. Claro que as
terras estão sendo repassadas paulatinamente. Na
primeira etapa, foram repassadas duas glebas de terra, somando 2,2 milhões de hectares. E, agora, com
a visita dele, foi repassado mais um pedaço, de 1,3
milhão de hectares.
O Estado, junto com o Incra, vai titular as terras
de pessoas que já as ocupam há muito tempo. Tem o
exemplo do Sr. Genu Melo, que chegou a essa terra dele
há 80 anos, quando tinha 8 anos de idade – veio com
o pai dele do Nordeste –, no Taiano. Ele é de uma das
famílias pioneiras do Taiano. O Taiano e o Cantá foram
as duas primeiras colônias agrícolas do meu Estado
de Roraima. O Sr. Genu recebeu seu título de propriedade, um título acima de mil hectares. Ele tinha já uma
CPCV de 1.500 hectares – uma promessa de compra
e venda de 1.500 hectares –, mas, na hora de fazer
o georeferenciamento, passou para 1.700 hectares, e
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ele recebeu os 1.700 hectares dele. Claro que ele vai
ter que pagar ao Estado em várias parcelas, por dez
anos, para ﬁnalmente deﬁnir a propriedade!
Durante o evento lá em Roraima, o Presidente
Lula assinou vários documentos, vários acordos, mas
uma das coisas principais foi o repasse de quase
R$100 milhões, completando agora R$509 milhões investidos em saneamento básico no meu Estado. Com
esse último repasse, nós brevemente teremos 100%
das casas das famílias de Boa Vista recebendo água
encanada, tratada, de boa qualidade da companhia de
água e esgoto. Na parte de esgotamento sanitário, nós
vamos chegar perto de 95% das residências servidas
por esgoto sanitário e com tratamento adequado aos
dejetos nas lagoas de decantação de Roraima.
O Prefeito de Boa Vista assinou também um
convênio para a construção de duas mil casas populares, dentro do Programa Minha Casa, Minha Vida, e
o Presidente Lula disse que gostaria de estar lá com
o Iradilson Sampaio no momento de inaugurar essas
obras que ele vai realizar, bem como do saneamento
básico da cidade.
O Governador do Estado, Anchieta Júnior, assinou
também o primeiro contrato de um projeto habitacional
gerido pelo governo estadual.
Outro ato ﬁrmado durante a visita a Roraima foi
um protocolo de preservação do meio ambiente e geração de renda, com a viabilização do biocombustível
por meio do inajá, a ser explorado na região de Mucajaí. Inajá é uma palmeira parecida com o dendê, e o
fruto também é parecido com o dendê. Nessa área de
ﬂoresta de transição lá em Roraima, quando se muda
do lavrado para a ﬂoresta, ela é considerada como
uma praga, porque nasce em todos os cantos lá em
Roraima. Em 2007, eu entrei em contato com os pesquisadores da Embrapa para vermos a possibilidade
de utilizar aquela árvore na produção do biodiesel.
Coloquei R$207.000,00 na Embrapa, naquela época,
para pesquisar juntamente com uns cultivares de cana
para o meu Estado. Foi feita a pesquisa e inclusive foi
elaborada uma tese de doutorado a respeito do aproveitamento e fornecimento de óleo combustível pelo
inajá. E, agora, com a ida do Lula lá, a Petrobras fez
um convênio com a Prefeitura de Mucajaí para instalar uma usina para a produção de biodiesel a partir
do óleo do inajá. É uma perspectiva a mais, porque o
inajá é considerado uma praga, nasce em todo canto
lá. Se conseguirmos fazer isso... Certamente a Embrapa vai desenvolver outros cultivares e melhorar
sua qualidade se ele for viável economicamente para
produzir biodiesel.
Também foram entregues títulos de terra para
agricultores familiares. O Sr. Raimundo Rodrigues de
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Souza e o Sr. Manoel Andrade receberam títulos que já
estavam esperando há mais de dez anos. O presidente
do Incra participou também do evento e disse que a
União tem como grande prioridade o ordenamento do
território de Roraima e que, para as duas glebas que
foram repassadas na segunda-feira, de 1,3 milhão de
hectares, foram beneﬁciadas dez mil famílias. Ele frisou que mais quatro glebas devem ser repassadas e
que 335 títulos deﬁnitivos já estão prontos para serem
entregues aos seus proprietários lá no Estado.
Além disso, Sr. Presidente Mão Santa, o Governo
Federal vai ﬁcar responsável pela construção de estradas e pela regularização fundiária dos assentamentos
em Roraima. Em Roraima, nós temos 66 assentamentos, com mais ou menos vinte mil famílias e 1,8 milhão
de hectares. O grande desaﬁo agora, Sr. Presidente
Mão Santa, é produzir e escoar alimentos e garantir
renda para o desenvolvimento do meu Estado, dentro
da legalidade.
Srªs e Srs. Senadores, também foi ﬁrmado um
convênio entre o Ministério das Cidades e o governo
estadual, visando à implementação do projeto de regularização fundiária urbana. As pessoas que vivem
nas cidades não têm o título de propriedade da terra da casa onde moram. Realmente, é uma falta de
respeito para com as pessoas. Seis mil setecentos e
cinquenta e cinco títulos em vários Municípios de Roraima serão expedidos agora, com esse protocolo de
cooperação entre os órgãos do Governo Federal e os
Estados e Municípios, ﬁrmado por ocasião da ida do
Presidente Lula.
O ato de assinaturas foi encerrado com o anúncio
de ações de apoio a projetos municipais, implementação
de obras e serviços relativos a saneamento básico e
esgotos em Boa Vista e, por ﬁm, a assinatura da ordem
de serviço para a construção do porto de Caracaraí,
que é uma cidade que se situa abaixo da cachoeira
do Bem-Querer, localizada no rio Branco, e é onde os
barcos que vêm de Manaus conseguem chegar por um
maior período de tempo no ano. Apesar disso, não há
lá um porto estruturado, bem feito, e o Presidente Lula
foi lá autorizar a construção desse porto.
Na comitiva do Presidente estavam o Ministro Celso Amorim, o Ministro Alfredo Nascimento, o Ministro
da Justiça e a Chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff,
que na oportunidade aﬁrmou que o Governo Federal
tem insistido em estruturar os Estados mais pobres do
Brasil; está investindo na estrutura dos Estados menos
favorecidos, por meio do PAC.
A Ministra Dilma, nós sabemos, é quem comanda o PAC em nível nacional, e ela falou nestes termos:
“Este é um instrumento para melhorar essa realidade de
injustiça com a gente trabalhadora e empreendedora de
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Roraima. O Brasil começa aqui e termina aqui” – disse
ela, referindo-se às estradas vicinais que devem ser
recuperadas com recursos oriundos desse projeto.
Sr. Presidente Mão Santa, acredito que a ação
mais importante do Presidente Lula em Roraima foi
o anúncio referente ao asfaltamento da estrada que
liga as cidades de Lethem, na fronteira com o Brasil,
e Linden, ambas na Guiana, localizadas à margem do
oceano Atlântico, e que pode vir a ser um corredor de
exportação de Roraima e do Amazonas para os mercados do Caribe e da Europa.
Durante o ato de inauguração da ponte internacional sobre o rio Tacutu, que liga Roraima à Guiana,
foi anunciada, em comunicado oﬁcial dos dois países,
a pavimentação da estrada que vai ligar o Brasil ao
Caribe. Lula aﬁrmou que até o ﬁnal deste mês uma
missão técnica do Governo Federal vai seguir para
Georgetown, capital guianense, onde dará início aos
estudos de avaliação das condições de ﬁnanciamento da obra.
Falando de improviso, o Presidente anunciou também que o Presidente da Guiana, Bharrat Jagdeo, tem
como prioridade para seu governo a construção de uma
hidrelétrica com capacidade de 800 megawatts. Além
disso, o Presidente garantiu que o Ministro Edison Lobão, que estava também na comitiva acompanhado de
um grupo de técnicos do Ministério de Minas e Energia e de técnicos do BNDES, irá à Guiana no dia 2 de
outubro para chegar a um entendimento com o país
vizinho a respeito da estruturação desse projeto.
Sr. Presidente Mão Santa, o Presidente Lula frisou que a energia elétrica é vital para o prosseguimento de todo o projeto de desenvolvimento fronteiriço e
reaﬁrmou que a obra da hidrelétrica de Turtubra, da
Guiana, deve ser ﬁnanciada por empresas brasileiras,
pois a geração dessa energia poderá atender Roraima,
fazendo a conexão entre os dois países, reduzindo o
desequilíbrio comercial entre as regiões e fornecendo
energia também para o Amazonas, para Manaus, que
tem um grande déﬁcit de energia.
A ida de Lula a Roraima, Sr. Presidente, foi ótima
para mostrar que o Governo Federal está empenhado
em ajudar a solucionar os problemas que enfrentamos.
É normal, lá em Boa Vista, os políticos se apossarem
de todos os projetos e ninguém fazer referência ao fato
de que o Presidente Lula está ajudando e enviando
recursos para o nosso Estado. Creio que, depois de
Lula visitar meu Estado e vivenciar, mais uma vez, as
diﬁculdades com que lidamos, olhará com outros olhos
para o povo de Roraima e priorizará as demandas que
trago do meu estado para o Senado Federal.
Espero que meu Estado, agora, já esteja entrando em um novo degrau de desenvolvimento. Com a
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regularização fundiária, muitas empresas irão para lá
para produzir alimentos, produzir cana. A Venezuela
importa 70% de seus alimentos; e nós, de Roraima,
podemos muito bem participar desse mercado. São 25
milhões de habitantes na Venezuela, Sr. Presidente,
que importam 70% do que comem da Bolívia e dos
países da América Latina.
Muito obrigado pela oportunidade.
Era isso o que eu tinha a dizer a respeito dessa
ida do Presidente Lula a Roraima.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Convidamos agora um Líder para falar, o Senador
Alvaro Dias, do PSDB.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Pela Liderança. Sem revisão do orador. ) – Sr. Presidente, Srs.
Senadores, ontem à noite, já quase na madrugada, a
Câmara dos Deputados concluiu o processo de votação da minirreforma eleitoral, e o fez rejeitando 60 das
64 emendas aprovadas pelo Senado. É evidente que
passa para a opinião pública a idéia do desencontro.
O que ocorreria entre Câmara e Senado a ponto
de rejeitarem, de uma só vez, 60 emendas aprovadas
no Senado Federal? Seriam elas inconvenientes, injurídicas, atentatórias ao bom senso? O que justiﬁcaria
essa rejeição em massa?
É evidente que ﬁca mal para o Congresso Nacional a impressão de que há revanchismo entre Câmara
e Senado, Senador Geraldo Mesquita Júnior. Nós estamos acostumados a ver os projetos aprovados no
Senado tramitando lentamente na Câmara dos Deputados; alguns deles dormem nas gavetas por muitos
anos, outros são preteridos.
A reforma política mesmo: o Senado, há vários
anos, aprovou pontos essenciais para o novo modelo
político no País, inclusive o ﬁnanciamento público das
campanhas eleitorais. A Câmara ignorou aquilo que o
Senado ofereceu como proposta de mudança e iniciou
um procedimento novo, apresentou novos projetos,
constituiu comissão, designou relator e no momento em
que esta Casa deveria apreciar a proposta de reforma
política, a Câmara retirou e jogou para as calendas.
Não se sabe quando se pretende iniciar o processo de discussão da reforma política na Câmara dos
Deputados. O que se sabe é que o Presidente da República não teve interesse por ela e o Partido do Governo
contribuiu para que ﬁcasse num plano secundário e
não tivesse continuidade a sua tramitação.
O Senado, ainda no dia de ontem, na Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania, determinou a
constituição de uma nova comissão para debater reforma política, designando, como Relatores, o Senador
Marco Maciel, o Senador Tasso Jereissati e o Senador
Romero Jucá, ou seja, três Relatores.
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É evidente que quando se constitui uma comissão
há suspeição de que nada ocorrerá em curto prazo.
Já tivemos várias comissões constituídas no Senado mesmo para debater reforma política. Lembro-me
bem de que o que aprovamos aqui há alguns anos,
assim o ﬁzemos como consequência dos debates em
comissão cujo Relator tinha sido o Senador Sérgio
Machado. Portanto, comissões já tivemos, debates
já tivemos, propostas tramitaram, e não chegamos à
deﬁnição de um modelo político novo e renovado para
o País, porque o que está aí é superado, retrógrado,
condenado insistentemente nas campanhas eleitorais, pelo número, inclusive, de abstenções e de votos
brancos e nulos, mesmo sendo o voto obrigatório, e
condenado em qualquer pesquisa de opinião pública
que se faça, responsável inclusive pelo afastamento
de pessoas talentosas que poderiam oferecer inestimável contribuição à atividade pública no nosso País.
É um modelo político desencorajador, que estabelece uma competição desigual em função do abuso do
poder econômico e das práticas que se consolidam
com o tempo, que são contrárias às aspirações da
sociedade brasileira.
Eu tenho impressão, Senador Cristovam Buarque,
que somente um Presidente eleito com apoio popular retratado nas urnas, em início de mandato, desde
que seja mudancista, moderno, progressista, poderá
liderar esse processo e possibilitar a instituição de um
novo modelo político para o Brasil, porque, no regime
presidencialista forte como o nosso, o Presidente da
República acaba sendo o grande líder do processo
legislativo. Cabe a ele comandar e exatamente é ele
sempre que impõe a pauta dos trabalhos do Poder
Legislativo.
Tem sido assim; não há como negar que tem sido
assim. Portanto, aproveito o ensejo para estimular o
debate durante essa campanha eleitoral. Que os candidatos assumam esse compromisso – e me dirigi ao
Senador Cristovam Buarque porque já foi candidato,
pode ser outra vez candidato à Presidência da República e pode motivar esse debate no rádio e na televisão –, pois certamente esse é um debate importante.
E muitos haverão de dizer: reforma política interessa
aos políticos. Se interessasse tanto aos políticos, já
teria acontecido. Reforma política deve interessar, isto
sim, em primeiro lugar, à população brasileira.
É claro que a reforma política é a matriz das demais reformas. Antes ela, depois as outras. Se tivéssemos realizado a reforma política no Brasil há dez
anos, certamente as reformas que decorreram nesse
período teriam alcançado um resultado muito mais positivo, teriam sido muito mais eﬁcientes, poderiam ter
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sido muito mais transformadoras, reformas que não se
constituíram em reformadoras, na verdade.
Concedo o aparte ao Senador Cristovam Buarque.
O Sr. Cristovam Buarque (PDT – DF) – Senador Alvaro Dias, primeiro estou totalmente de acordo
que foram reformas tímidas, insuﬁcientes e que não
vão trazer grandes mudanças para o processo eleitoral, ainda menos para o funcionamento geral da
política. Esta Casa mesmo precisa mudar completamente a maneira como trabalhamos; tem projeto de
V. Exª, inclusive, bastante avançado no que se refere
ao Senado Federal. Então, estou de acordo. E estou
de acordo também que se o meu Partido quiser que
eu seja candidato à Presidência de novo, eu vou levar
esta proposta, como levei na outra; apesar de ter ﬁcado conhecido – e eu até gosto – como candidato de
uma nota só, eu tinha proposta para a reforma política
no livro que escrevi, chamado Como Fazer. Agora, o
ponto em que eu não sou tão otimista como V. Exª é
que eu acho que a situação está tão ruim que nem
um Presidente recém-eleito, com a força que tem, vai
conseguir fazer essa reforma. Acho que V. Exª tem razão, um Presidente no começo tem muito mais chance
do que um Presidente no ﬁnal. Mas cada vez mais eu
creio que essa reforma terá que ser feita por uma espécie de uma mini-Constituinte, um grupo eleito com
essa ﬁnalidade e um grupo que não será – nenhum
deles – candidato na eleição seguinte. À medida em
que deixam para nós, já candidatos cada um de nós,
na próxima eleição, fazer a reforma, não tem quem
consiga ser 100% neutro, sem deixar de perceber, de
analisar, de considerar o impacto que essa reforma
terá na própria eleição. Eu tenho a impressão de que
a gente precisava criar um grupo que se dedicasse a
fazer a reforma com a condição de não ser reeleito.
Podia ser até, Senador Geraldo Mesquita Júnior, um
grupo daqui mesmo. São 513 Deputados, e somos 81
Senadores; ou seja, quase 600 líderes nacionais. Vamos
ver desses 600 quem é que tem vontade de assumir
e fazer uma reforma política sem colocar o interesse
próprio em jogo. Vamos supor que 50 pessoas escolhidas aqui abram mão da própria eleição – agora não dá
mais tempo, estou falando a partir de 2011 – e aceitem
fazer a reforma sem serem candidatos depois. Não é
possível que não se consiga esse número. Aí não seria preciso fazer uma eleição especial para isso. Além
disso, poderia até esse documento, se 50 pessoas não
for um número suﬁciente, ser submetido a um plebiscito
e até poderia ser um plebiscito item por item, em que
as pessoas votassem “sim” e “não”, onde quem vota
“não” continua como é e quem vota “sim” leva adiante
uma reforma. Eu creio que um Presidente no começo
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pode trazer a ideia dessa convocação. Mas a defesa de
uma reforma pelo Congresso já candidato na eleição
seguinte, eu temo, não vai trazer as grandes reformas,
como V. Exª mesmo disse, que a gente precisa. E algumas V. Exª propôs e estão por aí. Há quantos anos
V. Exª propôs algumas mudanças?
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Desde
1999.
O Sr. Cristovam Buarque (PDT – DF) – Inclusive
redução no número de Senadores, não é isso?
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Exato.
O Sr. Cristovam Buarque (PDT – DF) – Desde 1999. Ou seja, podemos fazer uma festa de dez
anos.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Exato.
O Sr. Cristovam Buarque (PDT – DF) – Se é que
já não completou dez anos. Eu acho ótimo que tenham
essas propostas. Eu já coloquei algumas, mas não sou
otimista a ponto de considerar que vamos conseguir.
Por exemplo, é muito difícil a gente conseguir aprovar a
redução no número de Senadores, que é uma proposta
sua. Eu simplesmente levantei a ideia, nem propus – e
a quantidade de críticas que eu tenho recebido –, de
que os vereadores em cidades com menos de dez mil
habitantes não receberiam salário. Ou seja, seria um
trabalho voluntário, como é do Rotary, do Lions.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Quando
eu fui Vereador não recebia.
O Sr. Cristovam Buarque (PDT – DF) – Na época não tinha.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Não.
O Sr. Cristovam Buarque (PDT – DF) – E de
uma cidade grande.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – De uma
cidade grande.
O Sr. Cristovam Buarque (PDT – DF) – Eu até
não diria das grandes, porque aí exige uma dedicação.
Mas numa cidade pequena, você pode continuar sendo
médico e vereador. Pode continuar sendo um lavrador
da terra e vereador. Isso porque se reúne uma vez
por semana. Essa proposta jamais passaria por nós,
aqui, porque a gente sabe que propondo essa ideia
perdemos o apoio de todos os vereadores do nosso
Estado. E não só das cidades de menos de dez mil,
mas também os das cidades de mais de dez mil, que
começam pensar: começa por dez mil, depois vai ser
20, depois vai ser 50. Então, tem que ser uma espécie
de “Constituinte” especíﬁca. Não estou querendo mudar
a nossa Carta Magna, mas seria especíﬁca: o que tem
que mudar no processo eleitoral e no comportamento
dos políticos no Brasil.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – O Senador
Cristovam ainda corre o risco de ser acusado de ter
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oferecido essa ideia da remuneração dos Vereadores
porque em Brasília não temos Vereadores. Então, ainda podem até acusá-lo disso. Mas, na verdade, nós
reconhecemos as suas boas intenções em trazer propostas desta natureza.
Eu preﬁro reduzir o número de Parlamentares.
São as propostas que venho apresentando desde
1999, para que possamos ter um Legislativo organizado, restabelecendo o equilíbrio da representação popular, porque hoje há um desequilíbrio ﬂagrante, que
teve origem com o pacote de abril de 77, no período
autoritário, quando o Governo, para fazer prevalecer
seus interesses e fortalecer a Arena, o partido que
dava sustentação política ao sistema, adotou critérios
de que, onde existisse maior adesão popular ao partido do Governo, o número de representantes fosse
superior. E nós ﬁcamos com essa distorção. Depois,
tivemos a criação de novas unidades da Federação,
surgindo novas bancadas, sem redução das bancadas anteriores.
Lembro sempre que foi a única vez que o Presidente Ulysses Guimarães deixou a Presidência da
Constituinte, em 1988, e foi à tribuna para defender
esta proposta de se restabelecer o equilíbrio da representação popular. Na Câmara dos Deputados, os
representantes devem ser em número compatível com
o número de habitantes de cada unidade da Federação. Nós temos hoje Estados com mais representantes do que outros.
Há um número que chega a ser chocante: um
Parlamentar representa 50 mil habitantes, enquanto,
em outro Estado, 600 mil habitantes. Portanto, o desequilíbrio é brutal.
Enﬁm, essas são propostas que tramitam. A redução do número de Senadores. Eu sei que isso é polêmico, é desgastante, é complexo defender. Cortar na
própria carne é dolorido, mas eu entendo ser imprescindível. E sei que certamente isso não se aprovará
aqui, a menos que se adote, como sugere o Senador
Cristovam Buarque, outro modelo para a deliberação
de matérias dessa natureza. E eu imagino que um
Presidente com liderança popular recém-eleito possa,
sim, conduzir esse processo para promover profundas
reformas.
O meu raciocínio é o seguinte: de que adiantam
milhares de Parlamentares distribuídos em todas as
unidades da Federação se estão desgastados, desmoralizados, desacreditados? Melhor reduzir, qualiﬁcar,
valorizar, acreditar e buscar respeito.
Eu sei que isso desgasta, mas nós temos que
encarar de frente essa questão. Este é um debate necessário: discutir quantos devemos ser e, sobretudo,
como devemos constituir o Poder Legislativo, organi-
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zando-o, tornando-o mais enxuto, mais econômico,
mais ágil, mais eﬁciente, mais acreditado e respeitado
pela população do País.
Na Comissão de Justiça, deliberou-se que esse
tema vai ser debatido na Comissão agora constituída
para sugerir uma proposta de reforma política – mais
uma. Quantas já foram sugeridas? Não sei. Várias,
certamente. Aqui no Senado, na Câmara dos Deputados. Não há como aﬁrmar que, não havendo consenso, não se faz reforma. Consenso é difícil, certamente
não chegaremos a consenso. Precisamos deliberar
democraticamente, mas deliberar e concluir – concluir
esse processo desgastante, que é, sim, razão também
do descrédito que campeia em relação às instituições
públicas, de um modo geral, aos partidos políticos e,
sobretudo, aos políticos no Brasil.
Portanto, Sr. Presidente, eu queria trazer essas
reﬂexões à tribuna exatamente quando nós estamos
esperando o Presidente da República apenas sancionar
esse projeto de minirreforma eleitoral, que não pode,
em hipótese alguma, ser colocado como substituto da
reforma política. Ao contrário, estamos devendo a reforma política e temos que assumir compromissos, no
ano eleitoral, de que trabalharemos para realizá-la.
De resto, Sr. Presidente, apenas para concluir,
agradecendo a V. Exª, quero dizer que hoje o Presidente da República está no Paraná. Lá está para a
posse de um Procurador da Justiça do Trabalho. É até
um fato curioso o Presidente da República se deslocar
apenas para a posse de um Procurador da Justiça do
Trabalho. Lá está de mãos vazias: não inaugura e não
anuncia. Não anuncia nem mesmo aos agricultores que
o Governo está tomando providências, porque o Paraná foi vítima, neste ano, de quatro momentos difíceis:
primeiro, chuva em excesso, com prejuízos enormes;
depois, frio em excesso, com geada, e mais prejuízos;
depois, seca inclemente, com mais prejuízos; e agora,
mais chuvas, muitas chuvas, com prejuízos irreversíveis, fazendo com que os agricultores reivindiquem
uma ação do Governo Federal no que diz respeito ao
pagamento do Proagro e do seguro agrícola, de forma emergencial.
De outro lado, os Prefeitos reclamam perdas de
R$270 milhões. Ontem, o Presidente assinou uma
mensagem de R$1 bilhão, recursos que devem ser
transferidos aos Municípios brasileiros, e não o fez por
medida provisória. Ou seja, o Presidente adota medida provisória, alegando urgência, quando o assunto
é de seu interesse imediato. Por se tratar de assunto
de interesse dos Prefeitos brasileiros, das administrações municipais, o Presidente não tem tanta pressa. A
burocracia vai fazer com que esses recursos cheguem
aos cofres municipais muito tarde. Eles, os Prefeitos,
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estão absolutamente desesperados diante das enormes diﬁculdades.
O Paraná reclama também os recursos decorrentes da Lei Kandir. São mais de 430 milhões devidos
ao Estado do Paraná, e a União não paga. O calote é
recorrente. O Governo deveria tomar providências já,
porque vamos votar, brevemente, o Orçamento do próximo ano, e esses recursos devem estar previstos no
Orçamento para que possam ser liberados. Ou seja, o
Presidente está no Paraná de mãos vazias; não inaugura nada, mas deve muito.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Após brilhante e contundente pronunciamento do Senador Alvaro Dias, que aqui falou em nome da liderança
do maior partido da oposição, o PSDB, convidamos,
para usar da palavra, o Senador Cristovam Buarque,
que foi instigado, pelo Senador Alvaro Dias, a se candidatar, novamente, à Presidência da República.
O Senador Cristovam Buarque, no momento, é
do PDT e preside, com muita eﬁciência, a Comissão
de Direitos Humanos desta Casa.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, falando em Comissão de Direitos Humanos, embora não fosse esse o propósito especíﬁco
de minha fala, quero dizer que, hoje, a Comissão de
Direitos Humanos fez uma reunião, uma audiência pública, por sugestão de estudantes do Distrito Federal
e da OAB, para analisarmos o fato de que, até hoje,
pelo menos – parece que amanhã isso mudará –, as
visitas ao Senado estavam diﬁcultadas. Houve uma
consideração de que isso feria os direitos humanos
da população e dos eleitores, aﬁnal, esta é a Casa do
Povo. Não permitir que estudantes entrem aqui, independentemente de se vão ou não fazer críticas a nós,
Senadores, proibir a entra de estudantes, de jovens,
de militantes seria um absurdo. Da mesma maneira,
não proibimos entrada de lobistas, aqui, para defenderem seus interesses.
Então, houve uma audiência, com a presença da
OAB e de representantes desses jovens estudantes, inclusive que foram presos aqui faz aproximadamente um
mês, durante uma manifestação, para discutirmos esse
assunto na ótica dos direitos humanos. E a conclusão
é que, de fato, não se pode admitir que uma Casa de
representantes do povo esteja fechada ao povo.
Obviamente, essa Casa tem de se proteger. Não
pode aceitar que entre qualquer pessoa, aqui, armada, não só de facas e revólveres, mas até mesmo de
um pedaço de pau que seja. Não podemos deixar que
entre aqui. Mas se entra desarmada, mesmo que na
sua camisa tenha escrito mensagens contra qualquer
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um de nós, Senadores, desde que essas mensagens
não sejam pornográﬁcas, não sejam ofensivas, mas
sejam apenas limitadas ao mundo da política, nós não
podemos proibir que entre. Então, isso, Sr. Presidente, foi o que ﬁzemos, hoje, na Comissão de Direitos
Humanos.
Mas eu venho aqui para dizer que, nesse período
todo do Governo Lula, eu tenho tido, todos os anos,
um cuidado: no começo do ano, eu faço uma carta ao
Presidente sugerindo que ele aproveite a volta às aulas para fazer um discurso em cadeia nacional. Nós
assistimos a discursos em cadeia nacional, de qualquer Ministro, sobre a economia, até sobre a Copa do
Mundo ser no Brasil, sobre todos os assuntos, mas
nunca tivemos um discurso em cadeia nacional, do
Presidente da República, dizendo às crianças, aos
pais, aos professores, a importância de, todos os anos,
voltar-se às aulas.
Na primeira vez em que eu levei essa sugestão, eu
era Ministro da Educação. Cheguei a discutir o assunto
com o Ministro da Comunicação Social no momento,
que era o Ministro Gushiken, e o que ouvi foi que esse
não era um assunto que merecia cadeia nacional.
Pois bem, na semana passada... Não conseguimos no Brasil, mas, no dia 15 de setembro, um Presidente da República fez isso que eu sugiro aqui. O
Presidente Obama fez um discurso, e escolheu uma
escola para fazer o discurso, mas um discurso em cadeia nacional, em que ele levantava a importância que
tem, para qualquer criança e para o futuro do país, esse
dia mágico – que, anualmente, temos em todos os países decentes do mundo – da volta às aulas.
Eu queria ler alguns trechos do discurso dele,
porque se aplicaria perfeitamente à voz do Presidente
Lula. Ele começa dizendo:
Sei que para muitos de vocês hoje é o
primeiro dia de aulas, e para os que entraram
para o jardim infantil, para a escola primária
ou secundária, é o primeiro dia numa nova
escola, por isso é compreensível que estejam
um pouco nervosos.
Começou levando para essas crianças
uma preocupação: a do nervosismo, da tensão,
dos pequenos ﬁcarem longe de seus pais, da
sua casa, dos de idade intermediária estarem
ao redor de novos amigos e não dos amigos
tradicionais.
Continua ele:
Também deve haver alguns alunos mais
velhos, contentes por saberem que já só lhes
falta um ano. Mas, estejam em que ano estiverem, muitos devem ter pena por as férias de
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verão terem acabado e já não poderem ﬁcar
até mais tarde na cama.
Começa com uma mensagem bem dirigida, bem
pessoal, a essas crianças e a esses jovens e diz:
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as melhores escolas do mundo são capazes
do que quer que seja se vocês [ele se dirige
às crianças] não assumirem as suas responsabilidades.

Também conheço essa sensação [é o
que diz o Presidente Obama]. Quando era
criança, a minha família viveu alguns anos na
Indonésia, e a minha mãe não tinha dinheiro
para me mandar para a escola onde andavam
os outros meninos americanos. Foi por isso
que decidiu dar-me, ela própria, umas lições
extras, de segunda a sexta-feira, às 4h30 da
manhã.

Ele falou que ia falar de um assunto importante e,
agora, falou do assunto importante: que essas crianças
têm de ter responsabilidades. E diz:

Assim começou o atual Presidente da República
dos Estados Unidos seus estudos. Ele estudava de 4h30
até a hora em que sua mãe saía para o trabalho.
“A ideia de me levantar àquela hora não me agradava. Adormeci muitas vezes sentado à mesa da cozinha. Mas, quando eu me queixava à minha mãe,
respondia-me: “Olha que isto para mim também não
é pera doce, meu malandro...”
Vejam bem o que ela disse: “Olha que, para mim,
isso também não é fácil!”. Diz ainda Obama: “Tenho
consciência de que alguns de vocês ainda estão a
adaptar-se ao regresso às aulas, mas hoje estou aqui
porque tenho um assunto importante a discutir convosco”. Vejam o Presidente da República dizendo às
crianças que tem um assunto importante a discutir
com elas. Que respeito às crianças é o Presidente
dizer que tem um assunto importante para falar com
elas! E continua:

É a fala de um líder para as crianças do seu país,
para as 150 milhões de crianças em idade escolar
que devem existir nos Estados Unidos. É a fala dele,
dizendo da responsabilidade, mas dizendo também
que, se as crianças não ﬁzerem isso, elas não terão
futuro.Continua o Presidente Obama:

Quero falar convosco de sua educação
e daquilo que se espera de vocês neste novo
ano escolar.
Já ﬁz muitos discursos sobre educação
e falei muito de responsabilidade. Falei da responsabilidade dos seus professores em lhes
motivarem, de vos fazerem ter vontade de
aprender. Falei da responsabilidade dos seus
pais de lhes manterem no bom caminho, de
se assegurarem de que vocês fazem os trabalhos de casa e não passam o dia à frente da
televisão ou a jogar com a Xbox [o que, para
nós, deve ser um videogame ou qualquer outro tipo de jogo]. Falei da responsabilidade do
seu governo de estabelecer padrões elevados, de apoiar os professores e os diretores
das escolas e de melhorar as que não estão
a funcionar bem e onde os alunos não têm as
oportunidades que merecem.
No entanto, a verdade é que nem os
professores e os pais mais dedicados, nem

Se vocês [crianças] não forem às aulas,
não prestarem atenção a esses professores,
aos seus avós e aos outros adultos e não
trabalharem duramente [nas escolas, estudando], como terão de fazer se quiserem ser
bem sucedidos.

E hoje é nesse assunto que quero concentrar-me: na responsabilidade de cada um
de vocês pela sua própria educação [a responsabilidade de cada um de vocês, meninos e
meninas, com a educação de vocês].
Todos vocês são bons em alguma coisa. Não há
nenhum que não tenha alguma coisa a dar. E é a vocês que cabe descobrir do que se trata.
É o que sabe tocar um instrumento? É o que
sabe cantar? É o que sabe pintar? É o que sabe Matemática? É o que sabe bem seu idioma? É o que tem
ouvido para idiomas estrangeiros? É aquele que gosta
de Biologia? É o que gosta de jogar, como proﬁssional, algum esporte? A vocês, cabe descobrir do que se
trata. Diz: “É essa oportunidade que a educação lhes
proporciona”. Aqui, o Presidente vira um professor. A
educação moderna não está aí apenas para ensinar;
está aí para despertar o aluno para aquilo de que ele
gosta, para aquilo que ele quer fazer na vida.
Prossegue o Presidente Obama:
Talvez tenham a capacidade de ser bons
escritores – suﬁcientemente bons para escreverem livros ou artigos para jornais –, mas se
não ﬁzerem o trabalho de Inglês podem nunca
vir a sabê-lo [nunca saberão se teriam chance
de serem bons escritores]. Talvez, sejam pessoas inovadoras ou inventores – quem sabe
capazes de criar o próximo iPhone ou um
novo medicamento ou vacina –, mas se não
ﬁzerem o projeto de Ciências podem não vir
a percebê-lo [podem não perceber que poderiam ser cientistas].
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É isto que a gente precisa dizer com clareza: a
educação não serve apenas para ensinar, mas também
para despertar o potencial que cada um tem. Por que,
no Brasil, todos os grandes jogadores de futebol são
bons no mundo inteiro? Porque a gente despertou no
craque, desde pequeno, seu potencial. Por que a gente
o despertou nele? Porque todos têm bola, porque bola
existe em toda casa, em toda rua, porque campo de
pelada há em todo quintal. Mas, aqui, nem todo mundo tem como aprender Inglês em casa, em qualquer
beco, como acontece com o campo de futebol. Isso
tem de ser feito na escola.
Continua Obama: “Talvez, possam vir a ser prefeitos ou senadores ou juízes do Supremo Tribunal,
mas, se não participarem dos debates nos clubes de
suas escolas, podem nunca vir a sabê-lo [ou seja, podem não saber se teriam vocação para essas coisas]”.
Esse é um toque que um presidente pode dar. Não é
um Senador falando aqui, da tribuna, que vai chegar
às crianças. Quem chega às crianças é quem tem o
carisma da Presidência da República, é quem é capaz
de falar encarnando o povo, não nós aqui, que não encarnamos o povo brasileiro dentro de nós. No máximo,
encarnamos um terço dos habitantes e eleitores do
nosso Estado; não encarnamos a Nação.
Continua o Presidente Obama: “No entanto, escolham o que escolherem fazer com a vossa vida,
garanto-lhes que não será possível a não ser que estudem”. Vejam que mensagem: escolham o que quiserem, mas saibam que, sem estudar, vocês não vão
querer fazer.
Querem ser médicos, professores ou
policiais? Querem ser enfermeiros, arquitetos, advogados ou militares? Para qualquer
dessas carreiras é preciso ter estudos. Não
podem deixar a escola e esperar arranjar um
bom emprego.Têm de trabalhar, estudar e
aprender para isso.
Essa é outra mensagem rara no mundo hoje e
que, no Brasil, não é feita. Há a ideia de que, hoje, emprego e educação são sinônimos, são a mesma coisa:
emprego bom, educação boa. Não podemos cair na
mentira de dizer: “Não se preocupem! Vocês vão arranjar um emprego de qualquer jeito”. Não vão!
Diz ainda Obama: “E não é só para as vossas
vidas e para o futuro que isto é importante [é importante o que ele vai dizer]. O que vocês ﬁzerem com os
estudos vai decidir nada mais nada menos que o futuro do nosso país”. Ou seja, o que vocês estudarem
hoje vai mudar o Brasil de amanhã, o que vocês não
estudarem hoje vai mudar o Brasil de amanhã, só que,
estudando, muda para o bem e, não estudando, muda
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para o mal, e permanece o Brasil como está: com violência nas ruas, com desigualdade social, com atraso
em relação aos outros países.
“Aquilo que aprenderam na escola agora vai decidir se, enquanto país, estaremos à altura dos desaﬁos do futuro”, fala o presidente de um país como os
Estados Unidos, em que já há uma educação razoavelmente boa, muito superior à brasileira. Imaginem o
nosso caso! No nosso caso, isso tem valor total: aquilo
que aprenderem na escola agora vai decidir se estaremos à altura dos desaﬁos do futuro. Não vai haver
um Brasil moderno se todas as crianças não estiverem
na escola, todas elas estudando com professores que
realmente ensinem, usando equipamentos realmente
modernos.
Obama diz:
Vão precisar [no caso deles, nos Estados Unidos inteiro] dos conhecimentos e das
competências que se aprendem e desenvolvem nas ciências e na matemática para curar
doenças como o câncer e a AIDS e para desenvolver novas tecnologias energéticas que
protejam o ambiente.
A gente está discutindo o pré-sal, e o Presidente Obama está discutindo a pré-escola. Nos Estados
Unidos, o Presidente Obama vê a pré-escola como a
fonte da energia do futuro. Nós, aqui, achamos que a
energia do futuro está no pré-sal.
Prossegue Obama: “Vão precisar de embasamento e do sentido crítico que se desenvolvem na história
e nas ciências sociais para que deixe de haver pobres
e sem abrigo [...]”. Esse discurso não foi feito no Brasil,
não foi feito na Bolívia nem no Paraguai, mas foi feito
nos Estados Unidos. Repito o que disse Obama: “Vão
precisar de embasamento e do sentido crítico que se
desenvolve na história e nas ciências sociais para que
deixe de haver pobres e sem abrigo, para combater
o crime e a discriminação e para tornar o nosso país
mais justo e mais livre”. Imaginem, nos Estados Unidos, um presidente preocupado com um país mais
justo e mais livre! Imaginem nós aqui, onde a Justiça
proíbe que jornais publiquem notícias! Imaginem nós,
que somos campeões de desigualdade!
Diz mais ainda Obama: “Vão precisar da criatividade e do engenho que se desenvolvem em todas as
disciplinas para criar novas empresas que criem novos
empregos e desenvolvam a economia”.
Sr. Presidente, esse discurso mereceria ser lido
integralmente. Por isso, peço que ele conste dos Anais
desta Casa. Não vou ler o discurso inteiro, vou saltar
alguns pontos, chamando a atenção para a importância
que um presidente nos Estados Unidos dá para a edu-
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cação das suas crianças: “Precisamos que todos vocês
desenvolvam seus talentos, sua competência, seus intelectos para ajudar a resolver nossos problemas mais
difíceis. Se não o ﬁzerem – se abandonarem a escola
–, não é só a vocês mesmos que estão a abandonar,
mas ao vosso país”. Isso é dito nos Estados Unidos,
onde quase todos terminam o 2º Grau. Imagine o nosso caso, Senador Oswaldo, em que sessenta crianças
abandonam a escola por minuto! São sessenta crianças que, abandonando a escola, abandonam o futuro
próprio e abandonam o futuro do País.
Diz o Presidente Obama: “Eu sei que não é fácil ter bons resultados na escola. Tenho consciência
de que muitos têm diﬁculdades na vossa vida que
diﬁcultam a tarefa de se concentrarem nos Estudos”.
Os Estados Unidos reconhecem que, no dia a dia, há
diﬁculdades. Imaginem aqui! Nossas crianças pobres
chegam a casa, onde, às vezes, não há luz, porque o
pai não tem dinheiro para pagar a luz, que é cortada.
Às vezes, na casa, a família é grande, e não dá para
ter concentração. O Presidente Obama reconhece que
lá é preciso enfrentar essa questão: “Percebo isso e
sei do que estou falando”. Essa frase poderia ser usada pelo Presidente Lula, porque ele passou por essa
diﬁculdade mais do que qualquer um aqui.
É o Presidente Obama, não o Presidente Lula,
que diz: “O meu pai deixou a nossa família quando eu
tinha dois anos, e eu fui criado só pela minha mãe,
que teve muitas vezes diﬁculdade em pagar as contas e nem sempre nos conseguia dar as coisas que
os outros meninos tinham”. O Presidente Lula teria
toda a autoridade para dizer isso. Continua o Presidente Obama:
Tive muitas vezes pena de não ter um pai na
minha vida. Senti-me sozinho e tive a impressão que
não me adaptava e, por isso, nem sempre conseguia
concentrar-me nos estudos como devia. E a minha
vida podia muito bem ter dado para o torto [ou seja,
ter dado errado]. Mas tive sorte. Tive muitas segundas
oportunidades e consegui ir para a Faculdade estudar
Direito e realizar os meus sonhos.
A sorte para o Presidente Obama não foi a loteria, foi a escola, Senador Eurípedes.
“Tive muitas segundas oportunidades e
consegui ir para a Faculdade estudar Direito
e realizar meus sonhos. [...] Nem o pai, nem a
mãe dela [ele, aqui, fala da sua esposa] eram
ricos. No entanto, trabalharam muito, e ela própria trabalhou muito para poder frequentar as
melhores escolas do País.
Alguns de vocês podem não ter tido estas oportunidades. Talvez não haja nas vidas de vocês adultos
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capazes de lhes dar o apoio de que precisam. Quem
sabe se não há alguém desempregado e o dinheiro
não chega [ele fala dos pais] .Pode ser que vivam num
bairro pouco seguro ou os vossos amigos queiram
levar-lhes a fazer coisas que vocês sabem que não
estão bem [que não estão corretas].”
O Sr. Osvaldo Sobrinho (PTB – MT) – V. Exª me
concede um aparte?
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) – Em
um minuto, Senador Osvaldo, concederei o aparte a V.
Exª, com todo o prazer.
Apesar de tudo isso, as circunstâncias
da sua vida – o seu aspecto, o lugar onde
nasceram, o dinheiro que têm, os problemas
de sua família [ou seja, apesar de todas as
circunstâncias negativas] – não são desculpa
para não fazerem os seus trabalhos nem para
se portarem mal. [Este é um recado que ele
dá.] Não são desculpas para responderem
mal aos seus professores, para faltarem às
aulas ou para desistirem de estudar. Não são
desculpas para não estudarem.
Olhem que são nos Estados Unidos, onde quase todas as escolas são boas, bonitas, confortáveis
e bem equipadas. No Brasil, não são assim. Por isso
esta frase é mais importante ainda: Não pode haver
desculpas – é o que diz o Presidente Obama – para
quem não estuda.
A sua vida atual [das crianças que o estão ouvindo] não vai determinar forçosamente
aquilo que vão ser no futuro. [Ou seja, vocês
não vão ser aquilo que vocês são hoje.] Ninguém escreve o destino por vocês. Aqui, nos
Estados Unidos, somos nós que decidimos
nosso destino. Somos nós que fazemos o nosso futuro. E é isso que os jovens como vocês
fazem todos os dias em todo o país.
E cita aqui diversos jovens que tiveram sorte. E
cita aqui diversos bem -sucedidos que tiveram sorte –
sorte, no caso deles, é a chance de estudar.
É por isso que hoje me dirijo a cada um de
vocês para que estabeleçam os seus próprios
objetivos para seus estudos, e para que façam
tudo o que for preciso para os alcançar. (...)
Mas decidam o que decidirem, quero que
se empenhem, que trabalhem duramente.
O recado de um líder para as crianças. Essas
crianças não vão jamais esquecer isso! Essas crianças
vão lembrar que ouviram o Presidente da República,
que passou pelas diﬁculdades, no seu início – como
o nosso Presidente Lula, que enfrentou tudo isso –,
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que chegou aonde chegou e que não esqueceu que
o futuro dessas crianças está no estudo que elas realizarem hoje.
Esse é um discurso que eu gostaria de ter escutado do nosso Presidente no começo das aulas. Lamento
que tenha que trazer aqui para ler o discurso de um
presidente estrangeiro. Mas acho que ele traz tantas
lições para nós que vale a pena tomar esse tempo do
Senado para ler esse documento, com os comentários
que estou fazendo.
Passo a palavra ao Senador Osvaldo, que me
pediu um aparte.
O Sr. Osvaldo Sobrinho (PDT – MT) – Senador,
na verdade, o que me encanta na sua vida parlamentar é essa devoção, esse amor pela educação. Estava
há pouco, não aqui, mas acolá, ouvindo o seu pronunciamento quando o senhor fez um aparte ao Senador
Alvaro Dias. V. Exª falou que em determinado tempo
foi chamado de “candidato a Presidente de uma nota
só”. Que nota linda! Que nota bonita! Que nota espetacular! Bom seria se todos tivessem essa nota, neste
País, principalmente, que carece tanto de educação;
neste País em que nós sabemos que grande parte da
população não teve ainda o privilégio de adentrar uma
sala de aula, e grande parte dos que adentraram, em
um, dois ou três anos, já estavam fora, até pela busca
do mercado de trabalho, pela necessidade de ajudar
a alimentar a família, pela necessidade de fazer outras
atividade para a sobrevivência que não a educação.
Portanto, acredito que temos que bater aqui nessa nota
só. Mas que todos batamos nela; que todos busquemos
isso aí. Só tem uma forma de este País se redimir: a
educação. Não tem outro caminho. Em meu pronunciamento de inauguração neste Senado, falei muito bem:
sou ﬁlho de um homem sem terra. E um homem que,
na verdade, era peão de roça dos outros. O senhor
sabe muito bem o que é isso. Nordestino sabe o que é
peão: aquele que trabalha aqui, ali, acolá, e, no ﬁnal do
dia, recebe o seu dinheirinho e vai para casa. Mesmo
assim, formou nove ﬁlhos; mesmo assim, estou aqui,
como vários irmãos meus estão em várias oportunidades, em várias funções, porque tiveram a oportunidade de grassar o poder da educação. Portanto, eu ﬁco
feliz, contente. E nós não temos outra saída. Não tem
segunda, terceira ou quarta, só tem uma saída: é o
processo educacional. É investir. Eu ﬁco triste quando
vejo um governante falando: “eu estou gastando tanto
em educação!”. Educação não é gasto, é investimento. E é o maior investimento de uma pátria, não tem
outro investimento maior. Eu falo sempre para o meu
ﬁlho, que é advogado e está na galeria: olha, não tem
outra forma de você crescer, meu ﬁlho. É a educação.
É se aprimorar, verticalizar os seus conhecimentos. É

Sexta-feira 18

119

44785

buscar, porque assim você pode ser o que quiser. Ninguém limita a sua capacidade, a sua inteligência, nem
a sua oportunidade. Portanto, Senador, eu ﬁco feliz de
ouvir um pronunciamento como esse. Parece que está
falando sozinho? Não, está falando para o Brasil. Está
falando para muitas pessoas que precisam ouvir isso.
E bater todos os dias, porque, quanto mais se ouve,
mais desperta a consciência dos governantes para que
façam, na verdade, educação pública de boa qualidade, educação que possa redimir essa juventude que
aí está. Parabenizo-o mais uma vez. E quero dizer a
V. Exª que o seu discurso me encanta, me encanta
porque me fez viver, porque fez com que eu pudesse
aqui estar. Só tinha uma possibilidade de eu estar aqui:
pelo processo educacional. Fora dele, jamais eu teria
condições de entrar nem na porta deste Senado. Hoje,
Deus me deu oportunidade, por pouco tempo, mas sou
Senador igual a V. Exª. Por quê? Porque a educação
me colocou aqui. Ontem, teve uma greve de professores em Cuiabá – eu vou falar daqui a pouco sobre
isso –, da rede estadual, municipal e da rede federal,
buscando condições de sobrevivência. Nós sabemos
que hoje – e eu que escolhi isso aí como vocação – é
difícil falar que se vai tirar dessa proﬁssão o sustento
para a vida. Mas nós não podemos desanimar. Temos
que lutar. E nós, os educadores desta Casa, temos
que motivar. Temos que abrir caminhos para que se
possa, verdadeiramente, fazer uma educação de boa
qualidade neste País. Parabenizo V. Exª.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) –
Muito obrigado, Senador.
Eu queria comentar a ideia da nota só. Em um
candidato, falar muito em educação é uma nota só; em
um presidente, seria uma nota forte, seria a nota forte
do País, seria a nota transformadora da sociedade. E
parece que há um presidente que hoje entende com clareza isso, que é o Presidente dos Estados Unidos.
Não vou tomar mais tempo, Senador, e vou saltar
o discurso dele, que é uma peça belíssima. Vou dá-lo
de presente ao Senador Mão Santa, que é um admirador de bons discursos, carrega livros de discursos
importantes, porque merece ser lido em todos os detalhes. E gostaria que constasse em ata.
Vou concluir, quando ele diz:
E mesmo quando estiverem em diﬁculdades, mesmo quando se sentirem desencorajados e lhes parecer que as outras pessoas
os abandonaram, nunca desistam de vocês
mesmos. Quando desistirem de vocês mesmos,
é do seu país que estão desistindo. [Quando
se abandona a escola, está se abandonando
o país.]
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A história da América não é a história dos
que desistiram quando as coisas se tornaram
difíceis. É a das pessoas que continuaram,
que insistiram, que se esforçaram mais, que
amavam demasiado o seu país para não darem o seu melhor.
E aqui, mais uma vez, o Lula seria a pessoa ideal
para falar isso. Se tem alguém que não desistiu quando as coisas ﬁcaram difíceis, se tem alguém que continuou, se tem alguém que insistiu, que se esforçou,
que amava o seu país para dar o de melhor, foi o Lula.
Temos que reconhecer isso. Mesmo eu que critico, de
vez em quando, a maneira como ele se comporta em
relação ao Senado, a maneira como ele prioriza ou não
prioriza a educação. Ele é o símbolo disso.
E continua o Presidente Obama:
É a história dos estudantes que há 250
anos estavam onde vocês estão agora e ﬁzeram uma revolução e fundaram este país. É a
dos estudantes que estavam onde vocês estão há 75 anos e ultrapassaram uma depressão e ganharam uma guerra mundial, lutaram
pelos direitos civis e puseram um homem na
Lua [porque colocar o homem na Lua foi, talvez, o maior gesto do uso do conhecimento
tecnológico que já tivemos]. É a [história] dos
estudantes que estavam onde vocês estão
há 20 anos e fundaram a Google, o Twitter e
o Facebook e mudaram a maneira como nos
comunicamos uns com os outros.
Ele mostra o que os estudantes há 250 anos ﬁzeram: criar um país novo; o que os de 75 anos atrás
ﬁzeram, ao acabar com a depressão e colocar o homem
na Lua; e aqueles de vinte anos atrás – depois de mim,
porque eu já não estava na escola há vinte anos –, que
inventaram essas maravilhas das comunicações.
Por isso hoje quero perguntar-lhes qual é
a contribuição que pretendem fazer [E lembro
aquela frase famosa do Presidente Kennedy,
que disse: “Não perguntem o que o governo
vai fazer por vocês, mas o que vocês vão fazer pelo país”]. Quais são os problemas que
vocês querem resolver?
Essa é a mensagem às crianças de hoje, aos
adolescentes de hoje: qual é o problema que vocês
querem resolver além de fazer gol também no batebola do sábado, no bate-bola de vez em quando? Todos
nós sabemos que querem fazer gols, mas, além dos
gols, que problema do Brasil vocês querem resolver?
Que descobertas pretendem fazer? Daqui a 20, 50,
100 anos, quando um presidente vier aqui falar, o que

SETEMBRO
2009
Setembro de 2009

é que ele vai dizer de vocês? O que é que ele vai dizer
que vocês ﬁzeram pelo país de vocês?
E vem o último parágrafo:
As suas famílias, os seus professores e
eu estamos fazendo tudo que podemos para
assegurar que vocês tenham a educação de
que precisam para responder a essas perguntas. Estou trabalhando duramente para equipar
as suas salas de aula e pagar os seus livros,
o seu equipamento e os computadores que
vocês precisam para estudar.
E aqui o Presidente Obama está dizendo a verdade, porque, dos US$800 bilhões que ele colocou
no programa de recuperação da economia, US$180
bilhões foram para a educação, com a ideia de que,
ao se comprar computador, dinamiza-se a economia.
O Brasil preferiu diferente: colocar esse dinheiro na
indústria automobilística, para vender mais carros. O
Obama preferiu vender mais computadores, aumentar
a tiragem dos livros, pagar melhor aos professores,
para que eles comprem sapatos, camisas, e assim
desenvolvam a economia.
“E por isso espero que vocês trabalhem a sério
este ano”, ou seja, nada de populismo. “Espero que
vocês trabalhem duro.” Nada de dizer: eu estou dando a vocês. Não! “Nós queremos de vocês”, é o que
ele diz.
(...)trabalhem sério este ano, que se esforcem o mais possível em tudo o que ﬁzerem.
Espero grandes coisas de todos vocês. Não
nos desapontem. [Vejam a pequena cobrança que ele faz, o puxão de orelha antecipado.
O oposto do populismo de quem está dando
tudo.] Não desapontem as suas famílias e o
seu país. Façam-nos sentir orgulho em vocês.
Tenho a certeza de que são capazes.”
Esse é um discurso que a gente precisa fazer
no Brasil.
Daqui a cinco meses, o Presidente Lula poderá
fazer o último discurso de abertura das aulas. Será o
último ano de governo dele. Eu vou enviar outra vez
uma carta sugerindo que ele faça um discurso. E vou
enviar este, fazendo uma pequena modiﬁcação. Nós
damos tão pouca importância, Senador Mão Santa,
a discursos como esse que a versão que eu tirei no
computador está em português de Portugal, nem em
português do Brasil está. Por isso, de vez em quando,
tive diﬁculdade em adaptar a construção portuguesa
para a construção brasileira.
Esse discurso deveria ser distribuído em todas as
escolas do Brasil. E nós deveríamos pedir desculpas
por estarmos aqui lendo o discurso de um presidente
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estrangeiro, mas eu preﬁro pedir desculpas por estar
lendo o discurso de um presidente estrangeiro que
disse as coisas certas, do que pedir desculpas por
não insistir no que o Senador Osvaldo chamou – eu
também falo e todos dizem – de nota só, que, em vez
de ser uma só nota, poderia ser uma nota fortíssima
se fosse na boca de um presidente da república, como
foi esse discurso na boca do Presidente Obama.
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É isso, Sr. Presidente. Para isso que tomei tanto
tempo nesta tarde.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. CRISTOVAM BUARQUE EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do inciso I, § 2º, art.
210, do Regimento Interno.)
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Durante o discurso do Sr. Cristovam Buarque, o Sr. Mão Santa, 3º Secretário, deixa a
cadeira da presidência, que é ocupada pelo
Sr. Geraldo Mesquita Júnior.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Mesquita Júnior.
PMDB – AC) – Senador Cristovam Buarque, V. Exª não
tomou tempo, V. Exª fez com que nós ganhássemos
tempo. E, já que voltou à tona a questão do discurso
de uma nota só, quero lembrar àqueles que insistem,
equivocadamente, em cunhar o discurso de V. Exª de
uma nota só, que se trata de uma nota só talvez, mas
é uma nota dez. É uma nota dez.
Concedo a palavra ao eminente Senador Mão
Santa, que fará uma comunicação inadiável.
O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI. Para uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) – Senador
Geraldo Mesquita Júnior, que preside esta reunião de
17 de setembro, parlamentares presentes na Casa,
brasileiras e brasileiros aqui, no plenário do Senado,
e que nos acompanham pelo sistema de comunicação do Senado, Professor Cristovam Buarque, atentamente, estávamos ouvindo, como todo o Brasil, o
pronunciamento de V. Exª. Primeiro, contesto o maior
dos parlamentares da Itália, que foi Cícero, e dizem
que um grande orador. Ele disse: “Nunca fale depois
de um grande orador”. Eu vou falar depois de Cristovam Buarque.
Então, minha vida, Cristovam, é contestar. Primeiro, vamos fazer uma análise deste Brasil. Entendo... E
V. Exª foi muito feliz quando foi buscar o Presidente Barack Obama. O Presidente Barack Obama, Cristovam,
publicou só dois livros. Eu já os li. O primeiro, Geraldo
Mesquita, em que ele conta – e que eu gosto mais – a
biograﬁa dele, a vida dele, a luta dele, cheio de emoções. E o segundo, muito bom, mas muito técnico, que
ele fez na campanha. Ele mesmo diz que aconselharam a ele nunca escrever outro livro, porque ele não
escreveria um livro tão bom como o primeiro, cheio de
emoções, um menino negro que chega à presidência
do maior país do mundo.
Mas, ô Cristovam, contrasta muito, muito. V. Exª
estava lendo aí o discurso. Eu vi o primeiro. Aliás, li no
livro. O primeiro discurso de Barack Obama está lá.
Foi telegráﬁco. Foi quase como o Pai Nosso, de Cristo. Ele, em uma universidade, acreditando no estudo.
Fazia Sociologia. Era uma universidade privada. Os
donos dela, os capitalistas, faziam um movimento para
angariar fundos para mandar para a África do Sul para
manter o apartheid, para manter aquele sistema de
racismo da África do Sul. Então, um grupo de negros,
entre os quais ele, fez na própria universidade uma
manifestação de desagravo. Enquanto os capitalistas
ﬁcavam entronados lá dentro, ele, no campus... Deram
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minutos para o Obama falar, e ele falou da vergonha
que tinha de estar ali, buscando o saber, enquanto
pegavam dinheiro para combater Mandela. Então, foi
o primeiro discurso.
Mas, Cristovam Buarque, atentai bem, quero dar à
história o ensinamento aí que Luiz Inácio não aprendeu.
Disse ele, Luiz Inácio, e repetiu em outras palavras, no
começo do nosso mandato, que ler um livro dava uma
canseira... que era melhor fazer uma hora de esteira. É
muita besteira! Essa aí é minha, é complemento. Mais
recentemente, ele disse que não gosta mesmo de ler.
Eu não posso entender. Ele disse que dá sono. Lê a
primeira página e não chega ao ﬁm, porque dá sono.
Não precisa nem tomar passiﬂorine, maracujina, não
é? Dá sono. Barack Obama é diferente.
Então, o nosso Presidente da República teve
acertos. Ninguém vai dizer que não teve. Eu votei nele
em 1994. Votei. Votei nele. E votei encantado pela mensagem que o partido trazia: os homens eram puros, os
homens eram competentes, os homens eram honestos,
os homens eram honrados, eram os intelectuais.
Olha, eu aprendo muito com os velhos. V. Exª
se lembra do Mestrinho, ali? Eu gosto de conversar,
Neuto De Conto. Eu me aproximei do Mestrinho, bem
ali – aliás, eu o chamava de Mestrão. Eu votei nesse
povo em 1994. Aí, eu comecei a ver – a ignorância é
audaciosa – aquela besteira da medida provisória contra a previdência social. Eu vi que faltava neles estudo,
competência e profundidade. Foi uma desgraceira. Ainda hoje, é velhinho sofrendo e se suicidando. Direitos
adquiridos! Heloisa Helena, eles quiseram queimá-la
em uma fogueira aqui, e nós tiramos – a bichinha está
lá em Alagoas –, porque eles botaram foi para queimar a Heloísa Helena. Aí, eu defendi. Eu sei muito da
previdência social, porque eu tive a oportunidade de
trabalhar e criar um instituto. Fui prefeitinho e, naquela
época, foi permitido... nas grandes cidades. A minha
era Parnaíba, no Piauí, e criamos. Depois, fui Governador do Estado e dirigi o Instituto. Sou aposentado
pelo Instituto.
Então, foram muitos erros. Tiraram direitos adquiridos, pétreos, como os juristas chamam ainda hoje.
Foi tanta besteira, que o Paim teve de minimizar e vir
com uma medida provisória paralela. Não é verdade?
Para minimizar.
Mas o que eu quero dizer é o seguinte: o País aí
está. Entendo, e entendo bem, ô Neuto de Conto, ô
Eurípedes, que eu aqui, pai da Pátria... Estão entendendo? O melhor que ele fez – talvez ele nem saiba,
mas se inspirou em Rui Barbosa – foi a valorização do
trabalho e do trabalhador, que têm a primazia, vêm antes, já que é quem faz a riqueza. Foi o salário-mínimo,
inﬂuenciado pelo Paim e por nós. Era menos de setenta
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dólares, mas melhorou essa distribuição, valorizando o
trabalho. Até Deus disse: “Comerás o pão com o suor
do teu rosto”. E o apóstolo Paulo: “Quem não trabalha
não merece ganhar para comer”. Não sou contra essa
Bolsa. Eu não sou contra, porque é uma caridade. Quem
vai ser contra a caridade? Fé, esperança e caridade.
Caridade que é amor, o próprio apóstolo Paulo.
Mas eu, Luiz Inácio, sei como melhorar isso. Eu
sei. Eu sou pai da Pátria. No dia em que eu não me
sentir, eu largo isto aqui, porque só tem esse sentido.
Eu fui prefeitinho, ele não foi; eu fui governador do Estado por duas vezes, ele não foi; eu sou médico, tenho
todos os cursos imaginados, eu os tenho, e também
de Gestão Pública, pela Fundação Getúlio Vargas,
e ele não tem. Ele é Presidente? É. Teve mais votos
do que eu? Teve. Foi líder sindicalista? Foi. Um mérito. Fundou um partido? Fundou. Mas Frank Delano
Roosevelt disse o seguinte, atentai bem, Luiz Inácio:
“Toda pessoa que vejo é superior a mim em determinado assunto e eu procuro aprender”. Nesse, eu sou
superior. Nesse negócio da Bolsa, com todo o respeito,
Geraldo Mesquita.
Está tocando aqui o negócio da Mão Santa.
(Pausa).
Mas é o seguinte: Eu queria dizer que esse Patrus
Ananias é um homem de bem, é um homem correto,
é um homem decente. Quer dizer, se não fosse ele,
a mazela estava pior. Esse é, viu Geraldo Mesquita.
Mas quero orientar o Presidente, Neuto do Conto, para
corrigir isso. Eu sei das coisas.
Eu fui Prefeitinho, e Prefeito é quem sabe das
coisas.
Lá vai o telefone de novo com a música do Mão
Santa. (Pausa.).
Então, é o seguinte: Prefeito é quem sabe das
coisas. Eu fui Prefeitinho e digo isso com amor. Neuto
do Conto, você já foi Prefeito? Prefeito é quem sabe
das coisas, viu Geraldo Mesquita? Eu vou dar um
exemplo.
José Dirceu? Não tenho nada contra nem a favor. Todo mundo sabe que o Gabeira seqüestrou um
Embaixador, soltou um bocado de gente, soltou o José
Dirceu, e ele foi para Cuba. Isso é só para contar como
Prefeito é sabido, Luiz Inácio. Os políticos mais importantes são os Prefeitos.
Então, quero lhe dizer que o Zé Dirceu voltou, fez
plástica, foi lá para o Paraná. Você é de Santa Catarina,
não é, Neuto de Conto? E entrou lá no interior, arrumou uma namorada. O Prefeitinho o achou diferente,
achou uma ﬁgura estranha, desconﬁou. E ele namorou
uma moça da prefeitura. E o Prefeito? Prefeito conhece. Então, daí o Luiz Inácio não valorizá-lo. Está tudo
aí com pires na mão. Aliás, não tem mais pires, não.
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Já venderam o pires. Estão de cueca, e a cueca não
tem dólar. Está tudo lascado. Fiz uma passeata no sol
quente, há dez dias, com o Prefeito do Piauí, 40º.
Então, continuando, o Prefeito achou que ele era
diferente. Só bebia um copo de cerveja, muito introvertido e desconﬁou. E aí chamou a funcionária. “Olha,
aquele está fugindo da normalidade do homem da minha cidade”. E tal, tal. Aí, ela, apaixonada, enganou o
Prefeito. “Não, ele é meu primo”. E o Prefeito acreditou,
tinha conﬁança nela. O prefeito, então, Luiz Inácio, o
prefeito sabe tudo. O Luiz Inácio pegava essa Bolsafamília e entregava para os prefeitos, dispensava o
Patrus Ananias, que pode ser até candidato do Partido
dos Trabalhadores, o melhor deles.
O Sr. Osvaldo Sobrinho (PTB – MT) – V. Exª me
concede um aparte?
O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Concedo já.
Mas deixe-me terminar. Assim o Luiz Inácio não pega
essa aula que eu, como Senador da República, o povo
do Brasil me paga para ensinar o Presidente.
Dom Pedro II – ó, Luiz Inácio – deixava a coroa
e o cetro – era lá no Rio de Janeiro – e vinha ouvir os
Senadores.
Então, Senador, deixe-me terminar a minha fala
porque o povo está me pagando e eu tenho que dar
essa de professor.
Luiz Inácio, você pega esse dinheirão aí. Treze
milhões de pessoas é muita gente, Luiz Inácio. Portugal, que é nossa mãe e nosso pai, tem nove milhões
de habitantes. Só para comparar. Mas divida isso em
5.560...
Ô, Neuto do Conto, V. Exª faça de conta que é
dinheiro – ele sabe contar muito dinheiro – e divida
entre 5.560, que são as cidades. Já diminui. E pegue
isso, as Bolsas, e dê para os prefeitos. O prefeito pode
aumentar “X”, o governador, “Y” daquele valor que ele
dá e ainda vão ganhar. Mas o prefeito, com o serviço
social, tem condição de encaminhar aquela gente para
o trabalho facilmente. Facilmente, Luiz Inácio! Facilmente! Facilmente! Ele sabe tudo. O serviço social: “Ah,
aquela ali cozinha bem? Vai ser merendeira. Aquele
ali é fortão? Vai vigiar o grupo escolar. Aquele é mais
forte? Vai ser guarda municipal. Aquele é do campo,
agricultura? Vamos fazer uma horta na escola municipal.” E encaminha aquela pessoa para o trabalho.
O trabalho é que digniﬁca. O trabalho é que digniﬁca. E eu, como médico, digo que é até terapêutico,
olhe.
Então, nós lutamos aí. Então, nós melhoraríamos.
Salário mínimo. Isso é uma caridade, eu não sou contra. Mas tirar uma candidata do bolso – ô, Neuto do
Conto – e lançá-la presidente, isso é um desserviço
à democracia.
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E o Cristovam, que já saiu,.... Como surgiu Barack Obama? O partido se aproximou do povo, fez as
primárias. Ele não era o candidato da cúpula. Não era.
Era a mulher do Presidente Bill Clinton. Não é verdade?
Barack Obama. O povo aquiesceu, o povo o apoiou, o
povo ﬁcou admirado com aquele menino de sabedoria.
É formado em Ciência Política, como Fernando Henrique Cardoso; formado em Direito, como Rui Barbosa.
Deu aí. E está aí.
Agora, tirar do bolso uma candidata que não tem
traquejo, vivência, sofrimento de política, que não foi
prefeitinha, que não foi governadora, que não foi vereadora, que não foi nada, é um desserviço à democracia. Isso se chama, ô Sobrinho, soberba. Olha, o
PT tem muita gente boa. Faria as primárias. E o mal
exemplo está aí. O meu Partido, o PMDB, está tirando
seus valores, seus líderes. Ontem vimos Roriz. Quer
dizer, foi um desserviço à democracia. É isso. Não é
isso. Fugindo do povo? Tirando do bolso? Não dá.
Vamos e convenhamos: a segurança. Antes de V.
Exª fazer seu aparte, qual é a nota que o brasileiro e a
brasileira me dão à segurança do meu País?
Norberto Bobbio, o sábio teórico da democracia,
senador vitalício, diz que o mínimo que tem que se exigir de um governo é segurança à vida, à liberdade e
à propriedade. Deem, brasileiros e brasileiras, a nota
da segurança. Nós vivemos numa barbárie. Isso não
é sociedade cristã.
Saúde? Eu sou médico, Luiz Inácio, ninguém pode
falar mais do que eu. Olha, ela está muito boa, os médicos são bons, avançaram muito, mas para quem tem
dinheiro. Olha, para nós do Senado está boa. A gente
vai para São Paulo, faz os exames. Para Dilma, está
muito bom, vai lá, checa e tal, o Governo paga. Mas
para os pobrezinhos, doutor, esse SUS, que paga uma
consulta médica R$2,50, um parto, R$20,00, piorou.
Se não tem plano de saúde, se não tem dinheiro no
bolso, olhas as ﬁlas, olha a dengue, olha a gripe que
já matou mais no mundo.
A gente queria era ser campeão de futebol, mas
nós já somos campeões, Luiz Inácio, ganhamos de
dengue, e já estamos viciados em ganhar. E agora já
passamos. E ninguém tira, ninguém tira, ninguém tira
do pódio Luiz Inácio pelo País em que mais morreu
gente dessa gripezinha.
A educação? A educação piorou muito, Luiz Inácio. Eu aqui, eu aqui, eu aqui, Geraldo Mesquita, só
um quadro para terminar.
Geraldo Mesquita, em 1990, o MEC disse que
das dez melhores universidades, sete eram públicas
e três, privadas. Agora é o seguinte: das dez melhores, oito são privadas e duas, públicas. Então, o pobre
está lascado, Luiz Inácio. Uma faculdade de Medicina
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privada, particular hoje é R$4 mil por mês, Neuto de
Conto, por mês.
E o emprego e o trabalho estão faltando. Mas
o pior do Partido dos Trabalhadores está chegando,
chegou ao ﬁm, Osvaldo, mas o seu aparte aí. Eu vou
contar o ﬁm, que já está chegando. Estão acabando
os dias do PT, de Sodoma e Gomorra, acabou. Está
chegando.
Com a palavra Osvaldo Sobrinho.
O Sr. Osvaldo Sobrinho (PTB – MT) – Meu Senador, na verdade, eu ﬁco entusiasmado quando vejo
V. Exª falar sobre o “prefeitinho”. Na verdade, onde está
a solução é na municipalidade, que é a célula menor
da Federação, aliás, é uma Unidade Federativa pela
Constituição de 1988. E, na verdade, eu acredito que é
preciso, para valorizar mais esse prefeito, essa prefeitura, esse Município é uma revisão do pacto federativo.
Hoje grande parte do bolo vem aqui para Brasília, para
o poder central. E o Município, onde estão os problemas, onde o Prefeito tem que atender o doente... Todo
tipo de problema bate na porta do Prefeito, cedo, de
manhã, de madrugada, mas esse está praticamente...
nem pires tem mais, como V. Exª se referiu aqui. Então,
é necessário nós começarmos a ver a situação dos
Municípios brasileiros. Precisamos mudar essa forma
que aí está. Nós temos hoje muitos recursos dispersos, recursos que estão indo em duplicidade para as
unidades e, na verdade, não estão atendendo ao povo.
Se você tem um Município atendendo saúde, às vezes, o Estado, atendendo muito mal, a Federação... Na
verdade, ninguém atende ninguém. O SUS, que era a
grande solução para o País, já está hoje desmilinguido
porque, na verdade, os recursos são parcos para isso
ou, quando têm, são mal utilizados. Então, é necessário começar a rever isso. É o que falei ontem no meu
pronunciamento aqui: temos que começar pensar fortemente em fazer novamente uma constituinte exclusiva
para resolver problemas macros. O nosso Congresso
aqui não tem condições de fazê-lo. Estamos sempre
pensando na próxima eleição. Somente com uma exclusiva, com pessoas que não estão aqui dentro, que
pode funcionar paralelamente a esse Congresso, poderemos avançar nessas questões que V. Exª coloca,
poderemos avançar em uma reforma legislativa para
este País, poderemos avançar em uma reforma na parte
dos Poderes neste País, poderemos avançar na educação, na segurança e assim sucessivamente. Portanto,
Senador Mão Santa, acredito que temos que começar
a ser mais progressistas nesse processo aqui, começar a correr mais atrás disso em teses maiores, como
V. Exª nos traz todos os dias. Não se canse, não, de
bater nesta tecla de que é preciso redistribuir melhor
os recursos da Nação. É o Prefeito lá embaixo, lá no
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Município, lá na comunidade que sabe os problemas
nacionais. Aqui em Brasília, você tem o colorido do
Brasil; lá, você tem a negritude do processo. Portanto,
acredito que V. Exª, na sua pregação didática e pedagógica, traz aqui todos os dias uma conscientização
do Brasil que muitos que estão dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário não conhecem. É um Brasil
diferente, um Brasil que só aquele que vai na favela e
vem no palácio pode conhecer. E é V. Exª que faz isto:
vai lá, ouve, sente, conversa e aqui traz para, nesta
tribuna, fazer um reﬂexo daquilo que V. Exª pensa. Parabéns! Concordo plenamente com V. Exª.
O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Agradecemos
as palavras de V. Exª. (Pausa)
Pois não, Cristovam, quer saudar alguém?
Agradeço a presença aqui – espera ainda – do
nosso Presidente José Sarney. Padre Antonio Vieira
disse que palavra sem exemplo é um tiro sem bala. O
exemplo arrasta.
O Presidente José Sarney dá exemplo a todos
nós de trabalho. Ele está aqui. Vamos contar quantos
nós somos. Hoje, muito cedo, passei várias horas,
exaustivamente, comandado por ele em uma Mesa
Diretora, a mais responsável da história do Senado,
da qual faço parte. E avançamos muito para que este
Senado continue o patrimônio maior da democracia
deste País.
O Sr. Cristovam Buarque (PDT – DF) – Sr.
Presidente, peço licença ao Senador Mão Santa,
por um minuto. Sr. Presidente José Sarney, eu gostaria apenas de comunicar... Sr. Presidente, V. Exª os
recebeu há pouco em seu Gabinete. Temos aqui a
presença do Presidente da Assembleia Nacional do
Timor Leste e do Sr. Embaixador do Timor Leste. S.
Exªs já conversaram com V. Exª, mas eu os convidei
para conhecer o Plenário da Casa. Eu queria apenas
comunicar isso.
Durante o discurso do Sr. Mão Santa, o
Sr. Geraldo Mesquita Júnior deixa a cadeira
da presidência, que é ocupada pelo Sr. José
Sarney, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Quero manifestar uma vez mais a nossa satisfação
por receber esta delegação do Timor Leste aqui no
Senado da República e, neste momento, no Plenário
da Casa.
Quando o Timor Leste era – e eu acabei de dizer
isso ao Presidente da Assembléia Nacional, o Deputado
Horta – uma das hipotecas da guerra fria, tive a oportunidade, em 1985, nas Nações Unidas, de levantar a
bandeira – e isso era algo esquecido – da necessidade
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da independência do Timor Leste, juntamente com o
Presidente de Portugal, Mário Soares.
Depois, fui um dos primeiros signatários do manifesto que pedia justamente que esta independência
se processasse junto ao nosso Xanana Gusmão, que
era então líder daquele movimento.
Acompanhei, ao longo de todo esse período, a
luta do povo de Timor e atualmente reiterei à delegação
de Timor Leste a nossa disposição de colaborar, aqui,
no Congresso, efetivamente com assistência técnica,
com meios que tenhamos disponíveis para ajudá-los
na formação da Assembleia Nacional, que eles estão
começando no sistema legislativo. Essa prática democrática, que é fundamental, que é justamente a do
Parlamento, é o coração da democracia.
Muito obrigado pela presença de todos aqui na
nossa Casa e felicidades ao povo de Timor Leste, ao
Governo, e que marche sempre em progresso e paz,
cada vez mais, consolidando os ideais democráticos
e a prosperidade do seu povo.
O Sr. Cristovam Buarque (PDT – DF) – S. Exª
deseja falar.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Teremos imenso prazer em ouvi-lo.
O SR. FERNANDO LASAMA DE ARAÚJO – Sr.
Presidente, caros amigos, companheiros Senadores,
Srs. Embaixadores, eu, do fundo do meu coração, agradeço imenso essa solidariedade à história da luta que
tem apoiado o Sr. Presidente do Senado e também que
tem apoiado os amigos Senadores aos tempos mais
difíceis da nossa luta pela libertação.
Em nome da minha delegação, em nome do povo
de Timor Leste, mais um vez, agradeço os vossos
apoios e agradeço, mais uma vez, a disponibilidade
do Sr. Presidente do Senado para nos apoiar nos trabalhos do Parlamento Nacional do Timor Leste.
Muito obrigado, Sr. Presidente. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Também quero ressaltar a presença do Embaixador
Domingos de Souza, que acompanha a delegação.
Muito obrigado.
Continuamos na tribuna com o Senador Mão
Santa.
O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – E a minha
decepção. Está aqui o Presidente Sarney. Aquele Tofﬂer, do livro A Terceira Onda, diria que a terceira onda
seria a desmassiﬁcação da comunicação. Então, surgiram esses portais, blogs. E não adianta o Governo
bloquear os órgãos de comunicação, porque surge
isso. Então, Portal 180graus: “Estudantes do interior
revoltados com a reitora da UESPI.”
Presidente Sarney, V. Exª pode-se vangloriar que
foi o pai da redemocratização deste País e por duas
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vezes, porque, se este Senado cai na mão, nós íamos
perder a democracia. O Poder Executivo do Partido
dos Trabalhadores, o Judiciário, num erro nosso, o
Presidente Luiz Inácio vai nomear nove de onze. Isso
não existe. É uma temeridade. E aqui, se o Partido dos
Trabalhadores dominasse, acabaria. Era o L’état c’est
moi, a divisão de poder.
E o Presidente Sarney, com sacrifício, garantiu
novamente a democracia aceitando a sua eleição.
Foi um sacrifício. Mas eu posso dizer como Fernando
Pessoa: “Navegar é preciso, viver não é preciso”. Ele
tem navegado.
E queria dizer... Estão aqui os estudantes. V. Exª
tem louros, Geraldo Mesquita, e eu quero dizer que eu
tenho os meus. Eu ﬁz o maior crescimento universitário
do Brasil. Presidente Sarney, nós criamos quatrocentas
faculdades. O palácio moderno que tinha o Piauí, eu o
entreguei à reitoria e voltei para o velho. Trinta e seis
campos universitários! O Piauí tinha mais de treze mil
vagas universitárias, 65 mil brasileiros iam tentar... O
Partido dos Trabalhadores reduziu a um quarto. Estudantes do interior estão revoltados.
O Piauí, Presidente Sarney... Nós somos os pais
da Pátria. Geraldo Mesquita, Presidente Sarney, V.
Exª que conhece tudo... O Piauí levou 67 anos com
uma Faculdade de Direito, uma. Nós criamos mais
dez, Geraldo Mesquita, espalhamos em 36 campos
universitários.
Está aqui, estão acabando. Cada vez mais tomando corpo a CPI, e o Governo é mais... Quer dizer,
é o caos.
E o motivo de minha vinda aqui é o seguinte. O
Sarney se lembra de Shakespeare: “Palavras, palavras,
palavras. Há algo de podre no reino da Dinamarca”.
Aí que ele foi mais adiante e disse que era melhor ser
um mendigo em Nápoles do que um rei da Dinamarca. Palavras, palavras, e eu digo agora: é mentira, é
mentira.
Ontem, eu tive pena do... Opa, chegou o grande
Eduardo Suplicy, magníﬁco, extraordinário, homem
de bem.
Deus escreve certo por linhas tortas. V. Exª adentrou. Quero salvaguardar... Sente aí. Quero salvaguardar
a sua trajetória. Ontem, aqui, começamos a discutir.
Ele é um homem bom, o Suplicy, e austero. Ele está
aqui porque foi presidente da Câmara de Vereadores
com austeridade.
Mas, Suplicy, V. Exª lia ontem, rebatendo informações de Heráclito Fortes. Suplicy, você é de bem. Não
faça isso. Eu nunca vi... Shakespeare dizia: “Palavra,
palavra, palavra”. Sarney, eu digo: “Mentira, mentira e
mentira”. Eu nunca vi mentir tanto como o Governador do Piauí.
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Sarney, eu apanhei muito de meu pai, e era no
cinturão. Eu ia a um dentista, e havia aquela broca. O
senhor se lembra da broca, não é? Você foi, Geraldo
Mesquita? Doía. Aí o dentista perguntava: “Cadê o
Francisco? Nunca mais foi lá”. Eu estava com medo.
Ele disse: “Olha, quem mente rouba. Quem mente...”
Apanhei muito, Sarney. O Paulo ainda apanhou mais
do que eu. Mas eu sou agradecido.
Suplicy, aquilo tudo que lhe trouxeram é mentira.
Aquelas informações do avião: não existe linha. Aliás,
se V. Exª quiser, pode encher o avião que eu arrumo
dinheiro aqui com os amigos para... Não existe esse
avião. Lá, vamos dizer, de Petrolina para São Raimundo Nonato e, de São Raimundo... Nasci na Parnaíba,
Suplicy. E quis Deus que Sarney estivesse aqui. Na
Parnaíba, eu era menino e pegava um avião da Aerovias, Aerobrasil, Aeronorte, Cruzeiro, Panair e até da
Paraense Transportes Aéreos.
A gente ia pingando pelas capitais. Era bom. Saltava no aeroporto de Aracaju – Raupp, só para dizer
que conhecia: tomava um cafezinho ou uma CocaCola –, Salvador e chegava ao Rio. Havia até a Paraense Transporte Aéreo. O senhor lembra? No Piauí,
apelidaram-na de “prepara tua alma”, porque caía de
vez em quando.
Eu era menino, nasci ali e ia para São Luís. Hoje,
não há mais nem vôo São Luís-Teresina. Está aqui o
Presidente Sarney. Foi uma catástrofe esse Governo
do Piauí. Não tem, Sarney. Minha cidade não tem mais
nem teco-teco. São Raimundo Nonato, mais longe...
Está aqui o ex-Prefeito Avelar. Eles inauguraram naquele evento, ﬁzeram uma pista que já havia. Eu recebi o Presidente Fernando Henrique Cardoso para
comemorar quinhentos anos de Brasil – ele iniciou lá,
na Serra da Capivara, o berço americano. Ele saltou
daqueles aviões da FAB. Eu o recebi. Não há nada. O
que Heráclito disse é verdadeiro.
Mas o homem mente muito. E V. Exª é puro, é
decente e correto. É a mesma coisa: se V. Exª estivesse dando uma informação de São Paulo, eu nem me
atreveria a desmentir. Então aquilo está aqui. Avelar e
a gozação de dois portais. Está aqui, Portal 180graus.
com.br: “Wellington Dias prometeu inaugurar 206 obras
ao longo de 2009.” Passo para V. Exª ler, porque já estou exorbitando da paciência do Presidente.
Há outro portal também gozando o homem. Sabe
por que eu larguei? Não tenho nada contra Luiz Inácio.
Larguei, Sarney... Eu fui com o homem a São José do
Peixe, eu ajudei a elegê-lo.
O Heráclito disse que ele foi eleito na minha garupa no primeiro mandato. Na segunda vez – disse
o Heráclito, eu não estou dizendo não –, na do João
Vicente.
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Eu fui a São José do Peixe, aí recebi uma medalha. Estava do meu lado o Deputado Federal Marcelo Castro, que é governista. É governista, cooptado,
mas foi meu Secretário. Estava do lado, Sarney, aí o
homem, no primeiro discurso que fez, disse: “Vou fazer
no Piauí cinco hidroelétricas”. O Piauí tem uma banda com o Maranhão. Nunca ﬁzeram eclusa. Cinco! O
porto... ZPE, que o Sarney fez... Tudo, Sarney! Agora,
V. Exª merece o maior respeito, a maior...
Eu, que acho... Eu não entendo como estão querendo importar o Ciro Gomes, que é gente boa, para
Governador de São Paulo tendo um nome honrado
como o de V. Exª, que já foi consagrado.
Mas eu vou encerrar, V. Exª pode usar... Eu já exorbitei o tempo. O Neuto de Conto... Mas vou deixar para
V. Exª a gozação do portal, dos dois. Está aqui, está
aqui o retrato do Governador. Ele diz aqui: “Wellington
Dias prometeu inaugurar 206 obras”. Gozadas uma
por uma. Então, é mentira e mentira.
Agora, quanto a V. Exª, eu sei que é pureza: recebeu, leu. Mas não tem... Eu tive o cuidado de telefonar para Avelar, família tradicional, o pai foi prefeito,
ele foi prefeito, vive lá e disse que não tem esse avião
não, que o aeroporto de lá está interditado pela Anac
e quem quer ir para São Raimundo Nonato vai para
São João do Piauí de avião e vai de carro.
Então, essa é, a bem da verdade... Mas com a
minha admiração e o meu respeito...
E o Piauí tem. Seria muito bom ter um Senador
aqui da base do governo, PTB. Senador João Vicente,
deixe ele defender... O senhor não teve culpa não, leu
falsas informações.
O meu respeito, a minha admiração e o convite
para que volte ao Piauí para descansar naquele mar
caliente, verdes mares bravios, dunas brancas, vento
que nos acaricia, sol que nos aquece, rios que nos abraçam e povo que admira Eduardo Suplicy Senador.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Ordem do Dia.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Pela ordem, darei a palavra a V. Exª em seguida.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente
Senador José Sarney, V. Exª há pouco aqui fez referência à delegação do Parlamento Nacional do Timor
Leste, presidida pelo Deputado Fernando La Sama de
Araújo, com a presença do Deputado Atoninho Bianco,
Deputada Maria Exposto, Deputada Virgínia Ana Belo,
do Vice-Ministro de Economia e Desenvolvimento Cristiano da Costa e do Embaixador Domingos Francisco
de Jesus de Sousa.
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Fiz questão de pedir para que eles aqui permanecessem um pouco, Sr. Presidente, porque me sinto
com a responsabilidade de agradecer publicamente,
da tribuna do Senado, pelo carinho e pela atenção que
recebi em junho do ano passado, quando, em visita
oﬁcial a convite do Presidente José Ramos Horta, ali
tive uma reunião com o Presidente, que me concedeu a honra de me receber no aeroporto de Díli, no
Timor Leste.
Naquela noite, jantei com ele, com os embaixadores de Portugal e do Brasil em Díli e ainda com cinco Ministros. Com cada um deles, tive uma reunião no
dia seguinte. Em seguida, a convite do Presidente do
Parlamento, ﬁz uma palestra na Assembleia Nacional
do Timor Leste e também na Universidade, em Dílli,
do Timor Leste.
Quero aqui dar o testemunho, Sr. Presidente, de
que é tal o carinho, a harmonia e o bom relacionamento que existem entre brasileiros e timorenses do leste
que ﬁz questão de aqui registrar. Esta manhã, antes
mesmo da visita a V. Exª, eles tiveram a oportunidade
de comigo dialogar por mais de uma hora. Fiz uma
exposição a eles todos sobre aquilo que havia dito
no Timor Leste, a perspectiva de eles poderem caminhar, do programa que eles têm hoje, semelhante ao
Bolsa Família, que se chama Bolsa Mãe e tem muito
da interação realizada com o Governo brasileiro, até
o dia em que puderem chegar – até porque eles também descobriram petróleo ali diante do mar do Timor
Leste, do oceano –, quem sabe, com o tempo, a uma
renda básica de cidadania para 1,2 milhão de lestetimorenses.
Quero aqui agradecer a atenção deles e dizer que
expus hoje a proposição, e o Deputado Toninho Bianco
se apresentou como sendo da Oposição; apesar disso,
ele disse que todos os Parlamentares que apoiam o
Governo e os da Oposição gostaram muito da proposição da Renda Básica de Cidadania. Salientei que foi
uma proposta aprovada por todos os partidos.
Então, Sr. Presidente, era essa breve palavra que
eu gostaria de aqui transmitir.
Meus cumprimentos e meu agradecimento à
atenção que o povo do Timor Leste tem dispensado
a nós, brasileiros. E é importante que aprofundemos
esses laços de amizade e de cooperação, assinalados também por V. Exª no diálogo com o Presidente
Fernando Lasama de Araújo.
Gostaria, Presidente José Sarney, de aproveitar a
oportunidade porque vi no noticiário da hora do almoço
que, na reunião da Mesa Diretora de hoje, houve uma
preocupação com respeito à solicitação do Senador
Romeu Tuma para manifestar-me a respeito dos fatos
relatados pelo Diretor da Secretaria de Polícia do Se-
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nado Federal, de 9 de setembro último, isso referente
ao fato de eu ter aberto o meu gabinete, na noite de
8 para 9 de setembro, para um grupo de quinze pessoas que estavam todas acompanhados da Srª Rosa
Maria Ferreira da Fonseca. Estavam a Srª Maria de
Lurdes Negreiros de Paula, uma senhora de 80 anos,
e outras pessoas.
Quero dizer que conheço a Srª Rosa Fonseca
há mais de 30 anos. E é fato que, como eles estavam
realizando uma vigília diante do Supremo Tribunal
Federal, eu transmiti à Srª Rosa Fonseca que, como
estavam com diﬁculdade de utilizar o banheiro, poderiam utilizar o do meu gabinete. Inclusive com respeito
ao ofício do Senador Romeu Tuma, eu encaminhei a
ele o seguinte ofício:

por mim autorizadas. Interessante notar que,
quando cheguei ao gabinete, às 08h30min
da manhã do dia seguinte, tudo estava limpo
e em ordem [conforme tinha-me assegurado
a Srª Rosa que iria acontecer].
Todos sabemos que cada Senador é senhor do seu gabinete, podendo receber nele
qualquer pessoa que seja do seu interesse.
Considero que não cabe à Segurança do Senado acompanhar, analisar e criticar atitudes
de Senadores, principalmente quando eles
estão no cumprimento de seus deveres fundamentais.
Atenciosamente,
Senador Eduardo Matarazzo Suplicy.

Em atenção ao documento citado na
referência, informo a V. Exª que, na noite de
nove de setembro, fui à Praça dos Três Poderes, juntamente com os Senadores José Nery
e João Pedro, para conversar e prestar solidariedade a algumas pessoas que realizavam
uma vigília cívica em respeito à causa do Sr.
Cesare Battisti. Nunca é demais lembrar que
um dos deveres fundamentais do Senador é
promover a defesa dos interesses populares
(art. 2º, inciso I, da Resolução do Senado nº
20, de 1993).
Na Praça, encontrei, dentre os participantes da vigília, pessoas idosas, várias senhoras e companheiras de mais de trinta anos
que, constrangidas, se ressentiam da falta de
banheiros. Por uma questão de respeito à dignidade da pessoa humana, franqueei a utilização dos toaletes de meu gabinete àquelas
pessoas, tendo em vista ser a dependência
mais próxima da Praça que, como se sabe,
não possui banheiros públicos.
As pessoas vieram ao Senado acompanhadas dos dois Senadores – José Nery e
João Pedro – com os respectivos chefes de
gabinete, ou seja, não adentraram o Senado
sozinhas.
A par disso, o andamento do caso, dado
pelo Chefe da Segurança do Senado, denotou,
na minha avaliação, falta de sensibilidade humana e de espírito público, uma vez que sua
iniciativa contraria o art. 416 da Resolução do
Senado nº 58, de 1972. No caso em questão,
penso que teria sido próprio que os responsáveis pela segurança tivessem dialogado com
as pessoas da vigília e, no caso de dúvida,
deveriam ter telefonado para mim, pois, de
pronto, informaria que as pessoas estavam

Esse é o ofício que encaminhei ao Senador Romeu Tuma, Corregedor. Assim, peço que seja registrado, Sr. Presidente, e, se houver qualquer dúvida, estou
aqui pronto para esclarecer.
Anteontem, V. Exª fez uma observação a respeito
da imprensa e o Senado Federal. Para mim, tudo bem
que a imprensa examine isso. O jornalista José Paulo
de Andrade até disse: “Olhe, mas eu não estou bem
de acordo com o que você fez.”
Eu quero dizer ao querido José Paulo de Andrade
que, a qualquer momento e hora do dia, da noite ou
da madrugada, ou numa vigília, que porventura precisarem, ele e seus amigos, meus amigos da Rádio e
TV Bandeirantes, de usar o banheiro, eu emprestarei
a chave de meu gabinete. Foi isso que realmente ﬁz
para pessoas que lá estavam e com o compromisso
de pessoas que eu conheço de deixarem tudo em ordem, como de fato o ﬁzeram.
Sr. Presidente, V. Exª mencionou que a imprensa, às vezes, parece como uma inimiga da nossa
Instituição, mas quero dizer-lhe que, muitas vezes,
se não fosse a imprensa chamar a atenção de todo
e qualquer fato que aqui ocorre, não estaríamos de
fato vivendo em uma democracia. É claro que V. Exª
distinguiu bem: uma coisa somos nós, Senadores e
Deputados, os representantes do povo; outra coisa é
a imprensa. Um não substitui o outro. Nós, em verdade, agimos, e, graças à imprensa, as nossas ações
são acompanhadas com espírito e senso crítico pelos jornalistas e pelo povo. Mas a responsabilidade
maior de tomar as decisões relativamente às leis,
ao cumprimento das leis, de ﬁscalizar o Executivo,
essa é nossa.
Então, Sr. Presidente, encaminho para o registro
da Mesa, porque ao Senador Corregedor já respondi,
nos termos desta carta.
Meus parabéns, mais uma vez, aos amigos do
Timor Leste.
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) –
A carta que V. Exª vai trazer à Mesa será publicada.
Apenas quero fazer uma pequena retiﬁcação
às aﬁrmações de V. Exª. Eu não disse, em nenhum
momento, que a imprensa era inimiga – nem falei em
imprensa – do Congresso. Eu ﬁz um discurso sobre a
democracia. Fiz um longo estudo que me levou quase
uma noite para fazê-lo, estudando desde os primórdios
da democracia até os tempos de hoje. E falei sobre as
tendências que existiam no mundo moderno e que se
debate hoje sobre o futuro da democracia representativa. E ressaltei a discussão que existe no mundo
inteiro sobre o que é comunicação em tempo real, que
criou um novo interlocutor da sociedade democrática,
que é a opinião pública, e os mandatos eletivos que
são feitos por um período longo e que envelhecem
com o tempo.
Fiz uma dissertação teórica e não coloquei nenhuma coisa circunstancial relativa ao momento que
atravessamos, nem quis colocar nenhuma palavra que
tivesse sentido que contextualizasse o momento atual
nem com a imprensa brasileira nem com a imprensa
de nenhum lugar. Falei teoricamente sobre aquilo que
se discute no mundo inteiro. E para surpresa minha,
abri o Le Monde de ontem na Internet e encontrei a
mesma discussão feita na França e ele abrindo as suas
páginas para essa discussão.
Muito obrigado a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB –
AP) – Eu quero dizer que a nossa pauta está trancada porque temos duas medidas provisórias provenientes do Governo, do Poder Executivo, de nºs 464
e 465, e elas trancam a nossa pauta. Naturalmente
vamos exercer aquele prazo que nós estabelecemos
de duas sessões deliberativas para que as medidas
sejam votadas.
Antes de encerrar a Ordem do Dia, eu quero esclarecer ao Plenário e à Nação brasileira, porque nós
temos ouvido e lido que se tem dito que o Senado está
parado, que não tem quase tido atividade, chegando
essa aﬁrmação mesmo ter sido feita por alguns colegas
nossos. Assim, eu quero comunicar a todos nós e ao
País o que tem sido feito, o trabalho do Senado neste
ano e a comparação entre o total das nossas matérias
aprovadas no primeiro semestre dos anos de 2008 e de
2009 pelo nosso Plenário, pelas Comissões em caráter
terminativo, demonstrando que a Casa está em pleno
funcionamento. Estou apenas citando as matérias que
foram aprovadas. Não estou citando as matérias que
foram rejeitadas nem aquelas que foram transitadas
pela nossa Casa, porque, se somarmos todas elas,
teremos um número superior a 1.500 matérias transitadas nesta Casa.
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Quero que veriﬁquem na nossa tela uma comparação deste ano com o ano passado. Foram aprovadas 226 matérias no primeiro semestre de 2008 e,
neste ano de 2009, no primeiro semestre, nós já aprovamos 327 matérias. Isso corresponde a um aumento
de quase 45% da produtividade do Senado Federal
nos primeiros meses deste ano. A comparação tem
aspectos promissores não somente em termos quantitativos, mas também, e principalmente, em aspectos
qualitativos.
Conforme nos mostra a tela 2 – eu queria que
mostrassem a tela 2 –, a nossa realização no ano de
2009 está na coluna vermelha. E aquela coluna azul,
um azul meio diferente, signiﬁca justamente as nossas
comparações. Veriﬁca-se que o Legislativo tem tomado
a posição de protagonista do processo legislativo. O
Senado teve papel destacado nesse processo.
Enquanto o número de medidas provisórias caiu
para a metade... Estão ali as medidas provisórias. Pode
focar a nossa seta em medidas provisórias. Tivemos
neste ano um número menor de medidas provisórias.
No passado, tivemos 27; já neste ano tivemos um número de 15 medidas provisórias, o que é muito bom
para o Senado Federal.
O número de projetos de lei aprovados pela Casa
no primeiro semestre deste ano correspondeu a uma
vez e meia o número do primeiro semestre de 2008.
Também estamos vendo aqui: projetos de lei, 188 neste
ano e 144, no ano passado. Isso no período correspondente ao primeiro semestre, o que mostra realmente
que o que se tem dito e repetido, e até alguns colegas
nossos chegaram a falar isso aqui, mas que não corresponde exatamente aos números e à verdade dos
trabalhos dos Srs. Senadores nesta Casa.
Enquanto o número das demais proposições permanece estável, vamos veriﬁcar, neste mapa, em todas
essas colunas, que o trabalho deste ano foi muito maior
do que o primeiro semestre do ano passado.
Um exame muito mais aprofundado da produção
legislativa do Senado revela ainda que a Casa encontrase também em sintonia com os desaﬁos que a realidade
social e econômica tem oferecido a este País.
Peço para que seja projetada a tela nº 03. (Pausa)
Tela nº 3: veriﬁcamos que, no ano passado, do
ponto de vista qualitativo, tivemos no primeiro semestre a votação de 11 matérias de caráter econômico e,
neste primeiro semestre, nós tivemos 57 matérias de
caráter econômico. Veriﬁcamos também que na parte
de matérias sociais a nossa posição é de 54 a 52, o
que mostra uma posição estável do mesmo trabalho
em relação ao ano de 2008 e 2009.
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Do ponto de vista de matérias administrativas
importantes, tivemos no ano passado 16, no primeiro
semestre e, neste ano, 32 matérias. Quer dizer, também
sobre matérias jurídicas, foram 24 no ano passado e
29 no ano que estamos atravessando.
Finalmente, a parte de votação de matérias honoríﬁcas. No ano passado foram 9 e, neste ano, já tivemos oportunidade de votar 16.
É importante lembrar também o trabalho das
comissões. Instalamos uma comissão de acompanhamento da crise ﬁnanceira aqui no Congresso. Ela
tem produzido um trabalho excelente, que tem abastecimento muito todos aqueles que se interessam pelo
andamento da crise ﬁnanceira que o mundo atravessou. Tenho ouvido que o trabalho desenvolvido pelo
Senado talvez seja o melhor feito no Brasil sobre a
matéria. E também a nível continental, e talvez até a
nível mundial, a qualidade do trabalho que foi feito por
essa comissão, a qual, ontem, teve oportunidade de
se referir o Senador Marco Maciel, cujo Presidente é
o nosso colega Dornelles.
Também nós tivemos de estudar o problema da
empregabilidade, que também consta desses estudos.
Para fomentar o debate, sugeri em aperfeiçoar medidas relativas à crise.
Nesse segundo semestre, o Senado continua
dando mostras da sua importância na atividade legislativa. Se somarmos as 327 matérias aprovadas
no primeiro semestre com as apreciadas até ontem
– eu já estou falando nos dois meses -, nós vamos
chegar a 434 matérias aprovadas. Nesses números,
não estão incluídos, como eu disse, requerimentos
diversos nem matérias relacionadas à radiodifusão,
porque, se formos incluir matérias relacionadas à
radiodifusão, chegaremos quase a um total de 1.500
só quanto a isso.
Tudo isso mostra que a nossa Casa encontrase no mais perfeito funcionamento, em um trabalho
até comparativamente maior do que o trabalho do
ano passado, procurando todos nós cumprirmos, na
medida adequada, no tempo certo, sua missão de
dar resposta legislativa às demandas da sociedade
brasileira.
Está chegando aqui, ao nosso plenário, o Senador Heráclito Fortes, que participa da Mesa, e
que é um dos que tem consciência do trabalho desta Casa. Estou mostrando que, pelos números, nós,
neste ano, já chegamos quase a duplicar o trabalho
feito, no primeiro semestre do ano passado, no Senado Federal. o que mostra que a nossa Casa está
em plena atividade. V. Exª tem sido um grande colaborador desse trabalho.
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Para concluir, em termos de tempo – Senador
Suplicy, eu peço a sua atenção para este número –,
os Senadores despenderam até agora 1.583 horas
e 56 minutos de trabalho no nosso plenário e nas
comissões, o que é motivo de orgulho para todos
nós, que estamos cumprindo com o nosso dever
para com o País e com os nossos eleitores. Esses
números assim são irrespondíveis porque mostram
o quanto nós temos trabalhado e, ao mesmo tempo,
nós não merecemos e não é verdadeira a aﬁrmação
da paralisia de nossa Casa, pelo que nós estamos
vendo.
E não é só, como eu disse, a quantidade, mas
também a qualidade. Nós votamos, por exemplo, a
Lei do Mandado de Segurança; votamos o Sistema
Nacional de Crédito Cooperativo; votamos o Sistema Nacional de Identiﬁcação Criminal do Civilmente
Não Identiﬁcado; os títulos da dívida do agronegócio;
votamos ontem uma matéria importante da Reforma
Eleitoral; votamos a matéria do Sequestro Relâmpago; isenção total do imposto de renda de pessoa
física aos rendimentos da aposentadoria e pensão
para os maiores de 70 anos, uma grande conquista
social do povo brasileiro; planejamento familiar na
cobertura dos planos de seguro de saúde; penitenciária de mulheres com acompanhamento médico à
mulher no pré-natal, no pós-parto e ao recém-nascido, berçário, creche para crianças maiores de seis
meses e menores de sete anos; limites à exposição
humana a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos; adoção do nome de família do padrastro ou
madrasta; a propositura do mandado de segurança
e também a prioridade de tramitação de atos e diligências judiciais aos portadores de doenças graves.
Assim, vemos que a contribuição do Senado para o
povo brasileiro foi muito grande neste ano que tivemos que atravessar.
A defensoria pública que votamos ontem – me
lembra aqui o Senador Mão Santa – que é um grande
benefício para o povo brasileiro, principalmente para
os mais pobres, aqueles que não têm condições de
defesa na Justiça.
Eram essas as informações que eu queria trazer ao nosso Plenário e, ao mesmo tempo, louvar o
trabalho dos Srs. Senadores. Este trabalho é dos Srs.
Senadores, é feito pelos Senadores, nas comissões,
no plenário, constantemente, e é este trabalho que o
povo brasileiro deve saber cada vez mais que é um
trabalho feito em benefício do povo, que ele usufrui
dos benefícios resultantes das leis aqui votadas e do
trabalho que aqui se realiza.
Muito obrigado, era esta a comunicação que eu
queria fazer.
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Matérias não apreciadas e transferidas para a próxima sessão deliberativa ordinária:
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Sobrestando a pauta a partir de: 30-82009
Prazo ﬁnal prorrogado: 12-11-2009
3

1
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO
Nº 14, DE 2009
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei de Conversão nº 14 de 2009, que dispõe sobre a prestação de auxílio ﬁnanceiro
pela União aos Estados, ao Distrito Federal e
aos Municípios, no exercício de 2009, com o
objetivo de fomentar as exportações do País,
e sobre a participação da União em fundos
garantidores de risco de crédito para micro,
pequenas e médias empresas e altera as Leis
nºs 11.491, de 20 de junho de 2007, 8.036, de
11 de maio de 1990, e 8.001, de 13 de março
de 1990 (proveniente da Medida Provisória nº
464, de 2009).
Lido no Senado Federal no dia 16-9.2009
Relator revisor:
Sobrestando a pauta a partir de: 10-82009
Prazo ﬁnal prorrogado: 23.10.2009
2
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO
Nº 15, DE 2009
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei de Conversão nº 15, de 2009, que autoriza
a concessão de subvenção econômica ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico
e Social – BNDES, em operações de ﬁnanciamento destinadas à aquisição e produção de
bens de capital e à inovação tecnológica; altera
as Leis nºs 10.925, de 23 de julho de 2004,
11.948, de 16 de junho de 2009, 9.818, de 23
de agosto de 1999, e 6.704, de 26 de outubro
de 1979; revoga dispositivos da Medida Provisória nº 462, de 14 de maio de 2009, e do
Decreto nº 70.235, de 6 de março de 1972; e
dá outras providências (proveniente da Medida
Provisória nº 465, de 2009).
Lido no Senado Federal no dia 16-92009
Relator revisor:

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 (trata da
ordem social).
Parecer sob nº 187, de 2009, da Comissão Diretora, Relator: Senador Mão Santa, oferecendo a redação para o segundo
turno.
4
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.
5
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 48, DE 2003
Votação, em primeiro turno, da Proposta
de Emenda à Constituição nº 48, de 2003, tendo como primeiro signatário o Senador Antonio
Carlos Magalhães, que dispõe sobre aplicação
de recursos destinados à irrigação.
Pareceres sob nºs 1.199, de 2003; e 15,
de 2007, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania: 1º pronunciamento: Relator:
Senador João Alberto Souza, favorável, com
a Emenda nº 1-CCJ, que apresenta; 2º pronunciamento: (sobre a Emenda nº 2, de Plenário), Relator ad hoc: Senador João Batista
Motta, favorável, nos termos de Subemenda
que apresenta.
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6
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 51, DE 2003
Votação, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 51, de 2003,
tendo como primeiro signatário o Senador
Demóstenes Torres, que dá nova redação ao
§ 4º do art. 225 da Constituição Federal, para
incluir o Cerrado e a Caatinga entre os biomas
considerados patrimônio nacional.
Parecer favorável, sob nº 269, de 2004,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Eduardo Azeredo.
7
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.
Parecer favorável sob nº 850, de 2007, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator: Senador Eduardo Suplicy.
8
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 100, DE 2007
Votação, em primeiro turno, da Proposta
de Emenda à Constituição nº 100, de 2007,
tendo como primeiro signatário o Senador Alvaro Dias, que dá nova redação às alíneas b
e c do inciso XXIII do art. 21 da Constituição
Federal, para autorizar a produção, a comercialização e a utilização de radioisótopos para
a pesquisa e uso médicos.
Parecer favorável, sob nº 1.105, de 2008,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador César Borges.
9
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 42, DE 2008
Votação, em primeiro turno, da Proposta
de Emenda à Constituição nº 42, de 2008 (nº
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138/2003, na Câmara dos Deputados, tendo
como primeiro signatário o Deputado Sandes
Júnior), que altera a denominação do Capítulo
VII do Título VIII da Constituição Federal e 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.
10
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 32, DE 2008
Primeira sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição
nº 32, de 2008, tendo como primeira signatária a Senadora Patrícia Saboya, que altera o
§ 4º do art. 225 da Constituição Federal para
incluir a caatinga entre os ecossistemas que
constituem patrimônio nacional.
Parecer favorável, sob nº 1.217, de 2009,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relatora: Senadora Serys Slhessarenko.
11
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 34, DE 2001
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 34, de 2001 (nº 3.388/97, na
Casa de origem, do Deputado Jaques Wagner), que dispõe sobre a construção de muro
de proteção contínuo nas pontes, viadutos e
curvas perigosas em rodovias federais.
Pareceres sob nºs 162 e 1.146, de 2003;
e 694, de 2009, das Comissões
– de Serviços de Infra-Estrutura, Relatora: Senadora Heloisa Helena, favorável, nos
termos da Emenda nº 1-CI, que apresenta,
com voto contrário vencido do Senador Leomar Quintanilha; e
– de Assuntos Econômicos (em audiência, nos termos do Requerimento nº 269,
de 2003), 1º pronunciamento: Relatora: Senadora Serys Slhessarenko, solicitando informações ao Ministério dos Transportes
para instruir a matéria; 2º pronunciamento:
Relator: Senador Osmar Dias, favorável, nos
termos das Emendas nºs 2 e 3-CAE, que
apresenta.
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PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 69, DE 2001
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 69, de 2001 (no 4.594/94,
na Casa de origem, do então Deputado Paulo Paim), que dispõe sobre o atendimento de
emergência de acidentes do trabalho em localidades onde não existe rede do Sistema
Único de Saúde – SUS.
Pareceres sob nºs 12, de 2003; e 1.428,
de 2009, da Comissão de Assuntos Sociais,
1º pronunciamento: Relator ad hoc: Senador Tião Viana, favorável; 2º pronunciamento
(em reexame, nos termos dos Requerimentos
nºs 241, de 2003): Relator: Senador Expedito
Júnior, favorável, nos termos da Emenda no
1-CAS (Substitutivo), que oferece.
13
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 35, DE 2003
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara nº 35, de 2003 (nº
3.055/2000, na Casa de origem, do Deputado
Bispo Wanderval), que altera a Lei nº 9.610,
de 19 de fevereiro de 1998, para incluir, na
categoria de intérpretes ou executantes, os
dubladores.
Pareceres sob nºs 776 e 777, de 2009,
das Comissões
– de Educação, Cultura e Esporte (em
audiência, nos termos do Requerimento nº 1,
de 2007), Relator: Senador Antônio Carlos
Valadares, favorável; e
– de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator ad hoc: Senador Valter Pereira, favorável, com Emenda nº 1-CCJ, que apresenta.
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Parecer favorável, sob nº 576, de 2009, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relatora: Senadora Serys Slhessarenko.
15
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 116, DE 2006
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 116, de 2006 (nº 557/2003,
na Casa de origem, do Deputado João Herrmann Neto), que determina a publicidade dos
valores das multas decorrentes da aplicação
do Código de Defesa do Consumidor revertidos
para o Fundo Nacional de que a trata a Lei nº
7.347, de 24 de julho de 1985; e altera Lei nº
8.078, de 11 de setembro de 1990.
Parecer sob nº 1.352, de 2007, da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor
e Fiscalização e Controle, Relator: Senador
Flávio Arns, favorável, nos termos da Emenda
nº 1-CMA (Substitutivo), que oferece.
16
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 38, DE 2007
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 38, de 2007 (nº 6.672/2006,
na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da República, que altera o art. 1.526 da Lei
nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 -Código
Civil, determinando que a habilitação para o
casamento seja feita pessoalmente perante o
oﬁcial do Registro Civil.
Parecer sob nº 1.088, de 2009, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator ad hoc: Senador Inácio Arruda, favorável, com a Emenda n° 1-CCJ, de redação,
que apresenta.

14

17

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 15, DE 2006

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 48, DE 2007

Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 15, de 2006 (nº 4.924/2005,
na Casa de origem, do Deputado Bernardo
Ariston), que altera o § 4º do art. 9º da Lei nº
9.099, de 26 de setembro de 1995, que dispõe
sobre os Juizados Especiais Cíveis e Criminais e dá outras providências (dispõe sobre a
representação nas causas de valor até vinte
salários mínimos).

Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 48, de 2007 (nº 6.048/2002,
na Casa de origem, do Deputado Alberto Fraga), que acrescenta o § 3º ao art. 83 da Lei
nº 7.210, de 11 de julho de 1984 – Lei de
Execução Penal, determinando que os estabelecimentos penais destinados às mulheres
tenham por efetivo de segurança interna somente agentes do sexo feminino.
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Parecer favorável, sob nº 1.212, de 2009,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relatora: Senadora Serys Slhessarenko.
18
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 60, DE 2007
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 60, de 2007 (nº 3.688/2000,
na Casa de origem, do Deputado José Carlos
Elias), que dispõe sobre a prestação de serviços de psicologia e de assistência social nas
escolas públicas de educação básica.
Pareceres sob nºs 298 e 299, de 2009,
das Comissões
– de Educação, Cultura e Esporte, Relator: Senador Cícero Lucena, favorável ao Projeto, com a Emenda nº 1-CE, que apresenta; e
– de Assuntos Sociais, Relator: Senador Mozarildo Cavalcanti, favorável, nos termos da Emenda nº 2-CAS (Substitutivo), que
oferece.
19
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 126, DE 2007
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 126, de 2007 (nº 7.252/2006,
na Casa de origem), de iniciativa do Presidente
da República, que dá nova redação à alínea
“o” do inciso VII do caput do art. 27 da Lei nº
10.683, de 28 de maio de 2003, que dispõe
sobre a organização da Presidência da República e dos Ministérios (altera competências
do Ministério da Defesa).
Parecer favorável, sob nº 525, de 2008,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Romero Jucá.
20
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 5, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 5, de 2008 (nº 3.246/2004,
na Casa de origem, do Deputado Dr. Rosinha), que altera o art. 13 da Lei n° 5.700, de
1° de setembro de 1971 (inclui a bandeira do
Mercosul nos casos de hasteamento diário da
Bandeira Nacional).
Parecer favorável, sob nº 526, de 2008,
da Comissão de Educação, Cultura e Esporte,
Relator: Senador Sérgio Zambiasi.
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PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 7, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei da Câmara nº 7, de 2008 (nº 108/2007,
na Casa de origem, da Deputada Solange
Amaral), que altera o inciso II do caput do art.
1.641 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de
2002 – Código Civil (é obrigatório o regime de
separação de bens no casamento de pessoa
maior de 70 anos).
Parecer sob nº 1.392, de 2009, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator: Senador Valdir Raupp, favorável, com
a Emenda nº 1-CCJ, que apresenta.
22
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 28, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 28, de 2008 (nº 5.702/2005,
na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da República, que altera o art. 37 da Lei n°
10.522, de 19 de julho de 2002, que dispõe
sobre o Cadastro Informativo dos créditos não
quitados de órgão e entidades federais e dá
outras providências.
Parecer favorável, sob nº 1.148, de 2008,
da Comissão de Assuntos Econômicos, Relator ad hoc: Senador Inácio Arruda.
23
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 47, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 47, de 2008 (nº 5.139/2001,
na Casa de origem, do Deputado Osmar Serraglio), que altera os arts. 12 e 21 da Lei nº
8.429, de 2 de junho de 1992 -Lei de Improbidade Administrativa (permite a aplicação de
sanções, isolada ou cumulativamente, ao responsável por ato de improbidade, e restringe
a aplicação da pena de ressarcimento).
Parecer favorável, sob nº 1.056, de 2009,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator “ad hoc”: Senador Neuto de
Conto.
24
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 87, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 87, de 2008 (nº 1.871/2007,
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na Casa de origem, do Deputado Edinho Bez),
que inclui no Anexo da Lei nº 5.917, de 10 de
setembro de 1973, que dispõe sobre o Plano
Nacional de Viação, o trecho rodoviário que
especiﬁca.
Parecer sob nº 1.229, de 2008, da Comissão de Serviços de Infraestrutura, Relator: Senador Cícero Lucena, favorável nos termos da
Emenda nº 1-CI (Substitutivo), que oferece.
25
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 130, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 130, de 2008 (nº 3.452/2008,
na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da República, que dispõe sobre a criação
da Carreira de Desenvolvimento de Políticas
Sociais, sobre a criação de cargos de Analista
Técnico e de Agente Executivo da Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, sobre a
transformação de cargos na Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA, altera o Anexo
I da Lei nº 10.871, de 20 de maio de 2004, para
adaptar os quantitativos de cargos da ANVISA,
a Lei nº 11.539, de 8 de novembro de 2007, que
dispõe sobre a Carreira de Analista de Infra-Estrutura e sobre o cargo isolado de provimento
efetivo de Especialista em Infra-Estrutura Sênior, e altera a Lei nº 11.526, de 4 de outubro
de 2007, para prever a fórmula de pagamento
de cargo em comissão ocupado por militar, e a
Lei nº 10.683, de 28 de maio de 2003.
Parecer favorável, sob nº 1.199, de 2008Plen, em substituição à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador
Romero Jucá.
26
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 136, DE 2008 – COMPLEMENTAR
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei da Câmara nº 136, de 2008 – Complementar (nº 375/2006-Complementar, na
Casa de origem), de iniciativa do Presidente
da República, que dispõe sobre a composição
do Conselho de Administração da Superintendência da Zona Franca de Manaus; revoga a
Lei Complementar nº 68, 13 de junho de 1991;
e dá outras providências.
Pareceres favoráveis, sob nºs 953 e 954,
das Comissões
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– de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relatora ad hoc: Senadora Serys Shessarenko; e
– de Desenvolvimento Regional e Turismo, Relator: Senador Jefferson Praia.
27
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 143, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 143, de 2008 (nº388/2003,
na Casa de origem, do Deputado Maurício
Rabelo), que altera a redação do art 70 da
Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, que
dispõe sobre a proteção do consumidor (inclui
a substituição ou retirada de peças e componentes, sem autorização do consumidor no
fornecimento de serviços).
Pareceres sob nºs 1.269 e 1.270, de
2009, das Comissões
– de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relatora: Senadora Serys Slhessarenko, favorável, nos termos das Emendas nºs 1 e 2-CCJ,
que apresenta; e
– da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle,
Relator: Senador Flexa Ribeiro, favorável ao
Projeto e as emendas oferecidas pela CCJ.
28
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 152, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 152, de 2008 (nº 1.890/2007,
na Casa de origem, do Deputado Mauro Nazif),
que acrescenta dispositivo à Lei nº 8.662, de 7
de junho de 1993, para dispor sobre a duração
do trabalho do Assistente Social.
Parecer favorável, sob nº 582, de 2009,
da Comissão de Assuntos Sociais, Relator ad
hoc: Senador Flávio Arns.
29
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 154, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 154, de 2008 (nº 1.246/2007,
na Casa de origem, do Deputado Márcio França), que altera a Lei nº 9.784, de 29 de janeiro
de 1999, que regula o processo administrativo
no âmbito da administração pública federal.
Parecer sob nº 691, de 2009, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
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Relator ad hoc: Senador Antonio Carlos Valadares, favorável, com a Emenda n° 1-CCJ, de
redação, que apresenta.
30
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 182, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei da Câmara nº 182, de 2008 (nº 371/99,
na Casa de origem, do Deputado Enio Bacci),
que altera o art. 49 da Lei nº 8.078, de 11 de
setembro de 199 (dispõe sobre o direito de
arrependimento do consumidor).
Parecer favorável, sob nº 706, de 2009,
da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do
Consumidor e Fiscalização e Controle, Relator: Senador Leomar Quintanilha.
31
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 12, DE 2009
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 12, de 2009 (nº 6.171/2005,
na Casa de origem, do Deputado Celso Russomanno), que acrescenta parágrafos ao art.
31 da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990
– Código de Defesa do Consumidor, para garantir ao consumidor o exame dos produtos
adquiridos.
Parecer favorável, sob nº 707, de 2009,
da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do
Consumidor, Fiscalização e Controle, Relator
ad hoc: Senador Flexa Ribeiro.
32
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 13, DE 2009
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 13, de 2009 (nº 6.244/2005,
na Casa de origem, da Deputada Sandra Rosado), que ﬁxa critério para instituição de datas
comemorativas.
Parecer favorável, sob nº 1.057, de 2009,
da Comissão de Educação, Cultura e Esporte,
Relator: Senador Cristovam Buarque.
33
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 226, DE 2006
(Tramita nos termos dos arts. 142 e
143 do Regimento Comum)
Segunda sessão de discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado nº
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226, de 2006, de iniciativa da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito dos Correios,
que acrescenta dispositivos ao Decreto-Lei
nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal, e à Lei nº 1.579, de 18 de março de
1952, que dispõe sobre as Comissões Parlamentares de Inquérito (tipiﬁca as condutas de
fazer aﬁrmação falsa ou negar a verdade, na
condição de indiciado ou acusado, em inquéritos, processos ou Comissões Parlamentares
de Inquérito).
Parecer favorável, sob nº 1.064, de 2008
(em audiência, nos termos do Requerimento nº 29, de 2007), Relator: Senador Alvaro
Dias.
34
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 382, DE 2003
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do
Recurso nº 7, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 382, de 2003, de autoria do
Senador Rodolpho Tourinho, que dispõe sobre
o percentual dos cargos e empregos públicos
para as pessoas portadoras de necessidades
especiais e os critérios de sua admissão, nos
termos do inciso VIII do artigo 37 da Constituição Federal.
Pareceres sob nºs 964 a 966, de 2008,
das Comissões – de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator “ad hoc”: Senador Mozarildo
Cavalcanti, favorável, com as Emendas nºs 1 e
2-CCJ, que apresenta; – de Assuntos Sociais
(em audiência nos termos do Requerimento
nº 510, de 2007), Relator “ad hoc”: Senador
Jayme Campos, favorável, com as Emendas 3
e 4-CAS; e – de Direitos Humanos e Legislação Participativa, Relator: Senador Flávio Arns,
favorável, nos termos da Emenda nº 5-CDH
(Substitutivo), que oferece.
35
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 185, DE 2004
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei do Senado nº 185, de 2004, de autoria
do Senador Demóstenes Torres, que regulamenta o emprego de algemas em todo o território nacional.
Pareceres sob nºs 920 e 921, de 2008, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator “ad hoc”: Senador Antonio Carlos
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Valadares, 1º pronunciamento (sobre o Projeto,
em turno único, perante a Comissão): favorável, nos termos de emenda substitutiva, que
oferece; 2º pronunciamento (sobre as emendas, apresentadas ao Substitutivo, no turno
suplementar, perante a Comissão): favorável,
nos termos da Emenda nº 1-CCJ (Substitutivo), que apresenta.
36
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 124, DE 2005
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do
Recurso nº 8, de 2006)
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei do Senado nº 124, de 2005, de autoria
da Senador Papaléo Paes, que altera o art. 2º
da Lei nº 9.965, de 27 de abril de 2000, que
restringe a venda de esteróides ou peptídeos
anabolizantes e dá outras providências, para
tipiﬁcar a venda desses produtos como crime
punível com penas equivalentes às do tráﬁco
ilícito de substância entorpecente.
Pareceres sob nºs 418, de 2006, e 795,
de 2009, das Comissões
– de Assuntos Sociais, Relator: Senador
Augusto Botelho, favorável, com a Emenda nº
1-CAS (Substitutivo), que oferece; e
– de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator ad hoc: Senador Valter Pereira, favorável, nos termos do Substitutivo, oferecido pela
Comissão de Assuntos Sociais.
37
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 140, DE 2007 – COMPLEMENTAR
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 140, de 2007-Complementar,
de autoria do Senador Demóstenes Torres, que
altera o art. 1º da Lei Complementar nº 105,
de 10 de janeiro de 2001, para especiﬁcar os
dados ﬁnanceiros não sigilosos, para ﬁns de
investigação de ilícito penal.
Pareceres sob nºs 281 e 706, de 2007,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Jarbas Vasconcelos,
1º pronunciamento (sobre o Projeto): favorável,
com a Emenda nº 1-CCJ, que apresenta; 2º
pronunciamento (sobre a Emenda nº 2-Plen):
favorável, nos termos de Subemenda, que
oferece.
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38
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 441, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei do Senado nº 441, de 2008 (apresentado como conclusão do Parecer nº 1.135, de
2008, da Comissão de Direitos Humanos e
Legislação Participativa, Relator ad hoc: Senador Flávio Arns), que altera o art. 30 da Lei
no 8.935, de 18 de novembro de 1994 (Lei dos
Cartórios), para incluir, entre os deveres dos
notários e oﬁciais de registro, o encaminhamento de relatório pertinente ao quantitativo
de emolumentos recebidos no exercício anterior à corregedoria do tribunal.
Parecer favorável, sob nº 729, de 2009,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator ad hoc: Senador Renato Casagrande.
39
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 183, DE 2009
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 183, de 2009, de iniciativa
da Comissão de Assuntos Econômicos, que
altera a Lei nº 6.766, de 19 de dezembro de
1979, que dispõe sobre o parcelamento do
solo urbano e dá outras providências, para
regulamentar a implantação de equipamentos urbanos.
Parecer sob nº 1.388, de 2009, da Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo,
Relator ad hoc: Senador Tasso Jereissati, favorável, com a Emenda nº 1-CDR, que oferece.
40
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 235, DE 2009
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 235, de 2009, de iniciativa da
Comissão Parlamentar de Inquérito da Pedoﬁlia, que acrescenta inciso VI ao art. 7º da Lei
nº 6.815, de 9 de agosto de 1980, para vedar
a concessão de visto ao estrangeiro indiciado
em outro país pela prática de crime contra a
liberdade sexual ou o correspondente ao descrito nos arts. 240 e 241 da Lei nº 8.069, de
13 de julho de 1990.
Parecer favorável, sob nº 1.393, de 2009,
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional, Relator: Senador Romeu Tuma.
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41
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 320, DE 2009
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 320, de 2009, de iniciativa
da Comissão de Educação, Cultura e Esporte,
que altera a Lei nº 10.891, de 2004, que institui
a Bolsa-Atleta, para permitir a concessão do
benefício aos atletas-guias dos para-atletas
das categorias T11 e T12.
42
REQUERIMENTO Nº 1093, DE 2009
Votação, em turno único, do Requerimento
nº 1.093, de 2009, do Senador Romero Jucá, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Senado
nº 238, de 2006, além das Comissões constantes
do despacho inicial de distribuição, seja ouvida,
também, a de Serviços de Infraestrutura (prorrogação da não incidência do Adicional ao Frete
para Renovação da Marinha Mercante).
43
REQUERIMENTO Nº 1094, DE 2009
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.094, de 2009, do Senador Paulo Paim,
solicitando o desapensamento da Proposta de
Emenda à Constituição nº 50, de 2006, das
Propostas de Emenda à Constituição nºs 38,
de 2004, e 86, de 2007, a ﬁm de que tenha
tramitação autônoma (voto secreto).
44
REQUERIMENTO Nº 1102, DE 2009
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.102, de 2009, do Senador Romero Jucá,
solicitando a tramitação conjunta do Projeto de
Lei do Senado nº 301, de 2009, com os Projetos de Lei do Senado nºs 212, de 2005; 67,
199, 239 e 342, de 2006; e 287, de 2008, que
já se encontram apensados, por regularem a
mesma matéria. (porte de arma de fogo)
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ro Jucá, solicitando a tramitação conjunta dos
Projetos de Lei do Senado nºs 291, de 2006,
e 63, de 2007, por regularem a mesma matéria (concede benefício no imposto de renda
para empresas).
46
REQUERIMENTO Nº 1149, DE 2009
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.149, de 2009, do Senador Tião Viana,
solicitando o desapensamento da Projeto de
Lei do Senado nº 259, de 2006, dos Projetos
de Lei do Senado nºs 184, de 2004, e 258, de
2006, a ﬁm de que tenha tramitação autônoma
(Código Brasileiro de Aeronáutica).
47
REQUERIMENTO Nº 1157, DE 2009
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.157, de 2009, do Senador Romero
Jucá, solicitando que, sobre o Projeto de Lei
do Senado nº 4, de 2008, além da Comissão
constante do despacho inicial de distribuição,
seja ouvida, também, a de Constituição, Justiça e Cidadania (institui o regime de dedicação
exclusiva para os proﬁssionais da educação
básica pública).
48
REQUERIMENTO Nº 1158, DE 2009
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.158, de 2009, do Senador Jefferson
Praia, solicitando a tramitação conjunta dos
Projetos de Lei do Senado nºs 510, de 1999, e
505, de 2007, com o Projeto de Lei da Câmara
nº 35, de 2000, que tramita em conjunto com
os Projetos de Lei do Senado nºs 25, 165, 182,
242, 308 e 355, de 2003; 352, de 2004; 370,
de 2005; 151 e 531, de 2007, por regularem a
mesma matéria. (propaganda de bebidas alcoólicas, alimentos, produtos fumígeros, medicamentos, terapias e defensivos).
49
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REQUERIMENTO Nº 1159, DE 2009
REQUERIMENTO Nº 1112, DE 2009
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.112, de 2009, do Senador Rome-

Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.159, de 2009, do Senador Expedito Júnior, solicitando a tramitação conjunta
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do Projeto de Lei do Senado nº 426, de 2008,
com o de nº 202, de 2008, que já se encontra
apensado aos Projetos de Lei da Câmara nºs
19 e 70, de 2004; 78, 86, 108 e 133, de 2005;
6, de 2006; 99, 103 e 128, de 2007; e 74, 135,
165, 172 e 198, de 2008; e com os Projetos de
Lei do Senado nºs 141 e 322, de 2003; 167 e
208, de 2004; 56 e 315, de 2006; 71, 96, 97,
192, 201, 222, 257, 383, 401, 462, 550, 594,
613 e 645, de 2007; 19, 253 e 280, de 2008,
por regularem a mesma matéria (mudanças
na Lei nº 9.503, de 1997, que institui o Código
de Trânsito Brasileiro).
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 1.261, DE 2009
Requeiro, nos termos do artigo 222 do Regimento Interno do Senado Federal, Voto de Aplauso para
o Instituto Federal de Santa Catarina, por ter ﬁcado
em primeiro lugar, pelo segundo ano consecutivo, no
Índice Geral de Cursos, avaliado pelo INEP – Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais
Anísio Teixeira, órgão do Ministério da Educação. É
um indicador de qualidade de instituições de educação superior, que avalia cursos de graduação e pósgraduação.
Sala das Sessões, 17 de setembro de 2009. –
Senadora Ideli Salvatti.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB –
AP) – A Presidência encaminhará o voto de aplauso
solicitado.
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 1.262, DE 2009
Nos termos do art. 216, do Regimento Interno do
Senado Federal, combinado com o art. 50 da Constituição Federal, requeiro sejam prestadas pela Senhora
Ministra da Casa da Casa Civil, DILMA ROUSSEFF,
informações sobre os convênios e atos assinados pelo
Presidente da República com o Governo do Estado
de Roraima e prefeituras municipais, por ocasião da
visita presidencial ao Estado de Roraima no dia 14 de
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setembro de 2009, com discriminação dos objetivos
e valores.
Justiﬁcação
A mídia nacional destacou recente visita do Presidente da República ao Estado de Roraima, tendo
veiculado informações de que alguns atos administrativos foram celebrados na ocasião, sem, contudo,
discriminar quais seriam esses atos.
Assim, convém ao governo manifestar-se oﬁcialmente, sobre as informações requeridas para conhecimento do Senado Federal e de toda a sociedade
brasileira.
Sala das Sessões, em 17 de setembro de
2009.
– Senador Mozarildo Cavalcanti
(À mesa para decisão.)
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– O requerimento lido vai à publicação e será encaminhado à Mesa para decisão.
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 1.263, DE 2009.
Nos termos regimentais, requeiro que o PLS –
Projeto de Lei do Senado, Nº 81 de 2008, que “Dispõe
sobre a comercialização e o uso de óleo de origem vegetal como combustível para tratores, colheitadeiras,
veículos , geradores de energia, motores, máquinas,
e equipamentos automotores utilizados na extração,
produção, beneﬁciamento e transformação de produtos agropecuários, bem como no transporte rodoviário,
ferroviário ou hidroviário de insumos e produtos agropecuários em geral, e dá outras providências “, seja
apreciado, também, pela CCT – Comissão de Ciência,
Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática, além
das comissões constantes do despacho inicial.
Sala das Sessões, em 17 de setembro de 2009.
– Senador Wellington Salgado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– O requerimento lido vai à publicação e será incluído
em Ordem do Dia oportunamente.
Sobre a mesa, projetos de lei do Senado que
passo a ler.
São lidos os seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
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Sobre a mesa, pareceres que passo a ler.

– Os projetos lidos serão publicados e encaminhados
às comissões competentes.

São lidos os seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Foram encaminhados à publicação os Pareceres nºs
1.480 a 1.482, de 2009, da Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, sobre as seguintes matérias:
– Projeto de Lei da Câmara nº 86, de 2006 (nº
1.244/2003, na Casa de origem, do Deputado
João Alfredo), que altera a Lei nº 8.069, de 13
de julho de 1990, que dispõe sobre o Estatuto
da Criança e do Adolescente. (Substitui a expressão “medida sócio-educativa” pela “medida
psicossocioeducativa”);
– Projeto de Lei da Câmara nº 104, de 2008 (nº
1.309/2007, na Casa de origem, do Deputado
Eliene Lima), que acresce o § 3º ao art. 974 da
Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, que ins-
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titui o Código Civil. (Dispõe sobre o registro de
contratos e alterações contratuais de sociedade
que seja integrada por sócio incapaz); e
– Projeto de Lei do Senado nº 151, de 2009 – Complementar, de autoria do Senador Marcelo Crivella, que revoga o inciso III do art. 33 e o § 2º
do art. 112, ambos da Lei Complementar nº 35,
de 14 de março de 1979, o inciso VII do art. 20
da Lei Complementar nº 40, de 14 de dezembro
de 1941, e a alínea “e” do inciso II do art. 18 da
Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1973,
para extinguir a prisão especial concedida a magistrados e membros do Ministério Público.
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As matérias ﬁcarão perante a Mesa durante cinco
dias úteis a ﬁm de receber emendas, nos termos do
art. 235, II, “d”, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– A Presidência comunica ao Plenário que recebeu o
Recurso nº 11, de 2009, interposto no prazo regimental
no sentido de que seja submetido ao Plenário o Projeto de Lei do Senado nº 118, de 2004, de autoria do
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Senador Hélio Costa, que acrescenta o inciso IV ao §
4º, do art. 80 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de
1996, para assegurar aulas presenciais e periódicas
nos cursos de educação a distância.
A matéria ﬁcará perante a Mesa durante cinco
dias úteis, a ﬁm de receber emendas, nos termos do
art. 235, II, “c”, do Regimento Interno.
É o seguinte o recurso recebido:
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Esgotou-se ontem o prazo previsto no art. 91, § 3º,
do Regimento Interno, sem que tenha sido interposto
recurso, no sentido da apreciação, pelo Plenário, do
Projeto de Lei do Senado nº 403, de 2007, de autoria
do Senador Wilson Matos, que institui o Exame Nacional de Avaliação do Magistério da Educação Básica (Enameb).
Tendo sido aprovado terminativamente pela Comissão de Educação, Cultura e Esporte, o Projeto vai
à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Encerrou-se ontem o prazo para apresentação de
emendas ao Projeto de Lei da Câmara nº 32, de 2009
(nº 7.238/2002, na Casa de origem), de iniciativa do
Presidente da República, que designa como Dia da
Inovação o dia 19 de outubro.
Ao Projeto não foram oferecidas emendas.
A matéria será incluída em Ordem do Dia oportunamente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Sobre a mesa, ofício que passo a ler.
É lido o seguinte:
OF. GLPMDB nº 157/2009
Brasília, 17 de setembro de 2009
Ao Excelentíssimo Senhor
Senador José Sarney
DD. Presidente do Senado Federal
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, comunico a Vossa Excelência a indicação do Senador Neuto De Conto, como
membro titular, em substituição ao Senador Leomar
Quintanilha, na Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo – CDR.
Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência
votos de apreço e consideração. – Senador Renan
Calheiros, Líder do PMDB.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– O ofício lido vai à publicação.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Concedo a palavra à Senadora Lúcia Vânia e depois
ao Senador Heráclito Fortes.
A SRª LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO. Pela ordem.
Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, Sr. Presidente, em primeiro lugar, eu gostaria de cumprimentá-lo por apresentar um trabalho
de forma sintética mas muito importante para esta
Casa.
Já tive oportunidade de ocupar a tribuna para
dizer que, em momento nenhum, apesar das diﬁcul-
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dades que enfrentamos na Casa, faltamos em relação
às matérias que poderiam ajudar a superar a crise que
o País atravessou. Como V. Exª disse, votamos várias
matérias da área econômica e agimos com presteza,
com rapidez, como o momento determinava.
V. Exª criou, assim que assumiu a Presidência
e tomou posse, a Comissão de Acompanhamento da
Crise, onde pudemos fazer um trabalho excepcional,
como V. Exª mencionou, sob a Presidência do Senador
Dornelles e a Relatoria do Senador Tasso Jereissati.
Pudemos apresentar alternativas que foram aproveitadas na área econômica de forma expressiva.
Portanto, quero cumprimentá-lo. Acredito que a
Nação brasileira, as pessoas que nos veem têm a oportunidade de constatar o quanto esta Casa produz por
meio dos nossos trabalhos nas Comissões, o quanto
produzimos em plenário, apesar das diﬁculdades internas que enfrentamos.
Então, é preciso que seja mostrado o lado positivo desta Casa. É preciso que se evidencie o esforço
que se desenvolveu aqui durante este ano para ajudar
a superar a crise. E, agora, neste momento em que a
crise já mostra os primeiros sinais de recuperação, em
que o País mostra os primeiros sinais de recuperação,
é preciso que a sociedade brasileira saiba valorizar o
trabalho desta Casa. E V. Exª, em boa hora, vem demonstrar, de forma sucinta, mas objetiva, aquilo que
ﬁzemos durante o ano.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Eu que agradeço a V. Exª o seu depoimento sobretudo porque suas palavras lembram ao Brasil que nós
hoje estamos falando que atravessamos a crise e voltamos a crescer.
Mas, para isso, houve a participação do Senado
da República. Sem a nossa participação, isso não teria
acontecido. Assim, o Senado não faltou ao Brasil num
momento de diﬁculdades, embora – temos de ressaltar – em meio a muitas diﬁculdades que tivemos de
enfrentar nesta Casa.
Muito obrigado a V. Exª.
Senador Heráclito Fortes. (Pausa.)
Senador Heráclito, eu pediria que o Senador Suplicy não estivesse tão exigente com V. Exª, retardando
sua chegada à tribuna.
O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o que me traz a
esta tribuna é o profundo respeito e a admiração que
tenho pelo Senador Suplicy, o que não signiﬁca dizer
que sempre concorde com tudo o que ele diz e faz.
Mas, na verdade, eu não poderia, de maneira nenhuma, deixar de responder a um pronunciamento feito
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por ele nesta tribuna ontem à tarde. Infelizmente, eu
não estava presente. Algumas questões, se tratadas
quando o Senador citado está presente, teriam suas
respostas de imediato.
Fiz um pronunciamento aqui sobre a questão,
Senador Mão Santa, do aeroporto de São Raimundo
Nonato. O Senador Suplicy chegava esbaforido e, num
aparte, me disse que responderia o assunto. E ontem
deu uma resposta.
Não achei, nunca esperei que o Senador Suplicy
se sujeitasse a responder nas circunstâncias que o fez.
Ele respondeu dizendo:
O Aeroporto Internacional de São Raimundo Nonato [da Serra da Capivara] é uma obra real, devidamente projetada e licitada. Encontra-se em execução
[estou tentando resumir, para não cansar os senhores].
A primeira etapa foi concluída (...). A segunda etapa já
começou, com a ampliação (...).
O aeroporto possui uma das melhores pistas do
Brasil. Quem garante é o gerente de operações da
Esaero Soluções Aeronáuticas, Antônio Mesquita. A
empresa foi contratada pelo Governo do Estado para
operar o aeroporto durante a realização do Congresso
Internacional de Arqueologia e Arte Rupestre (...).
Mesquita explica que a Esaero Soluções Aeronáuticas é uma empresa com sede em Recife e bases em vários Estados, especializada na operação de
aeroportos. O de São Raimundo Nonato, com 1.650
metros de pista, no momento está operando [veja bem,
Senador Suplicy, informações dadas por V. Exª] com
aviões tipo Bandeirante e Brasília, com frequência diária para Teresina e Petrolina, esta última, cidade do
interior pernambucano.
Eu vou parar aqui. Eu vou parar aqui, Senador
Suplicy, porque vi que V. Exª foi vítima.
Eu pude observar que V. Exª fez um pronunciamento baseado numa informação que recebeu da Superintendência de Representação do Piauí em Brasília.
V. Exª recebeu informações mentirosas e assumiu a responsabilidade de transmiti-las, o que mostra
a gravidade, Senador Suplicy, das denúncias que eu
e o Senador Mão Santa vimos fazendo aqui.
V. Exª está convidado a ir a São Raimundo Nonato, amanhã, depois, quando quiser. Eu lhe faria
uma proposta: eu o deixo em São Raimundo Nonato
e V. Exª parte de lá num desses aviões que chegam e
saem todos os dias.
Nunca houve isso. É uma mentira! É uma propaganda enganosa!
De onde saiu essa informação que foi para o gabinete de V. Exª, para a assessoria de V. Exª, e que V.
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Exª trouxe à tribuna? Da Superintendência de Representação do Governo do Piauí.
Eu lhe disse, naquele dia, que tomasse cuidado
em não ser ventríloquo dos abusos do Governo do
Piauí porque nós, que somos de lá, sabemos o que
estamos dizendo. Não é justo o que o Governador do
Piauí fez com V. Exª. Um Senador de milhões e milhões
de votos de repente se transforma aqui no porta-voz de
uma mentira dessa natureza, Senador Suplicy.
Isso não é brincadeira! Tenho responsabilidade
de mandato, tenho 26 anos de mandato e 35 anos
de vida pública e jamais faria uma aﬁrmativa que não
fosse verdadeira. Quando eu disse que o aeródromo
inaugurado tinha uma pista de 1.600m é porque é uma
realidade. Eu até exaltei a ﬁgura inicial do projeto da
obra do aeródromo.
Com relação à Esaero, na Comissão, onde estavam também o Senador Mão Santa, o Presidente da
Infraero e mais algumas autoridades da Aeronáutica,
nós pedimos informações dessa empresa e soubemos
que ela não está cadastrada na Anac. A Presidente
da Anac não sabia que empresa era essa. Não é conhecida; é mais uma mentira, é mais uma enganação
que o Governo do Piauí pratica e usa V. Exª aqui como
porta-voz, como ventríloquo.
São Paulo não merece isso! V. Exª, Senador do
Estado mais importante da Federação, reconduzido
por três mandatos a esta Casa, de repente, se torna
porta-voz de mentiras. Quero isentá-lo de culpa, pois sei
que fez esse pronunciamento para prestar um serviço
ao seu Partido – e agiu de boa-fé. Mas esse pessoal
que o levou ao erro, à mentira, precisa se penitenciar
perante V. Exª e com São Paulo, porque joga na vala
comum um Senador da República, Presidente Sarney.
Não é justo que se faça isso!
E não é justo que V. Exª, sem conferir os fatos,
traga-os à tribuna. Não é justo que V. Exª tente desmentir
um colega que faz um pronunciamento nesta tribuna
com relação ao que o seu Estado vem passando e, sem
conhecer o fato, apenas por informações mentirosas, V.
Exª venha à tribuna tentar desmentir um companheiro.
Não é correto, não é justo. V. Exª teria que, pelo menos
em respeito ao povo de São Paulo, conferir. Chegue
a Teresina e vá a São Raimundo Nonato nesse avião
Bandeirantes ou nesse avião Brasília! Chegue a Petrolina e vá a São Raimundo Nonato nesse avião!
A informação está aqui. E V. Exª tem credibilidade
a ponto de eu já ter recebido no gabinete telefonema
de pessoas pedindo informações para fazer esse vôo
de que V. Exª se tornou garoto-propaganda. Paciên-
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cia! Paciência! Mas desta vez, V. Exª não tem culpa,
não. Está aqui!
Mão Santa, isso foi o Governo do Estado e não é
fato antigo, não. Porque poderia dizer “não, foi euforia
da inauguração”.
O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – A Anac interrompeu. Foi imposição dela. Foi radical.
O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – O
aeroporto está interrompido?
O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – Está.
O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI ) – Está
vendo, Senador Suplicy? O aeroporto está interrompido. Espero que seja até por obras. V. Exª recebeu essa
informação no dia 14 deste mês. Então, o escritório
induziu V. Exª a mentir desta tribuna com informações
recentes.
Puxe a orelha de quem lhe mandou isso! Peça a
quem lhe mandou isso para o respeitar. V. Exª não pode
ser usado aqui para justiﬁcar as traquinagens que o
Governador do Piauí e sua gangue vêm fazendo lá dia a
dia, Senador Suplicy. Já que V. Exª quer se inteirar dos
problemas do Piauí, peça que lhe mandem informação
sobre o que ocorreu e o que ocorre, de fato, com o escândalo da Emgerpi, uma supersecretaria criada pelo
Governador para concentrar sobre ela verbas de todas
as licitações do Estado. Está lá a denúncia correndo
na Polícia Federal. E essa denúncia não foi feita nem
por Heráclito Fortes, nem por Mão Santa; foi feita por
um militante do seu Partido.
Preste esse serviço ao Brasil e ajude a moralizar
o seu Partido. Mande investigar o que é o caso Emgerpi
e mande investigar a denúncia que foi feita agora por
um funcionário de nome João Paes Landim, sobre os
desvios do Fundeb. V. Exª, que é um homem ligado à
educação, recupere o seu conceito com relação ao povo
do Piauí que lhe tem estima, mas não se sujeite a ser
porta-voz de mentiras oﬁciais como essa, Senador. É
um apelo que lhe faço. Cheque primeiro as informações.
V. Exª não tem a obrigação de conhecer o Estado do
Piauí, mas já que V. Exª se preocupa tanto com o meu
Estado, o Estado do Piauí, por favor, pela sua biograﬁa,
informe-se dos fatos antes de divulgá-los!
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Concedo a palavra ao Senador Neuto de Conto, que
estava inscrito, mas por um lapso da Mesa não tive a
comunicação. Peço desculpas a V. Exª.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Sr. Presidente, acho que estou inscrito. Então, poderei
falar na hora certa, porque, senão, pediria a palavra
pelo art. 14.
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Pelo art. 14, V. Exª teria dois minutos. Assim V. Exª
poderá responder...
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Falarei na minha inscrição normal, na tarde de hoje
ainda.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Está bem.
O SR. NEUTO DE CONTO (PMDB – SC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, tenho sido
convidado e participado de inúmeras reuniões, quase
semanais, para buscar uma solução para os problemas sociais que estão sendo produzidos por portarias
e decretos do Governo junto às comunidades catarinenses, quando se solicita a medição de terras para
índios e quilombolas.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a grande
maioria das terras catarinenses – que correspondem
a 1,3% do território nacional e que são responsáveis
pela quinta maior produção de alimentos do País –,
hoje está dividida em 188 mil propriedades rurais, e
90% delas não atingem 50 hectares. Portanto, são
propriedades rurais administradas e a produção feitas
pelas próprias famílias. Consequentemente, dão-nos
a oportunidade, na sua defesa e na defesa daqueles
que sistematicamente conduzem até contra a nossa
própria Constituição, com portarias para buscar terras
para os povos indígenas e para os quilombolas.
Se nós falássemos mais, se nos aprofundássemos na questão do meio ambiente – corredores dos
parques, várzeas, campos de altitude, reservas permanentes e matas ciliares – chegaríamos à conclusão de
que o meio ambiente tem de ser protegido.
A lei de Santa Catarina visa à proteção, porque
é o primeiro caminho para a vida. Mas os agricultores
de Santa Catarina que compraram suas terras, pagaram por elas e as registraram em títulos e documentos, não podem, sob hipótese nenhuma, pagar pelo
passivo social que o Governo, os Governos ou o poder
público, tem com esses dois segmentos sociais. Não
pode pagar com seu suor e sacrifício esse pequeno
punhado de pessoas que ﬁzeram seu patrimônio do
suor e o sacrifício de suas famílias.
Quanto a pretender medir novas extensões rurais, a Constituição de 1988 é muito clara: somente
pode pertencer aos índios, aos quilombolas quando
estivessem habitadas. E as terras de muitos Municípios
catarinenses não estavam habitadas e, consequentemente, não podem ser medidas para que lá possam
ir povos indígenas, já que lá estão pessoas e famílias
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trabalhando e produzindo há mais de uma centena de
anos, para alimentar o Brasil e para ajudar a alimentar o mundo.
Não podemos, Sr. Presidente, Srs. Senadores,
nos calar, pois entendemos que temos que respeitar e
dar as terras aos povos indígenas, temos que respeitar
e dar as terras aos quilombolas, mas quem deve fazer
isso é o poder público, é a Nação. Não pode meia dúzia
de produtores, que compraram suas terras do próprio
Governo e que pagaram por elas, ser desapropriados
sem direito a indenização, tornando mais pessoas sem
terra, quando já há ﬁlas de movimentos de pessoas que
buscam terras para produzir. Em vez de darmos terras,
estaremos tirando de pessoas que estão trabalhando
e produzindo, tornando-as sem-terra.
Este é o nosso protesto, Sr. Presidente, é a nossa indignação. Estamos, junto com os prefeitos, junto
com os sindicatos, junto com a lei, lutando para que se
faça justiça, para que portarias não suplantem a nossa
Constituição. Que as portarias passem a ser respeitadas
quando elas respeitam a Constituição nacional.
Era essa a nossa manifestação, o nosso protesto,
em defesa do homem do campo, das 180 mil famílias
do meu Estado, das pequenas propriedades rurais de
Santa Catarina, que dão ao Brasil, ao primeiro produtor
e ao exportador de frangos e de suínos, oportunidade
de ajuda a acrescentar divisas à balança comercial, um
pequeno Estado que a grandeza econômica da nossa
terra e da nossa gente.
Muito obrigado pela oportunidade.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Obrigado a V. Exª. Com a palavra o Senador Osvaldo Sobrinho.
O SR. OSVALDO SOBRINHO (PTB – MT. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ocupo a tribuna no dia de hoje para emprestar o meu apoio total
e irrestrito à movimento dos professores do Estado de
Mato Grosso, dos professores da Prefeitura de Cuiabá, e dos professores da Rede Federal de Educação,
que ontem, numa manifestação reivindicatória, foram
às praças públicas para mostrar às autoridades que,
verdadeiramente, precisam que o Estado , que o Governo vá ao seu encontro.
Os professores do Brasil como um todo têm tido
tratamento de péssima qualidade. Sabemos que nada
pode melhorar neste País e em país algum se não investirmos maciçamente na educação. E investimento
em educação, eu não acredito que seja apenas construindo prédios bonitos, fazendo estruturas físicas. Isso
também é necessário. Investir na educação é investir
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no mestre, no professor, no proﬁssional da educação,
naquele que verdadeiramente, vocacionadamente,
dedica a sua vida para levar o conhecimento àqueles
que não o têm.
Nenhum país do mundo, por mais riquezas naturais, por mais poços de petróleo que tenha, por mais
jazidas de qualquer tipo de minério que tenha, conseguiu desenvolvimento senão pelo processo educacional. As maiores potências do mundo que, depois
dos grandes conﬂitos mundiais, foram arrasadas, que
praticamente ﬁcaram sem nenhuma condição de sobrevivência, se levantaram, evoluíram, se desenvolveram porque investiram na educação. Temos o exemplo
da Alemanha, do Japão e de outros países, que não
mediram esforços para que a educação fosse levada a
sério. Não adianta pensarmos que vamos atingir grau
100 de desenvolvimento sem alertar para esse fato.
Para isso acontecer é necessário investir naquele que
verdadeiramente vai transmitir o conhecimento – ou
na sua especialização, ou no seu trabalho, ou no seu
vencimento, ou na sua orientação, ou em todos esse
modos – para que esse proﬁssional se sinta feliz no
que faz. È necessário que vejamos a educação como
um investimento, e não como um gasto.
Vejo aqui várias pessoas ocuparem a tribuna,
todas preocupadas com essa atividade. O Senador
Buarque, por várias vezes, assume a tribuna como
um dos maiores conhecedores dessa causa, como
um homem que, quando candidato a Presidente da
Republica, tinha como tese maior a educação!
Vejo que temos de abraçar essa mensagem, essa
luta do Senador Buarque, porque verdadeiramente é
por esse caminho que nós vamos colocar o Brasil no
patamar que precisa. Agora, sem valorizar o professor,
Senador Mão Santa, logicamente não vamos conseguir
nada! Não adianta, qualquer esforço é inútil nesse sentido. É necessário dar ao professor ânimo para que ele
dedique sua vida, sua inteligência, sua competência à
causa educacional. Temos, além das condições materiais para o trabalho, de pensar em reciclagem, em dar
novos conhecimentos a ele, para que verdadeiramente
possa estar preparado para uma sala de aula.
É assim que eu vejo os meus colegas na universidade. Todos trabalhando, mas insatisfeitos, porque
qualquer proﬁssional hoje, em qualquer atividade, tem
vencimentos melhores do que o professor. Aquele que
ensina o que é bom para a vida, no entanto, não tem
a vida boa que necessita ter, porque não recebe o suﬁciente para tal.
O professor é o proﬁssional que faz com que as
gerações avancem. No entanto, ele próprio ﬁca para-
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do, porque não tem as condições necessárias para
avançar. É necessário investir nessas condições todas,
dando oportunidade para que os professores também
se reciclem, para que voltem à universidade em cursos
de pós-graduação, mestrado ou doutorado, para que
possam verdadeiramente usar bem esses conhecimentos para as futuras gerações.
Mas isso não tem acontecido no Brasil.
A nossa universidade tem sido, acima de tudo,
egoístas no seu funcionamento. Quantas universidades
federais nós temos aí que poderiam ter um grande plano
de expansão no processo de qualiﬁcação de recursos
humanos, e não fazem. Às vezes, abrem três, quatro,
cinco vagas para mestrado; duas, três para doutorado
e esquecem que esse conhecimento tem que de ser
universal. Já países limítrofes nossos, que não têm a
mínima condição, ou seja, têm bem menos condições
que nós, investem maciçamente nesse campo de pósgraduação, mestrado e doutorado. Muitos professores
estão saindo aqui do Brasil para fazê-los fora, nas universidades da Argentina, do Uruguai, Paraguai, na Espanha, Alemanha, têm feito fora, porque, na verdade,
aqui, poucas oportunidades são oferecidas.
Portanto, quanto a esse potencial das universidades brasileiras, nós temos de buscar com mais
aﬁnco e fazer com que elas abram mais esse campo
de pós-graduação, porque graduação, nós já temos
bastante. Nós temos de especializar, verticalizar, dar
condições para que o professor possa, na verdade,
ser um mestre bem preparado, e, assim, as nossas
futuras gerações possam ter condições de ganhar
com essa situação.
Eu vejo que nós também somos ainda um pouco
provincianos, Sr. Presidente, no sentido da regularização de diplomas, de certiﬁcação feita em outros países.
Quantos colegas nossos fazem curso em Cuba, na Espanha, na Itália, em Portugal, na Argentina, no Uruguai,
e, na verdade, o seu certiﬁcado não é válido aqui no
Brasil. É uma verdadeira cantilena para conseguir fazer
com que respeite o seu diploma. Será que, por acaso,
nós somos donos do conhecimento no mundo? É só o
Brasil que sabe fazer pós-graduação, doutorado e mestrado? Não! Os outros países também sabem e têm,
na verdade, mestres e doutores da mais alta qualidade. No entanto, nos fechamos, aqui, egoisticamente, e,
às vezes, não damos a oportunidade que poderíamos
dar, pois as universidades mais caras do mundo, temos
certeza, ainda é a universidade brasileira.
Portanto, é necessário darmos oportunidade a esses proﬁssionais, mas também cobrar das instituições,
para que possam melhorar a educação neste País.
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Portanto,minhas palavras nesta tribuna do Senado
Federal, no dia de hoje, é para dar o meu apoio total e
irrestrito aos professores da rede federal, aos professores da rede estadual de Mato Grosso e também das
redes municipais. Apoio aos professores, educadores,
de modo geral, que precisam que o Governo, que todos nós, autoridades constituídas, abramos os olhos
para irmos ao encontro deles, dando-lhes o necessário
para que possam verdadeiramente fazer educação de
boa qualidade.
Eu sou professor por vocação. Desde os 16 anos
de idade, eu leciono e trabalho na educação. Já fui
delegado de educação do meu Estado, secretário
de educação do meu Estado. Quando secretário, tive
oportunidade de criar a Universidade Estadual do
Mato Grosso, a Unimat. Também implantamos a Universidade de Ensino à Distância do Estado de Mato
Grosso, calcada no modelo que trouxemos de Quebec,
no Canadá. Implantamos em uma cidade pequenina
em Mato Grosso e quantos resultados positivos já deu
esse sistema de ensino!
Portanto, é necessário abrirmos os nossos olhos
e pensarmos de forma diferente, observando ângulos
diferentes, para que possamos fazer a educação valer
neste País e as coisas possam melhorar.
Eu não vejo outra saída de darmos condições a
um Brasil melhor, com utilização plena de suas riquezas, senão investirmos no processo educacional.
Portanto, Sr. Presidente, quero aqui, neste momento, dizer aos meus colegas professores, aos meus
colegas educadores do Brasil todo e, principalmente,
de Mato Grosso, que contem com o nosso apoio, porque estaremos juntos, pois entendemos que não existe
nada que possa ser superior ou que tenha mais prioridade do que a educação do nosso País.
O Senador Buarque acabou de falar aqui da mensagem que deu o Presidente americano quanto ao que
ele entende do processo educacional. E eu acredito na
mesma coisa. Às vezes, uma bolsa de estudos pode
resolver a situação de um cidadão. Por exemplo, o pai
do Presidente Obama disse que, na verdade, o que o
tirou da miséria, do ostracismo, foi uma bolsa de estudos que ele recebeu lá no Quênia. E, há 30 anos, ele
não tinha nem permissão para entrar num restaurante
americano, no entanto, seu pai estava com uma bolsa de
estudos, buscando condições. Casou-se com uma americana, gerou esse ﬁlho, que, hoje, num país onde até
há poucos anos, um negro não podia sentar-se numa
mesa de boteco. No entanto, hoje, é o Presidente da
maior potência do mundo. Esse milagre não acontece
por acaso, só acontece por meio do processo educa-
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cional. É investimento maciço que tem que se fazer.
Temos que esquecer outras coisas. O Estado nasceu,
quando saiu do jusnaturalismo, para prestar serviço ao
cidadão, para que o cidadão se despreocupasse das
outras atividades suas, trabalhasse na sua empresa,
mas sabendo que tinha alguém tomando conta da sua
segurança, da sua saúde, da sua educação e dessas
coisas básicas para o cidadão trabalhar com tranquilidade. Mas, lastimavelmente, o cidadão deu essa parte
para que o Estado tomasse conta e, em contrapartida,
paga os seus impostos para que isso aconteça, mas o
Estado não tem cumprido com a sua parte.
Hoje, é possível até, se alguém levantar a voz e
falar para que serve o Estado, ninguém vai entender
para que serve o Estado, porque segurança não lhe
é dada, e estou dizendo, não estou criticando aqui o
Presidente Lula, estou falando Estado de um modo
geral. Hoje, não temos segurança, não temos saúde
pública de boa qualidade, não temos educação de
boa qualidade, por quê? Porque falta investimento
nessas áreas.
Portanto, às vezes, estamos sempre consertando buracos, sempre achando medidas paliativas para
consertar um problema que já foi criado há dezenas
e dezenas de anos, há décadas e décadas e que, na
verdade, faltou somente naquela época ter investido
em educação, porque, se assim tivesse, não tínhamos
os grandes problemas que avassalam o País hoje e
que massacram a todos nós. Portanto, vamos cuidar
melhor das nossas crianças, vamos cuidar melhor dos
nossos jovens, vamos cuidar melhor daqueles que,
verdadeiramente, precisam que o Estado vá ao seu
encontro para lhes dar as condições necessárias para
que possam ter dignidade de vida.
Vi, esses dias, uma entrevista, num programa
especial da Rede Globo, quando um garotinho lá no
Nordeste estava carregando sisal nas suas costas,
garoto de 9, 10 anos. Carregando como se fosse um
animal de carga, lá jogado, coitado, correndo para levar alimento para casa para a sua mãe, que era viúva. Chegou o entrevistador e perguntou: “O que você
quer ser quando crescer?” E ele respondeu: “Quero
ser decente”. O que é decência nesse sentido? O que
signiﬁca decência para essa criança? Decência é o
Estado olhar para ele com um ser vivente, como uma
pessoa, um cidadão merecedor dos direitos da cidadania, merecedor também das condições que foram
criadas neste País por meio da distribuição de riqueza.
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É preciso dar a ele oportunidade para que possa sair
daquele trabalho. Não se trata apenas da idade para o
trabalho. Lugar de criança é na escola. Não é nas oﬁcinas, não é no trabalho, mas na escola. É necessário
dar a ele condições para que, na verdade, possa ter
decência não só na infância, mas também na juventude e, depois, no seu trabalho.
Portanto, Sr. Presidente, é dessa forma que me
manifesto, repetindo: quero aqui dizer aos professores
do Brasil, aos professores de Mato Grosso, da rede
estadual, municipal e federal, que contem com o nosso
apoio, porque a causa é justa. Na verdade, educação
tem de ser investimento, investimento em todos os sentidos. Não se pode apenas dizer: “Estamos gastando
tanto com educação. O orçamento do Ministério é de
tanto com gasto em educação”. Não! Educação não é
gasto. Se é gasto está jogando fora. O que temos de
fazer é investimento. Investir, investir e investir maciçamente, para que esta Nação tão bonita, de oito milhões
e quinhentos e onze mil quilômetros quadrados, com
menos de 200 milhões de habitantes, possa, na verdade, crescer e desenvolver-se, sob a inspiração da educação, de homens cônscios, de homens responsáveis,
cumpridores dos seus deveres e das suas obrigações.
É assim que entendo a educação neste País.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Osvaldo Sobrinho, o Sr. José Sarney, Presidente, deixa a
cadeira da presidência, que é ocupada pelo
Sr. Mão Santa, 3º Secretário.
Durante o discurso do Sr. Osvaldo Sobrinho, o Sr. Mão Santa, 3º Secretário, deixa a
cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr.
Adelmir Santana, Suplente de Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Adelmir Santana. DEM –
DF) – Parabenizo o Senador Osvaldo Sobrinho pelas
colocações feitas nesta tarde.
Convido, para fazer uso da palavra, como próxima
oradora inscrita, a Senadora Lúcia Vânia.
Senadora Lúcia Vânia, antes de V. Exª chegar
à tribuna, leio uma correspondência que está sobre
a mesa.
Sobre a mesa, expediente que passo a ler.
É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Adelmir Santana. DEM –
DF) – O Senador Leomar Quintanilha não está presente.
O expediente lido vai à publicação.
Com a palavra a Senadora Lúcia Vânia.
A SRª LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a crise econômica
mundial, que tanto assustou o mundo, está completando um ano e já dá sinais de estar sendo vencida,
embora não na velocidade e na dimensão que todos
gostariam.
Muitas sequelas ﬁcaram e vão continuar por algum tempo. Empregos foram perdidos, oportunidades foram deixadas de lado, planos e projetos foram
adiados e muitas empresas, se não fecharam, tiveram
seus alicerces comprometidos e perderam a solidez
de antes.
A boa notícia é que os números da economia
brasileira dão sinais de melhora. A indústria, que foi a
mais afetada pela recessão, está se recuperando, e
o resultado disso é o reaquecimento do mercado de
trabalho.
De acordo com o IBGE, 142 mil empregos formais foram criados em julho, e a taxa de desemprego
chegou ao menor índice do ano: 8%, quase o mesmo
de julho do ano passado, quando ainda não havia crise
na economia global.
Na verdade, os efeitos da crise no Brasil foram
sentidos basicamente nos setores exportadores, devido à retração da demanda internacional, e nos setores industriais dependentes de crédito, como veículos,
linha branca, etc., não por acaso, os setores focados
pelo Governo com as medidas circunstanciais de redução de impostos, como alternativa para mitigação
dos efeitos danosos dessa crise.
Como foi bem colocado aqui, esta Casa participou intensamente da discussão de todas as demandas que o Governo apresentou, além de apresentar
algumas alternativas para que pudéssemos vencer
rapidamente essa crise.
Já em março, a maior parte dos estoques de
veículos havia sido escoada, e o volume de crédito
concedido pelo sistema ﬁnanceiro timidamente voltou
a apresentar crescimento em relação ao mesmo período de 2008, comprovando estarem sendo eﬁcazes
as medidas tomadas internamente.
Há sinais consistentes de que o pior da crise ﬁnanceira que abalou as estruturas da economia mundial
vai ﬁcando para trás. De fato, esses sinais de recuperação vêm tanto dos dados dos mercados ﬁnanceiros
como dos relativos à dita economia real.
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Além disso, o rendimento dos títulos de dez anos
do governo norte-americano, que havia mergulhado
para 2%, já voltou a seu patamar normal de 4%. Isso
sem falar na arrancada das Bolsas, e não apenas nos
Estados Unidos, mas no mundo inteiro. No Brasil, por
exemplo, o Ibovespa, que chegou a 35.000 pontos no
auge da crise, ultrapassou os 60.000 pontos ontem.
Com efeito, grande parte do noticiário econômico
veiculado na imprensa internacional tem se dedicado
a indicar a consistência dos diversos sinais de retomada do crescimento no mundo desenvolvido, além da
renovada pujança na economia da China.
No Brasil, a indústria vem surpreendendo positivamente mês após mês, e o dado do PIB referente
ao primeiro trimestre de 2009 foi menos pior do que
se pensava. A queda em relação ao trimestre anterior
foi de apenas 0,8% (puxada pelo recuo dos investimentos).
Todos os países desenvolvidos, para socorrer o
falido sistema ﬁnanceiro e evitar prejuízos maiores, estão emitindo dinheiro, o que vale dizer, projetando para
o futuro razoável desvalorização de todas as moedas,
assim como inﬂação, a médio prazo.
Os efeitos danosos sobre a economia futura exigirão uma dura política monetária, que implicará, necessariamente, não permitir a expansão dos mercados,
para evitar uma inﬂação de demanda que venha a implodir todos os padrões monetários do mundo.
Internamente, a crise ﬁnanceira mundial teve
contribuição signiﬁcativa para o cenário benigno da inﬂação brasileira neste ano e, mesmo com a retomada
da economia, a perspectiva continua sendo favorável
para 2009 e 2010.
Apesar de alguns índices terem surpreendido
para cima, não mudaram as expectativas de analistas
de que a inﬂação deste ano e do próximo ﬁcará abaixo
do centro da meta de 4,5%.
O relatório Focus de 12 de setembro de 2008,
divulgado exatamente no dia 15 de setembro do ano
passado, mostrou que o mercado previa, antes da quebra do Lehman, inﬂação brasileira em 2009 de 4,99%.
O Focus desta semana apontou previsão de 4,30%.
Sr. Presidente, estamos num mundo de muita dívida e muita incerteza sobre quem pagará por ela. Os
Estados Unidos são o maior e mais evidente exemplo:
nos próximos anos, eles devem lidar com os déﬁcits
enormes gerados por programas de estímulo e com
o grande problema do sistema de saúde, ainda para
ser resolvido.
A governança mundial sofrerá expressivas mudanças após o término da atual crise ﬁnanceira global.
É certo que países emergentes ingressarão ainda mais
na pauta das decisões internacionais, já que o sistema
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de confraria adotado pelos países ricos para debater
assuntos econômicos se mostrou ineﬁciente.
Com isso, o Brasil vai conquistando papel preponderante nesse novo cenário, basicamente por demonstrar estabilidade econômica e política acima da
média mundial.
Podemos até demonstrar que conseguimos sair
melhor da crise ﬁnanceira que outros, especialmente
entre os países em desenvolvimento.
Entretanto, ao proclamarmos que o Brasil foi o
último a ser atingido pela crise e o primeiro a sair, não
podemos esquecer da nossa história político– econômica recente com a implantação, há quinze anos, do
Plano Real.
Ninguém neste País, em sã consciência, pode
negar que o Plano Real representou o mais corajoso,
benfeito e bem-sucedido lance da política econômica da nossa história, que uniu competência técnica e
vontade política.
Além do mais, abriu caminho para a formulação
e execução de políticas sociais e de desenvolvimento. O plano macroeconômico dos governos Itamar e
Fernando Henrique Cardoso nos dá a certeza da importância da estabilidade como condição anterior e
superior a todas as outras.
É preciso também evidenciar aqui a continuidade da política econômica por este Governo, que,
sem dúvida nenhuma, teve êxito neste momento que
atravessamos.
O que nós estamos experimentando atualmente
com a crise ﬁnanceira e suas consequências é o nascimento de uma nova era. Um despertar para uma reforma de nossas instituições, nossos sistemas e, acima
de tudo, nosso modo de pensar.
É um chamado para nos lembrar da necessidade de ajustar nossos valores às necessidades de um
mundo que espera, com razão, um maior grau de responsabilidade e responsabilização.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Adelmir Santana. DEM
– DF) – Concedo a palavra, por cessão do Senador
Romeu Tuma, ao Senador Mozarildo Cavalcanti. Em
seguida, ao Senador Suplicy.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente Senador Adelmir Santana, Srªs e Srs.
Senadores, tenho feito – este é o terceiro – pronunciamentos aqui sobre a educação. O tema que quero
abordar hoje é a educação a distância.
A crise do sistema educacional brasileiro pode ser
observada pelo fraco desempenho da maioria dos estudantes no mundo do trabalho; pelas tentativas frustradas
de ingresso dos estudantes nas melhores universida-
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des; pelas elevadas taxas de analfabetismo funcional
e pelo fraco desempenho das escolas brasileiras em
testes realizados por instituições internacionais.
A má qualidade da educação no Brasil é, provavelmente, a principal causa de continuarmos a ser
um país muito injusto, muito desigual, com uma das
distribuições de renda mais perversas e excludentes
do planeta.
As barreiras históricas existentes para o ingresso
da grande maioria dos brasileiros à educação formal
nos trouxeram uma verdadeira herança – uma herança maldita como gostam de dizer – cujos efeitos
colaterais negativos ainda se espalharão por mais de
uma geração.
Trata-se de um problema complexo, correlacionado com muitas causas diretas e indiretas, que envolvem a falta de apoio e preparo dos professores, os
baixos níveis salariais desses mesmos professores,
as metodologias de ensino que não motivam os alunos, e a inexistência de equipamentos adequados na
maioria das escolas.
A despeito de diversas tentativas, o Brasil não
tem conseguido solucionar o problema da má qualidade da nossa educação.
Violência nas escolas, comunidades carentes,
insuﬁciência de recursos ﬁnanceiros para a subsistência das famílias, material didático inadequado ou inexistente, falta de meios audiovisuais que estimulem o
processo de aprendizagem são fatores que contribuem
para perpetuar essa situação histórica perversa.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, nesse
contexto, a educação a distância pode contribuir para
informar, orientar, melhorar a aprendizagem e facilitar
o nosso ingresso na sociedade do conhecimento. Mas
não é uma panaceia que pode resolver todos os problemas educacionais.
O ensino a distância utiliza os meios de comunicação e os recursos tecnológicos para aproximar o
aluno do professor e dispõe de um grande potencial
para elevar o conhecimento, reduzindo as limitações
de pessoal docente, tempo, espaço, recursos ﬁnanceiros e equipamentos. Correios, televisão, Internet,
computadores, telefones, CDs, DVDs e outros meios
tecnológicos podem contribuir para a solução dos problemas com ênfase na educação, e não apenas nos
meios tecnológicos.
Aqui, é importante ressaltar o que aﬁrmou o
Professor Cláudio de Moura Castro, um dos maiores
especialistas em educação no Brasil:
É preciso estar bem ciente dos vícios crônicos da
área educacional nos assuntos de ensino, utilizando
tecnologias complexas (e aqui não falamos nem apenas do MEC e nem do Brasil.)
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Tradicionalmente, os assuntos de tecnologia educacional têm estado nas mãos de gente de formação
técnica e movida por imperativos técnicos. As soluções
acabam sendo uma resposta de engenharia a um problema de educação ou de organização. Ou seja, uma
resposta ao problema errado. Esta é uma das razões
clássicas para o fracasso retumbante de quase tudo
que se fez nesta área, a começar pelos experimentos
pioneiros de Michigan nos anos cinqüenta.
Não há dúvida de que o foco tem de ser na área
educacional, pois a tecnologia fornece os meios tecnológicos necessários para levar as soluções educacionais
aos alunos, aos professores e a todos os membros da
comunidade educacional.
Isso demonstra que o professor é insubstituível na
tarefa de comandar o processo educacional e abrir novos caminhos para novos conhecimentos e para a criação de novos métodos e processos educacionais.
A educação a distância não é, rigorosamente,
uma novidade absoluta, pois foi usada pelos soviéticos na década de vinte do século passado e relançada pelos britânicos em 1969, com a chamada Open
University, o que estimulou muitas outras instituições
universitárias a seguir o exemplo e instituir cursos universitários a distância.
O Brasil, certamente, deveria seguir o exemplo
britânico, cujo programa de ensino a distância, revisão
de materiais de ensino e elaboração de exames contou
com a colaboração dos mais eminentes membros das
grandes universidades da Inglaterra.
Gostaria, antes de concluir, de ouvir o meu caro
amigo professor Osvaldo Sobrinho.
O Sr. Osvaldo Sobrinho (PTB – MT) – Senador,
na verdade, eu não aguento ﬁcar quieto quando este
assunto é trazido à tona, quando a gente começa a
falar sobre educação porque, na verdade, é o assunto
que mais alucina todos nós que conhecemos o Brasil,
principalmente os nossos Estados, pois sabemos que
a deﬁciência na educação é muito grande ainda. Sobre
este item que V. Exª traz aqui, que é a educação a distância, eu acredito que, inexoravelmente, o mundo caminha para isso e os países de dimensões continentais
como o nosso caminham com muito mais velocidade.
Eu fui Secretário de Educação do meu Estado, Mato
Grosso, de 1990 a 1994, quando tive oportunidade,
junto com o Reitor da Universidade Federal de Mato
Grosso e também o Reitor da universidade estadual, de
visitar em Quebec uma tecnologia que eles têm sobre
educação a distância e que eles usaram também para
levar a educação às regiões mais distantes, às regiões
geladas, àquelas regiões aonde diﬁcilmente poderia ir
o professor. Lá eles ﬁzeram a educação por meio da
educação a distância. Instalamos um núcleo desses
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na cidade de Colíder, Mato Grosso, assessorado por
técnicos da Universidade de Quebec. E olha, quero lhe
dizer que foi uma experiência espetacular, fabulosa.
Isso foi em 92, 93, e hoje já se espalha em quase todo
o Brasil aquela mesma tecnologia. Eu acredito que o
mundo caminha para isso, até porque acredito que a
educação somente presencial já começa a se exaurir,
até pelos maus pagamentos dos proﬁssionais, pela
falta de tecnologia. Para se ter uma ideia, eu voltei no
ano retrasado à Secretaria de Educação, quando fui
Secretário Adjunto. Na verdade, grande parte do nosso
pessoal não sabe ainda utilizar a tecnologia moderna
da educação. O Ministério da Educação tem um projeto
importante de mandar máquinas, computadores para
as escolas, mas grande parte ﬁca dois, três anos lá no
depósito porque não tem gente que saiba manusear e
falta recurso para a escola fazer a ligação dos computadores, fazer a rede. Então, é um negócio impressionante. Quer dizer, você tem recursos para comprar os
equipamentos, mas não tem para dar ao professor ou
aos técnicos para aprender e ensinar os alunos. É um
negócio completamente desencontrado. Então, falta
o quê? Falta uma administração, uma logística nesse
negócio, falta alguma coisa que possa, na verdade, encontrar recurso ﬁnanceiro com capacidades, a ﬁm de
que as coisas possam realmente caminhar dessa forma.
Portanto, eu vejo a educação a distância como se fosse
o futuro. Eu tive oportunidade também de fazer mais
de duas mil pós-graduações nessa época, utilizando
a educação a distância, o salto para o futuro, que era
mandado para o Brasil todo pela Fundação Roquette
Pinto. Utilizava-se a televisão, a educação a distância,
e depois mais uma quantidade de horas presenciais. E
assim nós ﬁzemos mais de duas mil pós-graduações
para os professores de Mato Grosso. Foi uma experiência inédita, espetacular, que muito ajudou a educação no meu Estado. Portanto, quero parabenizar V.
Exª por este pronunciamento e dizer que V. Exª está no
caminho certo. E para o seu Estado, principalmente,
porque está longe, lá na fronteira do Brasil, e eu tenho certeza de que será uma experiência espetacular,
porque vai atingir todos aqueles que estão à beira-rio,
nos seringais, em todos lugares, com a educação a
distância. Parabéns a V. Exª por essa visão importante
da educação no Brasil.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR) –
Eu agradeço, Senador Osvaldo Sobrinho. O aparte de
V. Exª, como homem da educação, realmente engrandece o meu pronunciamento e chama a atenção para
a importância desse importante instrumento.
Ressalto aqui que o meu Estado já tem uma universidade virtual, que foi uma ideia, digamos, colocada
em prática pelo ex-Governador Ottomar de Sousa Pinto,
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já falecido, e que realmente tem feito uma diferença.
É evidente que precisamos ainda aprimorar, mas já é
um avanço fundamental para o qual eu vou chamar a
atenção ao ﬁnal do meu pronunciamento.
Mas, dentro do raciocínio que venho desenvolvendo, ainda estamos muito distantes dos objetivos
necessários para melhorar o nível de qualidade da
educação brasileira, utilizando os meios tecnológicos
existentes.
O Censo realizado pela Associação Brasileira de
Educação a Distância (Abed) demonstra que o Brasil
já conta com 761 mil estudantes de graduação a distância. Vejam bem que temos 761 mil estudantes de
graduação a distância. É pouco ainda, mas é muito,
se considerarmos que há pouco tempo não tínhamos
praticamente ninguém. Conta com 145 instituições,
das quais 70 são públicas, o que representa uma importante força na área educacional.
Deixo, portanto, aqui o meu apelo para que as
autoridades governamentais, principalmente as da
área federal, criem as condições necessárias para o
verdadeiro desenvolvimento das atividades de ensino
a distância.
Para ﬁnalizar, Sr. Presidente, quero, como disse, frisar aqui que nós, lá em Roraima, já temos uma
universidade virtual, a Universidade Virtual de Roraima, a Univirr, que foi criada em 19 de julho de 2005 –
portanto, está apenas com quatro anos de existência
– e tem como missão garantir a educação a distância
em todos os níveis e modalidades de ensino, e como
uma instituição-meio para viabilização da educação
a distância, tem suas ações centradas em três eixos
de educação: ensino, pesquisa e extensão, atividades
complementares de educação e operacionalização de
mídias de educação a distância.
E quero, ao pedir a transcrição de todo o material relativo à Universidade Federal de Roraima, frisar
que ela está em praticamente todos os Municípios
do Estado, desde o Amajari, com seis cursos; Alto
Alegre, com seis; Bonﬁm, com quatro; Boa Vista, a
capital, com dez; Cantá, com cinco; Caracaraí, com
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quatro; Caroebe, com cinco; Iracema, com cinco; Mucajaí, com cinco; Normandia, com cinco; Pacaraima,
com quatro; Rorainópolis, com quatro; São João da
Baliza, com cinco; São Luiz do Anauá, com cinco; e
Uiramutã, com três.
Então, vejam que todos os Municípios do meu
Estado já estão atingidos por meio da Universidade
Virtual de Roraima, que tem, inclusive, cursos de pósgraduação, em parceria com várias instituições.
Quero deixar esse registro no meu pronunciamento, e, repito é o terceiro que faço sobre educação
no Brasil, mostrando não só os avanços quantitativos
que tivemos, mas lamentando o avanço lento, quase
nenhum no que tange à qualidade do ensino.
Não podemos pensar em um País igual, em um
País melhor, em um País melhor para os mais pobres,
se temos um País desigual e ruim na educação. Mal
colocado no ranking nacional, não podemos realmente
ser competitivos.
Portanto, Senador Adelmir, peço a V. Exª autorização para transcrever os dados da Universidade Virtual de Roraima, homenageando todos aqueles que
fazem a nossa Univirr, desde o Reitor, os professores,
funcionários técnico-administrativos e, principalmente,
os alunos, objetivo maior desta Universidade.
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:
“Universidade Virtual de Roraima”; “Graduação
Pós-Graduação”; “Resultados Univirr 2006 a 2009”.
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O SR. PRESIDENTE (Adelmir Santana. DEM –
DF) – A solicitação de V. Exª será atendida nos termos
do Regimento.
Concedo a palavra ao Senador Eduardo Suplicy,
como orador inscrito.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Sr. Presidente, eu quero preliminarmente informar que,
neste pronunciamento, não concederei aparte. A razão
para isso é que, infelizmente, na última segunda-feira,
eu tive uma diﬁculdade imensa aqui, no Senado. Um
Senador utilizou a tribuna para falar de minha vida pessoal, para dizer inverdades que me causaram enorme
mágoa. Isso se constituiu em desrespeito pessoal a
pessoa que muito estimo e, obviamente, signiﬁca para
essa pessoa que me é muito especial algo triste. E, de
maneira alguma, eu gostaria que isso acontecesse.
Da próxima vez que esse ou qualquer Senador
utilizar a tribuna para falar inverdades sobre a minha
vida pessoal e sobre pessoas que me são queridas, em
especial essa pessoa tão querida para mim, sentir-meei obrigado a levar esse comportamento ao Conselho
de Ética, por ofensa ao decoro parlamentar.
Com respeito às observações do Senador Heráclito Fortes, respondendo à comunicação que recebi
do Governo do Estado do Piauí, do gabinete do Governador, quero informar que solicitarei do Governador Wellington Dias as informações, as mais precisas
possíveis, tendo em conta o que o Senador Mão Santa, primeiramente, e, depois, o próprio Senador Heráclito Fortes mencionaram, porque é importante que o
Senado Federal conheça bem os fatos e que se dê
oportunidade ao Governador Wellington Dias de aqui
ter o seu ponto de vista expresso.
Quero informar a ambos os Senadores do Piauí
que, como Vice-Líder que sou da Bancada do Partido
dos Trabalhadores, quando, aqui, um Governador do
PT é objeto de críticas é mais do que natural que um
Senador de qualquer Estado, inclusive do Estado de
São Paulo, procure trazer à tona as informações corretas. É claro que aos Senadores do Estado do Piauí
é próprio que formulem críticas, observações e que
demandem do Governador do Estado de outro partido,
pois é seu dever que esteja o Governador procedendo
da melhor maneira possível.
Eu mesmo, inúmeras vezes, como Senador por
São Paulo, trouxe alguns episódios à tribuna do Senado. E cito dois que trouxe nas últimas semanas. Solicitei providências, tanto da parte do Prefeito Gilberto
Cassab como também do Governo José Serra, em
relação ao que ocorreu recentemente nas favelas de
Heliópolis e numa favela que foi removida no bairro
de Capão Redondo, que se encontrava na área que
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foi objeto de reintegração de posse, pois pertencia à
Viação Campo Limpo.
Naquela área, há muito tempo, havia se constituído uma favela onde moravam cerca de duas mil pessoas. E eis que a Polícia do Governo do Estado, atendendo à demanda da Justiça, solicitou a reintegração de
posse. Numa manhã de domingo para segunda-feira,
às cinco horas da manhã, a Polícia deu simplesmente
trinta minutos para que aqueles moradores saíssem.
Isso provocou uma situação de imensa preocupação
e de revolta.
Há dois domingos, visitei o Padre Jaime Crowe, do
Jardim Ângela, da Paróquia de Santos Mártires, próxima
daquela favela, e ele ponderou que seria próprio que
estudássemos, aqui no Senado, uma modiﬁcação na
legislação pela qual não poderia uma Prefeitura, uma
autoridade ou a própria Justiça remover moradores de
uma favela sem que antes se providenciasse o deslocamento para uma área adequada, com dignidade,
porque, naquele caso, as famílias tiveram muitos de
seus pertences destruídos.
Então, assim como mencionei aqui, quanto aos
problemas do Governo do Estado – o Senador Mozarildo Cavalcanti, de Roraima, sempre aqui observa –,
eu acho natural que os Senadores do Piauí formulem
críticas ao Governador do Estado do Piauí, mas tenho
a responsabilidade, inclusive como Senador do PT, de
trazer a informação mais correta e adequada.
O Senador Heráclito Fortes trouxe aqui informações, eu pedi informações e as li no dia seguinte.
Hoje, novamente, os Senadores Mão Santa e Heráclito
Fortes trouxeram informações, criticando aquelas do
Governador Wellington Dias. Procurei o Governador
Wellington Dias, mas ainda não consegui falar com
ele, que se encontra aqui em Brasília, em audiência
com Ministros como o da Fazenda e outros. Então,
demandarei as informações adequadas e, na semana que vem, espero poder aqui trazê-las. Inclusive,
encaminharei, antes mesmo de falar, aos Senadores
do Estado do Piauí, porque quero agir com o maior
respeito possível.
Sr. Presidente, eu gostaria de também fazer uma
ponderação. Quero até agradecer o convite que me
fez, na semana passada, o Senador Mão Santa para
estar na reunião da Mesa Diretora, tendo em conta
as demandas de solicitações de informações que eu
havia formulado na semana passada. Mas aconteceu
que, hoje pela manhã, houve uma reunião do diretório nacional a que tive a responsabilidade de assistir,
de estar presente, de fazer uma comunicação sobre o
meu comportamento aqui no Senado Federal perante
a direção do Partido dos Trabalhadores, e, por essa
razão, não pude atender àquele convite. Mas, se me
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for renovado o convite, eu gostaria, sim, de poder uma
vez ir à reunião da Mesa Diretora e participar, até porque eu gostaria de receber algumas informações mais
precisas sobre as providências que estão sendo tomadas relativas ao estudo da Fundação Getúlio Vargas e
algumas demandas que eu havia aqui perguntado.
Por exemplo, quando houve o anúncio na imprensa de que havia um número excessivo de diretorias no Senado, a administração da Casa anunciou a
constituição de uma comissão de funcionários com o
objetivo de fazer um diagnóstico, apresentar soluções
para a estrutura das áreas administrativa e legislativa.
E essa comissão teria já concluído o seu trabalho há
algum tempo. Seria importante conhecermos o relatório dessa comissão e a interação que esse relatório
tem com o estudo da FGV. Também seria importante
que pudéssemos ter informação sobre o número de
comissões de funcionários que estão em funcionamento presentemente, quantos e quais funcionários
compõem cada uma, se continua o sistema de recebimento de remuneração a título de participação nessas
comissões, uma vez que está tramitando ainda projeto
de resolução nesse sentido.
Portanto, avalio que isso possa ser objeto de comunicação à Casa. Acho importante que o Presidente
Sarney tenha hoje dado informações sobre o trabalho
legislativo, mas como, na semana passada, havia sido
anunciado que, nesta semana, teríamos as informações
sobre as conclusões do estudo da FGV e as medidas
que a Mesa Diretora iria propor, será importante que
venhamos a conhecer isso o quanto antes. De forma
que, se o convite for reiterado, eu me disporia a estar
presente a uma reunião da Comissão Diretora para
conhecer de perto essas medidas que estão por ser
tomadas e anunciadas.
Sr. Presidente, com respeito a um assunto que foi
objeto de projeto de resolução que apresentei aqui no
Senado, a transparência das remunerações de todos
os servidores e suas respectivas funções, colocação
e lotação, esse projeto de resolução recebeu parecer
favorável do Senador Antonio Carlos Magalhães, com
uma qualiﬁcação, entretanto: em vez de haver a designação de cada servidor com a respectiva remuneração,
a proposta que ele fez, modiﬁcando a minha proposição, é no sentido de que haja a relação completa do
servidor e sua respectiva função, a respectiva lotação,
deﬁnindo-se, portanto, seu cargo, sua função. Haverá
uma tabela que também será publicada com a remuneração de cada função. Assim, Sr. Presidente, em vez
de se ter nominalmente “o senhor fulano recebe “x”
reais por mês no total da sua remuneração”, ter-se-á:
“o senhor fulano exerce tal função”. Daí a pessoa poderá examinar: “aquela pessoa que exerce tal função,
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com tais e tais qualiﬁcações adicionais, tem tal tipo de
remuneração”. Isso estará informado.
Eu avalio que essa também é uma proposta que
provê maior transparência a toda a administração do
Senado. Acho positivo. Espero que, já na próxima semana, possa a Comissão de Constituição e Justiça aprovar
esse parecer do Senador Antonio Carlos Júnior.
Eu tinha imaginado que tal pudesse ocorrer, como
fez o Prefeito Gilberto Kassab em São Paulo, hoje divulgando a relação completa dos servidores e respectiva
remuneração. Mas, mesmo se for essa a proposta a
ser aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça
e depois pelo Plenário do Senado, ouvida a Comissão
Diretora, também acho adequado.
É um passo importante, assim como constitui um
passo importante aquilo que foi decidido pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
A CVM, que regula o mercado de capitais brasileiro, cedeu ao pleito das empresas e desistiu da
proposta [pela qual eu tinha aqui assinalado ter muita
simpatia] de exigir a abertura individual da remuneração de diretores e de conselheiros. Mas não signiﬁca
que não houve evolução. A autarquia optou por um
modelo em que não se nomeiam os donos dos ganhos milionários, mas se exige a divulgação ampla
de uma série de informações envolvidas no processo
de remuneração.
As novas regras estão no Formulário de Referência, documento que substituirá o Informativo Anual (IAN), apresentado atualmente pelas companhias
abertas. O novo formulário foi colocado ontem para
revisão ﬁnal do mercado. A criação do documento é
parte da reforma da Instrução CVM 202, de 1993, que
trata do registro das companhias abertas.
A Comissão de Valores Mobiliários divulgou apenas o formulário, porque o volume de alterações é muito
grande, e essa é uma parte da instrução que depende
do processamento eletrônico, o que vai exigir tempo e
investimento das empresas na adaptação técnica para
o cumprimento das novas regras. O formulário ﬁcará
público para que o mercado aponte erros e incongruências até 2 de outubro. A instrução inteira será publicada
até o ﬁm do ano, para entrar em vigor em 2010.
Conforme assinala o Valor Econômico de ontem,
com as novas regras, as empresas terão de apresentar
os salários por órgão da administração – conselho e diretoria –, além de identiﬁcar a maior e a menor remuneração individual dentro de cada colegiado, assim como
a média dos pagamentos. Também terão de mostrar o
percentual dos salários de cada órgão relativo a partes
relacionadas com os controladores, como parentes e
empregados. Até agora, as companhias divulgavam
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apenas o valor global da remuneração, sem nenhuma
separação por órgão ou tipo de verba.
As mudanças também prevêem que as companhias façam distinção entre o ganho ﬁxo e variável e
expliquem toda a política de remuneração adotada. No
caso dos ganhos baseados em ações, por exemplo,
terão ainda de explicar o plano e a evolução de sua
implementação.
“A quase totalidade das entidades do mercado
manifestaram-se contrárias à individualização dos salários, e mesmo os que defenderam esse modelo reconheceram que talvez não seja o momento de exigi-lo no
Brasil”, disse a Superintendente de Desenvolvimento
de Mercado da CVM, Luciana Dias.
No geral, o mercado aprovou a decisão da autarquia. Edison Garcia, Superintendente da Associação de Investidores do Mercado de Capitais, a AMEC,
acredita que as informações pedidas serão úteis para
análise das empresas. “Não é o ideal do ponto de vista
de governança, mas é o possível no atual estágio de
maturidade do País.”
A Previ, fundo de pensão dos funcionários do
Banco do Brasil e um dos maiores investidores do país,
concorda. “O modelo aprovado exige até mais transparência do que a proposta que enviamos à autarquia
na audiência pública”, aﬁrma Joilson Rodrigues Ferreira, diretor de participações do fundo. “Era o caminho,
precisávamos de mais transparência.” [...]
[...]
Uma das mudanças mais importantes é a divulgação da política de gerenciamento de riscos. A partir de agora, as companhias abertas terão de revelar,
quantitativa e qualitativamente, os principais riscos a
que estão expostas, assim como a forma de gerenciálos. Isso não é exigido no IAN.
Outra alteração diz respeito às assembléias de
acionistas. As empresas terão de detalhar as regras
para a realização das reuniões, como as formalidades
necessárias para aceitação de procuração, existência
de assembléia online, periodicidade dos encontros.
[...]
Do lado das companhias e dos próprios órgãos
reguladores, um dos grandes benefícios será a agilização do processo de análise das novas emissões de
títulos. [...] A ideia é que as empresas mantenham os
formulários sempre atualizados e, no momento de uma
emissão, façam um prospecto bastante simpliﬁcado e
o anexem ou façam remissão ao formulário.
“Essa medida facilitará e agilizará a confecção
dos prospectos, e velocidade é muito importante nas
emissões para que se possam aproveitar as oportunidades”, avalia o presidente da Associação Brasileira
das Companhias Abertas, Antônio Castro
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A advogada Ana Carolina Salles Freire, sócia da
área de mercado de capitais do TozziniFreire, acredita que outra evolução é a exigência de que, a partir
de agora, o presidente da companhia e o diretor de
relações com investidores (DRI) atestem as informações divulgadas, assinando uma declaração de veracidade. [...]
Luiz Guilherme Dias, Presidente da seção Rio da
Associação de Analistas Proﬁssionais do Mercado de
Capitais, considera um progresso a adoção das novas
regras. No entanto, acredita que o Brasil não vai ﬁcar
muito tempo fora do que ele considera uma tendência
mundial em direção à maior transparência.
Presidente Mozarildo Cavalcanti, assinalo, sobretudo, esta observação:
Se você abre o site de uma empresa alemã, vai
ver a foto do executivo, o currículo, o salário, os benefícios, tudo detalhado. Aqui, ainda não teremos esse
grau de abertura.” Para o advogado especialista em
Direito Societário Gustavo Grebler, em algum momento o Brasil terá de adotar as mesmas práticas que os
mercados mais desenvolvidos, já que compete pelo
mesmo capital.
Quero, mais uma vez, assinalar que o resultado
foi muito positivo quando a Usiminas resolveu publicar a
remuneração de toda a sua direção, do seu Presidente,
do seu Conselho de Administração. Acho que foi um
avanço na direção de uma maior transparência.
Sr. Presidente, tenho sido um defensor da maior
transparência possível de todas as nossas ações administrativas, e, ainda que os Senadores, a maioria,
tenham discordado, quero expressar que continuarei a
defender a transparência total antes da realização das
eleições, ou seja, a transparência das contribuições
e doações de pessoas físicas e jurídicas e de fundo
partidário para cada Partido e candidato.
Alguns Senadores disseram aqui que o importante é não haver as contribuições não contabilizadas
de caixa dois, por fora, e assim por diante. Tenho a
convicção de que, se já tivéssemos a transparência,
antes da realização das eleições, das contribuições de
pessoas físicas e jurídicas, nós estaríamos dando um
passo muito signiﬁcativo para diminuir sobremodo essas
contribuições tipo caixa dois, não contabilizadas.
Nas eleições de 2006, eu tive a experiência – que
achei muito feliz e que foi muito bem aceita -, durante a
minha campanha e até o dia 30, de ter registrado todas
as contribuições de pessoas físicas e jurídicas. Assim,
meus eleitores puderam saber quais foram os donatários. Espero que mais e mais isso venha a acontecer
e sobremodo eu gostaria muito que o meu Partido, o
PT, visse a dar o exemplo nessa direção
Muito obrigado, Sr. Presidente.
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Durante o discurso do Sr. Eduardo Suplicy, o Sr. Adelmir Santana, Suplente de Secretário, deixa a cadeira da presidência, que é
ocupada pelo Sr. Mozarildo Cavalcanti.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – Antes de conceder a palavra a V. Exª, pelo
art 14, eu quero ler aqui um expediente constante da
mesa.
Quero colocar em votação o Requerimento nº
12; 1.260, aliás, de 2009, de autoria do Senador José
Nery, já lido anteriormente, solicitando licença para
se ausentar dos trabalhos da Casa para participar da
XIX Sessão do Parlamento do Mercosul em Montevidéu, Uruguai.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Fica concedida a licença solicitada.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – Com a palavra, pelo art. 14, o Senador Heráclito Fortes, para uma explicação pessoal.
O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI. Para
uma explicação pessoal. Sem revisão do orador.) – Vou
aguardar que o Senador Suplicy termine sua ligação,
uma vez que eu irei prestar a ele alguns esclarecimentos. (Pausa.)
Agradeço, Senador Suplicy.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, em primeiro
lugar, meu caro Senador Suplicy, eu quero dizer a V. Exª
que não é, nunca foi e jamais será do meu perﬁl entrar
na intimidade, na vida privada de quem quer que seja.
Não seria na de V. Exª que eu iria cometer esse ato ou
quebrar uma regra que carrego a vida inteira.
Se V. Exª examinar os Anais da Casa, vai ver
que, em momentos em que ﬁlhos de autoridades importantes da República, inclusive o Presidente, foram
acusados, foram colocados sob suspeita, V. Exª não
viu, da parte desse seu companheiro, nenhuma palavra a respeito. Se há algo que eu prezo na vida é a
família e se há algo que eu preservo é exatamente a
convivência familiar.
Quero dizer a V. Exª que, no episódio do debate
que tivemos aqui, na segunda-feira, quando eu me
referi à Srª Carolina Larriera, que teria acompanhado
V. Exª ao resort em Parnaíba, em Luís Correia, jamais me passou pela cabeça que pudesse envolver
um companheiro em questões de natureza familiar.
A Srª Larriera tem um serviço prestado ao País, por
meio da assistência e do companheirismo devotado
a um brasileiro ilustre, e não teria nenhuma outra conotação o fato de a Srª Larriera acompanhá-lo a uma
viagem ao Piauí, até porque a Srª Carolina passou um
período percorrendo todo o Brasil, não só divulgando
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a memória do seu companheiro, mas também defendendo a construção de um memorial em homenagem
a Vieira de Mello.
V. Exª jamais poderá acusar este companheiro ou
poderá colocar neste companheiro, por leve que seja,
a insinuação de uma segunda intenção, até porque eu
fui lembrado sobre a Srª Larriera quando eu entrava no
plenário aqui. Fui lembrado no momento e trouxe o fato
que para mim não tinha nenhuma segunda intenção.
De qualquer maneira, longe estou eu de querer criar
embaraços privados para V. Exª. As minhas questões
não são pessoais. São políticas e se restringem a nossa atividade parlamentar.
De forma, Senador Suplicy, pelo apreço, pelo
respeito que tenho por V. Exª, quero dizer que, se lhe
trouxe algum dissabor, eu lhe peço desculpas. Não
tenho nenhuma obrigação de convivência com erros,
principalmente com erros desta natureza. Aliás, se V.
Exª no mesmo dia me tivesse alertado para esse fato,
eu seria a primeira pessoa a fazer uma retiﬁcação
sobre esse episódio. Surpreendido fui pelos jornais
dando dimensão a um fato que foi, no pronunciamento, passageiro, tanto é que, quando V. Exª disse que
esteve no resort acompanhado da sua noiva Mônica
Dallari, eu disse “mas foi da outra vez”. Fiz isso na melhor das intenções. Quero que V. Exª acredite no que
estou lhe dizendo. Mas registro: se eu lhe trouxe algum
problema, não foi nenhuma a minha intenção de lhe
criar embaraços de natureza pessoal, até porque não
tenho esse direito, e não faria isso com V. Exª, pessoa
a quem estimo, prezo e respeito.
Tenho dito na tribuna desta Casa, por diversas vezes, que V. Exª pode até não ser um ser perfeito dentro
da estrutura partidária com a qual convive, mas é um
homem de princípios e é um homem com o qual não
se vê a convivência deliberada com os desmandos,
com os aloprados. V. Exª é um homem que, ao longo
da vida, tem procurado preservar a sua biograﬁa.
Feito esse esclarecimento, quero voltar ao tema,
que é exatamente o aeroporto de São Raimundo Nonato. V. Exª foi enganado. O que ﬁzeram com V. Exª foi uma
maldade. Eu agora tive o cuidado de examinar na Junta
Comercial de Pernambuco a tal empresa Esaero. Não
há sequer registro, Senador Suplicy, na Junta Comercial de Pernambuco. No entanto, mandam para V. Exª
a informação de que essa empresa é uma das maiores
do País no setor de apoio à navegação aérea.
O aeroporto de São Raimundo Nonato é um aeroporto que terá algum dia 2.500 metros de pista, mas
hoje não é verdade que o tenha. Outra coisa, Senador
Suplicy: na estrutura atual, ele não poderá receber sequer aviões de grande porte, do tipo Boeing.
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Acho que V. Exª tem todo o direito de deixar em
segundo plano as questões de São Paulo e mergulhar
na defesa de um Senador, no caso o Governador do
Piauí. É um direito que lhe assiste, até porque V. Exª é
um homem humano. Aquele artigo de V. Exª em defesa
do Delúbio Soares, naquela cartilha que ele distribui
pelo Brasil afora, é uma demonstração de que V. Exª
tem um bom coração.
Mas, paciência. Vamos respeitar o trabalho que
os seus companheiros fazem na defesa dos interesses do Estado que representam. Eu nunca entrei nas
brigas envolvendo a Prefeitura de São Paulo – e V. Exª
é testemunha disso –, como no episódio da escola de
lata, seja lá o que for, em respeito a V. Exª, em respeito
a V. Exª. Motivo até eu tinha, se fosse homem público
para... Mas sabia que era um assunto que não seria
do agrado de V. Exª.
Então, nessas questões, na questão de São Raimundo Nonato, V. Exª desmentiu uma informação dada
por mim. E, quando eu dei a informação, eu dei a informação com tristeza, porque eu acho que o Piauí não
pode ser levado a esse ridículo. Tanto é verdade que
o Governador Wellington Dias andou querendo que o
Presidente descesse em São Raimundo Nonato no “aerolula”. Até pode descer em uma emergência, mas um
avião soﬁsticado como é o “aerolula”...?!O “aerolula” é
um dos aviões mais caros e mais modernos do mundo.
Poucos presidentes, poucos chefes de estado possuem
um avião daqueles, tão soﬁsticado quanto aquele. É
um patrimônio nacional. Pode até o Presidente da República, que tudo quer e tudo manda, descer em São
Raimundo Nonato, mas vai cometer um atentado, uma
temeridade. E eu acho que o Presidente da República
não deveria se submeter a aventuras como essa.
Dessa forma, eu queria prestar esses esclarecimentos e dizer a V. Exª que eu espero que V. Exª venha
a esta tribuna para esclarecer verdades a respeito do
aeroporto de São Raimundo Nonato, um aeródromo
atualmente. Um dia poderá ser aeroporto.
Aqui mesmo, nas informações prestadas pelo
Governo do Piauí, V. Exª não se deteve nas questões
técnicas, Senador Suplicy. Se V. Exª fosse ler com cuidado o documento que lhe mandaram, enganando-o,
iria ver o que signiﬁca Classe 3C, que é como está
classiﬁcado o aeroporto. Depois iria ver a designação
da natureza do piso, que é asfalto, mas a resistência
do pavimento, chamada PVC 34/s/x/d, tecnicamente,
mostra que é uma pista para pouso e decolagem de
aeronaves limitada.
Presto esses esclarecimentos a V. Exª. E V. Exª
prestará um grande serviço ao Estado do Piauí, já que
se propõe a isso, esclarecendo esses fatos, como esclarecendo também a questão da Emgerpi. V. Exª vai
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falar com o Governador do Piauí. Pergunte a ele o que
é o escândalo da Emgerpi, quais são os desvios de
recursos, por que ele teve que afastar a secretária da
Emgerpi, se esse processo corre na Polícia Federal,
quem são as pessoas envolvidas, se há denúncia do
envolvimento de recursos do Estado do Piauí através
da Emgerpi, na última eleição municipal.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – Concedo a palavra ao próximo orador inscrito,
o Senador Magno Malta.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srs. Senadores, começo o meu pronunciamento sendo solidário. Li anteontem na mídia, e
hoje mais uma vez, até porque já é uma chamada do
Jornal Nacional, Senador Arthur Virgílio, que o pugilista Acelino Popó de Freitas foi fazer um depoimento
hoje, em Salvador, por causa da morte de um jovem,
que foi assassinado, que namorava com a sobrinha
do Popó, uma menina de 16 para 17 anos. E a notícia
que li é que Popó foi denunciado pela envolvimento na
morte de um terceiro.
Quem conhece Popó como eu conheço, como
V. Exª conhece, como o Brasil conhece – e conhecemos as emoções desse rapaz, a sua simplicidade e
o seu coração misericordioso, acima de tudo – sabe
esse rapaz que cresceu na vida sem patrocínio do
Brasil, tomando pancada na cabeça no exterior, para
comprar uma casa para a mãe, para sustentar os irmãos. Uma história absolutamente verdadeira. Quem
conhece Popó no trato com os mais pobres... Eu, que
o conheço profundamente no relacionamento com as
pessoas, diria a V. Exª que Popó é incapaz de matar
uma mosca. É aquela valentia dentro do ringue, mas,
fora do ringue, é um gatinho, alguém de boa conduta.
Penso que há um grande equívoco nisso, porque havia
envolvimento de uma sobrinha dele.
Soube que ele deu um depoimento hoje à tarde,
mas não tive conhecimento, mas estou daqui torcendo. Não posso aﬁrmar nada, porque o ser humano é
o ser humano, coração é terra desconhecida. Mas, do
que eu conheço da natureza desse cidadão, que é um
cristão, ele jamais atentaria contra a vida de alguém.
Penso, imagino que Popó terá uma explicação para
isso, e que, ao ﬁnal dessas investigações, torço para
que tenha havido um equívoco, porque, se ele me aﬁrmasse, eu ainda duvidaria que Popó atentou contra a
vida de alguém.
De maneira que me solidarizo com a Eliana, com
os ﬁlhos dele, que devem estar passando por um momento muito ruim. Para Popó, amado pelo Brasil, querido pelo Brasil, abraço pelo Brasil, deve estar sendo
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absolutamente constrangedor passar por isso, ter de
fazer depoimento, mas é preciso fazê-lo, é preciso esclarecer os fatos. A minha torcida é para que esse pugilista, que é um ídolo do mundo, um orgulho brasileiro,
se saia bem nesse episódio. É triste. Dizem que Popó
foi buscar a sobrinha na casa do rapaz e, duas horas
depois, esse rapaz apareceu morto. A única coisa que
o liga ao caso é o fato de ele ter ido buscar a sobrinha,
mas, quanto ao fato de o sujeito ter aparecido morto,
dizem que ele é usuário de droga e tal, a menina, de
16 anos, desapareceu; e Popó foi buscar a sobrinha
dentro da favela, porque a família não a estava localizando. Foi até uma loucura da parte dele.
Fico aqui e a todos dou o benefício da dúvida,
inclusive ao pedóﬁlo até investigá-lo profundamente e
ter certeza. Como eu não daria ao Popó, essa ﬁgura
tremenda, que tem trazido tanta alegria para o Brasil
e com quem me solidarizo?
V. Exª tem o aparte.
O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – Senador
Magno Malta, assim como V. Exª, considero-me amigo
pessoal do nosso tão estimado, admirado e admirável
Popó. Ele também a mim não passa a ideia da ﬁgura
violenta fora do seu trabalho. Fiquei surpreso com a
notícia, que já vinha com um viés condenatório meio
antecipado. Pude compreender que ele, vendo sua
sobrinha e aﬁlhada em má companhia, foi buscá-la,
cumprindo, aliás, o dever da ﬁgura mais velha, mais
madura e com responsabilidade sobre a educação...
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Na
verdade, ele é o José do Egito da família. É o que sobressaiu, aquele que pôde dar sustento aos irmãos
e que sustenta essas sobrinhas. Então, ele é aquela
ﬁgura sobre a qual, quando chega, os problemas são
descarregados. Ele viu a família apavorada e, acreditando que, por sua popularidade, nada lhe aconteceria,
entrou favela adentro. Deve ter sido isso.
O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – Assim como
V. Exª, imagino que ele vai dar explicação. Torço para
que seja explicação convincente, porque torço por ele
sempre. Mas digo algumas coisas que me povoam.
Também ﬁquei muito preocupado com isso hoje e muito
condoído com a mídia negativa sobre uma ﬁgura que
só teve mídia positiva até hoje. Veja bem, se fosse para
fazer isso, ele poderia ter mandado fazer, não precisava ter ido lá; poderia resgatar a sobrinha depois. Mandava fazer, se fosse isso. Por outro lado, eu li também
que esse cidadão, o que foi assassinado, havia sido
já condenado por furto qualiﬁcado, tráﬁco de drogas,
enﬁm. Então, talvez seja dessas pessoas que ﬁca até
difícil precisar quem foi, porque deve ter...
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Mil
inimigos.
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O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – ...gente
que deve dinheiro a ele por droga vendida e não paga,
gente a quem ele deve, porque ele comprou a droga e
não pagou, rivais naquele crimezinho lá do local onde
ele atuava, enﬁm. Ou seja, para incriminar alguém e
se colocar como suspeito alguém que cumpriu o dever familiar de buscar a sobrinha e tendo o passado
que tem, tendo os antecedentes que tem, eu julgo que
é, no mínimo, uma precipitação. Seria uma dor muito
grande se fosse verdade, mas eu quero mesmo dar
todo o benefício da dúvida a esse grande ídolo, a esse
grande herói brasileiro. E digo mais, a impressão que
ele me passa, com toda a tranquilidade dele, é que isso
ele não faria; e se tivesse que fazer, ele não mandaria
fazer. É a impressão que ele me passa. É uma ﬁgura
de coragem pessoal que não iria nunca usar terceiros
para assumirem quaisquer responsabilidades dele.
Mas, no trato pessoal, uma ﬁgura doce, uma ﬁgura
meiga, uma ﬁgura sorridente, sempre de bem com a
vida, amigo dos seus familiares, bom ﬁlho, bom irmão,
e, pelo que parece, bom tio. Lamento muito a morte
de todo mundo, mas o cidadão que morreu deveria ter
muita gente interessada neste assunto, interessada em
liquidar a sua vida, porque ele estava numa escalada
de marginalidade. Assim como V. Exª, torço mesmo
para que as notícias dos depoimentos sejam as mais
auspiciosas, as mais bonitas, aquelas que reaﬁrmem a
integridade, o compromisso de Popó com a vida, porque quantas pessoas já não saíram da marginalidade
e das drogas para seguir o exemplo dele, praticando
algum esporte?
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – E ele
tem um centro de treinamento que atende a crianças
desamparadas em Salvador.
O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – Solidarizome com V. Exª porque sei da sua amizade por ele e
também tenho a honra de ser amigo pessoal dele e
admirador. Que tudo isso não passe de uma nuvem e
que logo o sol volte a brilhar sobre a vida de uma ﬁgura
que lutou muito para chegar aonde chegou e que chegou por méritos próprios, pelos seus punhos, pelo seu
coração. Muito obrigado a V. Exª pelo aparte.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco PR – ES) – Obrigado, Senador Arthur Virgílio. Incorporo ao meu pronunciamento o aparte de V. Exª porque também sei
da sua amizade e como V. Exª é ligado ao esporte. V.
Exª é oriundo de um Estado de verdadeiros campeões
nesse esporte que tomou conta do mundo e nesse
momento já suplantando até o boxe, que é o MMA,
chamada luta livre, com tanto talento lá no Amazonas
e, cumprimentando o Jacaré, a gente acaba cumprimentando todos, que são ídolos da Amazônia e ídolos
do mundo. O Jacaré é ídolo do mundo hoje e como
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tantos outros de lá, Lyoto Machida, que está no Pará,
que é baiano também; o Minotauro,que acabou de
vencer o Randy Couture.
Aqui pode ter um outro Senador, mas eu e V.Exª
temos essa identidade, porque somos ligados a esse
esporte e, por felicidade do destino, temos essa aﬁnidade pessoal com o Popó.
Senador Crivella.
O Sr. Marcelo Crivella (Bloco/PRB – RJ) – Senador Magno Malta, queria me somar nesse gesto de
solidariedade de V. Exª e do Senador Arthur Virgílio
para dar meu testemunho pessoal. Também tenho o
prazer de ser amigo do Popó de longas jornadas, de
longa data. E quando li no noticiário essa suspeição
implícita, porque não há nada que o ligue ao crime,
veriﬁquei que era mais uma luta do Popó e nessa,
com certeza, ele vai ganhar por nocaute. Tenho absoluta certeza.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Será
o 35º, porque ele tem 34..
O Sr. Marcelo Crivella (Bloco/PRB – RJ) – E
sairá fortalecido com certeza. O povo brasileiro terá
a oportunidade, acareados os fatos, de se orgulhar
ainda mais do seu ídolo, do seu campeão, que esteve
na casa da sobrinha para prestar solidariedade, para
cuidar de um parente. Popó é uma pessoa que, se souber que o Senador Magno Malta, ou Crivella ou Arthur
Virgílio está doente não sei onde, precisa de sangue
e ele tem para doar, ele vai.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Claro.
O Sr. Marcelo Crivella (Bloco/PRB – RJ) – Nós
todos sabemos disso. É da sua natureza, da sua índole,
da sua vocação como ser humano. É por isso mesmo
que, neste momento, Senadores vêm ao plenário para
dizer que nós esperamos que isso rapidamente seja
esclarecido e que, com certeza, Popó volte a brilhar
com a estrela que ele tem e que nós todos admiramos, como amigos, como brasileiros. Muito obrigado,
Senador Magno Malta.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Incorporo o aparte de V. Exª ao meu pronunciamento, até
porque sei da amizade do Popó por V. Ex.ª e sei que V.
Exª, nos últimos tempos, tem convivido com ele.
Senador Arthur Virgílio, quero falar sobre a CPI
da Pedoﬁlia e quero começar fazendo um registro da
ida da CPI a Manaus, sua terra. Quero que V. Exª me
escute porque fui a Manaus provocado por V. Exª, por
um discurso feito nesta tribuna, deste lado.
A tribuna é como o jeito que a gente tem de dormir. A gente tem o lado da gente na cama, o jeito de
deitar, o jeito de sentar no restaurante. Cada qual tem
uma posição. Eu, por exemplo, só ocupo esta tribuna,
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V. Exª só ocupa esse lado; o Senador Mozarildo, eu
nunca vi fazer um discurso aqui, só lá; Mão Santa, ali;
Mercadante, aqui; o José Agripino, aqui também; o Tião
Viana, sempre ali. Isso é uma coisa impressionante.
Eu nunca vi ninguém fora de sua posição. Eu estou ali,
mas quando me chamam, dou a volta e venho aqui.
E, daqui, V. Exª me provocou, indignado, porque
o Presidente Lula, por quem tenho o maior carinho,
foi a Coari e chamou Adail de companheiro – Adail
Pinheiro! Indignado, após a operação Vorax, V. Exª me
provocou porque a Polícia Federal havia atirado no que
viu e pegou no que viu e no que não viu. Desbaratou
uma rede de corrupção e mais uma rede de pedoﬁlia – aquele que foi preso naquele momento, que era
Vice-Prefeito e depois se tornou Prefeito, só tinha, nas
paredes da casa, sete milhões.
Mais uma rede de pedoﬁlia e V. Exª me provocou.
Quero saber se V. Exª se lembra da provocação
que me fez.
O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – V. Exª cumpriu papel muito signiﬁcativo. Não foi possível trocar o
dia de sua ida lá, apesar da tentativa que ﬁz, porque
eu queria estar presente. Mas coincidia de ser um dos
meus dias mais cheios, uma terça ou quarta-feira,
uma coisa assim. O exercício da Liderança do partido
me impedia, e me impede, de sair de Brasília nesses
dias; nunca me ausento nesses dias. Mas V. Exª fez
um trabalho muito bom lá. E aqui ﬁzemos uma parceria
na inquirição ao ex-prefeito Adail Pinheiro. Ele falou,
falou a Srª Lândia, falou o moço, sócio da tal agência
de modelos, e, depois, V. Exª exigiu a acareação dos
dois. O Sr. Adail caiu em mutismo e, por essa via, assinava uma quase conﬁssão. Chegamos, na hora, a
dizer que... Há parentes nossos vendo, então, como é
que você não dá uma satisfação? Como é que você
não se defende, não diz, com indignação, o que porventura estivesse ofendendo, maculando a sua honra,
maculando a sua honra pessoal? Terminou pela decretação, pela juíza de Coari, da prisão do Sr. Adail
Pinheiro. O habeas corpus solicitado por seu advogado
foi negado, se não me engano, pelo desembargador
Rafael Romano. Isso mostra que, em relação ao meu
Estado, a CPI que V. Exª preside deu frutos.
Eu lhe diria que V. Exª é uma ﬁgura muito conhecida no Amazonas hoje. A sua atuação serviu de alerta
para muitos pais, serviu de alerta para as pessoas que
imaginavam que a impunidade seria o seu destino ﬁnal.
E voltando ao episódio da inquirição que ﬁzemos ao
Sr. Adail Pinheiro aqui na CPI, aqui na Casa, eu me
lembro de uma das melhores ﬁguras que este País já
conheceu. Aliás, muito injustiçado, porque, quando se
faz a crônica da história brasileira recente, o nome dele
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pouco aparece. Foi meu Líder na Câmara dos Deputados ainda no período do regime militar: o Deputado
Freitas Nobre, pai, aliás, de um brilhante jurista que nós
aprovamos aqui para membro do Conselho Nacional
de Justiça, Marcelo Freitas Nobre, correto como o pai.
O pai era a ﬁgura da modéstia, era um espiritualista.
Uma vez, deixou-me encarregado da Liderança do
PMDB, partido ao qual eu pertencia na época, partido que congregava a resistência democrática, e disse
que ia a Belo Horizonte. Não falou o que ia fazer. Eu
estranhei ele sair num dia muito cheio – era uma terça
ou uma quarta também. Ele era seguidor de Francisco
Xavier e foi lá acompanhar uma operação à distância,
espiritualista, feita por Chico Xavier na vista de um menino, ﬁlho de outro falecido e querido colega, Raimundo Asfor, da Paraíba, um dos grandes oradores que
este Congresso já conheceu, um orador portentoso,
poeta – diria até que pouco organizado em sua vida,
mas uma ﬁgura de um brilhantismo impressionante.
Seu ﬁlho, numa brincadeira de criança na quadra onde
morávamos, na 202 norte, teve um olho perfurado. Hoje
é um menino saudável, superou esse problema, tem
uma sequela, mas superou esse problema. A bondade
do Freitas estava ali toda estampada. Muito bem, volto
ao Freitas. Uma ﬁgura muito importante da política nacional estava se defendendo na tribuna da Casa a que
pertencia. Acusação nº 1: resposta nº 1, documento nº
1; acusação nº 20: resposta nº 20, documento nº 20.
Eu acompanhava o Freitas e, quando saímos, disselhe: “Líder, fulano se defendeu, não é? Mostrou documentos”. Aí o Freitas disse: “É, Arthur, mas faltou nele
a indignação dos inocentes”.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Dos
justos.
O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – Se você
é acusado de alguma coisa, você se transtorna, ﬁca
realmente querendo colocar em pratos limpos; se
você tem razão, tem que ser para valer. Então, faltou
naquele dia – e foi esse o grande dado da acareação
– a indignação do inocente, do injustiçado. Para mim,
foi o momento mais relevante desse episódio todo.
Alguém falava, o outro falou. Não sei se contou exatamente a verdade; em algum momento, parece-me
que protegeu o indiciado. Mas o outro falou. Trocaram
algumas contradições ali, ou melhor, as contradições
foram expostas na fala individual de ambos. Na troca,
o Sr. Adail Pinheiro se manteve calado, lançou mão do
direito de ﬁcar calado, conforme o habeas corpus que
havia obtido. O outro falou, falou mais desabridamente
enﬁm. Eu gostaria de parabenizar V. Exª pelo resultado
da CPI. Eu, aliás, assinei a prorrogação da CPI que V.
Exª preside – já não era nem necessário, porque fui o
28º a assinar; já havia 27 outras assinaturas antes da
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minha e, depois dela, devem ter vindo outras mais. V.
Exª faz um trabalho muito meritório. A propósito, passei
a tarde conversando com destacados servidores do
Ministro Vanucchi, do Conselho de Defesa dos Direitos
da Pessoa Humana, sobre um projeto que eu tenho
de dar força e estrutura forte aos Conselhos Tutelares.
Abordamos essa questão da pedoﬁlia e essas mazelas
todas da prostituição infantil, coisas que, em Manaus,
às vezes assumem um ar escandaloso. Outro dia, na
esquina da casa do meu ﬁlho, havia três meninas entre
12 e 14 anos se prostituindo. Certa vez, eu e minha
esposa íamos voltando para casa e encontramos um
vultinho. Eu disse: “Ah, não vou aturar isso!”. Fomos
atrás, porque eu ia pegar, colocar no carro e levar à
delegacia da criança, do menor enﬁm. Desapareceu na
noite como um animalzinho fugitivo que tem um instinto
danado; percebeu que aquele carro ia na direção dela.
Já aprendeu a se esconder com a habilidade de quem
foge. Se existe algo que me constrange muito é a ideia
de acusar levianamente alguém de pedoﬁlia, porque é
uma marca que ﬁca. E constrange-me muito constatar
que existe essa mazela, com toda aquela linguagem
própria deles. Aproximam-se das crianças com uma
técnica, ﬁngem que são crianças. Então, se fulano de
tal diz para o seu ﬁlho que não pode, o pedóﬁlo desmonta com argumentos interessantes, inteligentes, o
argumento do pai da criança, jogando a criança contra
o seu pai e contra a disciplina, portanto. Finge-se de
criança, consegue chegar, muitas vezes, aonde deseja
se não houver muita orientação e ﬁscalização paterna e materna. E é uma mazela realmente; é algo que
entendo ser pior do que qualquer coisa. Se disserem
que fulano de tal saiu da prisão, matou uma pessoa,
nós imaginamos que pode ter se arrependido e pode
estar curado disso e, inclusive, receber na casa. Agora, fulano de tal é acusado de pedoﬁlia, você já pensa:
aqui não, aqui não! Porque é uma coisa muito forte,
muito pesada e que deve corresponder a mentes muito
torturadas. Muitos devem ter sofrido violência sexual
na infância.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – De
cada dez, seis, sete foram abusadas.
O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – Outros, por
qualquer deformação psicológica mesmo, por compulsão sexual na direção de...
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Crianças.
O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – ...seres humanos não completamente formados. Não se trata de
ser grande ou pequeno, ser magro ou não ser. Há mulheres adultas, magras, mas que são mulheres. Existe
até criança desenvolvida, mas criança. É questão de, a
meu ver, normalidade ou anormalidade. É questão de
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sanidade mental ou insanidade mental. Considero uma
das coisas mais repulsivas alguém se prestar a isso.
Por isso, estranhei muito naquele dia a não indignação.
Não é um assunto para se responder tecnicamente,
nem para fazer o que o advogado manda. Ali é para
se afundar todo ou se liberar todo, mas mostrar. Aliás,
o outro depoente fez, o depoente seguinte fez isso, e
nós todos compreendemos que não tinha... A ﬁgura foi
afastada politicamente, mas não precisou de habeas
corpus. Não se defendeu em nenhum estratagema e
simplesmente disse: “Olha, não ﬁz”. O que ele disse
batia com o que estava nos autos, com o que estava
no processo. O delegado Josenildo Cavalcante, que
é uma ﬁgura muito aplicada, muito correta, da Polícia
Federal, lotado no meu Estado, aceitou, entendeu que
não havia o que dizer, porque ele sempre opinava ali
para V. Exª em relação aos demais depoentes. Ele ouviu, e constatamos que não era com menores o envolvimento do depoente seguinte, porque seria... Eu não
saberia – fui lá para observar – atingir um adversário
político por essa via. Eu não saberia. Eu não saberia.
Eu preferiria perder uma eleição a ganhá-la a esse
preço, à custa da difamação de alguém, sobretudo em
um nível como esse. Então, V. Exª está de parabéns.
Espero que continue fazendo um bom trabalho. V. Exª
já foi alertado por mim em um outro caso no Pará. A
mãe até hoje está com a guarda da criança, apesar de
que ainda houve uma liminar no sentido de devolvê-la
ao pai, que é acusado de abusar sexualmente da ﬁlha.
Parece-me que ele está saindo do Pará, uma coisa assim. A vigilância continua. Aliás, nem sei se ele chegou
a ser ouvido no Pará ou não, mas...
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – O
caso está sendo visto pela CPI local. Há uma CPI na
Assembleia Legislativa muito ativa e trabalhando.
O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – Ah, sim! Há
um Deputado envolvido; é isso mesmo. Então, quero
parabenizar V. Exª e agradecer pela atenção que dedicou ao meu Estado e pelo serviço que prestou de
alerta a muitos pais e mães, que, depois da ida de V.
Exª, haverão de ter muito mais cuidado com seus ﬁlhos.
Haverão sempre de conﬁar desconﬁando. Eu sempre
fui assim com meus ﬁlhos todos até crescerem. Eu
sempre conﬁei em todo mundo, desconﬁando de todo
mundo. Até meu ﬁlhos serem grandes, sempre dei
incertas, sempre dizia: Fulano de tal parece ser uma
pessoa muito normal. É, mas, de repente, banca o
anormal para cima do meu ﬁlho – ou da minha ﬁlha, o
que fosse –, não é coisa boa. Então, eu sempre desconﬁei. Eu sempre digo assim: o limite para alguém se
aproximar de um ﬁlho meu pequeno é o limite que eu
estabeleço na minha relação com as outras crianças.
Sou carinhoso com todas as crianças, respeitoso com
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todas elas. Nada de “senta no colinho do titio”, e ﬁca por
ali e essas histórias... Nunca fui disso e jamais permiti
que ﬁzessem assim com qualquer ﬁlho meu. Então, que
os pais ﬁquem alertas porque a falta de comunicação
facilita o trabalho dos pedóﬁlos. O autoritarismo em
casa, em vez da relação de amigos entre pais e ﬁlhos,
facilita o trabalho dos pedóﬁlos. A contrariedade desnecessária facilita o trabalho dos pedóﬁlos. É fundamental que haja amizade, ou seja, que haja conﬁança
entre pai e ﬁlhos, mãe e ﬁlhos, para que eles possam
se defender, possam discernir e possam evitar sofrer
um abuso que, às vezes, o abusador sofreu e, por um
padrão psicológico dele, resolveu, quem sabe, se vingar
do que sofreu nos outros e até adquirindo um prazer
mórbido com isso. Parabéns a V. Exª, e o Amazonas
agradece pelo seu trabalho.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Agradeço a V. Exª o aparte. V. Exª fez comentários muito
importantes a respeito do que é o papel da família. O
crime se dá de zero a dez. mas a mídia ensinou à população que o crime de zero a dez está por conta da
polícia e da classe política.
Criança abusada: “Ah, é porque não havia polícia
na rua”. Uma criança ali foi abusada: “Ah, esses políticos que não fazem nada. Eles só aumentam o salário
deles”. Ensinaram isso para eles. Mas a polícia não
foi constituída para criar ﬁlho de ninguém, e a classe
política muito menos. De zero a cinco é papel da sociedade, é papel da família. Filho é dádiva de Deus.
Criar ﬁlho é um privilégio que não pode ser repassado
para a polícia, nem para o Conselho Tutelar, nem para
o Ministério Público, nem para a creche. É privilégio
de pai e mãe. De zero a cinco, é a família; de cinco a
dez, as autoridades.
Mas as autoridades agem quando o crime já
aconteceu. A polícia prende, faz inquérito, provoca o
Ministério Público. Ele denuncia, a Justiça sentencia
com base na lei que o Parlamento, os políticos ﬁzeram.
De zero a cinco. O que nós não queremos é o crime.
Nós não queremos ação de polícia. A polícia age já
com porta arrombada. A Justiça sentencia, porque a
porta já foi arrombada e um crime aconteceu. O que
nós precisamos é ação de zero a cinco. Nós queremos é prevenção, a partir da família, para que não haja
abuso de criança. Casa de pai, escola de ﬁlho, dizia
minha mãe, analfabeta proﬁssional.
Casa de pai, escola de ﬁlho. Então, a vida do pai
e da mãe é o livro melhor e de letras garrafais que os
ﬁlhos têm para ler e aprender. É preciso que tudo seja
a partir da família: ou o bem ou o mal. A sociedade vai
mal, vai mal a família. A sociedade vai bem, vai bem a
família. O bem ou o mal é a partir da família.
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O que nós precisamos, neste momento de tanta
violência no País, de tanto abuso que se registra no
País, onde já existe mais gente abusando de criança
do que usando drogas, é que a sociedade acorde, é
que a sociedade comece a olhar para dentro de si,
que o pai pare e diga: que tipo de ﬁlho estou criando?
Que a mãe diga: que tipo de caráter nós estamos formando para entregar à sociedade? Que tipo de ﬁlho
nós estamos formatando do ponto de vista moral, do
ponto de vista espiritual, sem vícios, respeitadores e
que saiba de fato entender valores familiares? Que
tipo de homem está formando?
É bem diferente de chorar depois quando o ﬁlho
estiver preso e ir atrás da polícia e colocar o dedo no
nariz do conselheiro tutelar e dizer: “É, meu ﬁlho tem 15
anos e faz cinco dias que está desaparecido. Se vocês
não derem um jeito, eu vou denunciar vocês”.
O que é que o Conselho Tutelar tem a ver com
isso, cara de pau? O seu ﬁlho cresceu foi na sua casa.
Ele cresceu vendo bêbado foi você. Ele cresceu acendendo um cigarro foi para você. Foi você que não tomou
conta do boletim escolar. Foi você que não acompanhou a vida dele. Foi você que não jogou futebol com
ele, que não o colocou para dormir. Foi você que não
investiu tempo, não gastou tempo com ele. Não foi o
Conselho Tutelar, nem a Polícia, porque Conselho Tutelar é caixinha de primeiros socorros para primeiros
atendimentos, quando as crianças já estão abusadas.
E isso nós não queremos. E o aparte de V. Exª deu
contribuição para esse zero a cinco, que é o papel da
família.
Vai entender quem é o pedóﬁlo. É um pé de seda.
É um pé de pano, de algodão que chega... Ele não é
percebido. É alguém acima de qualquer suspeita. Qualquer um põe a mão no fogo por ele.
O pedóﬁlo é alguém absolutamente familiar: de
cada 10 abusos, em seis o pai está no meio. O pedóﬁlo
está dentro de casa, tem o poder da conquista, não é
truculento, é diferente do estuprador, que põe um revólver, estupra uma mulher de 80 anos, podia ser de
40, de 30, de 5, a primeira que ele encontrar. Mas o
pedóﬁlo, não, ele foca na criança, ele sabe como conquistar a família, ele sabe como transitar. e é preciso
que a sociedade, que a família saiba identiﬁcar quem
é o pedóﬁlo.
Pois bem, Senador Arthur Virgílio, parabéns ao
povo de Coari, parabéns à família de Coari, parabéns
às pessoas de Coari, oprimidas pela coragem, pela
coragem que tiveram de resistir, aqueles que resistiram, e parabéns também para aqueles que estão
decepcionados agora. Porque, quando eu desci em
Coari, só para que V. Exª possa entender, debaixo de
muita pressão e ameaça, uma ﬁgura importante da
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Nação ligou para mim, meia-noite do dia da minha
viagem do dia seguinte, e disse: “Olha, não, porque
tenho alguns amigos que mandaram dizer que Coari
é muito perigoso”. Eu falei: “Estou tomando como um
tom de ameaça. Se é ameaça, diga a eles que é com
eles mesmos, porque vou descer lá”.
E eu fui, Senador Arthur Virgílio, e vi um povo oprimido no aeroporto. Colocaram num lugar bem longe,
estratégico, que foi escolhido pela equipe do Prefeito
atual, que é a própria ﬁgura do Adail no poder, que foi
cassado agora. Quando cheguei, o auditório já estava
lotado. Eu não conhecia ninguém, mas eram pessoas ligadas ao Adail, o Prefeito, para assumir o local
para ninguém mais entrar. Só que isso foi providência
divina em Coari: as pessoas que estavam lá pedindo
justiça não conseguiram entrar, e eu mandei deixar
entrar, embolou todo mundo, mas não tinha cadeira
para ninguém.
E começei a ouvir. Vi como as pessoas faziam
aﬁrmativamente quando viam aquelas pessoas ligadas
a Adail, e alguém me disse: “Olha, isso aí tudo é gente
de cargo comissionado, gente ligada a ele, diretor de
escola”. Eu disse: “Ah, é. Que coisa!”.
Quando fui ouvir a Srª Lândia, Secretária de Ação
Social, pedóﬁla, cafetina, que arrumava as crianças
para o Adail abusar e, depois, ela mesma as levava
para o aborto – eu tinha a quebra dos sigilos dela –,
eu perguntei: “A senhora é capaz de reconhecer a
sua voz?”. Ela disse: “Claro”. Eu disse: “Então, escute a sua voz”. Para surpresa dela, coloquei o áudio
em que ela falava ao telefone com o Adail, usando
as palavras mais sujas, mais nojentas para se referir
à criança como objeto de uso sexual, e como aquele
moleque vagabundo, criminoso, abusador de criança,
referia-se às crianças. Tinha plano A, plano B, plano
C. Quando aquelas mulheres, cidadãs da cidade, começaram a ouvir aquilo, foi como se tivesse caído uma
montanha na cabeça deles, porque ele jurava que era
perseguido político.
Parabéns ao povo de Coari! Parabéns ao povo
de Coari!
É preciso que a juíza, o promotor da cidade decrete a prisão da Lândia e dos demais assessores de
Adail. Se a CPI só tivesse tido essa ação, eu já teria
ﬁcado muito feliz, Senador Sobrinho. Confesso que foi
absolutamente desgastante para mim, mas cumpri o
meu papel. Então, queria parabenizar a população.
Se ainda dispusermos de tempo na CPI – estou
analisando com o Sr. Relator, Demóstenes Torres –,
vou convocar o Presidente da Comissão de Defesa da
Criança da Assembléia Legislativa de Manaus, porque
há uma investigação de pedoﬁlia do Presidente da Comissão de Defesa da Criança.
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Nesses últimos oito dias, fui ao Pará pela segunda
vez. Na primeira vez, fomos lá socorrer a CPI local, que
resultou na queda do Deputado Estadual Luiz Sefer,
médico em muitos hospitais, seis mandatos, mas abusador de crianças. E fui ao Município de Curralinho, no
coração do Marajó. Desci em Curralinho. O lugar tem
três carros. A viatura da polícia que ia nos buscar quebrou quando o helicóptero da Aeronáutica desceu. Eu
nunca tinha andado na garupa de uma moto e fui para
o lugar das oitivas de mototáxi – eu, as Promotoras
e a Polícia Federal. Lá em Curralinho, quero abraçar
as pessoas, porque elas assistem pela parabólica, de
2005 até agora, foram tão somente 14 casos de pessoas que se encorajaram, mas se decepcionam, porque não anda: pedóﬁlo denunciado com mandado de
prisão sem ser preso, inquéritos que não caminham,
pessoas oprimidas e com medo, réu confesso. O pedóﬁlo foi depor para mim, negou a vida inteira e, na minha
inquirição, confessou – lá em Curralinho, um Município
de 28 mil habitantes. De Curralinho fomos a Altamira;
de lá, a Itaituba. Em Altamira nos deparamos com um
caso velho, de um ex-vereador médico, abusador de
criança. Hoje eu recebi um fax do Dr. Serrão dizendo
que está advogando para ele, porque ele está aqui
em Brasília exercendo como médico, sem punição, e
dizendo que está à disposição da CPI. Eu espero.
E lá, em Altamira, onde tivemos os emasculados
de Altamira, um caso emblemático que precisa ser revisto, eu dei voz de prisão porque havia um mandado
de prisão há noventa dias para um casal. Essa mãe
colocava pimenta na boca da ﬁlha e dava banho gelado numa criança de doze anos para ter relação sexual
com o amante dela. E saiu de lá preso.
Ouvimos o Conselho Tutelar. E V. Exª faz muito
bem, Senador Arthur, ao buscar um movimento, do
ponto de vista legal, para mudar e melhorar a estrutura dos conselhos tutelares. Nós precisamos criar aqui
uma lei de responsabilidade humana, porque a Lei de
Responsabilidade Fiscal já existe. De cada dez conselhos tutelares no Brasil, oito estão entregues às baratas, porque os prefeitos não cumprem o seu papel. E é
importante o Conselho Tutelar. Quando tem um carro,
é um carro velho. Não tem computador, não tem lugar
para sentar, não tem nada para fazer. Então, Senador,
parabenizo-o pela ação em favor dos conselhos tutelares do Brasil. Ouvimos conselhos tutelares, ouvimos
casos absolutamente emblemáticos.
E de lá eu fui para Itaituba. Em Itaituba, um caso
que me chamou a atenção, Senador, foi este aqui. Veja
aqui, este aqui é um pai. É um garimpeiro, dono de
garimpo, rico, fazendeiro, e que tem o poder absoluto
na cidade. O ﬁlho desse homem, de 36 anos de idade,
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descobriu que ele estava abusando da ﬁlhinha, a neta
de quatro anos de idade.
O ﬁlho então chama ele e descobre que o pai
estava abusando da sobrinha, a outra netinha, ﬁlha
do irmão. O ﬁlho vem depor na CPI e denuncia o pai
com 30 casos e começa a recorrer às autoridades e
não anda, por exemplo, fez um boletim de ocorrências
e não andou; o pai fez um boletim de ocorrência cinco
ou seis dias depois, dizendo que estava sendo caluniado pelo ﬁlho. O boletim de ocorrência do pai contra
o ﬁlho andou, mas o do ﬁlho foi esquecido.
Ele, determinado, e o pai ameaçou-o de morte,
que iria contratar um pistoleiro para matá-lo. Alguém
informou ao irmão mais velho, que veio falar à CPI.
Chegou ao ponto de emitirem um mandato de prisão,
mas para inglês ver, porque ninguém o acha para
prendê-lo.
A Governadora Ana Júlia determinou ao seu
secretário de segurança, criaram uma força-tarefa e
foram buscá-lo, eu espero.
(Interrupção do som.)
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – O abusador de criança que está acima do bem e do mal é
esse aqui, está aqui, ele tem mandato de prisão, está
foragido e quero dar uma colaboração. O pai dele é
um homem de mais idade, é esse aqui, é o avô, bisavô
das crianças e que protege o ﬁlho.
Tenho aqui todos os casos de abuso desse cidadão. A partir daí, Senador Arthur Virgílio, lá eu escutei um servidor federal da Funasa, que abusava da
ﬁlha de 14 anos e da netinha de 9. Ouvi o depoimento
daquelas duas crianças, lamentável, mas esse é um
caso que representa mil outros casos.
Naquele dia fomos à casa de uma pessoa absolutamente pobre, parecia casa de boneca. Ela tinha 12
anos, tinha acabado de dar à luz e estava com um bebê
no colo: ﬁlho do pai, e ele, fugido para Manaus.
Tantos casos sem solução, que não andaram,
mas as pessoas tiveram coragem de falar.
(Interrupção do som.)
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Em
59 segundos não vou conseguir terminar.
Fiz uma proposta, Senador Arthur Virgílio – hoje
acabei oﬁciando-a a todos os Governadores –, à Governadora Ana Júlia Carepa. Na companhia do Senador José Nery, homem determinado que veio integrar
a CPI da Pedoﬁlia e tem viajado comigo, nesse sufoco,
liguei à Governadora e ﬁz a ela a proposta de criar uma
força-tarefa da Secretaria de Segurança juntamente
com o Ministério Público para que pudesse condensar
todos os casos denunciados e em andamento que não
saíram do lugar. As pessoas perderam a conﬁança. Só
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não perderam a esperança na justiça porque ninguém
suporta ver um ﬁlho abusado. A Governadora atendeu
de imediato, chamou o Secretário, que me ligou.
A mesma proposta eu levei à Governadora Roseana Sarney ontem, nos três últimos dias em que
estive no Maranhão.
Casos emblemáticos e resolvidos no Maranhão.
Um professor de matemática saiu preso da CPI, porque ia a motel com duas crianças de tenra idade. Na
verdade, ninguém é pedóﬁlo de uma ou duas crianças.
Quando pego é revelado. Uma investigação bem feita revela um histórico de quinze, vinte, trinta crianças
abusadas. Professor radialista, da cidade de Viana.
Deixei prisão decretada, Senador Sobrinho, para nós
que professamos a nossa fé no segmento evangélico,
de dois pastores. Houve o caso do padre de São Luiz;
e saiu preso também da CPI um vice-Prefeito. A história é sempre a mesma, a conversa ﬁada é sempre a
mesma, mas os casos que são investigados minimamente chegam.
Eu fui à Roseana Sarney e ampliamos essa proposta. O Ministério Público veio com duas indicações
da Assembléia Legislativa e essa força-tarefa se tornou uma força-tarefa itinerante, Senador Arthur Virgílio,
que vai viajar pelo Estado levantando todos os casos
inclusive com psicólogos judiciários para que possam
atender esses crianças.
Hoje, quando vejo pessoas adultas se prostituindo nas estradas do Brasil, adultos nos guetos, nas
grandes avenidas, nos grandes centros, vendendo o
corpo, gente de trinta, quarenta anos, acabadas como
se tivessem vinte ou trinta anos a mais, hoje eu consigo ter mais misericórdia dessas pessoas. Certamente, Senador Sobrinho, foram homens e mulheres que
tiveram a sua sexualidade mexida na infância, foram
bolinados antes do momento, tiraram eles da infância.
Esses homens e mulheres que estão nas avenidas poderiam ser campeões; poderiam ser vencedores; são
maratonistas que não chegaram, são nadadores que
não chegaram às margens do rio, são triatletas que
são conseguiram dar a última passada. São pessoas
que poderiam estar subindo no pódio da vida, dando
alegria ao País.
Mas alguém lhes roubou a infância; alguém, descaradamente, do alto da sua lascívia, do alto da sua
tara, ﬁxado numa criança por conta de acreditar na
impunidade, por conta de acreditar numa falta de legislação e por ter modus operandis dos mais perfeitos
em cooptar a família, em conquistar a família, e assim
abusar da sua presa. A falta de punibilidade criou um
monstro porque impunidade é o adubo da violência.
Pois bem, temos leis! Com base na legislação,
agora podemos. Temos uma lei avançada no Brasil:
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criminalização de posse, 25 países. Temos agora, no
Brasil, o que só Rússia e Estados Unidos têm: a colisão ﬁnanceira. A CPI da Pedoﬁlia chamou os operadores de cartão de crédito. O Brasil é o número um do
planeta em consumo de abuso de criança, consumo
de pedoﬁlia na Internet. Chamamos os operadores e
assinamos um termo de ajuste de conduta. A partir de
agora, os operadores de cartão de crédito vão disponibilizar um cartão rastreador. As autoridades do Brasil, e
agora o abusador e o consumista de abuso de criança
na Internet, ao se credenciarem e darem o número do
cartão de crédito para pagar a sua fatura, automaticamente, eles estarão ﬁchados na Polícia Federal. O seu
vínculo irá de forma automática. Avanço para a Nação
brasileira. Só em três países há Termo de Ajuste de
Conduta com a Google. Quebra de sigilo da Internet,
o mundo não fez; só o Brasil fez. E chamou a atenção
do mundo. Aqui encontramos os pedóﬁlos do mundo,
as operações que a Polícia Federal fez a partir deste
último ano e seis meses. Informações dessa CPI.
A CPI pautou. A mídia pautou. A ONG pautou. A
Igreja... A CPI pautou o boteco, pautou a rua, pautou
a escola. As pessoas falam da mesma coisa: por que
tanto pedóﬁlo todo dia preso, preso, preso? Por que
tanta denúncia? Por quê?
A sociedade brasileira saiu debaixo do império do medo e resolveu denunciar de forma corajosa.
Ela se desenclausurou e, ao se desenclausurar, ela
começou a denunciar, dizendo: não aceitamos mais,
não queremos mais conviver nem com pedóﬁlos, nem
com pedoﬁlia. Nós não queremos o convívio com quem
abusa de criança. Um grande avanço!
Assinamos o Termo de Ajuste de Conduta com os
operadores de telefonia no Brasil. Senador, o mundo
não tem isso. Aqui, entendemos o seguinte: ao quebrar
o sigilo telemático, ao quebrar o sigilo da Internet, você
encontra o IP, o endereço da máquina, mas é preciso
do endereço do dono da máquina e, como ele opera
a Internet, é preciso saber a linha telefônica dele e é
preciso quebrar o sigilo da linha dele porque, quando
é quebrado o sigilo telemático, o programa que lê o IP
dá a operadora de telefonia por região, por onde ele
acessou. Mas não havia a facilidade da quebra do sigilo
telefônico. Eles se bastavam seis meses. Oito meses
para dizer “Não achamos.” Como não achou se tinha
alguém ligado naquela linha? Parecia uma coisa seletiva dando margens para que se pensasse tudo.
Nós estamos falando de crime contra criança,
crime de abuso de criança. Não há o que tolerar. Não
dá para dizer “quatro meses” e crianças com risco iminente de vida. Como fazer? Não dá para esperar.
E o que nós estávamos propondo de mais sublime
neste Termo de Ajuste de Conduta é que a quebra de
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sigilo em risco iminente de vida de criança fosse dada
com muita celeridade. Aí eles diziam no começo: “Nós
não podemos fazê-lo porque isso demanda muito dinheiro, isso demanda muito investimento.” Claro! Nós
não estamos falando com entidade ﬁlantrópica, nós
não estamos falando com entidade que dá telefone de
graça no Brasil, que não cobra imposto de ninguém,
que perdoa a conta de todo mundo. Estamos falando
de multinacional, que ganha muito dinheiro.
É verdade que cumprem papel social porque
empregam, porque dão empregos. Quem dá emprego gera honra. Eles têm gerado honra. Queremos que
eles ganhem muito dinheiro mesmo, que deem muitos
empregos, que ﬁquem muito ricos, mas que cumpram
seu papel social, porque precisamos proteger as crianças do Brasil.
A Tim foi a primeira a assinar o Termo de Ajuste de Conduta, juntamente com a OI. Depois veio a
Telemar. Assinaram. A Claro comandou a resistência
das outras. Continuamos insistindo. Hoje, a Vivo, que
faz um trabalho de tanta publicidade, de divulgação,
patrocinando a Seleção Brasileira...
(Interrupção do som.)
O SR. PRESIDENTE (Osvaldo Sobrinho. PTB –
MT) – Darei mais um minuto a V. Exª para concluir.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – V. Exª
me dê mais de um porque não consigo, não vou mentir.
Até porque dei 20 minutos do meu tempo para o Senador Arthur Virgílio. Só estou no meu aparte, porque o
discurso foi dele. Foi com ele que aprendi para poder
fazer o que estou fazendo aqui agora.
Eles assinaram o Termo de Ajuste de Conduta
hoje. Falo da Vivo. Parabéns à Vivo. Assinou o Termo
de Ajuste de Conduta, Senador, e me trouxe o Estatuto
da Criança e do Adolescente, produzido pela Vivo, em
Braille, para crianças cegas, para instituto de cegos.
Parabéns! Parabéns ao Dr. José Carlos Dias, ex-Ministro da Justiça, que tornando-se advogado da Vivo
conduziu-a a um bom caminho, como fez o Dr. Márcio
Thomaz Bastos ao orientar a Google a assinar o Termo de Ajuste de Conduta. Parece-me que quando eles
contratam um ex-ministro a coisa anda.
Hoje eu estava determinado, no Relatório da CPI,
a indiciar a Claro, a Telefônica, a GVT e a Net. Recebi
um telefonema do ex-Senador Tourinho, nosso colega
aqui, que hoje está em um departamento institucional
da Claro, pela competência que tem. Disse-me: “A
Claro vai assinar o Termo de Ajuste de Conduta com
a sociedade brasileira”.
Parabéns à Claro. Espero que a Telefônica repita o gesto e as outras também, porque não posso
prevaricar, não posso abrir mão de um direito que é
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da criança do Brasil, pois assim nós teremos que citar
como indiciamento, no Relatório da CPI, meu querido
Senador Sobrinho, que foi Deputado Federal comigo,
e com quem tenho a honra de hoje conviver no Senado da República.
De maneira que a nossa ida ao Maranhão... E
quero parabenizar a Deputada Eliziane, parabenizar os
conselhos tutelares, as pessoas que vieram do interior,
mães, avós, gente sofrida que viajou oito, dez, doze
horas de ônibus para trazer uma denúncia dentro de
um envelope, conﬁando, depositando sua esperança
nessa CPI. Nós não vamos deixar de cumprir o papel
com um só caso, com um só caso, de todos eles, produziremos encaminhamento.
Eu queria fazer esse relatório, da viagem que ﬁzemos, absolutamente cansativa, absolutamente dolorosa, durante oito dias, mas que valeu a pena. Fica
a iniciativa tomada de criar as forças-tarefas. Estou
oﬁciando aos Governadores dos Estados para que
criem forças-tarefas. Agora mesmo, um jovem de 20
anos, estudante de Medicina, foi preso em Salvador
porque abusou de 30 crianças, inclusive dos seus dois
irmãos mais novos. É assim que a coisa anda, é assim
que a coisa vai caminhando numa situação que só nos
envergonha. Não podemos ﬁcar parados, assistindo
para ver como é que vai ﬁcar.
Eu já concluo e aqui recebo com muito carinho
esse minuto de V. Exª, porque aqui eu consigo.
O Senado aprovou, na noite da quarta-feira, ontem, um Substitutivo da Câmara ao Projeto de Exploração Sexual, que altera o Estatuto da Criança e do
Adolescente para estipular punição ao hotel, pensão,
motel ou congênere que hospedar criança ou adolescente desacompanhado dos pais ou responsáveis, ou
sem autorização. A matéria vai à sanção do Presidente
Lula. O texto aprovado estipula penalidade de multa e,
se reincidir, fechamento do estabelecimento – o hotel,
ou pensão, ou motel – que infringir a lei.
Está também na Câmara, já votado no plenário
desta Casa, a alteração do art. 244 do Estatuto da
Criança e do Adolescente, que diz que dará perdimento, Senador Sobrinho, a bens móveis e imóveis
onde uma criança de 0 a 14 anos for encontrada para
abuso, ou seja, se for encontrada em um posto de gasolina, num motel, numa pensão, num hotel, dentro da
boleia de um carro, dentro de uma igreja, dentro de
um restaurante ...
(Interrupção do som.)
O SR. PRESIDENTE (Osvaldo Sobrinho. PTB –
MT. Fazendo soar a campainha.) – Peço a V. Exª que
conclua, por favor.

SETEMBRO 2009
Setembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – ...o
dono perderá esse bem em favor de um fundo para
crianças abusadas.
E, nessa mesma lei que aprovamos neste plenário, tornamos crime hediondo o crime de abuso contra
criança de 0 a 14 anos de idade.
Fica o alerta aos abusadores compulsivos, ﬁca
o alerta à família, ﬁca o alerta ao Brasil. A causa é a
causa. A causa depende de todos nós e anda sozinha
no ritmo em que está. Esta é a causa da minha vida: o
enfrentamento da droga, da violência, a manutenção
da vida de crianças e de adolescentes deste País. De
maneira que eu conclamo o Brasil, conclamo a todos
aqui, para que, numa grande corrente, nos juntemos
para evitarmos mais abusos nesta Nação.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Magno Malta,
o Sr. Mozarildo Cavalcanti deixa a cadeira da
presidência, que é ocupada pelo Sr. Osvaldo
Sobrinho.
O SR. PRESIDENTE (Osvaldo Sobrinho. PTB –
MT) – Parabenizo V. Exª pelo brilhante pronunciamento,
aliás, V. Exª tem feito uma cruzada neste País contra
essas mazelas humanas. Eu conheço sua história,
porque já trabalhei com V. Exª na Câmara Federal, conheço o seu trabalho. Todas as lutas que V. Exª pega
leva à frente, nunca deixou pelo meio. Eu quero aqui
regozijar-me com V. Exª.
Há poucos dias, eu comentava com seu irmão,
Maurício Malta, meu grande amigo, sobre essa sua
luta, essa sua vontade de fazer justiça, principalmente
para as crianças.
Parabéns a V. Exª. Dedico-lhe aqui a minha amizade e o meu carinho, pela sua luta, pelo seu trabalho.
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Concedo a palavra ao Senador Virgílio, para falar como Líder.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Como
Líder. Sem revisão do orador.) – Obrigado e repito, Sr.
Presidente Osvaldo Sobrinho, a alegria que tenho, hoje
dupla, de tê-lo aqui como colega e de vê-lo presidindo
a sessão. É uma honra muito grande.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o Brasil vive
em democracia. É incontestável. Mas, não obstante,
convive com a triste e retrógrada censura imposta ao
jornal O Estado de S. Paulo por um juiz de Brasília, o
desembargador Dácio Vieira.
O Tribunal de Justiça do Distrito Federal, a que
pertence o desembargador, concluiu pela suspeição
desse magistrado, mas a censura, ao menos por ora,
foi mantida.
Não é possível, em um Estado de direito democrático, a convivência com medidas restritivas à livre
manifestação de opiniões, pensamentos e ideias.
Por isso, para que o historiador do futuro possa
dispor de subsídios para avaliar esta fase obscura que
fere a Constituição, estou anexando a este pronunciamento o editorial de hoje do jornal O Estado de S
.Paulo, há 48 dias sujeito à censura.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
SEGUE DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. SENADOR ARTHUR VIRGÍLIO
EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Osvaldo Sobrinho. PTB –
MT) – Agradeço o comunicado de V. Exª.
Não há mais oradores inscritos.
Os Srs. Senadores Papaléo Paes, Alvaro Dias,
Sérgio Guerra, Mário Couto e Flexa Ribeiro enviaram
discursos à Mesa para serem publicados na forma do
disposto no art. 203, combinado com o art. 210, inciso
I e o § 2º, do Regimento Interno.
S. Exªs serão atendidos.
O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP. Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs. e Srs.
Senadores, há algumas semanas o Governo Federal
divulgou um estudo com conclusões preocupantes.
Estou me referindo, Senhor Presidente, ao estudo sobre o Índice de Homicídios na Adolescência, realizado
em parceria pela Secretaria Especial dos Direitos Humanos, a Unicef, o Observatório das Favelas e o Laboratório de Análise da Violência da UFRJ, a partir da
análise preliminar dos homicídios em 267 municípios
brasileiros com mais de 100 mil habitantes.
É ao mesmo tempo assustador e entristecedor,
Senhoras Senadoras, Senhores Senadores, pensar
que, no período entre 2006 e 2012, como mostra o estudo, 33 mil adolescentes não chegarão aos 19 anos,
vítimas de morte violenta.
Mais de 30 mil jovens, Senhor Presidente, assassinados antes de entrar na idade adulta!
De cada mil adolescentes que completam 12
anos no Brasil, dois são vítimas de homicídios antes
dos 19. E isso em média, porque há municípios em
que o índice chega próximo a 10 jovens assassinados
em cada mil. O estudo aponta ainda que os mesmos
municípios que possuem alto índice de violência letal
na faixa considerada, entre 12 e 18 anos, tendem a
ter alta incidência de homicídios também em faixas
etárias subseqüentes, entre 20 e 24 anos e 25 e 29
anos. Ou seja, aqueles adolescentes que ultrapassam
a barreira da idade adulta ainda correm um grande
risco de serem violentamente mortos antes dos 30.
Na verdade, o pico de homicídios ocorre, justamente,
entre os jovens de 20 e 24 anos, mas o que o estudo
contundentemente revela é que as raízes da violência
estão mais fundas, afetando direta e drasticamente a
vida de nossos adolescentes.
Para além da tragédia que esses números, em si
mesmos, já traduzem, o que precisamos fazer é nos
perguntar o que isso signiﬁca.
Por que esses jovens estão morrendo desse jeito?
O que tem transformado nossa juventude num grande
grupo de risco de homicídio?
Se perguntarmos a qualquer um – a começar por
nós mesmos, a partir de nossa própria experiência vivida – que tipo de idéias associamos com “juventude”,
muito provavelmente ninguém lembrará de mencionar
“assassinato” ou “homicídio”.
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“Juventude” lembra ﬂorescimento, lembra esperança, lembra viço, vitalidade e força, evoca potencialidades prestes a se desenvolver e projetos a se realizar.
“Juventude” de modo nenhum evoca morte, término,
ﬁm, desespero. Há alguma coisa muito errada quando
vemos as esperanças da juventude atropeladas pelo
risco da morte violenta.
E assim é, de fato, Sr. Presidente. Há, efetivamente, alguma coisa muito errada com uma sociedade
que condena seus jovens ao medo da morte violenta.
Há alguma coisa muito errada com uma sociedade em
que as potencialidades de seus jovens, no momento
mesmo em que começam a aﬂorar e a amadurecer,
são destruídas pela violência e pela morte.
Que futuro, Srªs. e Srs. Senadores, pode esperar
uma sociedade assim?
Uma sociedade que faz isso com seus jovens
só pode ser uma sociedade doente. A verdade é que,
muito antes de sucumbirem à violência extrema do
assassinato, muitos desses adolescentes já vinham
levando uma existência marcada por inúmeras outras
violências: a da exclusão, a da pobreza, a da falta de
educação – enﬁm, a violência da falta de perspectivas,
da falta de esperança, que é a negação mesma da
juventude. Muito antes de virarem vítimas de homicídios, inúmeros desses adolescentes já tinham tido sua
juventude roubada, negada e destruída.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, infelizmente, o Governo não tem se mostrado eﬁciente no que
se refere a políticas públicas voltadas para nossos jovens. Toda essa violência não pode ser tratada apenas
como um problema de segurança pública. A questão
é inﬁnitamente mais complexa e exige que se leve a
sério essa complexidade para que seja equacionada
de maneira eﬁciente.
O que precisamos é de políticas que não apenas
protejam e garantam a segurança dos jovens, mas que
abram para eles perspectivas, que tornem possível o
cultivo de seus potenciais, que descubram seus talentos e vocações, que os desenvolvam e os ponham
a serviço de sua própria felicidade e da prosperidade
do meio em que vivem.
O Índice de Homicídios na Adolescência é um
dos indicadores mais impressionantes da profunda
injustiça social que ainda prevalece entre nós. Esse
índice é um sintoma particularmente eloqüente da exclusão, que se manifesta de inúmeras maneiras, em
nossa sociedade. Ao alvejar nossos jovens, ou seja,
aqueles que são os portadores de nossas maiores
esperanças, essa exclusão se torna especialmente
perniciosa, reduzindo nossa vitalidade, nossa criatividade, nossa potencialidade.
É imperativo, portanto, que prestemos uma atenção mais cuidadosa à questão dos jovens no Brasil.
Essa é uma variável fundamental para qualquer projeto
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de País que queiramos realizar no médio e no longo
prazo. A isso conclamo esta Casa, o Governo e toda a
sociedade brasileira, que não pode se dar o luxo de ver
morrer na adolescência toda a sua potencialidade.
Era o que tinha a dizer, Senhor Presidente.
Muito obrigado.
Sr. Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, venho à
tribuna no dia de hoje para registrar a matéria intitulada
“Custeio cresce mais que gasto com obras”, publicada
pelo jornal O Estado de São Paulo em sua edição de
29 de julho 2009.
A reportagem destaca que o secretário do Tesouro Nacional, Arno Augustin, admitiu que as despesas
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de custeio do governo se expandiram em volume não
“desejado” e acima do ritmo de crescimento dos gastos com investimentos.
Sr. Presidente, solicito que a matéria acima citada
seja considerada parte deste pronunciamento, para que
passe a constar dos Anais do Senado Federal.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR SENADOR PAPALÉO PAES EM SEU
PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso
I e § 2º, do Regimento Interno.)
Matéria a que se refere:
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O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, ocupo a tribuna neste momento para fazer o
registro da matéria intitulada, “Planalto pode guardar
dados por seis meses”, publicada pelo jornal O Globo
em sua edição de 27 de agosto de 2009.
A matéria destaca que apesar do Gabinete de
Segurança Institucional aﬁrmar que imagens do circuito
interno de TV do Palácio do Planalto são arquivadas
por apenas 30 dias, o edital de contratação da empresa
responsável pela vigilância eletrônica da Presidência
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da República determina que seja feito um back up de
todas as imagens.
Sr. Presidente, requeiro que a matéria acima
citada seja considerada parte integrante deste pronunciamento, para que passe a constar dos Anais do
Senado Federal.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR SENADOR ALVARO DIAS EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. SERGIO GUERRA (PSDB – PE. Sem
apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs. e
Srs. Senadores, venho à Tribuna no dia de hoje para
registrar a matéria intitulada “‘Estado’ entra com novo
recurso para derrubar censura”, publicada pelo jornal O Estado de São Paulo em sua edição de 13 de
agosto 2009.
A reportagem destaca que o mandado de segurança contra o ato do desembargador Dácio Vieira, que
censurou o jornal O Estado de São Paulo, é uma ação
que tem por objetivo garantir o reconhecimento judicial
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de um direito líquido e certo, incontestável, que está
sendo violado ou ameaçado por ato manifestamente
ilegal ou inconstitucional de uma autoridade.
Sr. Presidente, solicito que a matéria acima citada
seja considerada parte deste pronunciamento, para que
passe a constar dos Anais do Senado Federal.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR SENADOR SÉRGIO GUERRA EM SEU
PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. 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 “Mais de R$ 13 bi sem
ﬁscalização”, publicada no jornal O Globo em sua edição de 10 de junho de 2009.
A matéria destaca que o TCU, Tribunal de Contas da União, alerta que a União deixou de analisar a
prestação de contas de 38 mil convênios no total de
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R$ 13,3 bilhões repassados a estados, municípios e
organizações não governamentais (ONGs).
Sr. Presidente, para concluir, requeiro que a referida matéria passe a integrar os Anais do Senado
Federal.
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.)

SETEMBRO 2009
Setembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA. Sem apanhamento taquigráﬁco.) –
Senhor Presidente,
Senhoras e Senhores Senadores,
Ocupo a Tribuna neste momento para fazer o
registro da matéria intitulada “Gasto com INSS pode
chegar a 9,3% do PIB”, publicada pelo jornal O Estado
de S. Paulo de 4 de setembro de 2009.
A matéria destaca que pacote de benefícios negociado pelo governo com as centrais sindicais, em
troca da manutenção do fator previdenciário, deve jogar
as despesas do INSS de 7,5% do PIB em 2011 para
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9,3% em 2023, nível só visto em países europeus, com
população maior de idosos.
Senhor Presidente, requeiro que a matéria acima citada seja considerada parte integrante deste
pronunciamento, para que passe a constar dos Anais
do Senado Federal
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR SENADOR FLEXA RIBEIRO EM SEU
PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Osvaldo Sobrinho. PTB –
MT) – Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai
encerrar os trabalhos.
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O SR. PRESIDENTE (Osvaldo Sobrinho. PTB –
MT) – Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 19 horas e 55
minutos.)
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Ata da 160ª Sessão Não Deliberativa,
em 18 de Setembro de 2009
3ª Sessão Legislativa Ordinária da 53ª Legislatura
Presidência dos Srs. Mão Santa e Sérgio Zambiasi.
(Inicia-se a Sessão às 9 Horas e 3 Minutos e Encerra-se às 12 Horas e 13 Minutos)
O SR. PRESIDENTE (Sérgio Zambiasi. PTB – RS)
– Há número regimental. Declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos
trabalhos desta sexta-feira, 18 de setembro de 2009.
Sobre a mesa, ofícios do Ministro de Estado das
Relações Exteriores que passo a ler.
São lidos os seguintes:
- Nºs 27 e 28/2009, de 10 do corrente, encaminhando informações em resposta aos Requerimentos nºs 652 e 775, de 2009, ambos da Comissão de
Relações Exteriores e Defesa Nacional.
O SR. PRESIDENTE (Sérgio Zambiasi. PTB –
RS) – As informações foram encaminhadas, em cópia,
à Requerente.
Os Requerimentos vão ao Arquivo.
Cópia das informações ao Requerimento nº 775,
de 2009, foi juntada ao Projeto de Decreto Legislativo
nº 430, de 2008, que retorna à Comissão de Relações
Exteriores e Defesa Nacional, para prosseguimento
da sua tramitação.
O SR. PRESIDENTE (Sérgio Zambiasi. PTB –
RS) – Sobre a mesa, ofício que passo a ler.
É lido o seguinte:
OF. 327/2009/CAE
Brasília, 8 de setembro de 2009
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que na ocasião
da 36ª Reunião da Comissão de Assuntos Econômicos, ordinária, realizada em 8 de setembro, foi dado
conhecimento à Comissão e encaminhado aos seus
Membros, por meio do OF. CAE nº 36/2009-Circular,
o Aviso nº 72/2009-BCB-Presi – Aviso nº 52/09, de
27 de agosto de 2009, do Banco Central do Brasil,
encaminhando, em cumprimento ao disposto na Lei
nº 9.069/95, o demonstrativo das emissões do real
referente ao mês de julho de 2009, as razões delas
determinantes e a posição das reservas internacionais
a elas vinculadas.
Informo, ainda, que a referida Matéria deverá ser
encaminhada ao Arquivo.

Respeitosamente, Senador Delcídio Amaral,
Vice-Presidente no exercício da Presidência da Comissão de Assuntos Econômicos.
O SR. PRESIDENTE (Sérgio Zambiasi. PTB –
RS) – Sobre a mesa, Aviso do Presidente do Tribunal
de Contas da União.
É lido o seguinte:
Aviso nº 1.064-GP/TCU
Brasília, 16 de setembro de 2009
Senhor Presidente,
Com meus cordiais cumprimento, registro o recebimento do Ofício nº 1.959 (SF), de 11-9-2009, o
qual encaminha autógrafo da Resolução nº 25, de
2009 (SF), que “Autoriza a contratação de operação
de crédito externo, com garantia da República Federativa do Brasil, no valor de até US$100,000,000.00
(cem milhões de dólares norte-americanos), entre a
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São
Paulo – SABESP e o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento – BIRD, destinada a
ﬁnanciar, parcialmente, o ‘Programa de Saneamento
Ambiental dos Mananciais do Alto Tietê – Programa
Mananciais’, e a recomendação para que o Tribunal
de Contas da União proceda ao acompanhamento da
aplicação dos recursos decorrentes da operação de
crédito autorizada.”
A propósito, informo a Vossa Excelência que o
referido expediente, autuado no TCU como processo
nº TC-021.379/2009-2, foi remetido à Secretaria-Geral
de Controle Externo (SEGECEX) desta Casa, para
adoção das providências pertinentes.
Atenciosamente, – Ubiratan Aguiar, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Sérgio Zambiasi. PTB –
RS) – O expediente lido será juntado ao processado
do Projeto de Resolução nº 56, de 2009.
A Presidência recebeu as seguintes matérias:
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440

Setembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO 2009

Sábado 19

45165

SETEMBRO 2009
45166

Sábado 19

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

441

Setembro de 2009

442

Setembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO 2009

Sábado 19

45167

SETEMBRO 2009
45168

Sábado 19

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

443

Setembro de 2009

444

Setembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO 2009

Sábado 19

45169

SETEMBRO 2009
45170

Sábado 19

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

445

Setembro de 2009

446

Setembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO 2009

Sábado 19

45171

SETEMBRO 2009
45172

Sábado 19

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

447

Setembro de 2009

448

Setembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO 2009

Sábado 19

45173

SETEMBRO 2009
45174

Sábado 19

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

449

Setembro de 2009

450

Setembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO 2009

Sábado 19

45175

SETEMBRO 2009
45176

Sábado 19

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

451

Setembro de 2009

452

Setembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO 2009

Sábado 19

45177

SETEMBRO 2009
45178

Sábado 19

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

453

Setembro de 2009

454

Setembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO 2009

Sábado 19

45179

SETEMBRO 2009
45180

Sábado 19

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

455

Setembro de 2009

456

Setembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO 2009

Sábado 19

45181

SETEMBRO 2009
45182

Sábado 19

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

457

Setembro de 2009

458

Setembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO 2009

Sábado 19

45183

SETEMBRO 2009
45184

Sábado 19

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

459

Setembro de 2009

460

Setembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO 2009

Sábado 19

45185

SETEMBRO 2009
45186

Sábado 19

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

461

Setembro de 2009

462

Setembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO 2009

Sábado 19

45187

SETEMBRO 2009
45188

Sábado 19

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

463

Setembro de 2009

464

Setembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO 2009

Sábado 19

45189

SETEMBRO 2009
45190

Sábado 19

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

465

Setembro de 2009

466

Setembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO 2009

Sábado 19

45191

SETEMBRO 2009
45192

Sábado 19

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

467

Setembro de 2009

468

Setembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO 2009

Sábado 19

45193

SETEMBRO 2009
45194

Sábado 19

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

469

Setembro de 2009

470

Setembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO 2009

Sábado 19

45195

SETEMBRO 2009
45196

Sábado 19

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

471

Setembro de 2009

472

Setembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO 2009

Sábado 19

45197

SETEMBRO 2009
45198

Sábado 19

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

473

Setembro de 2009

474

Setembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO 2009

Sábado 19

45199

SETEMBRO 2009
45200

Sábado 19

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

475

Setembro de 2009

476

Setembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO 2009

Sábado 19

45201

SETEMBRO 2009
45202

Sábado 19

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

477

Setembro de 2009

478

Setembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO 2009

Sábado 19

45203

SETEMBRO 2009
45204

Sábado 19

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

479

Setembro de 2009

480

Setembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO 2009

Sábado 19

45205

SETEMBRO 2009
45206

Sábado 19

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

481

Setembro de 2009

482

Setembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO 2009

Sábado 19

45207

SETEMBRO 2009
45208

Sábado 19

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

483

Setembro de 2009

484

Setembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO 2009

Sábado 19

45209

SETEMBRO 2009
45210

Sábado 19

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

485

Setembro de 2009

486

Setembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO 2009

Sábado 19

45211

SETEMBRO 2009
45212

Sábado 19

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

487

Setembro de 2009

488

Setembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO 2009

Sábado 19

45213

SETEMBRO 2009
45214

Sábado 19

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

489

Setembro de 2009

490

Setembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO 2009

Sábado 19

45215

SETEMBRO 2009
45216

Sábado 19

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

491

Setembro de 2009

492

Setembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO 2009

Sábado 19

45217

SETEMBRO 2009
45218

Sábado 19

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

493

Setembro de 2009

494

Setembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO 2009

Sábado 19

45219

SETEMBRO 2009
45220

Sábado 19

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

495

Setembro de 2009

496

Setembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO 2009

Sábado 19

45221

SETEMBRO 2009
45222

Sábado 19

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

497

Setembro de 2009

498

Setembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO 2009

Sábado 19

45223

SETEMBRO 2009
45224

Sábado 19

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

499

Setembro de 2009

500

Setembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO 2009

Sábado 19

45225

SETEMBRO 2009
45226

Sábado 19

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

501

Setembro de 2009

502

Setembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO 2009

Sábado 19

45227

SETEMBRO 2009
45228

Sábado 19

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

503

Setembro de 2009

504

Setembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO 2009

Sábado 19

45229

SETEMBRO 2009
45230

Sábado 19

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

505

Setembro de 2009

506

Setembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO 2009

Sábado 19

45231

SETEMBRO 2009
45232

Sábado 19

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

507

Setembro de 2009

508

Setembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO 2009

Sábado 19

45233

SETEMBRO 2009
45234

Sábado 19

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

509

Setembro de 2009

510

Setembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO 2009

Sábado 19

45235

SETEMBRO 2009
45236

Sábado 19

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

511

Setembro de 2009

512

Setembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO 2009

Sábado 19

45237

SETEMBRO 2009
45238

Sábado 19

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

513

Setembro de 2009

514

Setembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO 2009

Sábado 19

45239

SETEMBRO 2009
45240

Sábado 19

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

515

Setembro de 2009

516

Setembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO 2009

Sábado 19

45241

SETEMBRO 2009
45242

Sábado 19

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

517

Setembro de 2009

518

Setembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO 2009

Sábado 19

45243

SETEMBRO 2009
45244

Sábado 19

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

519

Setembro de 2009

520

Setembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO 2009

Sábado 19

45245

SETEMBRO 2009
45246

Sábado 19

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

521

Setembro de 2009

522

Setembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO 2009

Sábado 19

45247

SETEMBRO 2009
45248

Sábado 19

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

523

Setembro de 2009

524

Setembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO 2009

Sábado 19

45249

SETEMBRO 2009
45250

Sábado 19

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

525

Setembro de 2009

526

Setembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO 2009

Sábado 19

45251

SETEMBRO 2009
45252

Sábado 19

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

527

Setembro de 2009

528

Setembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO 2009

Sábado 19

45253

SETEMBRO 2009
45254

Sábado 19

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

529

Setembro de 2009

530

Setembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO 2009

Sábado 19

45255

SETEMBRO 2009
45256

Sábado 19

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

531

Setembro de 2009

532

Setembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO 2009

Sábado 19

45257

SETEMBRO 2009
45258

Sábado 19

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

533

Setembro de 2009

534

Setembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO 2009

Sábado 19

45259

SETEMBRO 2009
45260

Sábado 19

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

535

Setembro de 2009

536

Setembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO 2009

Sábado 19

45261

SETEMBRO 2009
45262

Sábado 19

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

537

Setembro de 2009

538

Setembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO 2009

Sábado 19

45263

SETEMBRO 2009
45264

Sábado 19

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

539

Setembro de 2009

540

Setembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO 2009

Sábado 19

45265

SETEMBRO 2009
45266

Sábado 19

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

541

Setembro de 2009

542

Setembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO 2009

Sábado 19

45267

SETEMBRO 2009
45268

Sábado 19

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

543

Setembro de 2009

544

Setembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO 2009

Sábado 19

45269

SETEMBRO 2009
45270

Sábado 19

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

545

Setembro de 2009

546

Setembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO 2009

Sábado 19

45271

SETEMBRO 2009
45272

Sábado 19

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

547

Setembro de 2009

548

Setembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO 2009

Sábado 19

45273

SETEMBRO 2009
45274

Sábado 19

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

549

Setembro de 2009

550

Setembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO 2009

Sábado 19

45275

SETEMBRO 2009
45276

Sábado 19

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

551

Setembro de 2009

552

Setembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO 2009

Sábado 19

45277

SETEMBRO 2009
45278

Sábado 19

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

553

Setembro de 2009

554

Setembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO 2009
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45279

SETEMBRO 2009
45280

Sábado 19
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DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

555

Setembro de 2009

556

Setembro de 2009
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DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO 2009
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45281

SETEMBRO 2009
45282

Sábado 19
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DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

557

Setembro de 2009

558

Setembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO 2009

Sábado 19

45283

SETEMBRO 2009
45284

Sábado 19

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

559

Setembro de 2009

560

Setembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO 2009

Sábado 19

45285

SETEMBRO 2009
45286

Sábado 19

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

561

Setembro de 2009

562

Setembro de 2009
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DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO 2009

Sábado 19

45287

SETEMBRO 2009
45288

Sábado 19
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DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

563

Setembro de 2009

564

Setembro de 2009
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DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO 2009
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45289

SETEMBRO 2009
45290
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DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

565

Setembro de 2009

566

Setembro de 2009
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DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO 2009
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45291

SETEMBRO 2009
45292
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DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

567

Setembro de 2009

568

Setembro de 2009
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DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO 2009
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45293

SETEMBRO 2009
45294

Sábado 19
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DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

569

Setembro de 2009

570

Setembro de 2009
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SETEMBRO 2009
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45295

SETEMBRO 2009
45296
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DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

571

Setembro de 2009

572

Setembro de 2009
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DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO 2009
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45297

SETEMBRO 2009
45298
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DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

573

Setembro de 2009

574

Setembro de 2009
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DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO 2009
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45299

SETEMBRO 2009
45300
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DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

575

Setembro de 2009

576

Setembro de 2009
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DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO 2009
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45301

SETEMBRO 2009
45302

Sábado 19
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DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

577

Setembro de 2009
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Setembro de 2009
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DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO 2009
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45303

SETEMBRO 2009
45304
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DIÁRIO DO SENADO FEDERAL
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Setembro de 2009

580

Setembro de 2009
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DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO 2009
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45305

SETEMBRO 2009
45306
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DIÁRIO DO SENADO FEDERAL
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Setembro de 2009

582

Setembro de 2009
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SETEMBRO 2009
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45307

SETEMBRO 2009
45308
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583

Setembro de 2009

584

Setembro de 2009
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SETEMBRO 2009

Sábado 19

45309

SETEMBRO 2009
45310
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585

Setembro de 2009
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Setembro de 2009
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45311

SETEMBRO 2009
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587

Setembro de 2009

588

Setembro de 2009
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45313

SETEMBRO 2009
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589

Setembro de 2009
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Setembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO 2009
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45315

SETEMBRO 2009
45316

Sábado 19

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

591

Setembro de 2009

592

Setembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO 2009

Sábado 19

45317

SETEMBRO 2009
45318

Sábado 19

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

593

Setembro de 2009

594

Setembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO 2009

Sábado 19

45319

SETEMBRO 2009
45320

Sábado 19

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

595

Setembro de 2009

596

Setembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO 2009

Sábado 19

45321

SETEMBRO 2009
45322

Sábado 19

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

597

Setembro de 2009

598

Setembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO 2009

Sábado 19

45323

SETEMBRO 2009
45324

Sábado 19

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

599

Setembro de 2009

600

Setembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO 2009

Sábado 19

45325

SETEMBRO 2009
45326

Sábado 19

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

601

Setembro de 2009

602

Setembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO 2009

Sábado 19

45327

SETEMBRO 2009
45328

Sábado 19

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

603

Setembro de 2009

604

Setembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO 2009

Sábado 19

45329

SETEMBRO 2009
45330

Sábado 19

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

605

Setembro de 2009

606

Setembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO 2009

Sábado 19

45331

SETEMBRO 2009
45332

Sábado 19

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

607

Setembro de 2009

608

Setembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO 2009

Sábado 19

45333

SETEMBRO 2009
45334

Sábado 19

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

609

Setembro de 2009

610

Setembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO 2009

Sábado 19

45335

SETEMBRO 2009
45336

Sábado 19

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

611

Setembro de 2009

612

Setembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO 2009

Sábado 19

45337

SETEMBRO 2009
45338

Sábado 19

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

613

Setembro de 2009

614

Setembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO 2009

Sábado 19

45339

SETEMBRO 2009
45340

Sábado 19

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

615

Setembro de 2009

616

Setembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO 2009

Sábado 19

45341

SETEMBRO 2009
45342

Sábado 19

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

617

Setembro de 2009

618

Setembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO 2009

Sábado 19

45343

SETEMBRO 2009
45344

Sábado 19

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

619

Setembro de 2009

620

Setembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO 2009

Sábado 19

45345

SETEMBRO 2009
45346

Sábado 19

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

621

Setembro de 2009

622

Setembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO 2009

Sábado 19

45347

SETEMBRO 2009
45348

Sábado 19

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

623

Setembro de 2009

624

Setembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO 2009

Sábado 19

45349

SETEMBRO 2009
45350

Sábado 19

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

625

Setembro de 2009

626

Setembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO 2009

Sábado 19

45351

SETEMBRO 2009
45352

Sábado 19

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

627

Setembro de 2009

628

Setembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO 2009

Sábado 19

45353

SETEMBRO 2009
45354

Sábado 19

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

629

Setembro de 2009

630

Setembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO 2009

Sábado 19

45355

SETEMBRO 2009
45356

Sábado 19

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

631

Setembro de 2009

632

Setembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO 2009

Sábado 19

45357

SETEMBRO 2009
45358

Sábado 19

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

633

Setembro de 2009

634

Setembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO 2009

Sábado 19

45359

SETEMBRO 2009
45360

Sábado 19

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

635

Setembro de 2009

636

Setembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO 2009

Sábado 19

45361

SETEMBRO 2009
45362

Sábado 19

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

637

Setembro de 2009

638

Setembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO 2009

Sábado 19

45363

SETEMBRO 2009
45364

Sábado 19

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

639

Setembro de 2009

640

Setembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO 2009

Sábado 19

45365

SETEMBRO 2009
45366

Sábado 19

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

641

Setembro de 2009

642

Setembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO 2009

Sábado 19

45367

SETEMBRO 2009
45368

Sábado 19

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

643

Setembro de 2009

644

Setembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO 2009

Sábado 19

45369

SETEMBRO 2009
45370

Sábado 19

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

645

Setembro de 2009

646

Setembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO 2009

Sábado 19

45371

SETEMBRO 2009
45372

Sábado 19

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

647

Setembro de 2009

648

Setembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO 2009

Sábado 19

45373

SETEMBRO 2009
45374

Sábado 19

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

649

Setembro de 2009

650

Setembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO 2009

Sábado 19

45375

SETEMBRO 2009
45376

Sábado 19

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

651

Setembro de 2009

652

Setembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO 2009

Sábado 19

45377

SETEMBRO 2009
45378

Sábado 19

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

653

Setembro de 2009

654

Setembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO 2009

Sábado 19

45379

SETEMBRO 2009
45380

Sábado 19

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

655

Setembro de 2009

656

Setembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO 2009

Sábado 19

45381

SETEMBRO 2009
45382

Sábado 19

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

O SR. PRESIDENTE (Sérgio Zambiasi. PTB – RS) –
As matérias vão à Comissão de Assuntos Econômicos.

657

Setembro de 2009

Sobre a mesa, pareceres que passo a ler.
São lidos os seguintes:

658

Setembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO 2009

Sábado 19

45383

SETEMBRO 2009
45384

Sábado 19

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

659

Setembro de 2009

660

Setembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO 2009

Sábado 19

45385

SETEMBRO 2009
45386

Sábado 19

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

661

Setembro de 2009

662

Setembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO 2009

Sábado 19

45387

SETEMBRO 2009
45388

Sábado 19

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

663

Setembro de 2009

664

Setembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO 2009

Sábado 19

45389

SETEMBRO 2009
45390

Sábado 19

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

665

Setembro de 2009

666

Setembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO 2009

Sábado 19

45391

SETEMBRO 2009
45392

Sábado 19

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

667

Setembro de 2009

668

Setembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO 2009

Sábado 19

45393

SETEMBRO 2009
45394

Sábado 19

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

669

Setembro de 2009

670

Setembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO 2009

Sábado 19

45395

SETEMBRO 2009
45396

Sábado 19

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

671

Setembro de 2009

672

Setembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO 2009

Sábado 19

45397

SETEMBRO 2009
45398

Sábado 19

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

673

Setembro de 2009

674

Setembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO 2009

Sábado 19

45399

SETEMBRO 2009
45400

Sábado 19

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

675

Setembro de 2009

676

Setembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO 2009

Sábado 19

45401

SETEMBRO 2009
45402

Sábado 19

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

677

Setembro de 2009

678

Setembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO 2009

Sábado 19

45403

SETEMBRO 2009
45404

Sábado 19

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

679

Setembro de 2009

680

Setembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO 2009

Sábado 19

45405

SETEMBRO 2009
45406

Sábado 19

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

681

Setembro de 2009

682

Setembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO 2009

Sábado 19

45407

SETEMBRO 2009
45408

Sábado 19

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

683

Setembro de 2009

684

Setembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO 2009

Sábado 19

45409

SETEMBRO 2009
45410

Sábado 19

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

685

Setembro de 2009

686

Setembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO 2009

Sábado 19

45411

SETEMBRO 2009
45412

Sábado 19

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

687

Setembro de 2009

688

Setembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO 2009

Sábado 19

45413

SETEMBRO 2009
45414

Sábado 19

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

689

Setembro de 2009

690

Setembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO 2009

Sábado 19

45415

SETEMBRO 2009
45416

Sábado 19

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

691

Setembro de 2009

692

Setembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO 2009

Sábado 19

45417

SETEMBRO 2009
45418

Sábado 19

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

693

Setembro de 2009

694

Setembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO 2009

Sábado 19

45419

SETEMBRO 2009
45420

Sábado 19

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

695

Setembro de 2009

696

Setembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO 2009

Sábado 19

45421

SETEMBRO 2009
45422

Sábado 19

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

697

Setembro de 2009

698

Setembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO 2009

Sábado 19

45423

SETEMBRO 2009
45424

Sábado 19

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

699

Setembro de 2009

700

Setembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO 2009

Sábado 19

45425

SETEMBRO 2009
45426

Sábado 19

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

701

Setembro de 2009

702

Setembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO 2009

Sábado 19

45427

SETEMBRO 2009
45428

Sábado 19

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

703

Setembro de 2009

704

Setembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO 2009

Sábado 19

45429

SETEMBRO 2009
45430

Sábado 19

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

705

Setembro de 2009

706

Setembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO 2009

Sábado 19

45431

SETEMBRO 2009
45432

Sábado 19

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

707

Setembro de 2009

708

Setembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO 2009

Sábado 19

45433

SETEMBRO 2009
45434

Sábado 19

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

709

Setembro de 2009

710

Setembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO 2009

Sábado 19

45435

SETEMBRO 2009
45436

Sábado 19

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

711

Setembro de 2009

712

Setembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO 2009

Sábado 19

45437

SETEMBRO 2009
45438

Sábado 19

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

713

Setembro de 2009

714

Setembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO 2009

Sábado 19

45439

SETEMBRO 2009
45440

Sábado 19

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

715

Setembro de 2009

716

Setembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO 2009

Sábado 19

45441

SETEMBRO 2009
45442

Sábado 19

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

717

Setembro de 2009

718

Setembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO 2009

Sábado 19

45443

SETEMBRO 2009
45444

Sábado 19

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

719

Setembro de 2009

720

Setembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO 2009

Sábado 19

45445

SETEMBRO 2009
45446

Sábado 19

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

721

Setembro de 2009

722

Setembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO 2009

Sábado 19

45447

SETEMBRO 2009
45448

Sábado 19

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

723

Setembro de 2009

724

Setembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO 2009

Sábado 19

45449

SETEMBRO 2009
45450

Sábado 19

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

725

Setembro de 2009

726

Setembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO 2009

Sábado 19

45451

SETEMBRO 2009
45452

Sábado 19

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

727

Setembro de 2009

728

Setembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO 2009

Sábado 19

45453

SETEMBRO 2009
45454

Sábado 19

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

729

Setembro de 2009

730

Setembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO 2009

Sábado 19

45455

SETEMBRO 2009
45456

Sábado 19

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

731

Setembro de 2009

732

Setembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO 2009

Sábado 19

45457

SETEMBRO 2009
45458

Sábado 19

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

733

Setembro de 2009

734

Setembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO 2009

Sábado 19

45459

SETEMBRO 2009
45460

Sábado 19

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

735

Setembro de 2009

736

Setembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO 2009

Sábado 19

45461

SETEMBRO 2009
45462

Sábado 19

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

737

Setembro de 2009

738

Setembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO 2009

Sábado 19

45463

SETEMBRO 2009
45464

Sábado 19

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

739

Setembro de 2009

740

Setembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL
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O SR. PRESIDENTE (Sérgio Zambiasi. PTB –
RS) – Os pareceres lidos serão publicados.
Sobre a mesa, ofícios que passo a ler.
São lidos os seguintes:
OF. Nº 223/2009-CAS
Brasília, 5 de agosto de 2009
Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º do artigo 91 do Regimento
Interno do Senado Federal, comunico a Vossa Excelência que esta Comissão aprovou no dia 8 de julho
de 2009, em turno único, o Substitutivo ao PLS nº 523
de 2003, de autoria do Senador Marcelo Crivella, e no
dia 5 de agosto de 2009, não tendo sido oferecidas
emendas em turno suplementar, foi deﬁnitivamente
adotado, nos termos do art. 284, do Regimento Interno
do Senado Federal.
Atenciosamente, Senadora Rosalba Ciarlini,
Presidente.
OF. Nº 239/2009-PRES/CAS
Brasília, 31 de agosto de 2009
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que esta Comissão
aprovou, em 25-8-2009, o Adendo referente à adaptação redacional da Emenda Substitutiva oferecida ao
PLS nº 523, de 2003, constante do Parecer aprovado
pela Comissão de Assuntos Sociais, em 8-7-2009, em
virtude de Legislação superveniente no curso da sua
tramitação, conforme notas taquigráﬁcas que anexo
ao presente.
Atenciosamente, Senadora Rosalba Ciarlini,
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Sérgio Zambiasi. PTB –
RS) – Os ofícios que acabam de ser lidos serão publicados.
Foi encaminhado à publicação Parecer nº 1.483,
de 2009, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, que conclui pela prejudicialidade do Substitutivo da Câmara ao Projeto de Lei do Senado nº 247,
de 2003 (nº 6.346/2005, naquela Casa), de autoria do
Senador Augusto Botelho, que acrescenta dispositivo ao art. 51 da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de
1990, que dispõe sobre a proteção do consumidor e
dá outras providências, deﬁnindo como nula cláusula
de eleição de foro em prejuízo da defesa do consumidor, bem como do próprio Projeto de Lei do Senado nº
247, de 2003, em virtude do advento da Lei nº 11.280,
de 2006, que disciplinou o assunto.
A matéria será incluída em Ordem do Dia oportunamente, a ﬁm de ser declarada prejudicada.
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O SR. PRESIDENTE (Sérgio Zambiasi. PTB – RS)
– Foram encaminhados à publicação os Pareceres nºs
1.484 e 1.485, de 2009, da Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, sobre os Requerimentos nºs 527
e 545, de 2009.
As matérias constarão da Ordem do Dia da próxima sessão deliberativa ordinária, nos termos do art.
222, § 2º, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Sérgio Zambiasi. PTB – RS)
– Foi encaminhado à publicação o Parecer nº 1.486, de
2009, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, concluindo pelo arquivamento do Requerimento nº
754, de 2009, que solicita Voto de Aplauso ao jornalista
Ricardo Allan, do Correio Braziliense pela publicação
da matéria O Trimestre da Recessão.
De acordo com o disposto no parágrafo único do
art. 254 do Regimento Interno, ﬁca aberto o prazo de
dois dias úteis para interposição de recurso, por um
décimo dos membros do Senado, para que a matéria
continue sua tramitação.
O SR. PRESIDENTE (Sérgio Zambiasi. PTB –
RS) – A Presidência comunica ao Plenário que a Mesa
do Senado Federal aprovou, em sua 12ª Reunião realizada em 17 de setembro do corrente ano, os Requerimentos de Informações nºs 784, 864, 874, 901,
1.018, 1.039, 1.046 e 1.047, de 2009, nos termos de
seus relatórios.
Comunica, ainda, que foi aprovado parecer favorável ao Projeto de Resolução nº 62, de 2008.
Serão cumpridas as decisões da Mesa.
O SR. PRESIDENTE (Sérgio Zambiasi. PTB –
RS) – Foram encaminhados à publicação os Pareceres
nºs 1.495 e 1.496, de 2009, das Comissões de Educação, Cultura e Esporte e Diretora, sobre o Projeto
de Resolução nº 62, de 2008, de autoria do Senador
José Nery e outros Senhores Senadores, que institui
no Senado Federal a Comenda de Direitos Humanos
Dom Hélder Câmara e dá outras providências.
A matéria ﬁcará perante a Mesa durante cinco
dias úteis a ﬁm de receber emendas, nos termos do
art. 235, II, “d”, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Sérgio Zambiasi. PTB – RS)
– Com referência aos expedientes lidos, ﬁca aberto o
prazo de cinco dias úteis para interposição de recurso, nos termos do art. 91, §§ 3º a 5º, do Regimento
Interno, por um décimo da composição da Casa, para
que o Projeto de Lei do Senado nº 523, de 2003, seja
apreciado pelo Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Sérgio Zambiasi. PTB –
RS) – O primeiro orador inscrito é o Senador Mão
Santa, a quem concedemos a palavra. O Senador Mão
Santa é do Piauí.
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O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Senador Zambiasi, que preside esta sessão de sexta-feira,
18 de setembro, iniciada às 9 horas, Parlamentares
na Casa, brasileiras e brasileiros que estão aqui, no
plenário, e que nos acompanham pelo fabuloso Sistema de Comunicação do Senado, quis Deus V. Exª,
Senador Zambiasi, estar presidindo esta sessão, V.
Exª que representa a bravura do povo gaúcho, povo
de importância histórica.
Há poucos dias, comemorávamos nós todos –
não os gaúchos, mas os brasileiros – os 10 anos de
batalha da Revolução Farroupilha. Mesmo os gaúchos
não tendo ganho aquela batalha, o essencial é invisível aos olhos. Quem vê bem, Zambiasi, vê com o
coração. Aquela batalha, que durou 10 anos, liderada
por Bento Gonçalves, Geraldo Mesquita, traduziu as
melhores conquistas que o povo brasileiro conseguiu.
Eles queriam a República, o nascer da República, a
queda do Império.
Essa era a conquista primária dela, de tal maneira
que atraiu a simpatia do líder internacional, que ﬁcou
para a história da democracia do mundo e da República, Giuseppe Garibaldi, que se prendeu por amor a
uma mulher de Santa Catarina, provando a bravura e
a coragem da mulher brasileira: Anita Garibaldi.
Então, as forças imperiais, comandadas por Duque de Caxias, ﬁzeram e impuseram a rendição dos
gaúchos, depois de 10 anos.
Também lá nasceram, e os gaúchos tiveram a
inteligência de motivá-los, os negros. E os negros participaram dessa luta essencial para a República, para o
nascer da República, com a promessa de que seriam
libertados. Mas, Zambiasi, eles foram enganados. Foi
um momento infeliz de Duque de Caxias. Apesar daquele compromisso com os negros do líder gaúcho que
comandava a Farroupilha, Bento Gonçalves, eles não
conseguiram a liberdade. Mas eles não saíram da luta.
Ficou na História a bravura dos Lanceiros Negros.
E, aí, nos rendemos, mas, de qualquer maneira,
a República veio com esse sacrifício da guerra gaúcha.
E, aí, vieram os grandes líderes de nossa Pátria.
Mas eu, entendendo as coisas, quero dizer – e
entendo, Geraldo Mesquita – que a instituição mais
importante é a família.
Eu entendo. A V. Exª, que tem entendimento em
Direito, eu me curvo.
Então, eu vejo que essa instituição, às vezes, deixa o cimento, que é o amor, de existir e desgarra-se
um ou outro membro. Daí, o homem – a lei vem depois
do fato – instituir o divórcio. Nessa instituição sagrada o próprio Deus botou seu ﬁlho, não o desgarrando
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do mundo. Botou-o numa família, na Sagrada Família:
Jesus, Maria e José.
Daí, o próprio Rui Barbosa está aqui a nos orientar e eu acho que, numa inspiração ímpar, ele disse:
“A Pátria é a família ampliﬁcada”. Se nessa instituição,
Zambiasi, desgarram-se os membros, no partido político também, nós temos de ter o entendimento, havendo
justa causa, podem-se afastar.
É neste instante que apresento ao Brasil e ao
meu Piauí uma carta que, em síntese, traduz o meu
afastamento do PMDB, partido, Zambiasi, a que, exaltado, digo: antes de Ulysses ser bravo, nós já éramos;
tínhamos a bravura, lá na Parnaíba, dos gaúchos da
Farroupilha.
Muito novo, em 1972 – Zambiasi, V. Exª nasceu
em que ano? (Pausa.) Em 1949. Pois em 1972, eu liderava um grupo com Elias Ximenes do Prado contra
o regime militar e a ditadura, e conquistamos a maior
Prefeitura do Estado do Piauí, Parnaíba. Era Governador do Estado o militar Alberto Silva. Conquistamos a
Prefeitura, pelo PMDB, com Elias Ximenes do Prado.
Heráclito Fortes, lembro-me de um daqueles comícios
– naquele tempo, Zambiasi, era risco de vida, porque
tínhamos de enfrentar as baionetas –, e do maior orador político do Piauí. Eu nunca me esqueci quando,
para encerrar a campanha, foram buscar Francisco
Figueiredo Mesquita. Heráclito Fortes testemunha: foi
o maior orador político que eu já vi. Olha, lembro-me
do que ele disse no comício – isso foi em 1972. Figueiredo Mesquita, diante daquele mar de gente contra o
regime militar, comandado por Alberto Silva, na sua
cidade, eu muito jovem, e os três últimos oradores
eram Francisco Figueiredo Mesquita, o candidato Elias
Ximenes do Prado e eu.
Heráclito é muito jovem, mas isso foi em 1972,
e o Figueiredo Mesquita olhou aquela Avenida São
Sebastião, com a coragem do povo parnaibano, que
escreveu o 19 de outubro, o 13 de março, o Jenipapo,
e disse assim, Heráclito: “A natureza inspira o poeta;
e o povo, e o povo inspira o político”. Elias Ximenes
do Prado, permita-me mudar o seu nome para Elias
Ximenes do povo.
Eu sei que depois eu ﬁz o discurso. E vou encontrar um fato histórico: Arena. Heráclito, esse fato é
importante: eu era o penúltimo orador, e o Prefeito era
o último. Conclamei, eu muito jovem, os companheiros
liberais médicos, os paramédicos, para tirarmos aquela Prefeitura do regime ditatorial, que era comandado
por Alberto Silva. Olha, Mesquita, eu quero dizer, então, que, depois, convivi com Petrônio Portella – lá no
meu gabinete tem um retrato dele, um líder estudantil,
Francisco Juriti, e eu. Petrônio Portella ﬁcou encantado pela nossa coragem, Heráclito. Petrônio tinha as-
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sistido ao comício – ele era Presidente da Arena –, lá
na guarita.
Então, como o nosso lado estava mais forte, o
comício – naquele tempo não havia horário, Zambiasi – prolongou-se pela madrugada, quando Petrônio
Portella chegou justamente para olhar o comício. Ele
fora, da Arena, convidado pelo Ribeiro Magalhães, para
o comício de Alberto Silva, que era ﬁlho da terra. Terminou o comício, e o Petrônio, aquele animal político,
como Aristóteles disse, o homem não teve conversa,
deixou o Alberto e foi, curioso, ver. Depois ele me contou que viu o meu pronunciamento, naquele tempo,
combatendo a ditadura. Ele me disse que voltou para
Teresina convencido de que a gente ia ganhar e que
havia surgido um líder no Piauí. O retrato dele mostra
o apreço – e eu muito novo, ainda cabeludo, jovem –,
e ele querendo me induzir na política do Piauí.
A última vez em que o vi, está aí testemunha, foi
quando Ministro, eu fui pedir o credenciamento de um
hospital, que hoje é representado pelo Dr. Paulo Lage,
e ele me disse o seguinte: “Olha, Mão Santa, eu não
deixaria de comparecer – e eu estava tomando café
com o João e larguei para vir atendê-lo –, porque V.
Exª é uma das minhas bases.
Antonio Araújo, o atual secretário do Marco Maciel, à época era secretário do Petrônio. Está aí a
Adalgisa, o Paulo Lage (o Mário Lage morreu), que
Heráclito conhece, o irmão do médico, para testemunhar. O Adalberto Correia Lima, que nos acompanhava, morreu, mas está aí o Antônio Araújo, que viu. Aí
eu disse: “Petrônio, você sabe, eu sou Deputado Estadual, e na minha vida, o mais que eu chego é em
Piracuruca, Buriti dos Lopes. E ele, Petrônio, de em
riste, disse assim, Mozarildo – este foi o meu último
encontro, está aí o Antônio Araújo, que era secretário
e que hoje é do Marco Maciel; Petrônio morreu, e o
inteligente Marco Maciel pegou o Antônio Araújo, ele
nasceu em Floriano –: “Mão Santa, você vai ser tudo o
que quiser no Piauí”. Aí foi o último encontro, e ele me
disse isso com o dedo em riste. Ele só falava com dedo
em riste. Eu digo: “Não, eu trouxe a Adalgisa porque a
gente ﬁca só em Piracuruca, Piripiri, como Deputado
Estadual”. Ele disse: “Não. Antônio Araújo, vá mostrar
o Palácio da Justiça a D. Adalgisa”. Foi desse jeito. Aí
fomos resolver o problema do credenciamento do hospital. Ainda hoje dizem, mas eu não tenho nada com
esse hospital. Eu não sou sócio. Foi uma ação pelos
médicos. Entrei lá como cirurgião.
Mas eu quero lhe dizer o seguinte: aí tivemos a
nossa luta.
Eu posso, aqui, me apresentar ao Brasil e ao
Piauí, e dizer, Mozarildo, como o Apóstolo Paulo: “Per-
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corri o meu caminho; preguei minha fé e combati o
bom combate.”
Mas, enﬁm, apresento esta carta, este manifesto
ao Brasil e ao Piauí: o meu desligamento do PMDB,
que não é aquele dos meus sonhos, de Ulysses Guimarães, encantado no fundo do mar; de Tancredo, que
se imolou pela democracia; de Juscelino, humilhado,
mas hoje exaltado, sofrendo as consequências da liderança oposicionista contra a ditadura; de Teotônio
Vilela, moribundo aqui, com câncer, que dizia: “resistir, falando; falar, resistindo”, e ainda de Ramez Tebet.
Não é mais aquele PMDB. Não é mais aquele PMDB,
Geraldo Mesquita, que, em 1974 – atentai bem, brasileiras e brasileiros! –, sem nenhuma condição, lançou Ulysses, o anticandidato. Ulysses lançou-se por
aquele partido em 1974, mais para dar um sinal. Ele
dizia: “Navegar é preciso. Viver não é preciso”. Mas
estão morrendo afogados.
E Deus é tão bom que um quadro vale por dez
mil palavras. Geraldo Mesquita, um partido que, por negociações escusas, imorais e indecentes, recusa-se a
participar da batalha eleitoral com um candidato próprio
na Capital, Brasília, não é aquele dos nossos sonhos,
dos meus sonhos, dos sonhos do povo brasileiro.
Então, para cumprir esta etapa da minha vida,
pela primeira vez, vou fazê-lo por escrito – está ouvindo, Zambiasi? –, porque não sou afeito a isso.
Irmãs e irmãos do Piauí, “Piauí, terra querida, ﬁlha do sol do Equador, pertencem-te a
nossa vida, nosso sonho e nosso amor...”
Agradeço a Deus ter nascido no Piauí,
casado no Piauí, ter ﬁlhos no Piauí e fazer
amigos no Piauí.
Ausentei-me do Estado na juventude, de
1958 a 1968, para buscar ciência para, com
consciência e ciência, servir a nossa gente.
Sou orgulhoso por ter exercido bem a minha
proﬁssão de médico e cirurgião e de ter recebido dos pobres o aposto de Mão Santa.
O destino levou-me a exercer a política.
Aﬁrmo que não me envergonho de nenhum ato
nos mandatos que recebi do povo: Deputado
Estadual, 1º Suplente de Deputado Federal,
Prefeito de Parnaíba, duas vezes Governador
pelo voto direto.
Em 2002, em condições adversas, o povo
do Piauí nos elegeu Senador da República com
664.680 votos, mandato que estamos exercendo com a grandeza que o Piauí merece.
Recentemente, foi gratiﬁcante ouvir um
Presidente de outro partido, o Partido do Heráclito, Democratas, o Deputado Federal Mainha,
dizer, num encontro de outro partido: “Tenho
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percorrido o Brasil e emocionado senti que o
País quer o Mão Santa no Senado da República. O Piauí não pode decepcionar o Brasil”.
Foi dito por um Deputado de outro partido que
não é o meu, que hoje é liderado do Heráclito
e preside o Democratas. Interessante que um
partido que não é o meu reconhece.
A nossa luta foi inspirada nos grandes líderes, que não hesitaram em ter a necessária
coragem de ser Oposição. São eles Juscelino
Kubitschek, Ulysses Guimarães, Tancredo Neves, Teotônio Vilela, Pedro Simon, Celso Barros, Chagas Rodrigues, Wall Ferraz, Severo
e Oscar Eulálio.
Hoje, sou condenado em meu Estado,
pelo meu Partido, por fazer uma oposição
responsável em defesa de uma melhor segurança pública, da saúde para todos, de uma
educação pública de qualidade, oportunidade
de empregos para jovens e adultos, queda da
CPMF, ﬁm das injustiças aos aposentados e
combate à corrupção, que Ulysses Guimarães
chamava de cupim da democracia.
Foi ao PMDB defensor desses e de outros
ideais a que me ﬁliei. Destinei em emendas orçamentárias mais de 122 milhões para obras no
Piauí. Hoje, publicamente, membros do Partido
ligados ao PT e dependentes dele reprimem
e ameaçam com legenda a ser negada quem
se mantém ﬁel ao programa do Partido e aos
princípios democráticos da liberdade. Declaram
claramente nos órgãos de comunicação que o
PMDB não terá candidato a Senador.
Estou mudando de sigla partidária para
ter o direito de ser candidato e continuar sendo a voz do Piauí no Senado. Como sempre,
a minha conﬁança está no povo. Durante a
minha vida pública, juntos cantamos “O povo
é o poder”.
Saio de coração partido, agradecendo a
todos, ﬁliados ou não, que no passado, até em
condições adversas, apoiaram e receberam o
meu irrestrito apoio. Não podendo citar todos,
vou simbolizá-los nas Lideranças dos Deputados Estaduais Mauro Tapety, João Madison,
Moraes Souza Filho e Ana Paula Carvalho.
Concluo com o cântico bíblico do Rei
Davi: “O senhor é meu pastor e nada me faltará”. Mesmo com a alma ferida, continuo acreditando no ﬁlósofo que diz: “Muitas são as maravilhas da natureza, mas a mais maravilhosa é o
ser humano”. Inspirados no rei Roberto Carlos,
da minha geração, eu e Adalgisa abraçamos
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todos os piauienses, cantando: “Eu quero ter
um milhão de amigos”.
Oh Deus, abençoe o Piauí e a nossa
gente.
Com a palavra, para um aparte, o Senador Mozarildo Cavalcanti; depois, Geraldo Mesquita.
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Senador Mão Santa, quero dizer que o emocionado discurso
de V. Exª... Emocionado no sentido de que claramente
V. Exª demonstra a tristeza de sair de um partido que
ajudou a fundar e que ajudou a engrandecer. Essa saída
de V. Exª já aconteceu com outros parlamentares, mas
eu considero V. Exª um símbolo maior, dado o empenho, a luta de V. Exª no Senado. V. Exª sai do partido
porque o partido não quer que V. Exª seja candidato a
Senador, não quer a reeleição. Isso mostra, inclusive
claramente – e eu gostaria que eles reﬂetissem sobre
isso – a necessidade de os Ministros do TSE reﬂetirem
sobre a ﬁdelidade partidária. Porque eles impuseram
essa ﬁdelidade – e eu não quero dizer que eles tenham
se equivocado – o TSE, o STF, ao interpretar a Constituição dizendo que o mandato pertence aos Partidos.
Só que é preciso que, após essa eleição de 2010 –
não antes, porque estamos sob a emoção da eleição
–, façamos uma reforma política e partidária para durar
mais. Uma das coisas que se tem de abordar é isto: o
caciquismo político, os donos dos partidos no âmbito
local. Você que é parlamentar pode, de repente, ser
“cassado” pelo partido; cassado de ser candidato. Ora,
uma pessoa como V. Exª, que é conhecido em todo o
Brasil! Eu sou testemunha, Senador Mão Santa. Fiz
uma campanha para a Maçonaria neste País inteiro, e
onde eu chegava todo mundo perguntava por V. Exª. No
Piauí, nem tenho dúvida, porque há muitos piauienses
que moram em Roraima, todos falam muito bem de V.
Exª. E o partido fechar as portas para V. Exª é um absurdo. Isso leva, realmente, repito, a que não só nós
reﬂitamos, mas que o Supremo Tribunal Federal e o
TSE reﬂitam, porque ﬁdelidade, como disse o Senador
Flávio Arns ao se desligar do PT, tem que ser de mão
dupla. Qual foi o ato de inﬁdelidade que V. Exª fez à
doutrina e ao programa do Partido? Nenhum. V. Exª foi
ﬁel, como sempre diz, ao PMDB de Ulysses Guimarães.
Então, eu quero aqui me solidarizar com V. Exª. Assim
como está acontecendo com V. Exª, está acontecendo
em vários Estados. E eu vou dar um exemplo: no meu
Estado, o PT está fritando a candidatura do Senador
Augusto Botelho, porque ele entrou depois de eleito.
Ele foi eleito pelo PDT e foi para o PT. Mas, como tudo
que ele faz na vida, faz de uma maneira muito seria,
ele se dedica ardorosamente a votar com o PT sempre. E o PT local, por arranjos de outros partidos, está
trabalhando para que o Senador Augusto Botelho não
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tenha legenda. Então, realmente, Senador Zambiasi,
nós temos que trabalhar logo após as eleições de outubro do ano que vem para fazer uma reforma política
que discipline isso. Que não sejam, por exemplo, só os
dirigentes que deﬁnam quem vai ser e quem não ser.
Agora, imagina, Senador Mão Santa, se passar essa
história de lista fechada. V. Exª até seria candidato, se
pudesse, a Deputado Federal numa eleição proporcional; mas seria, com certeza, o último da lista. Portanto,
não seria eleito nunca. Então, é preciso que a gente
faça uma reﬂexão madura. E quero dizer a V. Exª que
estou solidário com o ato de V. Exª, que demonstra a
sua coragem, que, mesmo com o coração sangrando,
deixa o partido que o senhor sempre escolheu e por
que sempre lutou.
O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Eu agradeço, Mozarildo, o apoio neste instante difícil da nossa
vida política, principalmente por V. Exª signiﬁcar muito.
V. Exª simboliza aquilo em que eu gastei os melhores
anos da minha vida, dedicando-me à ciência médica
para aprender a exercê-la. V. Exª simboliza uma vida
muito parecida com a minha, porque procurou fazer da
ciência médica a mais humana das ciências e ser um
benfeitor. E tem signiﬁcado importante a sua palavra,
porque V. Exª é hoje reconhecido em todo o País e no
Piauí como um dos maiores líderes dessa instituição
secular e vitoriosa, que é a Maçonaria. Agradeço.
Com a palavra Geraldo Mesquita Júnior.
O Sr. Geraldo Mesquita Júnior (PMDB – AC)
– Meu querido amigo Senador Mão Santa, eu nunca
estive tão constrangido como estou hoje. Acho até que
hoje pela manhã, em razão do seu pronunciamento,
deveria estar aqui presente, obrigatoriamente, a maioria
dos seus colegas do PMDB aqui no Senado, o Presidente Michel Temer, por quem V. Exª lutou bravamente
para fazer Presidente do Partido, o Presidente Sarney,
o Líder Renan Calheiros; enﬁm, deveriam todos estar
aqui, quando nada, para agradecer a V. Exª por esse
tempo todo em que V. Exª, aqui no Senado Federal,
exercitou um direito que é sagrado, o direito da convicção, o direito da independência, o direito sagrado
de entender que, mesmo dentro de um partido que faz
parte da base de sustentação do Governo, V. Exª se
deu o direito de exercer seu mandato com dignidade
e com independência. Todos eles deveriam estar aqui
hoje para lhe agradecer por isso. V. Exª engrandeceu o
PMDB, um partido que anuncia previamente que não
lançará candidato ao Senado. É preciso que o povo do
Piauí reﬂita muito acerca dos dirigentes locais desse
partido. Eu acho que só quem pode dizer se o Senador
Mão Santa deve voltar ao Senado ou não é o povo do
Piauí. Ninguém mais, Senador Mão Santa, tem esse
direito. Se um partido renuncia à possibilidade de ter

SETEMBRO45479
2009

Sábado 19

uma chapa de Senador para representar bem o seu
povo, esse partido chegou ao rés do chão – ao rés do
chão. É uma vergonha um negócio desse. Eu imagino
como estão as cabeças das pessoas no Piauí, que
ouvem o seu pronunciamento, que acompanham a
sua luta em permanecer no PMDB, seu partido e, a
partir dele, se lançar mais uma vez candidato a Senador; como estão as pessoas que vêm acompanhando
as conversas que V. Exª vem tendo, a luta que V. Exª
vem tendo de convencer os dirigentes partidários de
que o partido não pode abrir mão de uma postura dessa. Fico imaginando como estão as cabeças dessas
pessoas, que hoje percebem que essa luta que V. Exª
travou foi praticamente inútil, porque bateu na parede
da subserviência. V. Exª bateu na parede da truculência, Senador Mão Santa. Isso é uma truculência. Isso
é uma truculência! Alguém pode até discutir aspectos
do seu mandato, mas para mim ninguém poderia ter o
direito... E, quando falo ninguém, reﬁro-me ao partido,
ao PMDB, e principalmente aos dirigentes locais no
Piauí. Ninguém poderia ter o direito de negar-lhe legenda, de negar-lhe a aspiração de ser mais uma vez
candidato ao Senado pela sua terra e pelo seu partido.
Essa é uma posição subserviente daqueles que não
têm convicção político-ideológica, que se movem tãosomente por interesses circunstanciais. É uma vergonha o ponto a que nós estamos chegando, Senador
Mão Santa. O Senador Mozarildo dizia há pouco que
o TSE deveria reﬂetir sobre o que está acontecendo
em nosso País no campo político-partidário. Os partidos estão perdendo aquilo que eles tinham de melhor;
estão perdendo a ligação com programas; estão perdendo a ligação com doutrinas; aliás, estão perdendo
absolutamente tudo. Hoje, você já não distingue, Senador Mão Santa, no leque de partidos que nós temos
no País, matiz ideológico, matiz programático, porque
parece que as coisas estão sendo jogadas dentro de
um liquidiﬁcador e batidas até virar tudo uma pasta
só. Uma pena o que está acontecendo! De fato, nós
precisamos realmente de uma reforma política, tão
falada nesta Casa, neste Parlamento, durante tantos
anos, e que nunca acontece. Ouvindo o aparte do Senador Mozarildo, ocorreu-me de nós introduzimos, no
ordenamento jurídico, a possibilidade de um percentual da população protocolar, mediante a assinatura
de um milhão, dois milhões, seja lá quantos forem, no
Congresso Nacional, uma proposta de lei. E nós temos
leis decorrentes de iniciativa popular aprovadas pelo
Congresso. Estou propondo, por exemplo, que 2% da
população brasileira possa subscrever um requerimento
para a instalação de uma CPI no Congresso Nacional.
E por que não introduzirmos no ordenamento jurídico
a possibilidade de um percentual da população do seu
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Estado subscrever um requerimento para que V. Exª
possa ser candidato avulso a um cargo eletivo qualquer? Acho que devemos pensar. Estou colocando isso
apenas a título de reﬂexão. Porque uma coisa é certa,
Senador Mão Santa: precisamos fazer alguma coisa
para que esse quadro mude; não podemos permanecer alimentando a ditadura das direções partidárias.
Direção partidária tem que ter outro propósito, tem que
ter o propósito de coordenar o partido, no seu Estado, no seu Município, no seu País, para que o partido
tenha uma atuação cada vez melhor perante a população brasileira. Direção partidária não é direção de
clube; é algo completamente diferente, Senador Mão
Santa. Aliás, ela tem que reﬂetir, necessariamente, as
forças políticas do partido. Hoje em dia, sabemos que
isso não existe, isso é uma balela, não é? Portanto,
Senador Mão Santa, repito o que eu disse no início do
meu aparte: hoje é um dos dias em que me sinto mais
constrangido nesta Casa. O PMDB perde um... Esse
negócio de dizer que perde um grande quadro parece
conversa mole. O PMDB perde um cidadão brasileiro, piauiense, bravo, obstinado, que aqui enxergou a
perspectiva de como atuar, fazendo oposição clara,
decente, consciente. Agora, se isso é proibido, se isso
deve lhe custar, inclusive, a possibilidade de V. Exª não
ser mais candidato, então, Senador Mão Santa, o que
tenho a lhe dizer é que não desista. Não desista, não!
Tenho certeza absoluta de que, no partido para o qual
vai, V. Exª vai ser recebido de braços abertos. O povo
do Piauí irá entender o porquê dessa mudança. O povo
não é besta! O povo sabe o que está acontecendo. V.
Exª, talvez, não possa dizer isto, mas eu vou dizer: o
povo do Piauí tem de saber que os dirigentes locais
do PMDB são entreguistas, são subservientes a um
esquema que leva apenas à satisfação de interesses
pessoais. É isso o que o povo do Piauí vai perceber
daqui a pouquinho. Ele precisa ter essa consciência,
para que valorize, cada vez mais, o mandato de V. Exª.
Tenho certeza absoluta de que, esteja onde estiver,
no partido em que estiver, V. Exª terá o apoio de seus
conterrâneos e de suas conterrâneas, que gostam de
V. Exª, que admiram o trabalho de V. Exª, mesmo com
uma crítica aqui e acolá. E isso é natural: ninguém
consegue agradar a todos. Mas faço votos de que V.
Exª seja muito feliz. E, nos intervalos que eu tiver na
nossa campanha lá no Acre, vou dedicar alguns dias
para ir ao Piauí e, junto com V. Exª, dar meu testemunho do que V. Exª fez aqui no Senado Federal, para
que o povo do Piauí saiba, mais uma vez, o grande
representante que teve aqui no Senado Federal. Muito
obrigado e boa sorte!
O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Eu agradeço.
E é muito signiﬁcativo: ontem, eu e Adalgiza rezávamos
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pelo sétimo dia da perda do pai de V. Exª, lá na Igreja
Dom Camilo de Lellis.
E queria dizer o seguinte: por que é muito importante? O pai de V. Exª, no Céu, deve estar feliz e
orgulhoso com o ﬁlho. É como diz o Livro de Deus,
Senador Mozarildo Cavalcanti: “A árvore boa dá bons
frutos”. V. Exª sintetiza aqui – e eu sempre disse àqueles
homens, amantes do Direito – um dos pensamentos
mais nobres de Abraham Lincoln, que disse: “O homem político tem que ter caridade para todos, malícia
para nenhum e ﬁrmeza no Direito”. E V. Exª sintetiza
aquela mensagem de Abraham Lincoln, que chega
aos nossos dias. Muito obrigado.
Heráclito Fortes, companheiro do Piauí, vou lhe
dar o disco de Roberto Carlos, que é da minha geração – você é mais novo –, com a música “Meu irmão
camarada”.
O Sr. Heráclito Fortes (DEM – PI) – Muito obrigado, Senador Mão Santa. Estou assistindo a este
pronunciamento de V. Exª e tomando conhecimento do
desfecho de uma novela já há algum tempo anunciada. É lamentável, sob todos os títulos, que V. Exª, que,
durante mais de uma década, foi a maior estrela do
Partido do Movimento Democrático Brasileiro no Piauí,
terá que deixá-lo por conta da sua própria sobrevivência política. É lamentável! Mas eu me lembrava aqui,
Senador Mão Santa, de um diálogo que testemunhei
entre Dr. Tancredo com um companheiro – permita-me
não divulgar – num momento como este. Um Senador
comunicava ao Dr. Tancredo, àquela época – a época
da criação do PP, depois da fusão do PP com o PMDB,
naquele período –, que teria de deixar, por motivos locais, a sigla. Na época era o PP. O Dr. Tancredo disse a
ele o seguinte – e que pode aplicar-se muito bem num
caso como esse: “Companheiro, é muito melhor ver um
amigo em pé do outro lado do rio do que de cócoras
do lado da gente”. De forma que acho que V. Exª está
tomando uma decisão que, tenho certeza, não era a
que queria e que não seria a melhor para o coração
de V. Exª, mas que é a possível, e a política é a arte
do possível. Torço para que V. Exª alcance os seus objetivos, seja feliz nessa nova empreitada, até porque,
Senador Geraldo Mesquita, o prestígio do Senador Mão
Santa já extrapolou as barreiras do Piauí. Sou um homem que viaja pelo Brasil inteiro e tenho muita alegria
e muita felicidade de ver, aonde chego, as pessoas me
perguntarem pelo Mão Santa e repetirem, com riqueza de detalhes, pronunciamentos e a atuação do Mão
Santa aqui no plenário do Senado. Acho que esse é
um valor que precisaria ter sido avaliado pelo partido
que V. Exª deixa agora. Não quero entrar no mérito, até
porque já fui do PMDB e infelizmente tive de deixá-lo
em circunstâncias que não vêm ao caso agora. Mas
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acho que V. Exª, para onde for, levará um quadro extraordinário, pela liderança, pela luta e, acima de tudo,
pela maneira de atuar no Senado da República. Fique
certo de que nós vamos estar juntos nesta campanha,
o destino nos está empurrando para isso. Só espero
que a campanha de V. Exª seja exclusivamente no
Estado do Piauí, que V. Exª não seja convocado para
outras missões. De qualquer forma, ﬁque certo de que
terá, na presença deste companheiro, com quem tem
tido uma convivência fantástica durante sete anos...
Quero lembrar uma coisa aqui, Senador Mozarildo.
Veja como as coisas, às vezes, acontecem no Piauí:
quando me elegi Senador junto com Mão Santa, nós
nos elegemos por coligações diferentes; o Mão Santa, fazendo uma força danada para eleger Wellington
Dias, até que conseguiu, e eu, do outro lado, perdi.
E aí a imprensa do Piauí dizia que eu e o Mão Santa
iríamos viver brigando aqui no Senado. Nós estamos
aqui, há sete anos quase, e nunca houve o menor desentendimento. Acho que isso, inclusive, é uma coisa
que frustra muito alguns, principalmente os que fazem a
imprensa marrom no Piauí, V. Exª sabe bem do que se
trata. Agora já começam a anunciar: que se preparem
porque vamos nos desentender na campanha. Quer
dizer, é uma futurologia desnecessária, sem pé nem
cabeça. É um gosto que, tenho certeza, não vamos
dar a essa gente. De forma que eu me solidarizo com
a decisão de V. Exª. Sei que ela é penosa, sei que V.
Exª sofreu muito para ter que tomá-la, mas, na falta
de alternativa, nada lhe restou a não ser procurar um
novo caminho. Que V. Exª seja feliz e que o Piauí reconheça esse seu gesto. Muito obrigado.
O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Heráclito, nós
agradecemos muito, e quero dizer e confessar aqui a
admiração que tenho por V. Exª.
Olha, V. Exª lembra muito meu pai. Infelizmente,
ele não foi desta época em que se pode ﬁcar elegante, como V. Exª, com cirurgia. Mas meu pai era assim,
do tipo de Jô Soares, gordinho, alegre, gostava de
receber.
Nunca me esqueço, Senador Geraldo Mesquita:
no aniversário dele, 18 de maio, ele recebia ao meiodia os operários todos – ﬁcavam bebendo – e à noite
seus amigos, da sua classe social. Está vendo, Heráclito? Papai gostava de comer bem e de tomar um vinho. Gostava, feliz. Agora, a grande virtude dele sabe
qual era? Fazer amigos. E vou lhes confessar: não há
quem tenha mais essa capacidade do que o Heráclito. Foi o maior amigo de Tancredo Neves, o maior
amigo de Ulysses Guimarães, de Renato Archer, do
ﬁlho de Antonio Carlos Magalhães – e sou testemunha. Jogaram-me contra o Antonio Carlos Magalhães,
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e quem nos aproximou foi o Heráclito pela amizade
com o ﬁlho dele.
E sempre, Heráclito, quando vou ao seu gabinete, eu me entusiasmo por aquela carta do Rolim, porque o meu pai era orgulhoso das amizades. E ele tem
uma carta do Rolim, do comandante Rolim, dizendo
que, dos cinco maiores amigos dele, o Heráclito era
um deles.
Mas quero dizer – Heráclito, isso importa: todo
mundo ﬁcou perplexo porque Wall Ferraz me apoiou
para Governador. O Wall Ferraz foi o maior líder da
capital, ô Zambiasi: Prefeito por três vezes, um quadro
do PSDB extraordinário. Ainda hoje governa Teresina.
E ele foi me buscar.
Sabe por quê, Heráclito? Eu me lembro muito
bem de que, um dia, andando na campanha, ele me
disse: “Meu pai era muito amigo do seu pai. Meu pai
gostava do seu pai”. Então, esse dom de amizade,
que V. Exª tem, e é um dom, está longe de ver que é
a maior herança.
Então, todo mundo ﬁcou perplexo. Como eu não
era do partido do Wall, e ele com o quadro de muita
gente boa, por que ele foi buscar o Mão Santa? E, no
meio da campanha, um dia, ele disse: “Meu pai [o pai
dele era Raimundo] era muito amigo do seu pai, de
quem gostava muito, falava bem dele”.
Então, eu acho que isso passou para nós, e o que
V. Exª faz é um dom, com naturalidade. Está longe de
imaginar. Então, eu agradeço, Zambiasi.
E, para terminar, eu canto aqui o que aprendi no
colo de minha mãe, poeta. Eu sempre disse: Não sou
mão santa, mas sou ﬁlho de mãe santa. E ela me ensinou, Adelmir Santana, a Canção do Tamoio, I-Juca
Pirama:
Não chores, meu ﬁlho;
Não chores, que a vida
É luta renhida:
Viver é lutar.
A vida é combate,
Que os fracos abate,
Que os fortes, os bravos
Só pode exaltar.
Forte e bravo é o povo do Piauí!
(Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Sérgio Zambiasi. PTB –
RS) – Senador Mão Santa, eu o convido para presidir a sessão, na sequência. Ao mesmo tempo, todos
desejamos-lhe boa sorte nessa nova caminhada. Muitos, aqui, já experimentaram essa emoção. Tenho um
conceito sobre este momento. Muita vezes, a gente
troca para não trocar, muda para não mudar os próprios princípios. É uma mudança para permanecer
dentro dos seus princípios, os princípios que o trou-
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xeram para esta Casa. O conceito de ﬁdelidade, acima de tudo, deve expressar exatamente a ﬁdelidade
a esses princípios.
Para completar, devo dizer que o Senador Geraldo
Mesquita sugeriu um projeto para que o cidadão possa
apresentar-se como candidato avulso. O Senador Paim
apresentou a Proposta de Emenda à Constituição nº 21,
de 2006, cuja ementa diz: “Dá nova redação ao inciso
V do § 3º do art. 14 da Constituição, para dispor sobre
a candidatura de pessoas não ﬁliadas a partidos políticos”. A tramitação está na Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania desta Casa, e o atual Relator é o
Senador Marco Maciel.
Passo a Presidência ao Senador Mão Santa.
Concedo a palavra ao Senador Geraldo Mesquita. (Pausa.)
O Sr. Sérgio Zambiasi deixa a cadeira
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Mão
Santa, 3º Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Tem a palavra o Senador Geraldo Mesquita Júnior,
que representa o Acre.
O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB
– AC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Senador Mão Santa, cumprimento V. Exª,
caríssimo amigo, que preside a sessão em substituição ao Senador Zambiasi, e as Srªs Senadoras e os
Srs. Senadores.
Senador Mão Santa, o Senador Zambiasi me
surpreendeu, primeiro, com a proposta de emenda
do Senador Paim, que eu desconhecia, e, segundo,
com a lembrança de que, por vezes, a gente muda
para permanecer ﬁel à própria coerência. É uma coisa muito forte. É verdade, é verdade. Há mudanças
que se justiﬁcam plenamente por que visam, aspiram
a que a pessoa se mantenha ﬁel à sua própria coerência, aos seus princípios. E é exatamente isso que
V. Exª anuncia neste momento, quando comunica sua
desﬁliação do PMDB.
Senador Mão Santa, trago aqui uma notícia lá
do meu Estado. Trata-se da cassação de mais um
Prefeito do PT, o Prefeito de Feijó, por corrupção eleitoral. O PT faz parte da chamada Frente Popular do
Acre, e, só neste ano, foram cassados três Prefeitos
da Frente Popular do Acre, por corrupção eleitoral. A
Frente Popular do Acre, Senador Mão Santa, tempos
atrás, já signiﬁcou a perspectiva para o povo acreano
de alguma mudança nos padrões administrativos, políticos, éticos, morais, mas tudo foi por terra, Senador
Mozarildo. A Frente Popular do Acre se transformou
num instrumento apenas de aspiração de poder, custe o que custar, a qualquer preço. E o preço estamos
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vendo aqui: foi pago em processos eleitorais. Hoje, foi
cassado o Prefeito de Feijó; ontem, o Prefeito de Sena
Madureira, Nilson Areal. O de Feijó era Juarez Leitão.
Meses atrás, foi cassado o de Acrelândia. O de Plácido
de Castro, apesar de muitas evidências de corrupção
eleitoral, foi poupado pelo Tribunal.
Mas o que quero dizer com isso? Por que esse
assunto interessa? Interessa por que isso traduz a mudança de comportamento de um grupamento político do
qual já ﬁz parte entusiasticamente, Senador Mão Santa.
Foi um grupo político que, como eu disse, se desviou
completamente dos seus objetivos iniciais, daquilo que
havia programado inicialmente para cumprir como meta,
como programa político no Estado do Acre.
Essas cassações dizem claramente o seguinte:
a Frente Popular do Acre, hoje, Senador Mão Santa, precisa se valer do artifício da corrupção eleitoral
para ganhar a eleição no Acre. Desde 2006 para cá,
a população do Estado está muito dividida no processo eleitoral. Para V. Exª ter ideia, nas eleições gerais
de 2006, o Governador Alckmin ganhou a eleição lá
para Presidente da República. O Acre é dirigido pelo
PT num ambiente pesado – no Acre, o pessoal chama
isso de perseguição –, num ambiente de controle das
instituições e das pessoas, de domínio absoluto da
máquina, numa aliança forte, inclusive, com a própria
mídia. Há algumas exceções. Enﬁm, nesse ambiente
pesado, de controle absoluto, de pressão, de opressão, de perseguição, mesmo assim, de 2006 para cá,
a população do Acre se dividiu.
Vou apontar aqui os resultados da eleição: em
2006, Senador Mão Santa, as chamadas oposições obtiveram para o Governo do Estado 47,78%, e a Frente
Popular elegeu o Governador com 52,22%. Considero
essa uma diferença muito pequena, em face das circunstâncias, Senador Mozarildo, pois há um esquema
de poder forte, absoluto, controlador, despótico. Mesmo assim, quase 50% da população disseram não a
esse esquema. As oposições ﬁcaram fragmentadas,
divididas. Atribuo fortemente a isso o fato de não termos tido sucesso maior.
Aí vamos para a eleição de 2008, Senador Mozarildo. O PT, que havia conquistado a prefeitura da
capital, em 2008 não a perdeu por 0,3% dos votos:
49,8% dos votos foram atribuídos aos candidatos da
oposição, e o candidato do PT venceu com 50,2%,
quer dizer, uma margem estreitíssima, de 0,4%, Senador Mão Santa.
Aí venho para os dias de hoje, Senador Mão
Santa. Aliás, os dias de hoje repetem o que ouvimos
nas eleições passadas. Nesse período, as pesquisas
são sempre muito fartas, os candidatos da Frente
Popular ostentam índices elevadíssimos nas pesqui-
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sas. E a incongruência desse processo, a incoerência
desse processo é que, quando chega a hora decisiva,
quando chega a hora de o cidadão e a cidadã depositarem seus votos nas urnas, esses índices desabam,
e o encontro de votos chega a ser quase paritário. É
incrível isso!
Hoje, mais uma vez, os candidatos para os mais
diversos cargos da Frente Popular ostentam índices
enormes de aceitação. Mas, se você anda pelo Estado e
ouve as pessoas, percebe que as pessoas querem desesperadamente uma opção para a mudança, querem
a alternância no poder. As pessoas estão cansadas. As
pessoas até reconhecem algumas coisas boas realizadas pela Frente Popular enquanto esteve – e está –
no governo do Acre e em algumas prefeituras, mas as
pessoas estão cansadas, Senador Mozarildo. E o que
mais incomoda as pessoas no Acre é esse estado de
controle absoluto, é esse estado de opressão.
Digo sempre – até brincando às vezes, mas não
é de brincadeira, não – que as pessoas, em pesquisas
como as que mencionei, Senador Mozarildo, temem
que o pesquisador seja alguém ligado ao PT e acabam
declinando seu voto, por se sentirem pressionadas ou
por sentirem medo mesmo: “Vou lá revelar o meu voto
aqui? Sei lá se esse cara não é do PT ou sei lá de
onde?!”. Acontece muito isso, já vi muitas pessoas lá
dizerem isto: “Olha, fui entrevistado, mas não declarei
meu voto, não; sei lá quem é aquele cara!”.
Hoje, as pesquisas estão lá no alto, mas, pela primeira vez, Senador Mozarildo, nesses últimos quatro
ou seis anos, percebo que aquelas lideranças, aquelas pessoas que têm a responsabilidade de conduzir
a oposição no meu Estado – a oposição ao esquema
que está lá instalado – compreenderam que precisam
ter unidade, que precisam ter organização e planejamento, porque é isso o que a população está pedindo
de todos nós. A população olha o lado da Frente Popular e enxerga erros, desacertos, desvios de conduta,
mas enxerga, Senador Mão Santa, certa unidade de
propósito, certa organização. Quando olha para nosso lado, vê a coisa meio espatifada, meio bagunçada
– pelo menos, era assim que nos enxergava. Agora,
não, a população acreana vai ter oportunidade de ver
coerência, planejamento, organização, unidade de
propósito e de ação. Tenho a certeza absoluta de que,
em 2010, a população do Acre vai oferecer ao Brasil
uma grande surpresa. Para mim, não será surpresa,
mas, para quem acha que no Acre as coisas já estão
deﬁnidas e resolvidas, a população do Acre vai dizer
claramente que não.
Volto aqui às cassações de mandatos. Se essas
administrações da Frente Popular fossem tão boas
para a população, para que seria preciso recorrer à
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corrupção eleitoral para ganhar a eleição? E não é só
um caso, Senador Mozarildo, parece um dominó, as
peças estão caindo uma atrás da outra. Só este ano,
três prefeitos da Frente Popular foram cassados, dois
do PT e um de um partido coligado; outro esteve na
pendura, e contra outros há processos correndo no
Tribunal Regional Eleitoral.
Essa prática vem se incorporando às práticas da
Frente Popular do Acre, infelizmente. Digo infelizmente,
porque o ideal é que fossem mantidos os propósitos,
os ideais originais, e que as coisas estivessem sendo feitas com clareza, com transparência, com lisura,
para que a aceitação da população fosse claramente
identiﬁcada, para que não precisássemos viver constrangidos com a cassação de prefeitos que meteram
a mão no processo eleitoral, que corromperam o processo eleitoral. Em nome de quê, Senador Mozarildo?
Em nome, simplesmente, do poder: “Queremos o poder a qualquer preço, custe o que custar”. Parece que
esse é o lema hoje.
Senador Mozarildo, vejo V. Exª aﬂito para me apartear. Concedo-lhe a palavra, com muito prazer.
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Senador Geraldo Mesquita, acompanhei o raciocínio de V.
Exª ao mostrar a realidade do seu Estado. Para mim,
realmente, esse é um ﬁlme comum aos ex-territórios
federais, portanto novos Estados da Federação. Não
é que isso não exista em outras regiões, mas é que
lá acontece com muito mais intensidade. Por quê? A
história do Acre, por exemplo, é um pouquinho diferente da história de Roraima, do Amapá ou mesmo de
Rondônia, porque o Acre foi, digamos assim, anexado ao Brasil em decorrência de uma luta de heroicos
brasileiros; o Acre foi, digamos assim, comprado da
Bolívia para se tornar um território federal. No caso
do Acre, o território federal surgiu dessa forma, mas,
no caso de Roraima, do Amapá e de Rondônia, isso
se deu por meio de um decreto do Presidente Getúlio
Vargas. Foi uma coisa benéﬁca naquele momento. Foi
como quando se criaram as capitanias hereditárias.
Para o Brasil, era um avanço: não havia outra forma
de se tocar; então, criaram as capitanias hereditárias.
Lá em Roraima, por exemplo, como eram os capitães
envolvidos nesse processo hereditário? Inicialmente,
era uma decisão de políticos ligados ao Presidente da
República que indicavam e nomeavam os governadores
para o território. Portanto, até chegar a Revolução de
1964, a indicação dos governadores de Roraima, por
exemplo, era a indicação de um Senador do Maranhão,
Vitorino Freire; na partilha feita com os Presidentes de
plantão, coube a ele o território de Rio Branco, atual
Roraima, como um departamento seu. E, para lá, foram vários ilustres políticos ou técnicos do Maranhão,
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mas que nada tinham a ver com Roraima. Chegavam
lá praticamente com todo o seu secretariado. Depois,
na época do regime chamado militar, os territórios
foram divididos em capitanias hereditárias de acordo
com as Forças Armadas. O Amapá, como é um Estado litorâneo, ﬁcou com a Marinha; Rondônia, como era
mais central, ﬁcou com o Exército; e Roraima, como
ali o acesso praticamente só se dava de avião, ﬁcou
com a Aeronáutica. Aí houve uma sucessão de coronéis. Quero, a propósito, ressaltar aqui que eles não
têm culpa alguma, alguns foram excelentes governadores, como foi o caso, por exemplo, do Coronel Hélio
Campos, que depois chegou até a ser eleito Senador.
Também deve ser citado o caso do Brigadeiro Otomar,
que foi depois eleito o primeiro governador do Estado,
que, por quatro vezes, assumiu o governo do Estado e
que foi deputado federal eleito. Cito esses dois como
exemplos positivos da época das capitanias hereditárias
comandadas pelos militares. Na época da elaboração
da Constituição de 1988 – fui constituinte –, nossa luta
foi para acabar com essa história de território federal.
Alcançamos, simbolicamente – podemos estabelecer
uma correlação com a história do Brasil –, nossa independência ou emancipação política, mas continuamos
dependentes. Assim também foi o caso do Brasil: D.
Pedro assumiu o comando aqui, mas era ligado a Portugal, era um português, fazia o que o pai dele dizia,
fazia o que Portugal dizia. E estamos vivendo hoje,
nesses Estados novos, essa situação. O Acre é mais
velho um pouquinho, mas, em Roraima e no Amapá,
um pouco menos, talvez, em Rondônia, por ter uma
população maior, vivemos esse estado de coisas que
V. Exª está mostrando. Como o grande empregador é
o Estado, é o Governo Federal, são as prefeituras – e
a grande economia é o contracheque –, as pessoas
são cerceadas em seu direito de se manifestar, são
ﬁscalizadas permanentemente, são usadas até como
massa de manobra. Lamentavelmente, tenho de dizer
isso. Os funcionários públicos estão apavorados ao
ponto de, como V. Exª frisou muito bem, não responderem adequadamente as pesquisas. Lembro-me de
que, numa disputa eleitoral para a prefeitura de Boa
Vista – eu era deputado federal –, estávamos na campanha de um companheiro nosso e contratamos o Ibope. A direção do Ibope disse: “No Amapá, em Roraima
e em Rondônia, temos muito medo de aﬁrmar as coisas, porque as respostas não são espontâneas”. Na
verdade, isso reﬂete o quê? É um Estado em que as
pessoas, dependentes que são do Poder Público, não
se manifestam nas pesquisas. Felizmente, elas têm a
arma do voto secreto – felizmente, têm essa arma –,
mas até têm medo dessa arma. Lembro o caso de um
paraquedista que chegou a Roraima. Com um compu-
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tador na frente dele, ele chamava as pessoas pobres
e dizia: “Dê-me o número do seu título. Vou botar aqui,
vou lhe dar essa ajuda, mas vou saber, porque meu
computador vai dizer onde é que você votou e em quem
votou, porque meu computador está ligado lá”. E as
pessoas, coitadas, com pouca informação, tinham e
têm medo mesmo. Então, é preciso que façamos, nos
Estados novos, como é o de V. Exª, o meu, o Amapá
e Rondônia, a proclamação da República, para que o
cidadão se sinta seguro para escolher pessoas de bem
para governar seus Estados, para escolher pessoas
de bem para representá-lo no Senado e na Câmara,
para, portanto, fazer a mudança política que é preciso fazer, até para haver alternância no Poder, que é a
alma da democracia.
O SR. GERALDO MESQUITA (PMDB – AC)
– V. Exª deu uma verdadeira aula aqui sobre o que
precisamos fazer. De fato, Senador Mozarildo, temos
de botar o pé ﬁrme nessa estrada e conversar com a
população.
Tempos atrás, eu estava triste, alquebrado com a
campanha, com a tentativa de desmoralização que o
PT e a Frente Popular empreenderam contra a minha
pessoa no Acre. Eu havia pensado até em não mais
me candidatar a coisa alguma. Mas sabe, Senador
Adelmir, ouvi as pessoas no Acre dizerem: “Senador,
candidate-se!”. Há gente que diz: “Senador, não votei
no senhor na eleição passada, mas, desta vez, voto,
em razão de seu trabalho”. Entende? Muita gente pediu
isso, e me convenci, Senador Adelmir, de que a gente
tem responsabilidade política, além da responsabilidade pessoal. E, de fato, aspiro a uma candidatura,
porque, no horário eleitoral, na televisão, nos rádios
e nos jornais, quero ter uma conversa com a população de meu Estado. Quero conversar. Não quero fazer
propaganda eleitoral, mas quero conversar com a população do meu Estado, reﬂetir com ela sobre o que
tem acontecido nesses últimos anos no Acre e o que
precisa acontecer. Lá no Acre, já disse claramente e
repito aqui...
O Sr. Heráclito Fortes (DEM – PI) – V. Exª me
permite um aparte?
O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB –
AC) – Estou só concluindo, Senador Heráclito.
Eu já disse em minha terra e digo aqui, sem medo:
só há uma possibilidade de eu não conversar com a
população do meu Estado sobre a candidatura do Governador José Serra à Presidência da República, que
é se meu próprio partido indicar um candidato próprio
à Presidência da República. Só há essa possibilidade. Do contrário, vou conversar com a população do
meu Estado. Por isso, quero uma candidatura, porque
a candidatura me permite o palanque eleitoral, para
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conversar sobre a possibilidade e a perspectiva de
termos um governo sério, sem palhaçada, um governo que não ﬁque de gracinha, um governo que pode
promover mudanças substanciais em nosso País, Senador Mão Santa, um governo compenetrado. Vou conversar sobre a possibilidade de mudarmos o governo
lá no nosso Estado, com um programa simples, com
os pés no chão.
O atual governo do meu Estado, por exemplo,
tem, debaixo do braço, a questão ambiental, Senador
Heráclito, mas, na capital do Estado, todos os esgotos correm para dentro do rio Acre, e o rio Acre distribui esses esgotos para os igarapés. Isso acontece a
olhos vistos, para todos verem. Um negócio desse é
uma vergonha, e nem se pode dizer que não tiveram
tempo para fazer a coisa certa, porque estão lá há dez
anos. Como é que não tiveram tempo para reverter
esse processo? O rio Acre está morrendo, entupido
por esgoto, e esse esgoto está indo para dentro dos
igarapés, onde as pessoas pescam seus piaus e seus
carás para comerem.
É esse o governo que temos! Desculpem-me,
mas é um governo que engana a população e que, por
meio de campanha publicitária muito forte, consegue,
vez por outra, induzir a população a acreditar no que
dizem. Às vezes, até eu ﬁco em dúvida: “Rapaz, será
que é isso mesmo?”. A campanha publicitária é tão intensa, que costumo dizer que, no Acre, há o Acre real
e o Acre virtual. O Acre virtual é o Acre mostrado pelas
campanhas caríssimas, pagas, inclusive, com recursos
públicos. São campanhas publicitárias que mostram
um Acre que parece o paraíso. Às vezes, até eu ﬁco
em dúvida: “Será que estou sendo cruel demais?”. No
entanto, quando boto o pé na estrada e vou para os
ramais conversar com o pessoal do interior do meu
Estado, eu me dou conta de que aquilo é uma falácia,
é uma coisa que precisa mudar.
Não advogo aqui um governo que, de uma hora
para outra, mude toda a situação da população do
Estado. A gente precisa tratar com seriedade a população, não ﬁcar anunciando que vai fazer e acontecer.
Mas algumas coisas importantes precisamos fazer no
nosso Estado, precisamos mudar, com simplicidade,
a realidade de vida da grande maioria da população.
Vou dizer mais uma vez aqui: essa balela de desenvolvimento sustentável no Acre, Senador Mão Santa,
na verdade, na prática, signiﬁca que a grande maioria
da população sustenta o desenvolvimento de poucos
no Acre. Não me canso de dizer isso, porque é isso o
que vejo acontecer na minha terra.
Portanto, está aqui o que é uma vergonha: prefeitos que foram eleitos sob a legenda do PT, sob a
coligação da Frente Popular, estão sendo cassados,
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um atrás do outro, por corrupção eleitoral, Senador Heráclito, coisa jamais imaginada tempos atrás. Quando
a gente entrava em campanha pela Frente Popular, colocava para o eleitor nossos ideais e nossas propostas
de trabalho, para mudar as coisas com decência, com
dignidade. Hoje, isso não acontece, e, para ganhar eleição, o PT e a Frente Popular no Acre têm de corromper
o processo eleitoral. A verdade é essa.
Senador Heráclito, ouço V. Exª com muito prazer.
O Sr. Heráclito Fortes (DEM – PI) – Senador
Geraldo Mesquita, V. Exª, com a declaração que fez
agora de que será candidato, não sabe o alívio que nos
traz e o bem que faz a esta Casa. É impensável imaginar o Senado brasileiro, neste momento de crise, sem
contar aqui com um assento garantido para um homem
da sua qualiﬁcação, com sua ponderação, um homem
que, acima de tudo, tem mostrado ao Brasil que, com
equilíbrio e com muita luta e dedicação, pode honrar o
povo do Acre. Mas tenho um alívio maior. Na sexta-feira
da semana passada, eu pegava um avião para Teresina quando me encontrei com um grupo de acreanos.
Essa notícia da possibilidade da sua não candidatura
deve ter corrido por lá, pois eles me abordaram em
tom veemente, em tom de desespero, no sentido de
que eu ﬁzesse alguma coisa para que V. Exª mudasse de ideia, porque eles achavam inadmissível essa
possibilidade da não candidatura. Essas pessoas que
me abordaram no aeroporto eu não as conheço, são
populares e, naturalmente, sentem-se inibidas para,
no cenário local, fazer manifestações mais claras sobre esses episódios, mas, no burburinho de um aeroporto, ﬁzeram esse apelo veemente a um Senador de
um Estado que nada tem a ver com a política direta do
Acre. Fico feliz, porque não tive sequer tempo, embora
sentemos aqui juntos, de lhe transmitir o ocorrido, mas,
agora, V. Exª já me responde e me deixa aliviado. Tenho
a certeza de que os acreanos que me abordaram no
aeroporto são ouvintes, como me garantiram, da TV
Senado e, a esta altura, já devem estar aliviados, como
esta Casa, com essa sua aﬁrmativa. Tenho a certeza,
Senador Mozarildo Cavalcanti, de que esse gesto do
Senador Geraldo Mesquita é altamente confortante
para todos nós, mas é confortante, de maneira muito
especial, para o povo do Acre, que poderá contar, tenho certeza, por mais oito anos, com um Senador da
sua qualiﬁcação. Muito obrigado.
O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB –
AC) – Senador Heráclito, V. Exª traz aqui um fato, um
episódio, e lhe agradeço por revelá-lo na nossa Casa.
Quero, inclusive, aproveitar a oportunidade para dizer que – e digo isso com genuína sinceridade – uma
das coisas mais prazerosas que tive nesta Casa foi
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o convívio com V. Exª, com seu colega Mão Santa e
com os demais companheiros. Mas me vou ater aqui
aos colegas do Piauí. O João Vicente Claudino, mais
novo, também nos tem cativado, mas friso o convívio
com vocês dois. Aquilo que eu disse ao Senador Mão
Santa, quando eu o estava aparteando, estendo a V.
Exª. Vou tirar um tempinho da minha própria campanha
para ir ao Piauí, para lá conversar e dar meu testemunho ao povo do Piauí do que vocês dois ﬁzeram nesta
Casa, do que vocês dois representam para esta Casa
e para o Piauí. Vou pedir e já peço daqui, da tribuna,
Senador Adelmir, que é de Brasília e que conhece
piauienses fartamente, aos piauienses que estão nos
ouvindo em todo o País: é muito simples, basta fazer
uma cartinha, basta dar uma ligação telefônica, basta
mandar um e-mail, para quem pode mandar e-mail. Os
piauienses de todo o Brasil precisam se compenetrar
da necessidade de, a partir de agora, começarem a
se comunicar com os parentes que estão no Piauí,
para que eles amarrem logo e votem em vocês dois,
Senador Heráclito e Senador Mão Santa, uma dupla
de Senadores que engrandece o País e o Piauí. Tenho certeza absoluta de que o povo do Piauí saberá
reconhecer o trabalho de vocês dois nesta Casa. E,
assim como vou me empenhar na campanha do Senador Mão Santa, vou me empenhar na sua campanha, porque, da mesma forma, também não consigo
imaginar este Senado Federal sem a presença de V.
Exª, sem a contundência de V. Exª, sem a elegância
de V. Exª, sem até os momentos de descontração que
V. Exª nos oferece aqui vez por outra.
Vou concluir, porque já tomei bastante tempo,
mas eu queria deixar este recado: eu me impus agora
a necessidade de buscar novamente uma candidatura.
E vou dizer quais serão meus três objetivos, conversando coloquialmente com a população do meu Estado.
Vamos ter programa eleitoral. O programa eleitoral nivela tudo. Vou usar o programa eleitoral para conversar
com a população do meu Estado e para mostrar três
coisas. A primeira eu já disse aqui: a não ser que o
PMDB lance um candidato à Presidência da República,
vou me empenhar e mostrar para a população do meu
Estado que o Governador Serra, caso saia candidato
à Presidência da República, poderá vir a ser um grande Presidente da República. Vamos acabar com essa
galhofa, com essa palhaçada, em que pesem alguns
avanços que ocorreram na gestão do Presidente Lula.
Mas vai ser uma coisa séria, uma coisa feita com pé
no chão, com muito trabalho, com uma proposta de
mudar a face do Brasil.
Outra coisa é que, no meu Estado, há candidatos fortes ao governo do Estado na oposição, como o
companheiro Bocalon e o companheiro Rodrigo, que
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já sabem que um apoiará o outro, caso a gente leve
a eleição para o segundo turno. A população precisa
compreender a necessidade da alternância do poder.
Essas pessoas estão compenetradas em fazer uma
gestão pé no chão, encarando aqueles aspectos mais
doídos da população acreana e tentando alterá-los,
tentando mudá-los.
Em terceiro plano, vou, sim, propor minha própria
reeleição, Senador Adelmir, vou colocar isso à população. A população que julgue. É aquilo que eu disse
para o Senador Mão Santa: ninguém pode suprimir o
direito de alguém querer lançar sua candidatura. Mas
a população tem o direito de dizer: esse aí não volta,
esse aí volta. É um direito da população. A ela e somente a ela, eu me submeto, e a mais ninguém.
Portanto, está aqui o resumo da ópera: a Frente Popular, capitaneada pelo PT no Acre, hoje, para
ganhar a eleição, só se adentrar no processo de corrupção eleitoral. Três Prefeitos foram cassados neste
ano; outros estão com processo no Tribunal Regional
Eleitoral. É algo sistemático, é algo que, para mim,
infelizmente, denota que as coisas mudaram substancialmente no âmbito da Frente Popular. Antes, havia idealismo; antes, perseguiam-se objetivos claros,
cristalinos, límpidos. E, hoje, é algo obscuro, que se
esconde por trás do muro da corrupção eleitoral, da
compra do voto, da pressão, da opressão, da perseguição. Parece que o povo acreano já entendeu isso
e vai dar um basta a essa situação.
Muito obrigado, Senador Mão Santa.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Após brilhante e contundente discurso de Geraldo
Mesquita Júnior, chamamos para usar da palavra Sérgio Zambiasi, orador inscrito que pertence ao PTB do
Rio Grande do Sul.
O SR. SÉRGIO ZAMBIASI (PTB – RS. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Obrigado, Presidente Mão Santa.
Eu solicitei minha inscrição para esta manifestação nesta manhã de sexta-feira porque o Rio Grande
do Sul está vivendo hoje um dia muito especial. Aliás,
este mês de setembro, para o Rio Grande do Sul, é
todo muito especial. Temos o 7 de setembro, que é a
maior data nacional, mas, no Rio Grande do Sul, temos uma data tão importante como esta, que é o 20
de setembro, data da Revolução Farroupilha, que está
sendo celebrada intensamente, como todos os anos
acontece, no Parque da Harmonia, Parque Maurício
Sirotsky Sobrinho, no Acampamento Farroupilha.
Durante todo o mês de setembro, milhares de
cidadãos e cidadãs acampam, instalam-se com seus
galpões crioulos, com seus CTGs, com suas entidades, e celebram intensamente essa data tão importante
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não só para o Rio Grande do Sul, mas também para o
Brasil. É realmente muito importante para todos nós.
Aliás, há um texto de autoria de Arnaldo Jabor em relação a essa paixão farroupilha. Eu vou apenas citar
duas outras frases.
Diz ele:
O Rio Grande do Sul é como aquele ﬁlho que sai muito diferente do resto da família.
A gente gosta, mas estranha. O Rio Grande
do Sul entrou tarde no mapa do Brasil . Até o
começo do século XIX, espanhóis e portugueses ainda se esfolavam para saber quem era o
dono da terra gaúcha. Talvez por ter chegado
depois, o Estado ﬁcou com um jeito diferente
de ser.Começa que diverge no clima: um Brasil onde faz frio e venta, com pinheiros em vez
de coqueiros, é tão fora do padrão quanto um
Canadá que fosse à praia. Depois, tem a mania de tocar sanfona, que lá no RS chamam
de gaita, e de tomar mate [também chamado
chimarrão] em vez de café.
E ainda destaca a personalidade forte do gaúcho,
com sua gente rigorosa, lá no Sul, que não sabe nada
do riso fácil e da fala mansa dos brasileiros do litoral.
Pois este é o mês e esta é a semana, a Semana Farroupilha, em que todas essas paixões se exacerbam. Elas vão, realmente, à ﬂor da pele. Amanhã,
sábado, haverá um desﬁle temático da história da
epopéia farroupilha e no domingo haverá um grande
desﬁle com todas as tradições, como sempre acontece – no domingo, dia 20 de setembro, com uma muito
forte participação popular.
Pois exatamente hoje, nesta manhã, neste momento ou dentro de alguns minutos, inicia-se uma
cerimônia em Sapucaia, na região metropolitana de
Porto Alegre, com a presença do Presidente Lula, em
que ele assinará a ordem de serviço para o início das
obras de construção da BR-448, chamada Rodovia do
Parque, que é considerada uma das mais importantes,
das principais obras do PAC para o Sul do País e cujos
investimentos estão na ordem de quase R$1 bilhão.
Será também assinada, no mesmo evento que
está ocorrendo, que se está iniciando agora, em instantes, ordem de serviço para o início das obras de
dois lotes da duplicação da BR-392, trecho Pelotas-Rio
Grande, lá junto ao Porto de Rio Grande, na zona sul.
Trata-se de uma obra cuja premissa fundamental é a
melhoria da segurança aos usuários, uma vez que a
duplicação vai reduzir ultrapassagens com riscos de
acidentes, além de desafogar uma estrada vital ao
transporte de cargas para as fronteiras da Argentina
e do Uruguai e para o Porto de Rio Grande.
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Sabemos que as obras em uma rodovia também
podem causar alguns transtornos, inclusive ambientais, por isso esse projeto de duplicação do trecho Pelotas – Rio Grande está sendo executado a partir de
preceitos constantes de um Plano Básico Ambiental,
formado por 18 programas – tudo, portanto, feito com
os cuidados necessários, levando-se em consideração
o rico ecossistema da região e o desenvolvimento das
suas comunidades.
A Rodovia do Parque, na região metropolitana de
Porto Alegre, é de igual modo fundamental e estratégica para o desenvolvimento do nosso Estado, do Rio
Grande do Sul, além de ser fruto de uma reivindicação de mais de 20 anos do povo gaúcho, que trará um
avanço para a economia e para a logística do transporte do Estado. É a solução para desafogar o trânsito
da região metropolitana de Porto Alegre.
Na obra, que está a cargo do Dnit, será investido
quase R$1 bilhão, numa extensão de 22 quilômetros,
partindo do entroncamento entre a BR-116 e a RS-118,
e terminando na BR-290, na “Free way”, no acesso ao
Bairro Humaitá, na entrada da capital gaúcha, na entrada de Porto Alegre.
A Rodovia do Parque vem ajudar a superar um
dos principais complicadores da mobilidade urbana de
Porto Alegre. Seus 22 quilômetros comportarão 55 mil
veículos por dia, desafogando em quase 50% a BR116 nos principais gargalos: Sapucaia do Sul, Esteio,
Canoas e Porto Alegre.
O benefício para a economia do Estado será
considerável. No trecho de Novo Hamburgo a Porto
Alegre, na rodovia BR-116, circula o escoamento produtivo de aproximadamente 80% do PIB gaúcho, e a
nova rodovia permitirá maior ﬂuidez no tráfego de longo
percurso entre o norte e o sul do País.
Em consequência, haverá um crescimento econômico na região, concretizado na forma de geração
de empregos diretos e indiretos gerados pelo próprio
empreendimento, e pela expansão urbano-industrial,
que através dos planos diretores dos Municípios será
feita observando os princípios da sustentabilidade
ambiental.
Aliás, segundo informa o próprio Dnit, o projeto
atendeu plenamente as recomendações do Estudo de
Impacto Ambiental. Dos 4.500 metros projetados na
forma de obras de arte especiais, que são as pontes,
viadutos e elevados, 2.620 metros foram feitos observadas as restrições ambientais, como, por exemplo, a
presença do Parque Estadual Delta do Jacuí.
Sr. Presidente, o tão esperado início dessa obra
foi fruto de um esforço de toda a Bancada gaúcha
aqui no Congresso Nacional – dos 31 Deputados e
dos três Senadores.
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Foram muitas reuniões, debates, demandas das
comunidades dos Municípios envolvidos, enﬁm, uma
grande caminhada, na qual pudemos contar com o
apoio irrestrito do Governo Federal, no sentido de atender a essa justa reivindicação. Portanto é, realmente,
a concretização de um grande sonho.
Destaque-se a agilidade com que o Governo Yeda
Crusius liberou a licença ambiental prévia, viabilizando a publicação do edital de execução dessa obra e
permitindo, com isso, portanto, que hoje o Presidente
Lula pudesse assinar esse documento tão importante,
que é o início das obras. Esse, portanto, é o resultado da união de diferentes forças políticas na luta pelo
desenvolvimento regional.
Mas lembro, também, de outra importante ação,
que, juntamente com a Rodovia do Parque, poderá
trazer uma melhoria ao complicado trânsito de Porto
Alegre e região, e, ainda, ao ﬂuxo de veículos para a
região do Porto de Rio Grande e para as nossas fronteiras com o Uruguai e Argentina. Trata-se da construção da Nova Ponte do Guaíba. Sabemos que é,
também, um projeto grandioso, que envolve um custo
estimado em mais de R$350 milhões, mas que trará
enormes benefícios para a população, como já tive a
oportunidade de dizer aqui, desta tribuna.
Na apresentação dos empreendimentos necessários à realização de partidas da Copa do Mundo em
Porto Alegre, a construção dessa segunda Ponte do
Guaíba está entre as 16 obras apontadas ao Ministro
do Esporte, Orlando Silva.
A necessidade de uma nova ponte sobre o Guaíba torna-se cada vez mais urgente, na medida em
que aumenta o ﬂuxo de veículos nessas BRs, a partir
exatamente dessa BR cuja construção o Presidente
Lula está autorizando agora, em Sapucaia do Sul, na
região metropolitana de Porto Alegre. São veículos
com destino ou provenientes da metade sul e navios
que passam pelo Guaíba, demandando a Reﬁnaria
Alberto Pasqualini, em Canoas, e o Polo Petroquímico Triunfo.
Mas a construção da ponte se faz necessária
principalmente pelo tempo demorado que é dado ao
içamento da ponte antiga. Nós temos, em Porto Alegre, essa antiga Ponte do Guaíba, que é içada várias
vezes ao dia. Isso provoca engarrafamentos e situações extremamente sérias. Inclusive, no ano passado,
um navio bateu contra a parte móvel, teve o seu vão
móvel seriamente daniﬁcado, e já ocorreram casos de
óbitos em ambulâncias que ﬁcaram presas, esperando
o içamento, o que leva cerca de 30 minutos quando
tudo corre direitinho. Essa ponte já tem 50 anos, esse
sistema já tem 50 anos e isso, obviamente, cria muitas
diﬁculdades na sua manutenção.
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O fato é que a ponte foi incluída na agenda do
Brasil e do Rio Grande do Sul. O modo e por quem
será feita essa obra não é o mais importante. Nós,
gaúchos, queremos a ponte, seja ela construída pelo
Governo Federal ou construída através de parceria
com uma concessionária.
O importante é que a obra será, sem dúvida nenhuma, junto com a BR-448, a obra do século no Estado e ela precisa sair do papel. Com essa obra, com
a duplicação da BR-392, trecho Pelotas-Rio Grande, e
a Rodovia do Parque, que está tendo hoje o seu pontapé inicial, o Rio Grande do Sul se coloca com maior
competitividade no cenário econômico nacional.
É motivo de satisfação o anúncio de ações tão
importantes, exatamente como eu dizia no início, durante as comemorações da nossa Semana Farroupilha. Como sabemos, essa é uma data histórica para
nós, gaúchos, e para o Brasil, que está sendo comemorada através de uma série de eventos por todo o
Rio Grande e terá o seu ápice num desﬁle tradicional,
neste domingo, dia 20 de setembro.
Quero, ao concluir, cumprimentar mais uma vez
o Presidente Lula, o Ministro Alfredo Nascimento e a
Ministra Dilma Rousseff, cuja determinação foi decisiva
para a efetivação dessa obra como uma das prioridades do PAC no Rio Grande do Sul.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Após brilhante pronunciamento de Sérgio Zambiasi
rememorando a grande batalha Farroupilha, de Bento Gonçalves, como fator precursor da República e da
liberdade dos negros no Brasil, convidamos para usar
da palavra o Senador Mozarildo Cavalcanti, também
do PTB. Após a fala de S. Exª, será a vez do Senador
Heráclito Fortes, do Piauí. Nós a anunciamos desde
já porque a expectativa é grande não só no Piauí, mas
no Brasil.
Mozarildo Cavalcanti, do PTB, representa o novo
Estado de Roraima e a esperança, com a perspectiva
de poder que emana. Assim como a fumaça vem do
fogo, disse Monteiro Lobato, V. Exª traduz essa esperança do povo de Roraima.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Obrigado, Senador Mão Santa, que, com muito brilhantismo, conduz esta sessão de sexta-feira, 18
de setembro.
Sr. Presidente, Srªs Senadoras e Srs. Senadores,
já tomei algumas iniciativas, Presidente: inclusive, com o
apoio de 41 Srª e Srs. Senadores, assinamos documento dirigido à Procuradoria-Geral da República, depois
o enviei ao Tribunal de Contas da União, fazendo uma
reclamação, que é prevista na lei, e denunciando uma
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coisa absolutamente cristalina de ilegalidade praticada
pelo Presidente Lula e seus Ministros, que é essa imoralidade na distribuição e na liberação das emendas.
Sr. Presidente, aqui, já relembrei isso várias vezes – e faço questão de lembrar de novo –, que todo
o dinheiro público, toda a atividade pública tem de se
basear em princípios bem claros que estão na Constituição, portanto, estão na lei, que são justamente a
legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eﬁciência.
Esses cinco princípios não podem estar ausentes
de nenhum ato público. Então, como é que pode o Presidente da República, os seus Ministros ou até pessoas do
segundo e terceiro escalão, deﬁnirem que um recurso público, que está lá colocado no Orçamento, portanto numa
lei, que é para ir para o Estado tal, para o Município tal,
para aplicar numa obra x, apresentada através de uma
emenda de um Deputado Federal ou de um Senador, que
conhecem mais do que ninguém a realidade de seus Estados, de seus Municípios, pode ser trancado, preso, não
liberado simplesmente porque o Presidente da República não vai com a cara do Deputado ou do Senador, que
não diz amém para ele, que tem a coragem de exercer
o mandato como manda a Constituição?
O que a Constituição manda que o parlamentar
faça? Que legisle, que ele ﬁscalize, que ele denuncie,
que ele investigue. Está na lei. Como nós exercemos
isso? Apresentando projetos de lei; analisando as leis
envidas pelo Executivo, para dizermos se concordamos
ou não; ﬁscalizando, através de nossas Comissões
de Fiscalização e Controle da Câmara e do Senado,
através das comissões parlamentares de inquérito e
por denúncias feitas aos órgãos competentes. Esse é
o trabalho do parlamentar. Não é o de estar puxando o
saco, não é o de estar bajulando o Presidente de plantão, que exerce a Presidência como se fosse um imperador, para poder levar dinheiro para seu Estado!
Sr. Presidente, Senador Mão Santa, hoje, tenho
a felicidade de ler aqui correspondência que recebi do
Tribunal de Contas da União.
Tribunal de Contas da União.
Processo nº 017.044/2009-4.
Natureza: Representação.
Interessado: Senador Mozarildo Cavalcanti.
Assunto: liberação de recursos orçamentários oriundos de emendas parlamentares.
Órgãos: Secretaria do Orçamento Federal
e Secretaria do Tesouro Nacional.
Despacho [assinado pelo Ministro-Relator
Valmir Campello].
Acolho a representação, uma vez preenchidos os requisitos de admissibilidade previs-
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tos no art. 237 do Regimento Interno e à vista
do disposto no art. 138 da Resolução-TCU nº
191/2006.
Restituo o processo, portanto, à Semag,
para que prossiga na apuração da matéria,
realizando as diligências sugeridas na alínea
“c” da proposta de encaminhamento (ﬂs. 3),
que contou com a anuência do Secretário em
substituição. Desnecessária, contudo, a medida impugnada na alínea “b”.
À Semag, para adoção das providências
a seu cargo e prosseguimento na instrução do
feito, devendo ainda a referida unidade técnica
dar ciência deste despacho ao ilustre representante, mediante a elaboração de minuta e
aviso a ser expedido pela Presidência.
É isso, Sr. Presidente. Aqui está a análise da matéria, que é justamente a denúncia de que o Presidente
da República e seus Ministros agem de maneira ilegal,
de maneira imoral, de maneira pessoal, portanto, não
impessoal, e que não dão publicidade e nem levam
em conta a eﬁciência das medidas que tomam ao liberarem e ao não liberarem emendas parlamentares
constantes do Orçamento.
Então, o que diz aqui?
Introdução.
Trata-se de encaminhamento do Ofício
nº 240/2009/GSMCAV, de 3 de julho de 2009,
de autoria do Exmº Sr. Senador da República,
Mozarildo Cavalcanti, solicitando providências
deste Tribunal de Contas da União acerca de
possíveis irregularidades que podem estar
ocorrendo na liberação de recursos oriundos
de emendas parlamentares por parte do Governo Federal.
O Senador faz acompanhar o Ofício dois
de seus discursos proferidos da tribuna do
Senado Federal, em 29 de junho e 3 de julho
presentes passados, no qual denuncia a prática
de favorecimento, para a liberação de recursos
orçamentários, decorrente de emendas parlamentares. Embasando a assertiva, S. Exª faz
referência a pronunciamentos de outros Parlamentares e notícias veiculadas em jornais
de grande circulação nacional.
Nesse sentido, registra matéria jornalística que cita as palavras do Deputado Federal
Francisco Lopes (PCdoB do Ceará) [e aqui são
as palavras do PCdoB do Ceará, Francisco
Lopes]: “Quem libera esses recursos são os
Ministros e o Presidente Lula. Nós só temos
a condição de reivindicar. Infelizmente, só se
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consegue empenhar quem faz barganha, e isso
é lamentável. Muito ruim para a democracia.”
[Não são palavras minhas não. São palavras
do Deputado Francisco Lopes, às quais ﬁz
questão de fazer constar na minha denúncia,
e que aqui, no despacho do Tribunal de Contas da União, estão reproduzidas].
Diante de tal constatação, o Senador ressalta que os recursos a que se refere o Deputado
“são recursos da União, que, portanto, deveriam
ser tratados, segundo os princípios da Administração Pública, que são: legalidade; impessoalidade
– portanto, não devia ser esse ou aquele –; moralidade – não tinha de haver barganha –; publicidade – tinham de ser publicados os critérios para a
liberação dessas emendas –; e eﬁciência.”
Em outra passagem aﬁrma ser do conhecimento do Ministro da Justiça a existência da
prática de barganha política, ao citar palavras
do próprio Ministro Tarso Genro [ que é o queridinho do Presidente Lula]:
“O mercado eleitoral [palavras do Ministro] se move em cima do poder que uma parte
do Parlamento (muito bem colocado aqui) tem
sobre o Orçamento e do poder que o Executivo tem para fazer a liberação das emendas e
manter a sua base articulada (...).”
Quer dizer, para manter a sua base, para aprovar
o que quer, o instrumento é justamente a liberação dos
recursos, que deveriam ser automáticos para aqueles
projetos que fosse avaliados corretamente.
Em seguida:
Em síntese, esse o teor dos pronunciamentos proferidos pelo excelentíssimo Senador, estando bastante claras as possíveis irregularidades apontadas, razão pela qual não
se vislumbram necessárias outras citações
dos documentos encaminhados.” [Porque eu
encaminhei vários outros documentos.]
II – Da Admissibilidade
7. Inicialmente cabe registrar ser Senador
da República agente legítimo para representar perante o Tribunal, nos termos do art. 237,
Inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de
Contas da União.
Aí, vejam, é uma das atividades do parlamentar
denunciar irregularidades e não ser conivente com irregularidades para tirar proveito também pessoal.
8. Sobre a matéria objeto de possíveis
irregularidades, trata-se de aplicação de recursos públicos (recursos públicos, do dinheiro
que o povo paga de impostos) orçamentá-
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rios, em especial no que tange aos critérios
de liberação de verbas oriundas de emendas
parlamentares.
9. A despeito de o orçamento brasileiro
não ser impositivo, a escolha ﬁnal dos agentes
públicos de quais programas serão executados, i.e., terão recursos liberados, e quais não
os terão, há de ser balizada pelas prioridades
traçadas nos documentos de planejamento e
necessariamente ser regida por critérios objetivos, de forma a possibilitar sejam aferidos
princípios constitucionais elencados por S.
Exª, quais sejam: legalidade, impessoalidade,
moralidade, publicidade e eﬁciência.
Chamo a atenção dos telespectadores da TV
Senado, dos ouvintes da Rádio Senado, das pessoas
que estão nas galerias, até para gravar as palavras –
é fácil gravar essas palavras, é só gravar as primeiras
letras – legalidade, L; impessoalidade, I; moralidade,
M; publicidade, P; eﬁciência, E. Forma que palavra?
Limpe. Então, até nisso o que a gente quer é que haja
limpeza, clareza, nessa questão das emendas parlamentares.
10. Assim, a matéria de que versam as
informações encaminhadas pelo eminente
Senador da República Mozarildo Cavalcanti
encontram-se entre as matérias de competência deste Tribunal de Contas da União, nos
termos do art. 1º, inciso I, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União.
III - Do mérito
11. Estando atendidos os requisitos de
admissibilidade, propõe-se o recebimento da
documentação como Representação, nos termos do art. 237, inciso III, combinado com o
art. 235 do Regimento Interno do Tribunal de
Contas da União.
12. O processo de liberação de recursos do Orçamento federal envolve, ao menos,
a conjugação de dois elementos: o crédito
orçamentário e a disponibilidade ﬁnanceira.
Pelo primeiro é responsável a Secretaria de
Orçamento Federal (SOF) do Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão, e, pelo
segundo, a Secretaria do Tesouro Nacional
(STN) do Ministério da Fazenda.
13. Por essa razão, julga-se oportuno
desde já o encaminhamento de cópia da documentação encaminhada pelo Senador Mozarildo Cavalcanti a ambas as Secretarias de
Estado, para que se posicionem sobre as irregularidades ali apontadas.
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14. Ademais, para melhor instrução do
processo propõe-se realizar os seguintes questionamentos:
15. À Secretaria de Orçamento Federal:
- Relativamente aos créditos aprovados
via emendas parlamentares e de bancada
constantes do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social (OFSS) de 2009:
– lista das emendas contendo a respectiva funcional-programática, a fonte de recursos
e o valor total;
– o montante empenhado até 30 de junho de 2009,
– o montante liberado ﬁnanceiramente;
– quantas emendas foram beneﬁciadas;
- O montante liquidado em 2009 de restos
a pagar não processados de exercícios anteriores oriundos de emendas parlamentares e
de bancada;
- Os critérios para a seleção e liberação
de emendas parlamentares e de bancada;
Isso aqui é fundamental. Que critério? Qual é o
critério que é adotado hoje? É se o Presidente Lula
simpatiza ou não simpatiza com o Deputado ou com
o Senador, se o Deputado ou o Senador puxa o saco
ou não puxa o saco do Presidente. Esse é o critério de
hoje, e aí o Tribunal quer saber justamente isto:
- Os critérios para seleção e liberação de
emendas parlamentares e de bancada;
- Que tipo de trabalho é realizado para
que as emendas parlamentares se coadunem
com as metas e diretrizes de políticas públicas
do Governo Federal;
16. À Secretaria do Tesouro Nacional: [O
Tribunal quer saber]
- o montante ﬁnanceiro previsto para ser
liberado em créditos orçamentários aprovados
via emenda parlamentar e de bancada, referentes ao OFSS de 2009 [quer dizer, ao Orçamento Financeiro da Seguridade Social de
2009] e aos restos a pagar não processados
de exercícios anteriores;
Insisto:
- Os critérios para a seleção, liberação de
emendas parlamentares e de bancada;
- Que tipo de trabalho é realizado para
que as emendas parlamentares se coadunem
com as metas e diretrizes das políticas públicas do Governo Federal.
17. Por ﬁm, como a SOF e a STN pertencem a listas de unidades jurisdicionadas diferen-
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tes, de relatoria dos Ministros Valmir Campelo
e Walton Alencar Rodrigues, respectivamente,
há de ser realizado sorteio para determinar a
competência, nos termos do art. 34 da Resolução nº 175/2005 [do Tribunal de Contas].
Encaminhamento.
18. Ante o exposto, propõe-se, nos termos do art. 34 da Resolução nº 175/2005, a
realização de sorteio entre os Ministros Relatores, Ministro Valmir Campelo e Walton Alencar Rodrigues, respectivamente, para a determinação da competência e, em seguida,
submeter os autos ao Ministro Relator com a
respectiva proposta:
a) o recebimento da documentação encaminhada pelo Exmº Sr. Senador da República
Mozarildo Cavalcanti como Representação, nos
termos do art. 237 e do art. 235 do [Regimento
Interno do Tribunal de Contas];
b) o encaminhamento de cópia da documentação anexada pelo Senador Mozarildo
Cavalcanti à Secretaria de Orçamento Federal
do Ministério do Planejamento, Orçamento e
Gestão, e à Secretaria do Tesouro Nacional do
Ministério da Fazenda, para que se posicionem
sobre as irregularidades ali apontadas;
c) a solicitação, no prazo de 15 dias, das
seguintes informações:
à Secretaria de Orçamento Federal
(SOF):
- Relativamente aos créditos aprovados
via emendas parlamentares e de bancada
constantes do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social de 2009:
- lista das emendas contendo a respectiva funcional-programática, a fonte de recurso
e o valor total;
- o montante empenhado até 30 de junho de 2009;
- o montante liberado ﬁnanceiramente;
- quantas emendas foram beneﬁciadas;
- O montante liquidado em 2009 de restos
a pagar não processados de exercícios anteriores, oriundos de emendas parlamentares;
- Os critérios para a seleção liberação
de emendas parlamentares...
De novo, aqui, o Tribunal quer saber dos critérios.
Hoje só tem um: é puxar saco do Presidente, só isso.
i. à Secretaria do Tesouro Nacional:
- O montante ﬁnanceiro previsto para ser
liberado em créditos orçamentários aprovados
via emenda parlamentar, referentes ao Orça-
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mento Financeiro da Seguridade Social de
2009 e aos restos a pagar não processados
de exercícios anteriores;
- Os critérios para a seleção liberação
de emendas parlamentares;
- Que tipo de trabalho é realizado para
que as emendas parlamentares se coadunem
com as metas e diretrizes do Governo.
Assina: Roberto Santos Victer, auditor
do Tribunal de Contas da União, Diretor da 3ª
Diretoria Técnica, em substituição.
E a última página, Senador Mão Santa, diz:
Despacho
Manifestando-me em concordância com
a proposta de encaminhamento expressa no
item 18, autue-se como Representação, nos
termos do art. 237, inciso III, do Regimento
Interno e encaminhem-se os autos preliminarmente à Secretaria das Sessões para sorteio
do Ministro Relator e, em seguida, ao gabinete do Relator.
Então, Sr. Presidente, Senador Heráclito, Senador
Osvaldo, eu ﬁco hoje, não diria com a alma lavada e enxaguada, mas já lavada, pelo menos, porque eu vinha
pregando essa questão aqui, por várias vezes, dizendo
que eu não podia compreender – e não compreendo, aliás
– como é que, existindo os princípios da Administração
Pública – que são, repito: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eﬁciência –, possa o Presidente
da República pegar esse dinheiro e usar como se fosse
dele, dizendo: “Senador Osvaldo Sobrinho, se o senhor
votar a matéria tal, nós liberamos suas emendas”. Aliás,
tentaram fazer isso comigo na votação da CPMF. Tentaram fazer isso comigo, Senador Heráclito. Mandaram
recados claros de que, se eu mudasse minha posição e
votasse a favor da CPMF, minhas emendas seriam liberadas. E eu disse que meu povo não me elegeu para eu
vender aqui minhas posições e que, como médico, eu
tinha a convicção de que a CPMF era uma doença para
o sistema de saúde, e não um bem.
Antes de conceder um aparte a V. Exª, Senador
Heráclito, quero dizer que, agora, o Presidente Lula
foi a Roraima – é a primeira vez que ele vai, aliás, no
penúltimo ano do seu Governo – para fazer um comício – ele, a Ministra Dilma e o Líder do seu Governo
– cujo objetivo foi o de apresentar sua candidata e tentar garantir – tentar garantir – a reeleição do seu Líder
aqui no Senado. O anúncio feito pela assessoria era o
de que ele ia assinar convênios no valor de R$100 milhões, teoricamente, muito dinheiro para Roraima, mas
a metade do que ele está gastando com a reforma do
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Palácio do Planalto, que são R$200 milhões. Duzentos
milhões com a reforma do palácio dele!
Quando eu disse isso aqui, o Líder veio à tribuna, no outro dia, e disse que, na verdade, são R$500
milhões em convênios assinados com o Governo do
Estado, com as prefeituras e com alguns órgãos federais. Então, como neste Governo tudo é assim, em que
se diz uma coisa num dia e, no outro, diz-se outra, e,
quando você procura ver o documento, dizem: “Não foi
bem isso que se falou”, mandei ontem um ofício para
a Ministra Dilma Rousseff nos seguintes termos:
Senhora Ministra,
Com meus cordiais cumprimentos, tenho
a honra de dirigir-me a Vossa Excelência para
solicitar informações sobre os convênios e atos
assinados pelo Senhor Presidente da República com o Governo do Estado de Roraima
e Prefeituras Municipais, em sua última visita
ao Estado de Roraima, com discriminação dos
respectivos objetivos e valores.
Porque eu quero acompanhar isso. Primeiro, quero
forçar a barra para que esse dinheiro seja liberado. E
forçar a barra sem ter que me vender para o Presidente Lula. Vou é cobrar, em nome do meu povo. Mas eu
quero saber quanto é, de onde é esse recurso. Assinou convênio? Foi empenhado? Vai ser empenhado?
Quando vai ser liberado? Porque entre o discurso e a
prática desse pessoal há uma distância enorme.
Mas o importante, Senador Mão Santa, é que,
para mim, este 18 de setembro tem um signiﬁcado
especial, quando vejo o Tribunal de Contas da União
se debruçar sobre essa questão de que muitos Senadores e muitos Deputados reclamam.
Aprovamos aqui no Senado, por sinal, o chamado orçamento impositivo, que acabaria com essa imoralidade. Por quê? O nome esta dizendo. Hoje, nosso
orçamento é autorizativo. Quer dizer, autoriza o Presidente e seus ministros a gastarem até X, mas não diz
como gastar. Daí a imoralidade que é praticada. Com o
orçamento impositivo que foi aprovado pelo Senado...
Aliás, como é nos Estados Unidos, como é nos países
da Europa, no Canadá. Nos países desenvolvidos é
assim. Aprovou o Orçamento, se o Presidente quiser
mexer, tem que mandar, de novo, outra mensagem para
o Congresso aprovar. Aqui não; aqui é uma brincadeira. Então, com esse trabalho do Tribunal de Contas da
União, começamos a botar ordem na Casa.
Aliás, eu gostaria, Senador Mão Santa, que V.
Exª, que é da Mesa do Senado, começasse por fazer uma coisa: restaurar a Comissão de Fiscalização
e Controle do Senado. Por quê? Porque se misturou
a Comissão de Fiscalização e Controle. Hoje é Co-
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missão de Fiscalização e Controle, Meio Ambiente e
Legislação Participativa. Senador Heráclito, veja que
coisa. Colocaram vários outros assuntos lá para não
ﬁscalizar, portanto. Então, nós temos que assumir esse
papel, que é do Parlamentar, de ﬁscalizar.
Ouço V. Exª com muito prazer, Senador Heráclito.
O Sr. Heráclito Fortes (DEM – PI) – Senador Mozarildo, V. Exª faz um pronunciamento – aliás é uma praxe,
um costume de V. Exª – preciso, com dados, com fatos. A
manipulação do Orçamento tem sido uma coisa gritante.
Não vamos dizer que governos passados não prestigiavam mais a sua base, mas faziam aquilo dentro de critérios discretos, de uma maneira aceitável. Este Governo
não. Escancarou tudo. Agora mesmo, no Piauí, Senador
Mozarildo, o Governador do Estado mantém lá uma briga – pensando já em 2010; ele só pensa nisso agora –
com o Prefeito de Teresina, Sílvio Mendes. E todos os
Parlamentares que colocaram emendas para a capital do
Estado, para Teresina, o Governador veio pessoalmente
a Brasília e fez com que elas fossem canceladas. Eu, por
exemplo, ﬁz uma emenda de R$20 milhões para promover a urbanização da Vila da Paz. A população da Vila
da Paz não tem nada a ver com essa briga política, e o
Governador conseguiu o cancelamento. E chegou até ao
requinte de conseguir o cancelamento de uma emenda de
um correligionário seu, o Deputado Nazareno Fonteles,
do próprio PT, porque a emenda destinava-se a beneﬁciar Teresina. E não há conveniência para o Governador
que, neste momento, o Prefeito de Teresina possa fazer
alguma coisa pelo povo da capital. Eu estou lhe dando
fatos concretos. De forma que a atuação de V. Exª junto
ao Tribunal de Contas é de receber parabéns, merece os
parabéns de todos nós. Espero que essa questão seja
ﬁscalizada com mais vigor, com mais rigor também, para
que o Orçamento atenda à Nação como um todo, e não
apenas aos poucos que dizem amém diariamente ao
Governo do Presidente Lula. Muito obrigado.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR) –
Obrigado, Senador Heráclito. V. Exª realmente aborda
com muita propriedade. Quer dizer, chega-se ao ponto
de um Governador, no caso do seu Estado é um Governador do PT, interferir para bloquear liberação de
emenda para o seu Estado porque não é para o município, portanto, que ele tem domínio. E eu acho interessante – e aí é onde realmente me causa espanto – é
que um partido que fala tanto em atos republicanos, que
tudo tem que ser republicano, portanto, deve ser coisa
para o público, para as pessoas em geral, adote essa
medida que não tem nada de republicana. E também,
usando uma palavra que vi nos jornais esses dias, o
Presidente Lula diz que, pela primeira vez – portanto,
nunca antes no Brasil –, vai ter uma eleição para presidente em que não vai ter “troglodita” de direita.
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E essa ação dele com relação a liberação de
emenda, não é uma medida troglodita? Completamente troglodita, ultrapassada, arbitrária, truculenta. Eu
ﬁco preocupado também porque tenho ouvido e lido,
de maneira insidiosa e repetida, declarações do Presidente, declarações de Ministros, artigos em jornais,
já criticando a atuação forte do Tribunal de Contas. O
Presidente chegou a dizer que o Tribunal atrapalha as
obras do PAC. Ora, quer dizer, ele não quer que as coisas sejam feitas limpamente. Eu acho que para rimar
com a palavra dele – troglodita –, para casar, ele ainda está defendendo aquele negócio de antigamente:
“Rouba, mas faz”. E esse negócio de rouba, mas faz
é que levou tanta gente viver na miséria.
Quero aqui fazer uma defesa do Tribunal de Contas da União, não só por essa posição não, não só por
essa posição, mas por todas as ações que o Tribunal de
Contas vem fazendo. É um órgão com homens bastante
maduros e um corpo técnico eﬁciente. Agora mesmo,
ouvimos auditores do Tribunal de Contas sobre a saúde
indígena. E é de estarrecer, Senador Mão Santa, é de
estarrecer o que eles constataram e mostraram para
nós na Comissão de Assuntos Sociais.
Portanto, Senador Mão Santa, ao agradecer a
gentileza do tempo que V. Exª me permitiu ultrapassar,
quero pedir, embora tenha lido documento, tanto o do
TCU quanto o ofício encaminhada à Ministra, que sejam transcritos na íntegra, como parte do meu pronunciamento, porque é um marco histórico essa posição
do Tribunal de Contas da União. Nós estamos agora
atacando um dos cânceres que prostituem a Câmara
e o Senado: as emendas. E o outro, Senador Heráclito,
são as medidas provisórias, que botam o Congresso
de joelhos.
Agora mesmo estamos com a pauta trancada por
duas medidas provisórias. Quer dizer, quem mais...
O Sr. Heráclito Fortes (DEM – PI) – Eu pediria
apenas a V. Exª que substituísse o “de joelhos” por
“de cócoras”.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR)
– É, ﬁca realmente mais...
O Sr. Heráclito Fortes (DEM – PI) – Na verdade,
é mais para de cócoras.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR)
– Fica mais verdadeiro, porque de joelhos ainda é um
sinal de respeito.
Quero dizer que, realmente, sinto-me feliz, embora até receba críticas ou conselhos de alguns amigos
meus de que eu não deveria ser tão veemente nas
denúncias que faço. Mas eu estaria traindo, primeiro, a
minha consciência; segundo, os 55% dos roraimenses
que votaram em mim, porque acreditaram no trabalho que ﬁz como Deputado, quando criei uma univer-
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sidade no meu Estado, uma escola técnica, quando
transformei rodovias estaduais em federais, quando
aprovei aqui a criação de um colégio militar, que está
na Câmara para ser aprovado. Eu nunca deixaria de
exercer a Medicina, que é a coisa mais linda que ﬁz e
de que gosto na minha vida, para ser um político que
não tivesse coerência com os postulados da ética da
Medicina. Portanto, vou continuar assim.
E aqui encerro, dizendo que vou acompanhar,
com muito prazer e de perto, o desenrolar desse trabalho do Tribunal de Contas da União, esperando que
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o Ministério Público se some a esse trabalho, porque
não é possível melhorar, se o Senado e a Câmara
continuarem subjugados ao poder imperial do Presidente da República.
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR MOZARILDO CAVALCANTI
EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inseridos nos termos do art. 210, inciso
I e § 2º, do Regimento Interno.)

770

Setembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO 2009

Sábado 19

45495

SETEMBRO 2009
45496

Sábado 19

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

771

Setembro de 2009

772

Setembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO 2009

Sábado 19

45497

SETEMBRO 2009
45498

Sábado 19

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

773

Setembro de 2009

774

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Setembro de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Ofício nº 302/2009/GSMCAV
Brasília, 17 de setembro de 2009
A Sua Excelência a Senhora
Dra. Dilma Vana Rousseff
Ministra-Chefe da Casa Civil
Palácio do Planalto
CEP: 70150-900 – Brasília - DF
Senhora Ministra,
Com meus cordiais cumprimentos, tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência para solicitar informações sobre os convênios e atos assinados pelo
Senhor Presidente da República com o Governo do
Estado de Roraima e Prefeituras Municipais, em sua
última visita ao Estado de Roraima, com discriminação
dos respectivos objetivos e valores.
Certo da especial atenção de Vossa Excelência
ao assunto, apresento os protestos de consideração
e apreço, colocando-me à disposição.
Atenciosamente, Senador Mozarildo Cavalcanti.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Esse foi o Senador Mozarildo Cavalcanti, denunciando que os grandes malefícios contra o Congresso são
justamente a chantagem que o Poder Executivo, que o
Presidente Luiz Inácio faz nas emendas parlamentares
e o uso abusivo das medidas provisórias.
Chamamos, como orador inscrito, o Senado Heráclito Fortes, do Piauí, do Democratas, líder municipalista. Sem dúvida nenhuma, entendo que Heráclito Fortes,
no Senado da República, iguala-se a Petrônio Portella
na grandeza ao Estado, quando por aqui passou.
O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, meu caro Senador
Mozarildo Cavalcanti, antes de entrar no assunto, quero contar aqui uma história, Senador Mão Santa, que
ocorreu na campanha de 2006.
O Ministro Fernando Haddad, Senador Mozarildo,
foi ao Piauí. Ao chegar ao interior do Estado, na cidade
de Picos, preocupou-se com os índices registrados no
aproveitamento da educação principalmente naquela
região e viu que os recursos enviados para o Piauí não
estavam sendo aplicados corretamente.
Preocupado, Senador Mozarildo Cavalcanti, encontrou-se com uma senhora inscrita em um dos programas e perguntou se ela o estava cumprindo, se estava inscrita, se estava recebendo. “Está indo às aulas
de treinamento?” Ela disse: “Não, senhor, mas estou
fazendo tudo direitinho”. “Direitinho como?” “Estou colocando, na porta de casa, todo dia, como me mandaram, o pirulito”. O pirulito é aquela propaganda eleitoral do candidato que se coloca na porta e que depois
se recolhe. E o pirulito era exatamente do candidato
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a Deputado Federal que foi Secretário de Educação e
que voltou, depois, a ser Secretário de Educação, Sr.
Antonio José Medeiros.
Essa história é conhecida no Piauí todo e testemunhada, inclusive, por parlamentares da base do
Governo e que assistiram... Estou dizendo isso, porque
não é possível que o Governo Federal e o Ministro Haddad, que tenho na conta de um homem diligente na
sua área, não tomem providências para as constantes
denúncias que se fazem no Estado do Piauí, com relação ao desvio de recursos para a educação básica.
E aí vejamos o 180graus, um portal conceituado
e lido lá no Piauí, que diz o seguinte: “Wellington Dias
nega desvios de recursos do Fundeb”. Aí ele diz que
tudo foi feito dentro da lei, aquela catilinária, aquela
lengalenga. E a matéria em seguida diz, Senador Mão
Santa: “Câmara no interior do PI fará a CPI do Fundeb
[...]”. É a cidade de Pimenteiras.
Pela primeira vez na história do município
de Pimenteiras, 252 Km da capital, a Câmara
Municipal instalou uma Comissão Parlamentar
de Inquérito – CPI. A mesma foi instaurada para
apurar suspeitas de irregularidades no uso de
recursos oriundos do Fundo de Manutenção
e Desenvolvimento da Educação Básica e de
Valorização dos Proﬁssionais da Educação –
FUNDEB.
Quero dizer aqui, de maneira bem clara, que não
conheço o Prefeito, não sei dos fatos, mas o Governador não pode, de maneira leviana e irresponsável,
negar que existe irregularidade, até porque o Prefeito
aqui, em determinado momento, concorda.
A equipe do 180graus procurou o Prefeito
do município, Romualdo Pereira, mais conhecido como Netinho, para dar esclarecimentos
sobre as acusações. Durante a entrevista,
o prefeito aﬁrmou que tomou conhecimento
dessa situação há pouco tempo, mas que já
convocou todas as pessoas envolvidas para
que estas resolvam sua situação de irregularidade. ‘Alguns professores que passaram no
concurso moram em outros municípios, como
Picos, aí eles não queriam parar seus estudos,
então, indicaram outras pessoas para assumir
seus lugares, alegando que estes possuíam a
qualiﬁcação exigida pelo FUNDEB’, conta.
Quando questionado sobre a legalidade
de tais atos, Netinho completou, dizendo “De
ser legal não é, mas você sabe que muitas
vezes as pessoas são ligadas a políticos e
sempre dão um jeito de contornar a situação,
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mas tudo foi feito de maneira que não desse
prejuízos aos cofres públicos’.
E por aí vai. De repente, eles chegam à conclusão
de que há servidores do Fundeb que estão morando,
inclusive, em São Paulo.
Senador Mozarildo, o Governador dá a declaração de que não existe isso, e se se depara logo com
o fato concreto. Imagine, Senador Geraldo Mesquita,
o restante do Piauí. O Fundeb, todo mundo sabe, é
como o Bolsa Família. Nós temos um Deputado que
se elegeu em Teresina e que é conhecido por ter sido
um grande indutor do Bolsa Família nos bairros. É conhecido, é um Deputado que se elegeu.
É desvio de recurso. O Governador não pode, de
maneira nenhuma, desconhecer, não pode deixar de
tomar providências. Portanto, faço um apelo ao Tribunal de Contas da União, para que mande, de maneira
urgente, veriﬁcar o que está havendo com os desvios
de recursos do Fundeb no Piauí. E há um fato concreto,
que é uma CPI instalada no Município, e sabemos que
não é comum Município do interior do Piauí, Senador
Mão Santa, instalar CPIs. Essas coisas precisam ser
encaradas de maneira responsável. Essa história de
Governador poder tudo foi em época de ditadura; nós
estamos vivendo numa democracia plena, e S. Exª,
por mais poderoso, por mais força que tenha de mandar cancelar emendas parlamentares que prejudicam
o Piauí, não pode ser absoluto nem permitir que fatos
dessa natureza sejam apurados. Faço esse registro e
apelo, mais uma vez, ao Tribunal de Contas da União,
no sentido de que apure, de maneira rápida e urgente,
essas denúncias.
Mas, Sr. Presidente, quero registrar aqui também,
para que ﬁque nos Anais da Casa, um pronunciamento
do Deputado Marden Menezes, cobrando do Governo do Estado, Senador Mão Santa, um plano de manutenção das barragens. Aliás, esse pronunciamento
nós ﬁzemos aqui. Eu falei e V. Exª também falou sobre
isso. Depois do desastre que nós tivemos no Estado
do Piauí, com a barragem estourando, com o Governador dizendo que não teria problema algum, que ﬁcasse absolutamente tranquilo, Algodões estourou, e
vidas se foram. E eu, naquela época, levantei a tese
de que o Governador precisava imediatamente, após
esses episódios, criar um plano para veriﬁcar a situação das outras barragens que foram abaladas pelas
enchentes do Piauí na última invernada. O Deputado
Marden Menezes, de maneira oportuna, faz um pronunciamento, em que pede exatamente que esse fato
seja tratado de maneira responsável e a sério.
Mas quero trazer aqui um fato, dentro do quadro
da megalomania que toma conta do Estado do Piauí,
um fato muito interessante. O Governador diz que o
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Piauí terá 2.500 quilômetros de estrada nova – 2.500,
imagine! Ele está a menos de seis meses de deixar o
Governo e está prometendo fazer 2.500 quilômetros.
Não existe licitação, a não ser que tenha licitação oculta.
Não existe licitação, não existe absolutamente nada.
Quero também deixar o registro, aqui, de que é
um dinheiro que, segundo ele, são recursos do BNDES. Quero que ﬁque registrado nos Anais da Casa
e mostrar, ao mesmo tempo, que, um jornalzinho do
Partido dos Trabalhadores, uma fonte de assessoria de
comunicação do Deputado João de Deus, que, hoje, é
um grande especialista em obras no Estado, diz que
burocracia emperra estrada ligando Guaribas, e o Governador quer colocá-la no PAC.
Imagine, Senador Mão Santa. As obras do PAC
que já existem não estão sendo realizadas no Piauí. É
tudo propaganda, é tudo brincadeira! Mas eu vou ler
só um trechinho aqui:
A estrada ligando Caracol a Guaribas,
cerca de 54 km, deverá ser incluída no Programa de Aceleração do Crescimento – PAC.
Foi o que aﬁrmou, na manhã de hoje, o governador Wellington Dias (PT) [matéria do dia
17]. Segundo ele, o projeto já está pronto e licitado, mas está emperrado no Dnit por conta
da burocracia.
Queria cobrar do Dnit explicações do porquê... O
que está havendo? Por que essa burocracia?
Vamos ajudar o Governador, Senador Mão Santa!
Vamos saber do Dnit por que essa obra está emperrada. É uma obra cara, e por aí vai...
Eu não quero que aconteça o aconteceu com
o Governador que prometeu a inauguração da ponte
do Uruçuí para agosto e até agora nada. Mas é assim
mesmo.
Eu queria ﬁnalizar, Senador Osvaldo Sobrinho,
falando aqui sobre um fato de repercussão negativa
muito grande no Estado do Piauí, cujos ecos, ainda
hoje, são ouvidos. Reﬁro-me à leviandade, à irresponsabilidade do Governo do Piauí, através do escritório
em Brasília, de remeter para o Senador Eduardo Suplicy informações falsas sobre o aeródromo de São
Raimundo Nonato.
Senador Mão Santa, isso está causando indignação! O escritório manda, em papel timbrado, de maneira oﬁcial, uma informação, induzindo o Senador ao
erro, de que nós temos voos diários de São Raimundo
Nonato a Teresina e de São Raimundo Nonato a Petrolina. É uma brincadeira! É um desrespeito!
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Quando ele leu, eu estava presidindo. Aí, eu não po-
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dia aparteá-lo. Mas, depois, eu ﬁz aquilo... Que tinha
a linha Bandeirante.
O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Bandeirante e Brasília.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Sim, e de São Raimundo a Teresina, diário. Quer dizer,
botaram o nosso Suplicy no ridículo.
O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Sr.
Presidente, Senador Mão Santa, isso é um desrespeito.
Isso é um desrespeito, e esse Governador que mente e
não tem autoridade para impedir que os outros mintam
– porque eu quero crer que isso aqui seja conseqüência, uma prática comum – não toma decisão alguma
com relação à irresponsabilidade desse escritório. Esse
escritório fez um mal ao Senador Eduardo Suplicy que,
de boa-fé, veio aqui e trouxe um dado absolutamente
mentiroso. Evidentemente – conheço o seu temperamento –, ele virá aqui esclarecer. O papel é timbrado,
do escritório de representação do Piauí em Brasília.
É um documento oﬁcial.
E comete outro erro, outro crime: cita uma tal de
Esaero. Eu já fui à Anac, eu já fui à Infraero, na época
já consultei aquele ex-Brigadeiro da Infraero, e ninguém
conhece essa empresa. Dizem que é de um militante
do PT que morou pelo Canadá, voltou para o Piauí,
divide o seu tempo entre o Piauí e Pernambuco e que
montou essa Esaero. Na Junta Comercial de Pernambuco, ela não está registrada. Já ﬁzemos pesquisas, já
pedimos informações. Isso é uma brincadeira. Ficam
zangados com a gente, Mão Santa, porque não deixamos passar isso barato.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– E nós representamos o povo, porque eu recebi um
telefonema do ex-Prefeito, Avelar: “Mão Santa, veja
aí, que estão todos mentindo. Hoje, não tem é nada.
O avião chega em São João, e se vem de carro. Não
está funcionando. É zero”.
O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Pois
é. Para que fazer isso, gente? Esse é um fato tão
grave que a população da região e a população do
Piauí estão vendo o tamanho da irresponsabilidade
e a soﬁsticação da mentira que toma conta do Piauí.
Aí o Governador não quer que eu me desespere. Eu
não posso ver o Piauí sendo levado a deboche. Aquela época em que as revistas diziam que a população
correu para beijar o Caravelle já passou. O Piauí hoje
é um Estado levado a sério, que precisa ser levado a
sério, mas, para que isso aconteça, é preciso que as
autoridades não dêem motivo.
O secretário vê o Governador mentir, e também
mente. Não tem nada a ver... Qual a autoridade tem
o Governador de ir em cima do secretário? Mentiu.
Mentiu como? Mentiu porque viu alguém mentir. Com
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essa escola é que precisamos acabar no Piauí. Essas
informações precisam ser dadas com responsabilidade
e com seriedade.
Portanto, Sr. Presidente, faço esse registro aqui.
O Senador Suplicy me disse que voltaria no começo
da semana e daria as explicações que, evidentemente, vai receber do Governo do Estado. Mas espero
que o Governo do Estado não repita o erro de botar
um Senador da República de outro Estado para dizer
que tem no Piauí linha diária ligando São Raimundo
a Petrolina.
Outra coisa, outra mentira, Mão Santa, na correspondência: diz que São Raimundo Nonato recebe
hoje 25 mil turistas por ano. Tem cabimento um negócio desses?! Está no papel oﬁcial. É preciso respeitar,
gente! Seria um sonho que isso acontecesse. Seria
excelente se fosse verdade, mas infelizmente não é.
O povo de São Raimundo Nonato não merece isso. O
trabalho que a Niède Guidon faz em São Raimundo
Nonato tem de ser valorizado, mas de maneira respeitosa. O trabalho dela é um trabalho louvável, mas
é um trabalho que muitas e muitas vezes foi feito, inclusive, contra governo; foi feito com a má vontade de
governantes. Quem não se lembra disso num passado
recente? As rusgas e as brigas públicas da Srª Niède
Guidon e dirigentes do atual Governo por conta da
Serra da Capivara? É preciso que essas coisas não
sejam feitas dessa maneira.
O aeródromo de São Raimundo Nonato é uma
obra importante, mas não podemos chamá-la ainda
de aeroporto internacional. Eu quero que chegue o
dia em que isso possa ser feito. Aliás, a documentação
do escritório do Piauí mostra inclusive as limitações
técnicas do aeroporto atualmente e mostra que é um
aeroporto diurno. E aí ele diz: “Não, vai ser construído o
aeroporto em forma de tartaruga, com oito milhões...”.
Um dia vai ser, um dia.
Mas a megalomania não termina. Ele agora anuncia a colocação de um ILS, que é uma reivindicação
nossa, Senador Mão Santa, junto à Infraero – ILS para
dar garantia ao aeroporto de Teresina, em caráter emergencial. E fala em reformar o aeroporto. Essa reforma
que estão querendo fazer no aeroporto de Teresina é
para agradar empreiteira; não é para resolver o problema de Teresina. É uma reforma de meia-sola, é uma
reforma chula, é uma reforma que vai criar problemas
para quem mora no Acarape, para quem mora naquela
região, e aquela população não merece isso. O aeroporto de Teresina tem que ser deslocado.
Quando eu fui Prefeito, já cobrava naquela época
o aeroporto no centro da cidade, e a Infraero me dizia:
“Não, a solução da relocação do aeroporto é necessária, mas para daqui a quinze anos”. Já se passaram
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vinte! Está na hora de mudar isso. Aí querem trazer
para Teresina o projeto de uma casa de passageiros
– ora é um de Aracaju, ora é um de Macapá. Meiasola! Desrespeito! Nós não podemos concordar com
isso, Senador Mão Santa, nós temos de protestar. Vai
doer? Vai, mas é o nosso papel. Nós não podemos fazer o que o Governador quer: que nós sejamos como
aquele macaquinho daquela história que eu acho que
é indiana, o macaquinho que não vê, não ouve e não
fala, aquele macaquinho que fecha os ouvidos, tapa
os olhos e a boca. Não vai ser assim comigo aqui no
Senado da República, mandado pelo povo do Piauí,
que essas mazelas serão cometidas no Estado com
a minha conivência ou o meu silêncio.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Nossos aplausos ao pronunciamento do Senador
Heráclito Fortes. Senador Heráclito, essa desmassiﬁcação da comunicação é interessante.
Tenho aqui um e-mail muito interessante: “Escuridão para todos”. Esse é o drama que vem assolando
a população de Simões. Todos os estabelecimentos de
Simões estão no escuro, na vida noturna...
O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Simões.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Está aqui. E outro: em todas as cidades não têm
energia.
Para essa cidade, quando eu governei o Estado
do Piauí, nós levamos um campus universitário avançado, a luz da sabedoria. Hoje se fala aqui da falta de
luz. Este é o Governo do PT!
A condição para mim era ﬁcar lá; seria candidato, mas teria de acompanhar a Dilma e o Governador
Wellington Dias.
O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Talvez
a escuridão seja o ambiente de que o Governador e
o Governo do Piauí gostam, o ambiente que querem.
Nós não vamos concordar com isso.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
A gente recebe aqui esse e-mail da população da cidade de Simões, aﬁrmando que não tem água de jeito
nenhum. Sabe quantas fotos? Simões: dezesseis fotos
na escuridão. Para lá, no meu governo, eu levei um
campus avançado. Mostram tudo no escuro, de noite,
ninguém estuda mais. Esse é o Piauí das trevas!
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Mas, como nós somos Francisco, recorro às palavras de São Francisco, que dizia: onde há treva, leve
a luz. A luz é que a democracia vai fazer a alternância
no poder no Estado do Piauí.
O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Convidamos o orador inscrito seguinte, Senador
Osvaldo Sobrinho, que está cativando não só o povo
de Mato Grosso, mas do Brasil, com sua oratória de
tribuno, o que faz matar um pouco as saudades do
nosso Senador Jayme Campos.
O SR. OSVALDO SOBRINHO (PTB – MT. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, feliz a unidade
federativa que, como o Piauí, tem dois Senadores da
República que defendem sua história e seus costumes.
Vejo aqui V. Exª e o Senador Heráclito Fortes sempre
defendendo, lutando, brigando pelo Piauí, não deixando
que o Estado de V. Exªs caia na vala comum e fazendo
com que seus valores, seu povo, sua gente sejam respeitados. Portanto, quero parabenizá-los. Não conheço
o mérito da questão, mas tenho certeza de que teses
trazidas por V. Exª aqui são sérias, porque V. Exª leva
a vida pública com seriedade, com responsabilidade.
Um Estado que tem como representantes Mão Santa
e Heráclito Fortes pode se considerar privilegiado na
sua história, porque esses são representantes à sua
altura. O pacto federativo só se segura, só se aguenta,
com pessoas do nível de V. Exªs, que não deixam seu
Estado perecer e que o mantêm dentro dos costumes
com que foi criado.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Peço licença para interrompê-lo, porque nosso Secretário Executivo José Roberto, sempre atento ao
bom funcionamento do Senado, disse que é urgente
ler um expediente.
O SR. OSVALDO SOBRINHO (PTB – MT) – Por
favor, ﬁque à vontade, Senador.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Sobre a mesa, mensagens do Presidente da República que passo a ler.
São lidas as seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– A Mensagem nº 183, de 2009, vai à Comissão de
Relações Exteriores e Defesa Nacional.
A Mensagem nº 184, de 2009, vai à Comissão
de Assuntos Econômicos.
A Mensagem nº 185, de 2009, vai à Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Eu, que represento o Senado da República, Geraldo
Mesquita, sei que é muito comum render homenagem
ao sol que nasce. Mas quero, em nome do Senado da
República, que represento, traduzir o respeito e a homenagem aos que passaram.
Em primeiro lugar, ao Ministro Marcos Vinicios
Vilaça, um intelectual do Nordeste que honrou o Tribunal de Contas e enriquece a cultura brasileira como
membro da Academia Brasileira de Letras. Passou com
grandeza pelo TCU.
Também queremos render nossas homenagem,
que são de todo o Brasil, ao Ministro Carlos Alberto
Menezes Direito, que se houve com muita ﬁrmeza e
grandeza no Supremo Tribunal Federal.
Continua com a palavra o Senador Osvaldo Sobrinho, que aqui representa o Senador Jayme Campos.
O SR. OSVALDO SOBRINHO (PTB – MT) – Sr.
Presidente, Srs. Senadores da República, esta é uma
manhã feliz porque vim a esta tribuna falar sobre o
meu Partido Trabalhista Brasileiro, sobre o encontro
que tivemos na cidade de Barra do Garças na semana
passada, no sábado, quando aquela cidade fazia tradicional festa anual na exposição agropecuária.
Lá tivemos a oportunidade de fazer uma reunião
entre o PSDB, o DEM e o PTB para fortiﬁcar a nossa
sigla partidária e, ao mesmo tempo, falar da necessidade que Mato Grosso tem de estudar, de meditar sobre
a alternância do poder no próximo pleito eleitoral.
E ali nós tivemos a oportunidade de conversar
com vários companheiros nossos do PTB, que vieram
de todas as cidades da região do “vale dos esquecidos”,
que é a região de Barra do Garças, principalmente o
Baixo Araguaia. Tivemos a felicidade de ouvir aqueles
companheiros todos em suas reivindicações e reclamos, porque, verdadeiramente, eles hoje participam
do dia-a-dia de uma das regiões mais pobres do Mato
Grosso, que é uma região muito distante e que, lastimavelmente, não tivemos ainda a felicidade de vê-la
incorporada ao Mato Grosso produtivo, ao Mato Grosso que fez milagre nos últimos anos.
Mato Grosso é o meu estado, Senador Mão Santa. É um estado que é como a Fênix: ele renasceu das
cinzas. É um estado que praticamente não tinha nada.
Quando foi divido, nós tínhamos 36 municípios apenas.
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Hoje, nós estamos com cento e quarenta e poucos
municípios, e todos eles pujantes.
Mas a região mais pobre desse estado nosso
ainda é a região do Araguaia, uma região baixa, de
terras ainda incultas, terras que precisam ser cultivadas, trabalhadas. Ainda não chegou lá, totalmente, a
tecnologia moderna para propiciar maior produção e
maior distribuição de riqueza.
Essa região, na década de 70, recebeu grandes
levas de imigrantes do Sul do País, que ali formaram
grandes colônias agrícolas – foi a região de Água Boa,
Canarana, Xavantina. Todos aqueles municípios grandes, pujantes, estão localizados nessa região. E esse
povo teve um período espetacular de desenvolvimento,
de crescimento econômico. Ainda tem, mas, na verdade,
precisa de muito ainda para mais se desenvolver.
Barra do Garças, hoje, é uma cidade que já está
mudando a sua vocação econômica para a indústria,
para a atividade primária, mesmo assim já industrializando seus produtos, mas é uma cidade que ainda
precisa muito dos olhos do Governo Federal e do governo estadual para que possa verdadeiramente ser
inserida no contexto econômico do Estado de Mato
Grosso.
Mas ali estavam os companheiros daquela região
do Baixo Araguaia fazendo seus reclamos, suas reivindicações, pedindo aos Senadores, aos Deputados
que, na verdade, olhassem por ela e trouxessem, em
nível nacional, os seus reclamos e também as suas
reivindicações.
Naquele momento, ali, usaram da palavra vários
Vereadores, inclusive a Vereadora Miriam Lacerda, do
PTB, uma competente Vereadora, séria, uma mulher
que, na verdade, representa o seu povo com carinho,
com respeito e com amizade. E já não é o seu primeiro
mandato; ali em Barra do Garças ela já milita por vários
mandatos, trazendo sempre uma mensagem de conforto, uma mensagem progressista, uma mensagem
de incentivo àqueles que trabalham.
Inclusive, no dia de hoje, tive a felicidade de receber uma moção de aplauso, votada na Câmara de
Vereadores, para os membros do PTB, incluindo a minha pessoa, já que sou, além de Senador, SecretárioGeral do PTB no Estado e da Executiva Nacional; o
Deputado Roberto Jefferson, que é nosso Presidente
Nacional; o Deputado Norberto Martins, que é o Primeiro-Secretário do PTB Nacional; o Sr. Anderson Xavier,
Presidente da Executiva Nacional da Juventude do
PTB; o companheiro Altamiro Galindo, Reitor da Unic,
também membro do PTB; o companheiro Chico Galindo, Presidente do PTB no Estado de Mato Grosso; e o
jovem Niuan Ribeiro Roberto, Presidente da Executiva
Estadual junto à Juventude do PTB Estadual.
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Essa moção de congratulação e de aplauso nós
queremos agradecer porque se trata da bondade e
do carinho que a Vereadora tem pelo nosso Partido.
Aliás, o PTB, em Mato Grosso, é uma das siglas que,
na verdade, merecem e sempre mereceram o respeito
da população daquele Estado, porque os seus representantes sempre tiveram condições de defender as
causas maiores daquele Estado e nós sabemos que
a região de Barra do Garças sempre teve Câmaras de
Vereadores espetaculares, trabalhando na nossa sigla,
defendendo a bandeira do PTB e, logicamente, defendendo a bandeira de Getúlio Vargas, que foi, indiscutivelmente, o homem que fez a Marcha para o Oeste.
E ela começou exatamente pela cidade de Barra do
Garças. Portanto, a marca de Getúlio Vargas, na região
de Barra do Garças é muito profunda, porque quando
ele mandou uma equipe de técnicos, de políticos para
alargar as fronteiras do Brasil, ou seja, a Marcha para o
Oeste, ele estava, na verdade, pensando em um Brasil
novo, pensando em um Brasil de conquistas de novos
territórios, de um pioneirismo que começava alargando
as nossas fronteiras, criando oportunidades de colonização e ocupação e assim sucessivamente.
Portanto, é este o nosso PTB que hoje reﬂete a
imagem de Getúlio Vargas, que foi o nosso fundador
e que lá em Barra do Garças traduz a vontade dele
por intermédio de um trabalho sério, competente e
honrado e que os nossos Vereadores fazem na Câmara Municipal de Barra do Garças. Nós temos três
Vereadores naquela Câmara e a Vereadora Miriam
foi aquela que fez esta moção de aplauso à Executiva
Estadual do PTB.
Mas não quero parar só por aí, Sr. Presidente.
Quero dizer que nosso Partido, em Mato Grosso, é um
Partido que tem levado as suas reivindicações com seriedade, com responsabilidade, assim como V. Exª e
o Senador Heráclito Fortes fazem aqui, defendendo o
seu Estado, com causas maiores e não simplesmente
com causas ﬁsiológicas, sempre buscando levantar os
valores, mostrando o que se tem feito lá com seriedade
e com responsabilidade.
Acho que todos os Estados que têm assento nesta
Casa, todos eles, porque o Pacto Federativo dá a cada
Estado três Senadores, todos nós temos que tentar
mostrar à União os nossos valores, mostrar aquilo que
temos condições de produzir e aquilo que é responsabilidade da União para conosco. O Pacto Federativo
tem que valer para todos. Estamos em uma situação
hoje que, lastimavelmente, a União, de um tempo para
cá, tem dado muito pouca atenção às Unidades Federativas. E tem que dar atenção, principalmente, aos
Estados mais pobres, ou seja, aos Estados que estão
em franco desenvolvimento, que são os Estados do
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Centro-Oeste, do Nordeste, da Região Norte do País,
porque o resto do País já está resolvido.
Na verdade, desde 1500, tudo se investe no Brasil
Atlântico, no Brasil que está pronto há muito tempo. O
que precisamos agora é alargar as fronteiras, fazendo a preservação, evidentemente, como é o caso de
Mato Grosso. Mas também temos que dar condições
para que se possa, verdadeiramente, trabalhar, lutar
e fazer com que esse Estado possa ser incorporado
na produção deste País.
E Mato Grosso é um Estado que não deve nada
nesse sentido. É um Estado que há menos de 20 anos
era somente cerrados onde não se produzia nada. Hoje,
por meio da tecnologia criada pela Embrapa, temos um
verdadeiro jardim no Estado de Mato Grosso.
Quem anda em Mato Grosso, de Cuiabá até Alta
Floresta, sente-se como se estivesse andando na
região de São Francisco, na Califórnia, nos Estados
Unidos. Uma região linda, bonita, produzindo tudo –
alta produtividade com alta tecnologia. Na verdade, as
riquezas de Mato Grosso, hoje, estão inseridas nessa região. É lá que faz com que ocupemos o primeiro
lugar na produção de soja do Brasil; é lá que faz com
que ocupemos o primeiro lugar na pecuária do Brasil;
e também no milho.
Nós estamos, na verdade, com tecnologia avançada, trabalhando e alargando, logicamente, a nossa
produção. Isso sem desmatar áreas novas, porque
não precisamos mais tirar uma árvore sequer de Mato
Grosso. Temos, sim, que resgatar as áreas que estavam
deterioradas, as áreas que já estavam praticamente
sem produção, com pecuária antiga. Essas áreas que
estamos incorporando à nova agricultura do Estado
de Mato Grosso.
Portanto, quero dizer que o meu Estado tem falado sim ao Brasil. Ele tem dado a sua resposta ao
Brasil por meio de brasileiros que saíram do sul do
País – Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul –
e para lá foram. E além de levarem a sua tecnologia,
sua experiência de trabalho, ajudaram-nos a construir
um novo Estado.
Hoje, vai-se na cidade de Sorriso, na cidade de
Lucas, na cidade de Mutum, na cidade de Primavera
do Leste, enﬁm, em todas as cidades, é a cidade que
tem o melhor índice de qualidade de vida de Mato
Grosso. Na verdade, quando se chega a cidade de
Sorriso, de Mutum e de Lucas parece que estamos em
uma cidade do interior dos Estados Unidos. Portanto,
é uma região de extremo progresso, com desenvolvimento de alta tecnologia. Mas precisamos incorporar
à riqueza que se produz no Estado de Mato Grosso
em regiões de extrema miséria, como é hoje a região
do Araguaia.
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Portanto, Sr. Presidente, quero, neste momento,
deixar as minhas solicitações a todos aqueles companheiros de todos os partidos que fazem política naquela
região do Baixo Araguaia, mas, de forma especial, à
nossa Vereadora Miriam Lacerda, que, na verdade, tem
feito um trabalho sério, competente e honrado junto ao
Vereador Miguelão na cidade de Barra do Garças.
Meu carinho, meu abraço a todos eles na certeza
de que poderemos agora, na reestruturação do nosso
Partido, fazer com que tenhamos grandes bancadas,
não só nas câmaras municipais, mas também uma
bancada importante na próxima legislatura da Assembléia Legislativa de Mato Grosso e também aqui no
Congresso Nacional.
Fica o meu abraço a todos eles na certeza de
que nós, juntos, por intermédio dessa agremiação,
poderemos fazer um Brasil melhor, um Mato Grosso
melhor, um Mato Grosso integrado às riquezas que
são produzidas neste País.
Sr. Presidente, muito obrigado pela oportunidade
e deixo aqui o meu abraço a todos os trabalhistas do
Brasil. Aliás, na verdade, disse inicialmente que era um
dia feliz, porque, na verdade, V. Exª leu a mensagem
de um grande trabalhista, de um grande brasileiro, de
um homem que é ﬁliado à sigla do PTB e que hoje faz
um trabalho muito bonito no Ministério de Relações
Políticas do Presidente Lula, que é o Ministro José
Múcio, que está sendo indicado para ser Ministro do
Tribunal de Contas da União. É um homem competente, honrado, político de escol, é um pernambucano da
melhor lavra, um homem que foi candidato a Governador contra Arraes, mas não foi bem sucedido. No
entanto, aqui no Congresso Nacional, fez um trabalho
espetacular como Deputado Federal. É um homem de
fácil acesso, uma pessoa que tem uma cultura espetacular, um intelectual de verdade e que vai substituir
outro intelectual, que é o Ministro Vilaça, que fez um
grande trabalho quando foi da LBA, no Governo Sarney. Esse homem, na verdade, fez um trabalho muito
bom e até hoje Mato Grosso lembra daquilo que ele
proporcionou à população pobre e mais distante de
Mato Grosso. Hoje vai para o seu descanso merecido
depois de um trabalho muito sério, muito competente
no Tribunal de Contas da União e depois de um trabalho
também sério, tanto que ainda continua na Academia
Brasileira de Letras. Mas ele abre a vaga para um trabalhista, um homem competente, honrado, da minha
inteira amizade, por quem tenho o maior carinho, que
é o Deputado José Múcio Monteiro, que está sendo
indicado por esta Casa para que possa ocupar esse
cargo no Tribunal.
Eu desejo a ele, se for aprovado por esta Casa,
uma boa estada naquele Tribunal e que possa fazer um
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grande trabalho pelo Brasil, dando mais humanização
ao Tribunal de Contas da União, que, na verdade, precisa estar mais próximo da base para ﬁscalizar melhor
os recursos públicos deste País.
Portanto, ao Ministro Vilaça, que sai, eu desejo um
bom descanso e que possa curtir sua aposentadoria
com tranqüilidade; e ao Ministro Múcio Monteiro, que
entra, quero crer que estamos escolhendo uma das
melhores pessoas que temos no cenário político brasileiro para ocupar essa vaga tão honrosa no Tribunal
de Contas da União.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Acabamos de ouvir esse brilhante orador, que é o
Osvaldo Sobrinho, do PTB , que representa o Mato
Grosso.
Hoje, nós vivemos na terceira onda, como diz Alvin
Tofﬂer em seu livro A Terceira Onda. A primeira onda
foi a da agricultura; a segunda, breve, a da indústria;
agora, a terceira onda, Senador Osvaldo Sobrinho, aﬁrma o autor, é a da desmassiﬁcação da comunicação.
Esse livro foi escrito em 1980 por Alvin Tofﬂer. Então,
estamos na terceira onda. Isso é uma maravilha, esse
negócio de e-mail, de portal, de blog. Agora é o Twitter,
amanhã é outro negócio aí que a gente nem prevê, e
é de uma velocidade...
Acabo de receber o seguinte e-mail de Antonio
Hugo Fernandes Júnior, Hugo Júnior. Assunto: Simões,
Piauí, Para o Senador Mão Santa:
Prezado Senador Mão Santa, venho através deste e-mail, convidar V. Exª a apreciar uma
matéria, a qual fala da precariedade da energia elétrica no município de Simões. Município
esse que há quatro anos atrás o senhor esteve
realizando um comício em praça pública.
A nossa cidade hoje tem cerca de 16
mil habitantes, e toda ela vem sofrendo com
o péssimo serviço de energia elétrica.
Administro o site www.simoespi.com.br,
no qual registramos esse descaso em forma
de matéria.
E gostaria que o senhor apreciasse a matéria e suas fotos. Envio o link para acesso.
[Aí dá o] Link: http://www.simoespi.com.
br/site/escuridao-para-todos-este-e-o-dramaque-vem-assolando-a-populacao-simonense/
Espero resposta.
Antonio Hugo Fernandes.
E manda aqui: “Escuridão para todos: este é o
drama que vem assolando a população simonense”.
É uma reportagem grande.

818

Setembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Então, caro Antonio Hugo Fernandes Júnior e o
povo bravo de Simões, quando governei esse Estado,
tive grandes investimentos, principalmente na alfabetização do povo. Nós, num dia só, entregamos três mil
diplomas para pessoas alfabetizadas em Simões e levamos um campus avançado universitário, plantamos
a semente do saber.
Então, Antonio Hugo Fernandes, de Simões,
vou mandar o seu e-mail ao ilustre Ministro Edison
Lobão. Com certeza, ele vai minimizar o sofrimento,
mas acho que o Piauí só vai ter jeito quando tiver alternância no poder.
Pela ordem, Senador Geraldo Mesquita Júnior.
O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB
– AC. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Senador
Mão Santa, eu estava com esse e-mail aqui, recebi-o
ontem, da Srª Anne Carolina Santana Guimarães, de
Sergipe, de Aracaju. Ela lembra – e chama a atenção
do Senado – que ontem se comemorou o Dia Nacional do Cego. Ela sugere, inclusive, que seja realizada
uma manifestação no plenário a respeito do assunto,
para que se discutam as formas de acesso que os
cegos utilizam.
Eu achei muito interessante, porque eu conheço
Aracaju, já a visitei e, pelo menos ali, no centro e na
orla, impressionou-me o cuidado que a municipalidade... Não sei qual, se faz muito tempo ou se foi agora, enﬁm, o fato é que ali, na orla, as calçadas, toda
a urbanização leva em conta a necessidade especial
dessas pessoas, dos cegos, dos cadeirantes.
Então, eu saúdo aqui, mesmo que de forma atrasada, e comemoro com todos o Dia Nacional do Cego,
que não teve grande repercussão, mas faço votos de
que, em todo o País, os Prefeitos, a municipalidade
esteja sempre atenta a essas necessidades especiais
dessas pessoas tão caras para todos nós, porque todos
nós, toda família brasileira tem uma pessoa com uma
necessidade especial, que deve ser suprida.
Portanto, acolho aqui o e-mail da D. Anne Carolina
e, com ela, festejo, aqui, o Dia Nacional do Cego.
Muito obrigado, Senador.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Senador Geraldo Mesquita Júnior, é muito oportuno
comemorarmos esse dia e a sabedoria de Antoine de
Saint-Exupéry. Osvaldo Sobrinho, sei que V. Exª deve
gostar mais de O Príncipe, de Maquiavel. O político
lê muito O Príncipe, já o li algumas vezes, mas gosto
mais, mesmo, é de O Pequeno Príncipe, de Antoine
de Saint-Exupéry. Ele disse: “O essencial é invisível
aos olhos”. Quem vê bem, vê com o coração. Esta é
a grandeza do cego.
Geraldo Mesquita, tenho um amigo pessoal do
Sul, de Santa Catarina. Ele desbravou o desenvolvi-
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mento da indústria de pesca no Piauí. Um engenheiro
que trabalhou até na construção dos principais empreendimentos da Eletrobrás, inclusive em Itaipu. Mas ele
ﬁcou cego depois, quer dizer, ele foi um dos construtores e, cego, foi para o Piauí e desenvolveu a indústria
de pesca, mostrando a inteligência, a bravura desse
pessoal que recebe a homenagem, que eu transmito.
Ele, mesmo cego, tinha competência e desenvolveu
a indústria de pesca no Piauí. Ficou cego já na vida
adulta. Engenheiro brilhante. E queria render aqui...
Aquilo que Antoine de Saint-Exupéry disse: “O essencial é invisível aos olhos”. Quem vê bem vê com o
coração. Então, esse pessoal tem esse poder. A eles,
nossas homenagens.
Ainda tem alguma coisa, Dr. José Roberto, Dr.
João Pedro?
O SR. OSVALDO SOBRINHO (PTB – MT) – Sr.
Presidente, eu queria apenas fazer, se o senhor me
permitir, um comunicado.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– V. Exª tem a palavra pela ordem. Pelo Regimento, V.
Exª fala, pela ordem, em pé; senão é um aparte.
É porque ele chegou agora no Senado.
O SR. OSVALDO SOBRINHO (PTB – MT. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Ainda bem que V.
Exª é um...
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
É um suplente, um dos mais brilhantes suplentes. Eu
nunca vi, em tão pouco tempo, projetar-se tão rapidamente quanto esse líder, Osvaldo Sobrinho.
O SR. OSVALDO SOBRINHO (PTB – MT) – Eu
ﬁco feliz de ver V. Exª presidindo este Senado, porque
é um mestre, é um professor, V. Exª nos ensina. Na
verdade, pela pouca experiência que eu tenho nesta
Casa, eu tenho de aprender muito com Mão Santa,
que é um homem...
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Eu tenho muita conﬁança nos suplentes, ao contrário
de todos.
O SR. OSVALDO SOBRINHO (PTB – MT) –
Obrigado, Excelência.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Eu sei o signiﬁcado disso. Fernando Henrique Cardoso
adentrou aqui como suplente de Franco Montoro e é,
hoje, o maior estadista deste País.
O SR. OSVALDO SOBRINHO (PTB – MT) – Indiscutivelmente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Então, V. Exª já tem essa avenida.
O SR. OSVALDO SOBRINHO (PTB – MT) – Estou muito longe de sê-lo; mas, obrigado pela referência, Excelência.
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Quero, somente, comunicar à Casa um convite
que nos veio do Conselho Nacional de Oﬁciais R/2 do
Brasil. Acho que V. Exª faz parte do R/2; todos nós,
proﬁssionais, tivemos a oportunidade de passar pelas
ﬁleiras do Exército para sermos oﬁciais temporários.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Eu sou Oﬁcial da Reserva, CPOR.
O SR. OSVALDO SOBRINHO (PTB – MT) – Eu
também.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Pena que é não remunerado.
O SR. OSVALDO SOBRINHO (PTB – MT) – Eu
sou R/2.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Eu acho que foi a formação e o período mais importante da minha vida. Lá eu aprendi disciplina, hierarquia
e a respeitar a bandeira, que sintetiza a Constituição:
“Ordem e Progresso”.
O SR. OSVALDO SOBRINHO (PTB – MT) – V.
Exª falou, na verdade, o que o meu coração está repleto para falar agora. Na verdade, é isto também. Para
mim, o que mais marcou na minha vida toda foi quando
eu fui Oﬁcial da Reserva do Exército. Eu fui Infante e
sou Tenente R/2. Portanto, faço parte da Associação
do Conselho Nacional de Oﬁciais R/2 do Brasil. E nós
temos, aí, uma Reserva espetacular de homens que
foram formados nas ﬁleiras, homens com disciplina, homens que sabem o que é hierarquia, pessoas que, na
verdade, sabem dos seus deveres para com a Pátria,
pessoas que, verdadeiramente, ﬁcaram preparadas
para, no momento em que a Pátria chamar, estarem
presentes nesta luta. Portanto, esses companheiros, os
R/2, sempre se reúnem no Brasil em algumas cidades.
Neste ano, será na cidade do Rio de Janeiro, do dia
13 ao dia 17 de outubro, quando nós teremos, no Rio
de Janeiro, o Enorex, que irá reunir todos os Oﬁciais
R/2 do Brasil. Assuntos importantes serão tratados e,
logicamente, nós renovaremos lá o nosso compromisso
com a Nação em termos de estarmos sempre atualizados com relação ao que as Forças Armadas pregam e
àquilo para com o qual nós, também, temos obrigação,
porque a Pátria é nossa, e não só deles. O militar está
apenas fazendo, ali, uma escola para preparar novos
cidadãos para o Brasil, mas todos nós temos a mesma
responsabilidade que eles, porque esta Pátria é nossa
e cabe a nós todos, quando juramos, aqui, ser Senadores ou quando nos tornamos cidadãos de maior idade,
defender a Pátria em todos os sentidos.
Portanto, esses oﬁciais da reserva se reúnem
para, na verdade, continuar fazendo a sua proﬁssão de
fé pelo Brasil e, evidentemente, sempre se atualizando
para estarem sempre preparados para essa missão.
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Portanto, quero, aqui, parabenizar os organizadores desse evento e dizer que estaremos presentes,
nos dias 13 a 17 de outubro, no Rio de Janeiro, para
também participar desse grande evento que é, indiscutivelmente, apoiado pelo Departamento de Educação e Cultura do Exército e, também, pela Diretoria de
Formação e Aperfeiçoamento, onde temos o General
Montezuma, General de Divisão, que coordena esse
trabalho.
Portanto, a todos os R/2 do Brasil que vão estar
nesse encontro queremos mandar o nosso abraço
fraternal, amigo.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Qual será a data?
O SR. OSVALDO SOBRINHO (PTB – MT) – Será
do dia 13 ao dia 17 de outubro deste ano.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
De 13 a 17 de outubro. Então, vamos pedir ao Presidente Sarney – V. Exª tem a missão, eu estou presidindo,
de ver quais são os R/2, oﬁciais da reserva – que faça
uma comissão, e já designo V. Exª para ser seu líder.
Eu quero ser liderado por V. Exª.
O SR. OSVALDO SOBRINHO (PTB – MT) – Muito obrigado. Sinto-me honrado pela deferência de V.
Exª. Somente uma alma nobre como a sua daria uma
oportunidade dessas.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Pois é, V. Exª vai fazer o trabalho de ver quem, realmente, teve o privilégio de fazer o CPOR.
O SR. OSVALDO SOBRINHO (PTB – MT) – Muito
obrigado, Excelência. Muito obrigado, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Eu gostaria de acompanhá-lo. Vou, junto à Mesa Diretora, defender essa missão que V. Exª vai cumprir.
O SR. OSVALDO SOBRINHO (PTB – MT) – O
que será uma grande honra para mim e, evidentemente,
vai engrandecer muito, ricamente, o meu currículo. Muito
obrigado pela bondade de V. Exª nesse sentido.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Isso foi muito oportuno justamente hoje, quando nós
assistimos, aqui, a Zambiasi rendendo homenagem à
comemoração que o gaúcho faz pela Revolução Farroupilha. Mesmo os gaúchos tendo sido derrotados,
ela trouxe uma mensagem, ela que foi a precursora
da República e da liberdade dos negros.
O SR. OSVALDO SOBRINHO (PTB – MT) –
Sem dúvida.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– E nós temos de nos vangloriar das Forças Armadas
que temos. Sempre foram extraordinárias. Eles ﬁzeram
a República, Deodoro e Floriano, e mesmo no regime
ditatorial, eu digo aqui, eu como pai da Pátria, tem
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muita conversa ﬁada. O homem é o homem e suas
circunstâncias.
Eu quero dizer que conheci pessoalmente o Presidente Castello Branco, no Ceará – eu me formei no
Ceará –, eu conheci pessoalmente o Presidente Geisel, eu conheci pessoalmente o João Figueiredo – inclusive, ele ia ao Piauí e o Governador do Piauí, numa
austeridade, convidava-o para almoçar e não tomava
uns uísques, mas eu fazia companhia a João Baptista Figueiredo, homem de bem. In vino veritas. Eu vi.
Esses homens trouxeram grande desenvolvimento a
este País, grande, na comunicação, e tal.
Eu vou sintetizar, porque nós estamos aqui, é
nosso dever, no Senado da República. Nós temos de
ser os pais da Pátria, esse é o sentido.
Eu advirto o Presidente Luiz Inácio: Pedro II, que
governou este País por 49 anos, deixava a coroa e o
cetro na antessala e vinha ouvir os Senadores. Por
isso ele conseguiu essa unidade no País.
Dessa grandeza que V. Exª traz em pouco tempo,
numa homenagem às Forças Armadas, ao Exército,
nós, que convivemos, sabemos a importância.
Eu resumiria no seguinte, em três ensinamentos
que eu trago à Pátria. Nós somos os pais da Pátria.
Todos eles. Da Marinha, bastava um que gravasse na mente da nossa mocidade: Barroso. “O Brasil
espera que cada um cumpra o seu dever”.
Eduardo Gomes combateu a primeira ditadura civil de Vargas. Ditadura nenhuma é boa, está ali o livro
Memórias do Cárcere, de Graciliano Ramos. Mesmo
Vargas sendo bom, sendo um estadista, Eduardo Gomes disse que isso é muito inoportuno. Isso me inspirou. Isso inspira o Senado a garantir a democracia.
Esse Brasil ﬁcou na democracia. Vai ter eleições? Só
foi o Senado. Todas as outras instituições fraquejaram.
Aqui, não. Nós fomos altivos.
Bem aí, o Chávez fechou o Senado. Deu no que
deu. O regime de Cuba se alastrou pelo Equador, pela
Bolívia, pelo Paraguai, pela Nicarágua. Já deve muito a Pátria a nós. O Brasil só tem a democracia, hoje,
pelo Senado. É só por isso que tem essa campanha
negativa. Senão, nós seríamos iguais a Cuba. De democracia nós entendemos, e entendemos bem: é divisão de poder e alternância de poder.
E, aqui, nós não deixamos o Presidente da República indicar o seu candidato, o meu amigo pessoal,
Tião Viana. Não tenho nada contra ele, apenas convicção de que tínhamos de dividir o poder.
O poder do Presidente da República foi merecedor, ele ganhou as eleições. Para o do Judiciário,
num erro que nós vivemos, ele já nomeou nove, e
não existe isso no mundo. O poder, ele não teve culpa, com oito anos, mas é um fato, se ele tivesse aqui,
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tinha os três poderes. Seria um Mussolini, um Hitler,
e nós combatendo.
Então, Eduardo Gomes nos ensinou. Ele disse
que o preço da liberdade democrática é a eterna vigilância. Nós fomos vigilantes, por isso eu me orgulho
deste, que é o melhor Senado da história da República.
Não tinha, não. Ele estava igualzinho a Cuba. Todos os
outros foram ligeirinho. O Chávez fechou e aqui, não.
Nós somos bravos.
E o Caxias. Hoje, nós não vimos a comemoração,
pelo Zambiasi, da Revolução Farroupilha? Caxias, que
representou o Império, foi lá, venceu e não humilhou
os vencidos.
Então, bastariam esses ensinamentos, desses
três, e nós sabemos que todos os outros – todos os
outros – merecem o nosso respeito, a nossa admiração e a nossa gratidão por defenderem a Bandeira,
que diz: Ordem e Progresso.
O SR. OSVALDO SOBRINHO (PTB – MT) – Sem
dúvida. Para encerrar, eu quero fazer as palavras de
V. Exª minhas também. Eu tenho certeza de que são
verdadeiras, porque V. Exª assim o faz ao longo da
sua vida.
Quero dizer que, na verdade, o Exército, a Marinha e a Aeronáutica são as forças que dão segurança e tranquilidade para que possamos trabalhar neste
País. Enquanto eles garantem a nossa segurança, nós
também estamos produzindo para fazer a riqueza deste
País. Essas pessoas são a síntese da cultura nacional
em termos de preservação daquilo que as nossas gerações anteriores produziram e ﬁzeram. Portanto, eu
tenho o maior respeito, também, pelas Forças Armadas. Eu não sou homem que estou na caserna todos
os dias, mas acredito que eles têm grandes valores.
Tanto entre civis, quanto entre militares, tem gente
ruim e gente boa, mas acredito que as pessoas boas
das Forças Armadas são aquelas que, na verdade,
nos fazem sentir orgulho do serviço militar que prestam a este País.
Veja V. Exª o trabalho que a Marinha faz na Antártida, que tive oportunidade de conhecer com a Marinha. É um trabalho espetacular, é um negócio que
vai valer daqui a 50 anos. Quando se estenderem as
fronteiras deste País para o Polo Sul e lá nós tivermos
as nossas pesquisas prontas, o Brasil vai-se orgulhar
desses militares que ﬁzeram esse grande trabalho no
Proantar, que será motivo de um discurso meu daqui
a alguns dias, aqui.
Na verdade, é um trabalho de pesquisa que a
Marinha faz junto com as universidade do Brasil na
Antártida e que é um negócio da melhor qualidade.
Na verdade, tem de se orgulhar o Brasil e tem de se
divulgar mais isso. Aqui, concito a Marinha do Brasil a
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divulgar esse trabalho que é feito na Antártida, porque
é um trabalho espetacular. Há mais de 20 anos nós
estamos lá, fazendo pesquisas em todos os sentidos
e fazendo com que a gente possa descobrir novas
riquezas naquele polo antártico, que, na verdade, é
desconhecido do homem. Os países mais adiantados
já têm suas bases lá e estão trabalhando. Portanto, é
apenas um pouco do que faz a Marinha.
O Exército, por meio de seus batalhões de construção, que estão, também, ajudando o Brasil a crescer, está aí, sempre, à disposição para trabalhar pelo
Brasil. Há também, sucessivamente, o trabalho que já
fez a Força Aérea Brasileira.
Portanto, são homens que, de uma forma geral,
prestam serviço com convicção. São proﬁssionais da
democracia, são proﬁssionais que, na verdade, botam
respeito, colocam as coisas no seu devido lugar, mas
são homens que, na verdade, merecem o respeito
deste Brasil.
V. Exª citou vários nomes deles, e a gente poderia
citar centenas aqui, mas não precisa, porque a História já os registrou e todos nós conhecemos o trabalho
certo, o trabalho competente, o trabalho honrado que
eles fazem em prol da democracia e da segurança das
fronteiras deste Brasil.
Muito obrigado, Excelência.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Este é o Senado da República do Brasil, um dos
melhores Senados da história. Ele é presidido pelo
Senador José Sarney, tem como Vices-Presidentes
Marconi Perillo e Serys Slhessarenko e Secretários:
Heráclito Fortes, Mão Santa, João Claudino e Patrícia Saboya – esta, ausente, substituída pelo suplente
César Borges.
Quero dizer que este Senado avançou com austeridade. A Pátria vai receber de todos nós um Senado
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mais fortalecido. Para aqueles que são de São Tomé
eu diria que “‘nunca antes” – como diria o nosso Presidente da República, talvez inspirado em Camões que
dizia: “Nunca dantes em mares verdes navegados...” – o
Senado da República trabalhou às sextas-feiras. Hoje
trabalhamos e também às segundas-feiras. Somente
nesta Legislatura conseguimos isso.
Então, com altivez, encerramos esta sessão.
Eu represento a Mesa Diretora como Presidente
da 3ª Sessão Legislativa Ordinária, da 53ª Legislatura, sendo esta a 160ª Sessão Não Deliberativa, hoje,
sexta-feira, 18 de setembro de 2009, iniciada às nove
horas.
Esta sessão não tem votações, por isso, ela é
não deliberativa. Nela, os Senadores manifestam e
defendem suas teses. Portanto, aqui, representa o
tambor de ressonância dos anseios populares. Essa
é a ﬁnalidade desta sessão. No passado, neste Senado, oradores como Rui Barbosa usavam a tribuna por
quatro horas; Paulo Brossard, recentemente, a usava
também por longas horas para redemocratizar este
País, hoje, como isso é impossível, devido às inúmeras ações que se desenrolam nos dias comuns, às segundas e sextas-feiras os Senadores usam a tribuna
com essa ﬁnalidade.
Outra ﬁnalidade do Senado da República –, como
Teotônio Vilela disse-nos, ele morreu de câncer, “é resistir falando e falar resistindo”, esta é também uma
das funções dos Senadores –: fazer leis boas e justas
e ﬁscalizar os contrapoderes.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Sobre a mesa, mensagem do Presidente da República
que passo a ler.
É lida a seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– A mensagem lida será publicada e juntada ao processado da Mensagem nº 1, de 2009
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os trabalhos.
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – Está
encerrada a sessão do Senado da República do Brasil.
(Levanta-se a sessão às 12 horas e 13
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 - Flávio Torres* (S)
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*
S/PARTIDO - 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*
PTB - Osvaldo Sobrinho** (S)

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
S/PARTIDO - Flávio Arns*
PDT - Osmar Dias*
Minoria-PSDB - Alvaro Dias**

Acre
Maioria-PMDB - Geraldo Mesquita Júnior*
PV - 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*
S/PARTIDO - Expedito Júnior**

Tocantins
Bloco-PR - João Ribeiro*
Bloco-PT - Sadi Cassol* (S)
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) (15)
VICE-PRESIDENTE: Senadora Lúcia Vânia (PSDB-GO)
RELATOR: Senador Arthur Virgílio (PSDB-AM)
Leitura: 15/03/2007
Designação: 05/06/2007
Instalação: 03/10/2007
Prazo final prorrogado: 21/02/2010

TITULARES

SUPLENTES

Bloco Parlamentar da Minoria ( 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)

2. Alvaro Dias (PSDB-PR)

(10,21)

(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. Augusto Botelho (PT-RR)

(2,6,20)

Eduardo Suplicy (PT-SP)

(19)
(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)

(14,17,26)

PDT/PSOL

(9)

1. Osmar Dias (PDT-PR)
Notas:
1. De acordo com o cálculo de proporcionalidade partidária, cabe ao Bloco Parlamentar da Minoria a indicação de três membros suplentes.
2. Senador Inácio Arruda, passa a substituir o Senador João Ribeiro, em 21.8.2007 (Of. 133/2007 - GLDBAG). Eleito como Relator, na Sessão do dia
10.10.2007.
3. Senador Sibá Machado, passou a substituir o Senador Vicente Claudino, em 21.8.2007 (Of. 133/2007 - GLDBAG).
4. Senador Sérgio Guerra foi designado, em 22/08/2007 (Ofício nº 171/07-GLPSDB).
5. Senadora Lúcia Vânia, em substituição à Senadora Marisa Serrano, foi designada em 22/08/2007 (Ofício nº 171/07-GLPSDB). Eleita para a
Vice-Presidência, na Sessão Ordinária em 10.10.2007.
6. Indicado o Senador Inácio Arruda em substituição ao Senador Eduardo Suplicy, que se torna membro suplente, nos termos do Ofício nº 138/2007.
7. O Senador Alvaro Dias foi indicado em substituição ao Senador Sérgio Guerra, na sessão deliberativa de 09.10.2007, conforme Ofício nº
185/2007-GLPSDB (DSF de 10.10.2007).
8. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
9. Vaga de suplente compartilhada entre o PDT e o PSOL.
10. Senador Sérgio Guerra passou a substituir o Senador Flexa Ribeiro, em 26/02/2008, na condição de membro titular (Of. 16/08-GLPSDB).
11. Em 13/05/2008, o Senador Flávio Arns é designado Titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador Sibá Machado
(Of. 55/2008/GLDBAG).
12. Em 10/06/2008, a Senadora Fátima Cleide é designada Titular do Bloco de Apoio ao Governo, na Comissão (Of. 68/2008-GLDBAG).
13. Em 08.07.2008, o Senador Efraim Morais é designado membro titular do DEM (Bloco Parlamentar da Minoria) na Comissão, em substituição ao
Senador Raimundo Colombo (OF. Nº 070/2008-GLDEM).
14. Em 05.08.2008, o Senador Jeferson Praia é designado membro titular do PDT na Comissão (Of. Nº 17/08-GLPDT).
15. Em 05.08.2008, o Senador Heráclito Fortes foi eleito Presidente da Comissão (Ofício nº 050/08 - SSCEPI).
16. Em 06.08.2008, o Senador João Pedro é designado Titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador Flávio Arns
(Ofício nº 080/2008 - GLDBAG).
17. Em 21.05.2009, a Senadora Patrícia Saboya é designada membro titular do PDT na Comissão, em substituição ao Senador Jeferson Praia (Of. nº 46/09
-LPDT).
18. Em 27.05.2009, o Senador Eduardo Suplicy é designado Titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador João Pedro
(Ofício nº 096/2009 - GLDBAG).
19. Em 27.05.2009, o Senador João Pedro é designado Suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador Eduardo Suplicy
(Ofício nº 096/2009 - GLDBAG).
20. Em 27.05.2009, a Senadora Fátima Cleide é designada Titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador Inácio Arruda
(Ofício nº 096/2009 - GLDBAG).
21. Em 27.05.2009, o Senador Arthur Virgílio é designado Titular do Bloco Parlamentar da Minoria (PSDB) na Comissão, em substituição ao Senador
Sérgio Guerra (Ofício nº 97/09 - GLPSDB).
22. Em 27.05.2009, o Senador Inácio Arruda é designado Titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição à Senadora Fátima Cleide
(Ofício nº 096/2009 - GLDBAG).
23. Em 02.06.2009, o Senador Valdir Raupp é designado membro suplente do Bloco da Maioria na Comissão, em substituição ao Senador Leomar
Quintanilha (OF. GLPMDB Nº 011-A-2009).
24. Em 02.06.2009, o Senador Neuto de Conto é designado membro titular do Bloco da Maioria na Comissão, em substituição ao Senador Valdir Raupp
(OF. GLPMDB Nº 011-A-2009).
25. Em 09.06.2009, o Senador Augusto Botelho é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador
Mozarildo Cavalcanti (Ofício nº 106/2009 - GLDBAG).
26. A Senadora Patrícia Saboya encontra-se licenciada, nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, conforme o Requerimento nº 878, de 2009,
aprovado no dia 15/07/2009, na Sessão Deliberativa Extraordinária iniciada em 14/07/2009.

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

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: 13/03/2009
Prazo prorrogado: 23/09/2009
Prazo final prorrogado: 02/05/2010

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.
***. Prorrogado até 02.05.2010 através do Requerimento nº 1.275, de 2009, lido em 22.09.2009.
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3) COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO - PETROBRAS
Finalidade: Comissão Parlamentar de Inquérito, criada nos termos do Requerimento nº 569, de 2009,
de autoria do Senador Alvaro Dias e outros Senhores Senadores, composta por onze titulares e sete
suplentes, destinada a apurar, no prazo de cento e oitenta dias, irregularidades envolvendo a empresa
Petróleo Brasileiro S/A (PETROBRAS) e a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Bicombustíveis
(ANP), relacionadas com: a) indícios de fraudes nas licitações para reforma de plataformas de exploração
de petróleo, apontadas pela operação "Águas Profundas" da Polícia Federal; b) graves irregularidades
nos contratos de construção de plataformas, apontadas pelo Tribunal de Contas da União; c) indícios de
superfaturamento na construção da refinaria Abreu e Lima, em Pernambuco, apontados por relatório do
Tribunal de Contas da União; d) denúncias de desvios de dinheiro dos "royalties" do petróleo, apontados
pela operação "Royalties", da Polícia Federal; e) denúncias do Ministério Público Federal sobre fraudes
envolvendo pagamentos, acordos e indenizações feitos pela ANP a usineiros; f) denúncias de uso de
artifícios contábeis que resultaram em redução do recolhimento de impostos e contribuições no valor de 4,3
bilhões de reais; g) denúncias de irregularidades no uso de verbas de patrocínio da estatal.
(Requerimento nº 569, de 2009, lido em 15.5.2009)
Número de membros: 11 titulares e 7 suplentes
PRESIDENTE: Senador João Pedro (PT-AM) (2)
VICE-PRESIDENTE: Senador Marcelo Crivella (PRB-RJ)
RELATOR: Senador Romero Jucá (PMDB-RR) (3)

(2)

Leitura: 15/05/2009
Instalação: 14/07/2009

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)

(1,4)

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).
2. Eleito em 14.07.2009.
3. Designado em 14.07.2009.
4. O Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 17 de setembro de
2009.
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4) COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO - AMAZÔNIA
Finalidade: Comissão Parlamentar de Inquérito, criada nos termos do Requerimento nº 572, de 2009,
de autoria do Senador Mozarildo Cavalcanti e outros Senhores Senadores, composta por onze titulares
e sete suplentes, para investigar, no prazo de cento e oitenta dias, os seguintes fatos a respeito da
Amazônia: 1) conflito referente à demarcação da reserva indígena Raposa Serra do Sol e outras; 2)
recentes denúncias de falta de assistência à saúde indígena; 3) áreas indígenas nos Estados de Roraima,
Amazonas, Pará e Mato Grosso, cujos territórios chegam a 57%, 21%, 20% e 30%, respectivamente, das
áreas territoriais desses Estados; 4) problemas envolvendo a soberania nacional nas áreas de fronteira:
tráfico internacional, terrorismo, guerrilhas, vigilância das fronteiras etc; 5) falta de condições de
sustentabilidade das comunidades indígenas já integradas às comunidades não indígenas; 6) alegado
aumento do desmatamento da floresta; 7) recrudescimento da aquisição de terras por parte de estrangeiros;
8) questões fundiárias e ambientais.
(Requerimento nº 572, de 2009, lido em 15.5.2009)
Número de membros: 11 titulares e 7 suplentes
PRESIDENTE:
VICE-PRESIDENTE:
RELATOR:
Leitura: 15/05/2009

TITULARES

SUPLENTES

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

(1,4)

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 (S/PARTIDO-PR)

(5)

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).
4. O Senador Jayme Campos licenciou-se nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 130 dias, a partir de 26.08.09 (Requerimento nº
1.041/2009, aprovado na sessão de 25.08.09).
5. O Senador Flávio Arns desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme ofício lido na sessão de 10.09.2009 (OF/GSFA/0801/2009).
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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 final: 31/08/2009
Prazo prorrogado: 30/06/2009
Prazo final prorrogado: 22/12/2009

MEMBROS
Senador Gerson Camata (PMDB)
Senador César Borges (PR)
Senador Papaléo Paes (PSDB)
Senador Antonio Carlos Valadares (PSB)
Senador Marco Maciel (DEM)
Senador Inácio Arruda (PC DO B)
Notas:
1. Em 6.11.2008, o Senador Marco Maciel foi eleito Presidente da Comissão (Ofício nº 061/08-SSCEPI).
2. Em 6.11.2008, o Senador Antonio Carlos Valadares foi eleito Vice-Presidente da Comissão (Ofício nº 061/08-SSCEPI).
*. Em 11.11.2008 foi aprovada a criação de uma sexta vaga na Comissão (Requerimento nº 1.356/2008).
**. Em 29.04.2009, lido e aprovado o Requerimento nº 496, de 2009, que prorroga os trabalhos da Comissão até 30.06.2009.
***. Em 30.06.2009, lido e aprovado o Requerimento nº 794, de 2009, que prorroga os trabalhos da Comissão até 31.08.2009.
****. Em 19.08.2009, lido e aprovado o Requerimento nº 1.032, de 2009, que prorroga os trabalhos da Comissão até 22.12.2009.

Secretário(a): Ednaldo Magalhães Siqueira
Telefone(s): 3303-3511
Fax: 3303-1176
E-mail: ems@senado.gov.br
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2) RISCO AMBIENTAL EM MUNICÍPIOS RELACIONADOS PELO INPE
Finalidade: Destinada a verificar, no prazo de doze meses, o risco ambiental em que vivem Municípios
relacionados pelo Instituto Nacional de Pesquisa - INPE em seu "Mapa do desmatamento". Em aditamento
pelo Requerimento nº 495, de 2008, a Comissão passa a analisar 36 municípios em conformidade com o
INPE em seu "Mapa de desmatamento".
(Requerimento nº 193, de 2008, aprovado em 25.3.2008)
(Aditado pelo Requerimento nº 1.692, de 2008, aprovado em 18.12.2008)
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes
PRESIDENTE: Senador Jayme Campos
VICE-PRESIDENTE: Senador João Pedro
RELATOR: Senador Flexa Ribeiro
Leitura: 25/03/2008
Instalação: 10/04/2008
Prazo final: 22/12/2009

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

1. Senador Gilberto Goellner (DEM)

(1)

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 ()

(2)

PTB
Senador Mozarildo Cavalcanti

1. Senador Romeu Tuma

Notas:
1. O Senador Jayme Campos licenciou-se nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 130 dias, a partir de 26.08.09 (Requerimento nº
1.041/2009, aprovado na sessão de 25.08.09).
2. O Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 17 de setembro de
2009.
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3) TRANSPOSIÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO
Finalidade: Acompanhar todos os atos, fatos relevantes, normas e procedimentos referentes às obras
do Projeto de Integração do Rio São Francisco com as Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional
(Transposição do Rio São Francisco), bem como o Programa de Revitalização da Bacia Hidrográfica do
Rio São Francisco.
(Requerimento nº 115, de 2008, aprovado em 02.07.2008)
(Aditado pelo Requerimento nº 1.691, de 2008, aprovado em 18.12.2008)
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes
PRESIDENTE: Senador Cícero Lucena
VICE-PRESIDENTE: Senador Gim Argello
RELATOR: Senadora Rosalba Ciarlini
Leitura: 02/07/2008
Designação: 26/08/2008
Instalação: 27/08/2008
Prazo final: 22/12/2009

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

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).
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4) IDENTIFICAR DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS SUJEITOS À REGULAÇÃO
Finalidade: Identificar dispositivos constitucionais cuja regulação seja necessária para o exercício de
direitos fundamentais, bem como apresentar proposições legislativas e medidas destinadas a tornar efetivas
normas constitucionais.
(Requerimento nº 8, de 2009, aprovado em 10.03.2009)
Número de membros: 11 titulares e 11 suplentes
Leitura: 10/03/2009
Designação: 02/04/2009

TITULARES
SUPLENTES
Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
Senador Demóstenes Torres (DEM)

1. Senador Eliseu Resende (DEM)

Senador Marco Maciel (DEM)

2. Senador Jayme Campos ()

Senador Cícero Lucena (PSDB)

3. Senador Flexa Ribeiro (PSDB)

(2)

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 (PV)

(1,3)

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

PTB
Senador Mozarildo Cavalcanti

1. Senador Romeu Tuma

PDT
1.
Notas:
1. A Senadora Marina Silva desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme comunicação lida na sessão de 19.08.2009.
2. O Senador Jayme Campos licenciou-se nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 130 dias, a partir de 26.08.09 (Requerimento nº
1.041/2009, aprovado na sessão de 25.08.09).
3. A Senadora Marina Silva filiou-se do Partido Verde, conforme comunicação lida na sessão de 01.09.2009.
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5) ACOMPANHAMENTO DE METAS FIXADAS PELA ONU
Finalidade: Acompanhar as Metas de Desenvolvimento do Milênio fixadas pela Organização das Nações
Unidas - ONU, a serem alcançadas pelo governo brasileiro.
(Requerimento nº 231, de 2009, aprovado em 05.05.2009)
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes
PRESIDENTE: Senadora Marisa Serrano (4)
VICE-PRESIDENTE: Senador Augusto Botelho
RELATOR: Senadora Kátia Abreu (4)

(4)

Instalação: 16/09/2009

TITULARES
SUPLENTES
Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
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 )
Senador Augusto Botelho (PT)

1.

(3)

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

1.

(1)

PTB
Senador Fernando Collor

1.

Notas:
1. Em 10.06.2009, o Senador Valter Pereira é designado membro titular do Bloco da Maioria na Comissão (OF. GLPMDB nº 009-A/2009).
2. Em 13.07.2009, a Senadora Rosalba Ciarlini é designada membro suplente do Bloco Parlamentar da Minoria (DEM) na Comissão (OF. Nº
104/09-GLDEM).
3. Em 15.09.2009, o Senador Augusto Botelho é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo (OF. GLDBAG nº 131/2009).
4. Em 16.09.2009, foram eleitos Presidente a Senadora Marisa Serrano e Vice-Presidente o Senador Augusto Botelho. A Senadora Kátia Abreu foi
designada relatora (Of. nº 030/09-SSCEPI).

Secretário(a): Will de Moura Wanderley
Telefone(s): 33033514
Fax: 33031176
E-mail: willw@senado.gov.br
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6) COMEMORAÇÕES DO CINQUENTENÁRIO DE BRASÍLIA
Finalidade: Em parceria com o Governo do Distrito Federal, colaborar com o calendário oficial das
comemorações do cinquentenário de Brasília.
(Requerimento nº 247, de 2009, aprovado em 05.05.2009)
Número de membros: 6
PRESIDENTE: Senador Adelmir Santana (3)
VICE-PRESIDENTE: Senador Eduardo Azeredo (3)
RELATOR: Senador Geraldo Mesquita Júnior (3)
Instalação: 16/09/2009

MEMBROS
Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
Senador Adelmir Santana (DEM)
Senador Eduardo Azeredo (PSDB)

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

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

(1,2)

PTB
Senador Gim Argello
Notas:
1. Em 23/06/2009, o Senador Mauro Fecury é designado Titular do Bloco da Maioria, na Comissão (Of. GLPMDB nº 008-A-2009).
2. Em 24.06.2009, o Senador Geraldo Mesquita Junior é designado membro do Bloco da Maioria na Comissão, em substituição ao Senador Mauro Fecury
(OF. GLPMDB Nº 019-A-2009).
3. Em 16.09.2009, foram eleitos Presidente o Senador Aldemir Santana e Vice-Presidente o Senador Eduardo Azeredo. O Senador Geraldo Mesquita
Júnior foi designado relator (Of. nº 031/09-SSCEPI).

Secretário(a): Will de Moura Wanderley
Telefone(s): 3303514
Fax: 33031176
E-mail: willw@senado.gov.br
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7) NOVO PACTO FEDERATIVO NO BRASIL
Finalidade: Promover amplo debate e propor medidas para adoção de um novo pacto federativo no Brasil,
ou para o aperfeiçoamento do vigente.
(Requerimento nº 488, de 2008, aprovado em 20.05.2009)
Número de membros: 15 titulares e 15 suplentes
TITULARES
SUPLENTES
Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
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 (S/PARTIDO)

Senador Tião Viana (PT)

4. Senador Paulo Paim (PT)

(4)

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

2. Senador Leomar Quintanilha ()

(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)

(3,5)
(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).
4. O Senador Flávio Arns desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme ofício lido na sessão de 10.09.2009 (OF/GSFA/0801/2009).
5. O Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 17 de setembro de
2009.
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8) ENCHENTES NOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO NORTE
Finalidade: Verificar os efeitos das enchentes nos municípios da Região Norte.
(Requerimento nº 449, de 2009, aprovado em 20.05.2009)
Número de membros: 7
MEMBROS
Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
Senador Arthur Virgílio (PSDB)

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

Maioria ( PMDB, PP )
Senador Geraldo Mesquita Júnior (PMDB)
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).
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9) INUNDAÇÕES NO MARANHÃO, PIAUÍ, CEARÁ, BAHIA E RIO GRANDE DO NORTE
Finalidade: Verificar os efeitos das inundações ocorridas em municípios dos Estados do Maranhão, Piauí,
Ceará, Bahia e Rio Grande do Norte.
(Requerimento nº 592, de 2009, aprovado em 21.05.2009)
Número de membros: 7
MEMBROS
Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
Senadora Rosalba Ciarlini (DEM)
Senador Tasso Jereissati (PSDB)

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

Maioria ( PMDB, PP )
Senador Mão Santa (S/PARTIDO)

(2,3)

Senador Garibaldi Alves Filho (PMDB)

(1)

PTB
Senador João Vicente Claudino
Notas:
1. Em 10.06.2009, o Senador Garibaldi Alves é designado membro titular do Bloco da Maioria na Comissão (OF. GLPMDB nº 010-A/2009).
2. Em 10.06.2009, o Senador Mão Santa é designado membro titular do Bloco da Maioria na Comissão (OF. GLPMDB nº 010-A/2009).
3. O Senador Mão Santa comunicou sua desfiliação do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, conforme ofício s/nº lido na sessão de 23.09.2009.
*. Incluido o Estado do Rio Grande do Norte, conforme comunicação lida e aprovada na sessão deliberativa ordinária de 21 de maio de 2009.
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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
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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
MEMBROS
Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )

Instalação: 20/05/2009

Senador Demóstenes Torres (DEM)
Senador Marco Maciel (DEM)
Senador Papaléo Paes (PSDB)
Senador Marconi Perillo (PSDB)

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

(3)

Senador Renato Casagrande (PSB)
Senadora Serys Slhessarenko (PT)

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

PTB
Senador Romeu Tuma

PDT
Senador Flávio Torres

(1,2)

Notas:
1. A Senadora Patrícia Saboya encontra-se licenciada, nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, conforme o Requerimento nº 878, de 2009,
aprovado no dia 15/07/2009, na Sessão Deliberativa Extraordinária iniciada em 14/07/2009.
2. Em 04.08.2009, o Senador Flávio Torres é designado membro do PDT na Comissão, em substituição à Senadora Patrícia Saboya (Of. nº 62/09-LPDT).
3. Em 15.09.2009, o Senador Tião Viana deixa de compor a Comissão (OF nº 127/2009-GLDBAG).
NOVO CALENDÁRIO DE TRAMITAÇÃO DO
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 156, DE 2009,
QUE REFORMA O CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
PRAZOS1
RELATÓRIOS PARCIAIS: 19.06.2009 a 16.07.2009 (art. 374, IV)
RELATÓRIO DO RELATOR-GERAL: 17.07.2009 a 27.08.2009 (art. 374, V)2
PARECER FINAL: 28.08.2009 a 25.09.2009 (art. 374, VI)2
1
2

Prazos duplicados pela aprovação do Requerimento nº 777, de 2009, em 24.06.2009.
Prazos quadruplicados pela aprovação do Requerimento nº 1.020, de 2009, em 13.08.2009.
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COMPOSIÇÃO
COMISSÕES PERMANENTES E SUAS SUBCOMISSÕES
1) COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS - CAE
Número de membros: 27 titulares e 27 suplentes
PRESIDENTE: Senador Garibaldi Alves Filho (PMDB-RN)
VICE-PRESIDENTE: Senador Delcídio Amaral (PT-MS)
TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B ) (6)
Eduardo Suplicy (PT)

(41)

1. Antonio Carlos Valadares (PSB)

Delcídio Amaral (PT)

(35)

2. Renato Casagrande (PSB)

Aloizio Mercadante (PT)
Tião Viana (PT)

3. João Pedro (PT)

(30)

Marcelo Crivella (PRB)
César Borges (PR)

(34)

5. Roberto Cavalcanti (PRB)

(28)

Inácio Arruda (PC DO B)

(37)

(11,33)

4. Ideli Salvatti (PT)

(29)

(36,72)

6. Expedito Júnior (S/PARTIDO)

(32)

7. João Ribeiro (PR)

(38)

(40)

(4,31,81)

(39)

Maioria ( PMDB, PP )
Francisco Dornelles (PP)

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

1. Romero Jucá (PMDB)

(61,67)
(57,63)

Pedro Simon (PMDB)

(66,69)

4. Leomar Quintanilha (PMDB)

(8,15,55,60)

(54,59)

Renan Calheiros (PMDB)

2. Gilvam Borges (PMDB)

3. Wellington Salgado de Oliveira (PMDB)

(64,70)

(53)

Neuto De Conto (PMDB)

(56,65)

5. Lobão Filho (PMDB)

(9,68,71)

6. Paulo Duque (PMDB)

(2,58)

7. Almeida Lima (PMDB)

(62,78)

(1,58,80)

(62,77)

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

1. Gilberto Goellner (DEM)

(49)

Antonio Carlos Júnior (DEM)
Efraim Morais (DEM)

(18,42)

(48)

Raimundo Colombo (DEM)

(52)

2. Demóstenes Torres (DEM)

(50)

4. Rosalba Ciarlini (DEM)

(42)

(14,16,51)

5. Kátia Abreu (DEM)

Osvaldo Sobrinho (PTB)

(13,47,76,79)

6. José Agripino (DEM)

João Tenório (PSDB)

(23)

(17,46)

3. Heráclito Fortes (DEM)

Adelmir Santana (DEM)
Cícero Lucena (PSDB)

(42)

(45)

7. Alvaro Dias (PSDB)

(5,44)
(22)

8. Sérgio Guerra (PSDB)

(19,26,73)

Arthur Virgílio (PSDB)

(23,74)

9. Flexa Ribeiro (PSDB)

(27)

Tasso Jereissati (PSDB)

(23)

10. Eduardo Azeredo (PSDB)

(25)

PTB
João Vicente Claudino
Gim Argello

(43)

(43)
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PDT
Osmar Dias

(21)

1. Jefferson Praia

(10,20)

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 Jefferson Praia teve a sua indicação como suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PDT (Of. nº 02/09-GLPDT).
21. Em 11.02.2009, o Senador Osmar Dias teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PDT (Of. nº 02/09-GLPDT).
22. Em 12.02.2009, o Senador Alvaro Dias é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 023/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Arthur Virgílio.
23. Em 12.02.2009, os Senadores Cícero Lucena, Sérgio Guerra e Tasso Jereissati tiveram as suas indicações como titulares da Comissão ratificadas pela
Liderança do PSDB (Of. nº 023/09-GLPSDB).
24. Em 12.02.2009, o Senador Papaléo Paes é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 023/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
João Tenório.
25. Em 12.02.2009, o Senador João Tenório é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 023/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Flexa Ribeiro.
26. Em 12.02.2009, o Senador Arthur Virgílio é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 023/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador Eduardo Azeredo.
27. Em 12.02.2009, o Senador Flexa Ribeiro é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 023/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Marconi Perillo.
28. Em 16.02.2009, o Senador Marcelo Crivella é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Renato Casagrande.
29. Em 16.02.2009, o Senador Tião Viana é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Aloízio Mercadante.
30. Em 16.02.2009, o Senador Aloízio Mercadante é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição ao Senador Delcídio Amaral.
31. Em 16.02.2009, o Senador Expedito Júnior é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição à Senadora Patrícia Saboya.
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32. Em 16.02.2009, o Senador Inácio Arruda é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Expedito Júnior.
33. Em 16.02.2009, o Senador João Pedro é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição à Senadora Marina Silva.
34. Em 16.02.2009, a Senadora Ideli Salvatti é designada membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Marcelo Crivella.
35. Em 16.02.2009, o Senador Delcídio Amaral é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Francisco Dornelles.
36. Em 16.02.2009, o Senador Flávio Arns é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Inácio Arruda.
37. Em 16.02.2009, o Senador Renato Casagrande é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição à Senadora Ideli Salvatti.
38. Em 16.02.2009, o Senador César Borges é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição à Senadora Serys Slhessarenko.
39. Em 16.02.2009, o Senador João Ribeiro é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Antonio Carlos Valadares.
40. Em 16.02.2009, o Senador Antonio Carlos Valadares é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
016/09-GLDBAG), em substituição ao Senador Flávio Arns.
41. Em 16.02.2009, o Senador Eduardo Suplicy teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo
(Of. nº 016/09-GLDBAG).
42. Em 17.02.2009, o Senador Antonio Carlos Júnior, como titular, e os Senadores Gilberto Goellner e Rosalba Ciarlini, como suplentes, tiveram as suas
indicações na Comissão ratificadas pela Liderança do DEM (Of. nº 012/09-GLDEM).
43. Em 17.02.2009, os Senadores João Vicente Claudino e Gim Argelo tiveram suas indicações como titulares, e o Senador Sérgio Zambiasi, como
suplente, ratificadas pela Liderança do PTB. O Senador Fernando Collor foi designado como membro suplente (Of. nº 025/09-GLPTB).
44. Em 17.02.2009, o Senador José Agripino é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Romeu Tuma.
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 Demóstenes Torres é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao
Senador Heráclito Fortes.
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 Efraim Morais é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Eliseu Resende.
49. Em 17.02.2009, o Senador Eliseu Resende é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Adelmir Santana.
50. Em 17.02.2009, o Senador Heráclito Fortes é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Demóstenes Torres.
51. 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.
52. 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.
53. Em 04/03/2009, o Senador Valdir Raupp teve a sua indicação como Titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 47/2009 GLPMDB).
54. Em 02.03.2009, o Senador Francisco Pedro Simon é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Neuto De Conto
(OF. GLPMDB nº 022/2009).
55. Em 04/03/2009, o Senador Neuto de Conto teve a sua indicação como Titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 47/2009 GLPMDB).
56. Em 04/03/2009, o Senador Romero Jucá teve a sua indicação como Suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 47/2009 GLPMDB).
57. Em 02.03.2009, o Senador Garibaldi Alves é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valdir Raupp (OF.
GLPMDB nº 022/2009).
58. 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).
59. Em 04/03/2009, o Senador Pedro Simon teve a sua indicação como Titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 47/2009 GLPMDB).
60. Em 02.03.2009, o Senador Neuto De Conto é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (OF.
GLPMDB nº 022/2009).
61. Em 02.03.2009, o Senador Francisco Dornelles é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Romero Jucá (OF.
GLPMDB nº 022/2009).
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62. Em 02.03.20090, vago em virtude do remanejamento de vagas indicado pela Liderança do PMDB (OF. GLPMDB nº 022/2009).
63. Em 04/03/2009, o Senador Garibaldi Alves Filho teve a sua indicação como Titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 47/2009 GLPMDB).
64. Em 02.03.2009, o Senador Lobão Filho é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Pedro Simon (OF. GLPMDB
nº 022/2009).
65. Em 02.03.2009, o Senador Romero Jucá é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valter Pereira (OF.
GLPMDB nº 022/2009).
66. Em 04/03/2009, o Senador Gilvam Borges teve a sua indicação como Suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 47/2009 GLPMDB).
67. Em 04/03/2009, o Senador Francisco Dornelles teve a sua indicação como Titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 47/2009 GLPMDB).
68. Em 02.03.2009, o Senador Gerson Camata é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Lobão Filho (OF.
GLPMDB nº 022/2009).
69. Em 02.03.2009, o Senador Gilvam Borges é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição à Senadora Roseana Sarney (OF.
GLPMDB nº 022/2009).
70. Em 04/03/2009, o Senador Gerson Camata é designado Titular do PMDB na Comissão (Of. 47/2009 - GLPMDB).
71. Em 04/03/2009, o Senador Lobão Filho é designado Suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gerson Camata (Of. 47/2009 GLPMDB).
72. Em 05/03/2009, o Senador Roberto Cavalcanti é designado Suplente do PTB na Comissão, em substituição ao Senador Flávio Arns (Of. 42/2009 GLDBAG).
73. Em 10/03/2009, o Senador Sérgio Guerra é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Arthur Virgílio, que passa à
titularidade (Of. 55/09-GLPSDB).
74. Em 10/03/2009, o Senador Arthur Virgílio é designado Titular do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Sérgio Guerra, que passa à
suplência (Of. 55/09-GLPSDB).
75. Em 15/04/2009, o Senador Eduardo Azeredo é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Papaléo Paes (Of.
72/09-GLPSDB).
76. O Senador Jayme Campos licenciou-se nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 130 dias, a partir de 26.08.09 (Requerimento nº
1.041/2009, aprovado na sessão de 25.08.09).
77. Em 03.09.2009, o Senador Almeida Lima é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB Nº 143/2009).
78. Em 03.09.2009, o Senador Renan Calheiros é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB Nº 143/2009).
79. O Senador Osvaldo Sobrinho é designado membro titular na Comissão, em vaga anteriormente ocupada pelo Senador Jayme Campos, conforme
expediente da Liderança do PTB, com o "de acordo" da Liderança do DEM, lido na sessão de 14.09.2009.
80. O Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 17 de setembro de
2009.
81. O Senador Expedito Júnior desfiliou-se do Partido da República, conforme ofício lido na sessão de 23.09.2009 (Of. nº 221/2009-GSEJUN).

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

1. Delcídio Amaral (PT)
2. VAGO

(6)

Expedito Júnior (S/PARTIDO)

(9)

3. João Vicente Claudino (PTB)

(11)

Maioria ( PMDB, PP )
Valdir Raupp (PMDB)

1. Mão Santa (S/PARTIDO)

(10)

VAGO

2. Renato Casagrande (PSB)

(2)

(4)

Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
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.
10. O Senador Mão Santa comunicou sua desfiliação do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, conforme ofício s/nº lido na sessão de
23.09.2009.
11. O Senador Expedito Júnior desfiliou-se do Partido da República, conforme ofício lido na sessão de 23.09.2009 (Of. nº 221/2009-GSEJUN).

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 (S/PARTIDO)
Augusto Botelho (PT)
Paulo Paim (PT)

(3,17,28,71)

(26)

1. Fátima Cleide (PT)

(27)

2. César Borges (PR)

(31)

3. Eduardo Suplicy (PT)

(34)

Marcelo Crivella (PRB)

(33)

4. Inácio Arruda (PC DO B)

(29)

Expedito Júnior (S/PARTIDO)

5. Ideli Salvatti (PT)

(32,75)

Roberto Cavalcanti (PRB)

(35,59,62)

6. VAGO

Renato Casagrande (PSB)

(35,58,65)

7. José Nery (PSOL)

(1,2,13)

(30,36)

(35)
(35,63,64)

Maioria ( PMDB, PP )
Geraldo Mesquita Júnior (PMDB)
Gilvam Borges (PMDB)
Paulo Duque (PMDB)

(55,68,72)

(9,49)

(6,51)

Garibaldi Alves Filho (PMDB)
Mão Santa (S/PARTIDO)

(54)

1. Lobão Filho (PMDB)

(57)

2. Romero Jucá (PMDB)

(48)

3. Valdir Raupp (PMDB)

(50)

4. Leomar Quintanilha (PMDB)

(56,74)

5. Wellington Salgado de Oliveira (PMDB)

(52,76)

(53)

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

(44)

1. Heráclito Fortes (DEM)

Rosalba Ciarlini (DEM)

(37)

2. Osvaldo Sobrinho (PTB)

Efraim Morais (DEM)

(12,15,43)

Raimundo Colombo (DEM)
Lúcia Vânia (PSDB)

(23,40)

Eduardo Azeredo (PSDB)
Papaléo Paes (PSDB)

(39)

(21,67)

(22)

(7,11,60)

(45,70,73)

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

(10,38)

(4,42)

5. Marisa Serrano (PSDB)

PTB
Mozarildo Cavalcanti

(46)

(24,66)

(25)
(20,41)

(8)

1. Gim Argello

(14,16,61)

PDT
João Durval

(18,47)

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. Vago em virtude de a Senadora Patrícia Saboya ter sido indicada na Comissão pelo PDT, em 11.02.2009, como membro titular.
18. 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.
19. Em 11.02.2009, o Senador João Durval é designado membro suplente do PDT na Comissão (Of. nº 03/2009-GLPDT), em substituição ao Senador
Cristovam Buarque.
20. Em 12.02.2009, a Senadora Lúcia Vânia é designada membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 022/09-GLPSDB), em substituição à Senadora
Marisa Serrano.
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 Papaléo Paes teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PSDB (Of. nº 022/09-GLPSDB).
23. Em 12.02.2009, o Senador Alvaro Dias é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 022/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Eduardo Azeredo.
24. Em 12.02.2009, o Senador Eduardo Azeredo é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 022/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador Cícero Lucena.
25. Em 12.02.2009, o Senador João Tenório é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 022/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Sérgio Guerra.
26. Em 16.02.2009, 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.
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 Flávio Arns é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG.
29. 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.
30. 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.
31. 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.
32. Em 16.02.2009, o Senador Expedito Júnior é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Marcelo Crivella.
33. Em 16.02.2009, o Senador Eduardo Suplicy é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição ao Senador Expedito Júnior.
34. Em 16.02.2009, o Senador 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.
35. Vago em virtude do remanejamento de vagas indicado pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/2009 - GLDBAG).
36. Em 16.02.2009, o Senador Inácio Arruda é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG).
37. Em 17.02.2009, a Senadora Rosalba Ciarlini é designada membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Jayme Campos.
38. Em 17.02.2009, a Senadora Maria do Carmo Alves é designada membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao
Senador Raimundo Colombo.
39. Em 17.02.2009, o Senador Raimundo Colombo é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição à
Senadora Rosalba Ciarlini.
40. Em 17.02.2009, a Senadora Lúcia Vânia é designada membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 41/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Alvaro Dias.
41. 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.
42. 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.
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43. 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.
44. 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.
45. 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.
46. Em 17.02.2009, o Senador Heráclito Fortes é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Adelmir Santana.
47. Em 19.02.2009, o Senador João Durval é designado Titular do PDT na Comissão, em substituição à Senadora Patrícia Saboya (Of. 14/09 - GLPDT).
48. Em 02.03.2009, o Senador Romero Jucá é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valter Pereira (OF.
GLPMDB nº 34/2009).
49. Em 02.03.2009, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão(OF. GLPMDB nº 34/2009).
50. 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).
51. Em 02.03.2009, o Senador Paulo Duque é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 34/2009).
52. Em 02.03.2009, o Senador 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 Garibaldi Alves é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valdir Raupp (OF.
GLPMDB nº 34/2009).
55. 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).
56. 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).
57. 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).
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 Tião Viana é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 029/2009-GLDBAG).
60. Em 04.03.2009, o Senador Mozarildo Cavalcanti teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PTB (Of. nº
068/2009-GLPTB).
61. Em 05/03/2009, o Senador Gim Argello é designado Suplente do PTB na Comissão (Of. 85/2009 - GLPTB).
62. Em 05/03/2009, o Senador Roberto Cavalcanti é designado Titular do PTB na Comissão, em substituição ao Senador Tião Viana (Of. 40/2009 GLDBAG).
63. Em 10.03.2009, o Senador José Nery é designado membro suplente em vaga cedida ao PSOL pelo Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of.
GSNJ nº 135/2009).
64. Em 10.03.2009, o Bloco de Apoio ao Governo cede a vaga de suplente ao Partido Socialismo e Liberdade - PSOL (Of. nº 047/2009-GLDBAG).
65. Em 04.03.2009, o Senador Renato Casagrande é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição à Senadora
Marina Silva (Of. nº 051/2009-GLDBAG).
66. Em 24.03.2009, a Senadora Marisa Serrano é designada membro suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Eduardo Azeredo (Of.
nº 062/09-GLPSDB).
67. Em 24.03.2009, o Senador Eduardo Azeredo é designado membro titular do PSDB na Comissão, em substituição à Senadora Marisa Serrano (Of. nº
062/09-GLPSDB).
68. Em 25.03.2009, vago em virtude da solicitação contida no OF. GLPMDB nº 083/2009.
69. Em 21.05.2009, o Senador Cristovam Buarque é designado membro suplente do PDT na Comissão (Of. 48/09 - LPDT).
70. O Senador Jayme Campos licenciou-se nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 130 dias, a partir de 26.08.09 (Requerimento nº
1.041/2009, aprovado na sessão de 25.08.09).
71. O Senador Flávio Arns desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme ofício lido na sessão de 10.09.2009 (OF/GSFA/0801/2009).
72. Em 14.09.2009, o Senador Geraldo Mesquita é designado membro titular do PMDB na Comissão. (OF. GLPMDB nº 155/2009).
73. O Senador Osvaldo Sobrinho é designado membro suplente na Comissão, em vaga anteriormente ocupada pelo Senador Jayme Campos, conforme
expediente da Liderança do PTB, com o "de acordo" da Liderança do DEM, lido na sessão de 14.09.2009.
74. O Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 17 de setembro de
2009.
75. O Senador Expedito Júnior desfiliou-se do Partido da República, conforme ofício lido na sessão de 23.09.2009 (Of. nº 221/2009-GSEJUN).
76. O Senador Mão Santa comunicou sua desfiliação do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, conforme ofício s/nº lido na sessão de
23.09.2009.
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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 (S/PARTIDO-PR)
VICE-PRESIDENTE: Senador Eduardo Azeredo (PSDB-MG)
TITULARES
SUPLENTES
Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
Efraim Morais (DEM)
Eduardo Azeredo (PSDB)

(6)

1. Rosalba Ciarlini (DEM)

(3,11)

2. Marisa Serrano (PSDB)

(2)

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

1. Paulo Paim (PT)

(9,12)

(1)

(10)

PMDB
Paulo Duque

1. Leomar Quintanilha

(5)

(7,13)

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 Eduardo Azeredo teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Presidência da CAS (OF. nº
20/09-PRES/CAS).
7. Em 6.04.2009, o Senador Leomar Quintanilha é designado membro suplente do PMDB na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS).
8. Em 6.04.2009, o Senador Mozarildo Cavalcanti é designado membro titular do PTB na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS).
9. Em 6.04.2009, o Senador Flávio Arns 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 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.
11. Em 15/04/2009, a Senadora Rosalba Ciarlini é designada Suplente do DEM na Subcomissão, em substituição ao Senador Jayme Campos (OF. nº
15/09 - PRES/CAS).
12. O Senador Flávio Arns desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme ofício lido na sessão de 10.09.2009 (OF/GSFA/0801/2009).
13. O Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 17 de setembro de
2009.

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

(13)

TITULARES
SUPLENTES
Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
Adelmir Santana (DEM)
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 (S/PARTIDO)

1. Paulo Duque

(8,14)

(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.
14. O Senador Mão Santa comunicou sua desfiliação do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, conforme ofício s/nº lido na sessão de
23.09.2009.

Secretário(a): Gisele Ribeiro de Toledo Camargo
Telefone(s): 3311-3515
Fax: 3311-3652
E-mail: scomcas@senado.gov.br
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2.3) SUBCOMISSÃO PERMANENTE EM DEFESA DO EMPREGO E DA PREVIDÊNCIA
SOCIAL
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes
PRESIDENTE: Senador Paulo Paim (PT-RS)
VICE-PRESIDENTE: Senador Mozarildo Cavalcanti (PTB-RR)
TITULARES
SUPLENTES
Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
Adelmir Santana (DEM)

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 (S/PARTIDO)

1. Wellington Salgado de Oliveira

(2)

PTB PDT
Mozarildo Cavalcanti (PTB)

1. Gim Argello (PTB)

Notas:
1. Em 16.04.2009, a Senadora Rosalba Ciarlini é designada membro suplente do DEM, em substituição ao Senador Efraim Morais (OF. nº 17/09 PRES/CAS).
2. O Senador Mão Santa comunicou sua desfiliação do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, conforme ofício s/nº lido na sessão de 23.09.2009.

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

(32,70,81,83,84)

1. Renato Casagrande (PSB)

Aloizio Mercadante (PT)

(10,30)

2. Augusto Botelho (PT)

Eduardo Suplicy (PT)

Antonio Carlos Valadares (PSB)
Ideli Salvatti (PT)

(1,15,17,35)

3. Marcelo Crivella (PRB)

(32)

(38)

4. Inácio Arruda (PC DO B)

(39)

(32)

Expedito Júnior (S/PARTIDO)

(17,36)

(34,47,87)

(16,17,33,73)

5. César Borges (PR)

(31,47)

6. Marina Silva (PV)

(19,37,77,84)

Maioria ( PMDB, PP )
Pedro Simon (PMDB)

1. Romero Jucá (PMDB)

(54,66)

Almeida Lima (PMDB)

(62,67)

2. Leomar Quintanilha (PMDB)

(56,66)

(60,68,86)

Gilvam Borges (PMDB)

(57,66)

3. Geraldo Mesquita Júnior (PMDB)

Francisco Dornelles (PP)

(59,66)

4. Lobão Filho (PMDB)

Valter Pereira (PMDB)

5. Valdir Raupp (PMDB)

(3,66)

Wellington Salgado de Oliveira (PMDB)

(9,18,58,69)

(61,63,78)

(5,65,76)
(46,55,64)

6. Neuto De Conto (PMDB)

(2,66)

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

1. Efraim Morais (DEM)

(40)

Demóstenes Torres (DEM)
Osvaldo Sobrinho (PTB)
Marco Maciel (DEM)

(44)

(48,82,85)

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

(42)

(28,72)

Sérgio Guerra (PSDB)

(29,74)
(28)

Tasso Jereissati (PSDB)

2. Adelmir Santana (DEM)

(28)

(51)

(43)

(4,52)

5. Eliseu Resende (DEM)

(8,21,41)

6. Eduardo Azeredo (PSDB)

(24)

7. Marconi Perillo (PSDB)

(25)

8. Arthur Virgílio (PSDB)

(27,71)

9. Flexa Ribeiro (PSDB)

PTB
Romeu Tuma

(50)

3. Raimundo Colombo (DEM)
4. José Agripino (DEM)

(14,20)

(49)

(26,75)

(7)

1. Gim Argello

(45)

PDT
Osmar Dias

(11,13,23)

1. Flávio Torres

(12,22,53,79,80)

Notas:
1. Em 07/08/2007, o Senador Marcelo Crivella é designado quarto suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador
Inácio Arruda (Of 131/2007-GLDBAG).
2. O Senador Neuto De Conto teve a sua indicação como suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 23/2009-GLPMDB).
3. O Senador Valter Pereira teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do Bloco da Maioria (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 19/02/2009, o Senador Osmar Dias teve a sua indicação como Titular na Comissão ratificada pela Liderança do PDT (Of. 15/09-GLPDT).
12. 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.
13. Em 04.06.2008, o Senador Osmar Dias é designado titular do PDT na Comissão (Of. nº 05/08-LPDT).
14. Em 4/7/2008, o Senador Marco Antônio Costa é designado titular em vaga antes ocupada pela Senadora Kátia Abreu, que se licenciou, nos termos do
art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 30.6.2008 a 28.10.2008. (Of. nº 62/08-GLDEM)
15. Em 06.08.2008, o Senador Francisco Dornelles é designado suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador
Marcelo Crivella (Ofício nº 081/2008-GLDBAR).
16. Em 13.08.2008, o Senador Expedito Júnior é designado suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador João
Ribeiro (Ofício nº 083/2008-GLDBAG).
17. Em 13.08.2008, a Liderança do Bloco de Apoio ao Governo solicitou alteração na ordem de seus membros na suplência da Comissão (Ofício nº
083/2008-GLDBAG).
18. Em 26.08.2008, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 354/2008).
19. Em 28.10.2008, o Senador Marcelo Crivella é designado suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador José Nery
(Ofício nº 096/2008-GLDBAG).
20. Em 29.10.2008, a Senadora Kátia Abreu é designada membro titular do Partido Democratas na Comissão, em substituição ao Senador Marco Antônio
Costa (Of. nº 103/2008-GLDEM).
21. Vago em virtude do fim do exercício do Senador Virgínio de Carvalho, devido ao retorno da Titular.
22. Em 11.02.2009, o Senador 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 Eduardo Azeredo é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 024/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador Flexa Ribeiro.
25. Em 12.02.2009, o Senador Marconi Perillo é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 024/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador João Tenório.
26. Em 12.02.2009, o Senador Sérgio Guerra é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 024/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Mário Couto.
27. Em 12.02.2009, o Senador Mário Couto é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 024/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Marconi Perillo.
28. Em 12.02.2009, 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).
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 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.
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 Magno Malta.
32. Em 16.02.2009, os Senadores Eduardo Suplicy, Serys Slhessarenko e Ideli Salvatti tiveram as suas indicações como titulares da Comissão ratificadas
pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/09-GLDBAG).
33. Em 16.02.2009, 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.
34. 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.
35. 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.
36. Em 16.02.2009, o Senador Renato Casagrande é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição ao Senador Inácio Arruda.
37. Em 16.02.2009, o Senador Paulo Paim é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Marcelo Crivella.
38. Em 16.02.2009, 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.
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39. 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.
40. 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.
41. Em 17.02.2009, o Senador Eliseu Resende é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM).
42. Em 17.02.2009, o Senador Antonio Carlos Júnior teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do DEM (Of. nº
012/09-GLDEM).
43. Em 17.02.2009, o Senador 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 Demóstenes Torres é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao
Senador Marco Maciel.
45. 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.
46. Vago, em virtude de o Senador José Maranhão ter tomado posse no cargo de Governador de Estado, renunciando ao mandato de Senador.
47. 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.
48. 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.
49. 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.
50. Em 17.02.2009, o Senador Adelmir Santana é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao
Senador Jayme Campos.
51. 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.
52. 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.
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 Wellington Salgado de Oliveira é designado membro suplente do PMDB na Comissão (Of. 23/2009-GLPMDB).
56. 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).
57. 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).
58. 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).
59. 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).
60. 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).
61. 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).
62. Em 02/03/2009, o Senador Leomar Quintanilha é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição à Senadora Roseana Sarney
(Of. 23/2009-GLPMDB).
63. Em 04.03.2009, o Senador Renan Calheiros é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Geraldo Mesquita
Júnior (Of. nº 48/2009-GLPMDB).
64. Em 04.03.2009, o Senador Valdir Raupp é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Wellington Salgado (Of.
nº 48/2009-GLPMDB).
65. 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).
66. 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).
67. 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).
68. Em 04.03.2009, o Senador Leomar Quintanilha é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Renan Calheiros
(Of. nº 48/2009-GLPMDB).
69. Em 04.03.2009, o Senador Wellington Salgado é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Romero Jucá (Of. nº
48/2009-GLPMDB).
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70. 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).
71. 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).
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 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).
74. 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).
75. Em 10/03/2009, o Senador Flexa Ribeiro é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Sérgio Guerra, que passa à
titularidade (Of. 51/09-GLPSDB).
76. Em 04.03.2009, o Senador Lobão Filho é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Geraldo Mesquita Júnior
(Of. nº 68/2009-GLPMDB).
77. Em 16.03.2009, a Senadora Serys Slhessarenko é designada membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao
Senador Paulo Paim (Of. nº 056/2009-GLDBAG).
78. Em 19/03/2009, o Senador Geraldo Mesquita Júnior é designado Suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Renan Calheiros (Of.
GLPMDB 075/2009).
79. A Senadora Patrícia Saboya encontra-se licenciada, nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, conforme o Requerimento nº 878, de 2009,
aprovado no dia 15/07/2009, na Sessão Deliberativa Extraordinária iniciada em 14/07/2009.
80. Em 04.08.2009, o Senador Flávio Torres é designado membro suplente do PDT na Comissão, em substituição à Senadora Patrícia Saboya (Of. nº
60/09-LPDT).
81. A Senadora Marina Silva desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme comunicação lida na sessão de 19.08.2009.
82. O Senador Jayme Campos licenciou-se nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 130 dias, a partir de 26.08.09 (Requerimento nº
1.041/2009, aprovado na sessão de 25.08.09).
83. A Senadora Marina Silva filiou-se do Partido Verde, conforme comunicação lida na sessão de 01.09.2009.
84. Em 09.09.2009, a Senadora Serys Slhessarenko é designada membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição à Senadora
Marina Silva, que passa a ocupar vaga de membro suplente (Of. nº 128/2009-GLDBAG).
85. O Senador Osvaldo Sobrinho é designado membro titular na Comissão, em vaga anteriormente ocupada pelo Senador Jayme Campos, conforme
expediente da Liderança do PTB, com o "de acordo" da Liderança do DEM, lido na sessão de 14.09.2009.
86. O Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 17 de setembro de
2009.
87. O Senador Expedito Júnior desfiliou-se do Partido da República, conforme ofício lido na sessão de 23.09.2009 (Of. nº 221/2009-GSEJUN).

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 (S/PARTIDO-PR)
VICE-PRESIDENTE: Senadora Marisa Serrano (PSDB-MS)

(73,79)

TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B ) (3)
Flávio Arns (S/PARTIDO)
Augusto Botelho (PT)
Fátima Cleide (PT)
Paulo Paim (PT)

(1,32)

2. Ideli Salvatti (PT)

(35)

(38)

3. Eduardo Suplicy (PT)

(35)

4. José Nery (PSOL)

(35,41,66)

Inácio Arruda (PC DO B)
VAGO

1. João Pedro (PT)

(35,81)

(37)

5. Roberto Cavalcanti (PRB)

(30)

(36,76,78,80)

Expedito Júnior (S/PARTIDO)

(12,33)

(31,85)

6. João Ribeiro (PR)

(34,71)

7. Marina Silva (PV)

(34,80)

(34,67)

Maioria ( PMDB, PP )
Valter Pereira (PMDB)

(58)

1. Romero Jucá (PMDB)

Mauro Fecury (PMDB)

(8,16,57,70,72)

2. Leomar Quintanilha (PMDB)

Gilvam Borges (PMDB)

(60)

3. Pedro Simon (PMDB)

(61)

Wellington Salgado de Oliveira (PMDB)

(63)

4. Neuto De Conto (PMDB)

(56)

Gerson Camata (PMDB)

(54)

5. Valdir Raupp (PMDB)

Francisco Dornelles (PP)

(5,9,53)

6. Garibaldi Alves Filho (PMDB)

VAGO

(59)

7. Lobão Filho (PMDB)

(62,65)

(60,83)

(60)

(15,17,64)

(55)

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

(4,39)

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

(45)

(11,51)

Rosalba Ciarlini (DEM)

(6,19,44)

3. Osvaldo Sobrinho (PTB)

Heráclito Fortes (DEM)

(50)

4. Efraim Morais (DEM)

José Agripino (DEM)

(13,46)

Adelmir Santana (DEM)
Alvaro Dias (PSDB)

(52)

Cícero Lucena (PSDB)

(22)

Eduardo Azeredo (PSDB)
Marisa Serrano (PSDB)

(28,69,74,75)

(24)

(42,77,82)

(49)

5. Eliseu Resende (DEM)

(14,18,47)

6. Maria do Carmo Alves (DEM)
7. Flexa Ribeiro (PSDB)

(23)

(48)

(25,68,75,84)

8. Marconi Perillo (PSDB)
9. Papaléo Paes (PSDB)

(26)

(27)

10. Sérgio Guerra (PSDB)

(29)

PTB
Sérgio Zambiasi
Romeu Tuma

(7,40)

1. João Vicente Claudino
2. Mozarildo Cavalcanti

(40)

PDT
Cristovam Buarque

(20)

Notas:
Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/sf/atividade/plenario/sf
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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 Alvaro Dias é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 025/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Marconi Perillo.
24. Em 12.02.2009, 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, a Senadora Lúcia Vânia Dias é designada membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 025/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador Cícero Lucena.
26. Em 12.02.2009, o Senador 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, o Senador Eduardo Azeredo é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 025/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador Papaléo Paes.
29. 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.
30. Em 16.02.2009, o Senador Inácio Arruda é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição à Senadora Ideli Salvatti.
31. Em 16.02.2009, 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.
32. 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.
33. Em 16.02.2009, o Senador Eduardo Suplicy é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição à Senadora Marina Silva.
34. 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, 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).
36. 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.
37. 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.
38. 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.
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39. Em 17.02.2009, o Senador Raimundo Colombo é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM).
40. 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).
41. Em 17.02.2009, o Bloco de Apoio ao Governo pede seja desconsiderada a indicação do Senador Paulo Paim como membro titular na Comissão (Of.
nº 22/09-GLDBAG).
42. Em 17.02.2009, o Senador 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 Maria do Carmo Alves é designada membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao
Senador Romeu Tuma.
44. Em 17.02.2009, a Senadora Rosalba Ciarlini é designada membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM).
45. Em 17.02.2009, o Senador Marco Maciel é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Heráclito Fortes.
46. Em 17.02.2009, o Senador José Agripino é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Raimundo Colombo.
47. Em 17.02.2009, o Senador Eliseu Resende é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição à Senadora
Kátia Abreu.
48. Em 17.02.2009, o Senador Gilberto Goellner é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao
Senador Adelmir Santana.
49. 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.
50. 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.
51. Em 17.02.2009, a Senadora Kátia Abreu é designada membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM).
52. 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.
53. Em 02.03.2009, o Senador Francisco Dornelles é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Lobão Filho (OF.
GLPMDB nº 28/2009).
54. Em 02.03.2009, o Senador Gerson Camata é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Paulo Duque (OF.
GLPMDB nº 28/2009).
55. 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).
56. 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).
57. 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).
58. Em 02.03.2009, o Senador Valter Pereira é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Wellington Salgado (OF.
GLPMDB nº 28/2009).
59. Em 02.03.2009, o Senador Valdir Raupp é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Jarbas Vasconcelos (OF.
GLPMDB nº 28/2009).
60. 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).
61. Em 02/03/2009, o Senador Gilvam Borges é designado Titular do PMDB na Comissão (Of. GLPMDB nº 28/2009).
62. Em 02.03.2009, o Senador Jarbas Vasconcelos é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gerson Camata (OF.
GLPMDB nº 28/2009).
63. 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).
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, 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).
69. 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).
70. Em 25.03.2009, vago em virtude da solicitação contida no OF. GLPMDB nº 083/2009.
71. Em 29.04.2009, o Senador João Ribeiro é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 084/2009-GLDBAG).
72. Em 10.06.2009, o Senador Mauro Fecury é designado membro titular do Bloco da Maioria na Comissão (OF. GLPMDB nº 017-A/2009).
73. Em 16.06.2009, a Senadora Lúcia Vânia deixa de compor a Comissão como membro titular do PSDB (Of. nº 108/09-GLPSDB).
74. Em 16/06/2009, a Senadora Lúcia Vânia deixa de compor a Comissão como Titular do PSDB (Of. nº 108/09-GLPSDB).
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75. Em 06.08.2009, o Senador Eduardo Azeredo é designado membro titular do PSDB na Comissão, deixando de ocupar a suplência (Of. 132/09 GLPSDB).
76. A Senadora Marina Silva desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme comunicação lida na sessão de 19.08.2009.
77. O Senador Jayme Campos licenciou-se nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 130 dias, a partir de 26.08.09 (Requerimento nº
1.041/2009, aprovado na sessão de 25.08.09).
78. A Senadora Marina Silva filiou-se do Partido Verde, conforme comunicação lida na sessão de 01.09.2009.
79. A Senadora Marisa Serrano foi eleita Vice-Presidente da Comissão, conforme ofício lido na sessão de 03.09.2009 (Of. nº 155/2009/CE).
80. Em 09.09.2009, a Senadora Marina Silva deixa de compor a Comissão como membro titular do Bloco de Apoio e é designada membro suplente (Of.
nº 129/2009-GLDBAG).
81. O Senador Flávio Arns desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme ofício lido na sessão de 10.09.2009 (OF/GSFA/0801/2009).
82. O Senador Osvaldo Sobrinho é designado membro suplente na Comissão, em vaga anteriormente ocupada pelo Senador Jayme Campos, conforme
expediente da Liderança do PTB, com o "de acordo" da Liderança do DEM, lido na sessão de 14.09.2009.
83. O Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 17 de setembro de
2009.
84. Em 21.09.2009, o Senador Flexa Ribeiro é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 156/09-GLPSDB).
85. O Senador Expedito Júnior desfiliou-se do Partido da República, conforme ofício lido na sessão de 23.09.2009 (Of. nº 221/2009-GSEJUN).

Secretário(a): Júlio Ricardo Borges Linhares
Reuniões: TERÇAS-FEIRAS - 11:00HS - Plenário nº 15 - ALA ALEXANDRE COSTA
Telefone(s): 3311-3498
Fax: 3311-3121
E-mail: julioric@senado.gov.br
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4.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE CINEMA, TEATRO, MÚSICA E COMUNICAÇÃO
SOCIAL
Número de membros: 12 titulares e 12 suplentes
PRESIDENTE: VAGO
VICE-PRESIDENTE: VAGO
TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B ) (2)
VAGO

1. VAGO

(7)

Flávio Arns (S/PARTIDO)

(7)

2. Ideli Salvatti (PT)

(8)

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 ( PSDB, DEM )
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.
8. O Senador Flávio Arns desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme ofício lido na sessão de 10.09.2009 (OF/GSFA/0801/2009).

Secretário(a): Júlio Ricardo Borges Linhares
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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 (PV)
João Pedro (PT)

(26)

(7,26,43,45)

(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)

(40,47)

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

(40)

1. Romero Jucá (PMDB)

(40)

2. Valdir Raupp (PMDB)

(5,11,38)

3. Almeida Lima (PMDB)

(39)

(40)

4. Geraldo Mesquita Júnior (PMDB)

(40)

(40)

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

(27)

1. Adelmir Santana (DEM)

(30)

2. Raimundo Colombo (DEM)

(33)

Heráclito Fortes (DEM)

(31)

3. Maria do Carmo Alves (DEM)

Eliseu Resende (DEM)

(34)

4. Osvaldo Sobrinho (PTB)

Arthur Virgílio (PSDB)

(10,19)

5. Alvaro Dias (PSDB)

Cícero Lucena (PSDB)

(15)

6. Flexa Ribeiro (PSDB)

Marisa Serrano (PSDB)

(16)

(1,35)
(3,32)

(9,28,44,46)

(4,18)

7. Mário Couto (PSDB)

(14)
(17)

PTB
Gim Argello

(6,29)

1. Sérgio Zambiasi

(29)

PDT
Jefferson Praia

(8,12,36,42)

1. Cristovam Buarque

(13,37,41)

Notas:
1. O Senador César Borges deixou o Partido Democratas (DEM) e se filiou ao Partido da República (PR), conforme comunicado de 1º/10/2007.
2. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
3. O Senador Edison Lobão encontra-se afastado do exercício do mandato desde 21/01/2008, para exercer o cargo de Ministro de Minas e Energia.
4. Em 15/04/2008, o Senador Papaléo Paes é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição à Senadora Lúcia Vânia (Of. 50/2008 GLPSDB).
5. Em 17/04/2008, o Senador Geovani Borges é designado Suplente em vaga antes ocupada pelo Senador Gilvam Borges, que se encontra licenciado, nos
termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 17.04.2008 a 24.08.2008 (Of. 121/08-GLPMDB).
6. Em 22/04/2008, o Senador Gim Argello é designado Titular do PTB na Comissão (Of. 71/2008-GLPTB).
7. Em 03/06/2008, a Senadora Marina Silva é designada Titular do Bloco de Apoio ao Governo, na Comissão (Of. 58/2008 - GLDBAG).
8. Em 04.06.2008, o Senador Jefferson Praia é designado titular do PDT na Comissão (Of. nº 06/08-LPDT).
9. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se, nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 26.6.2008 a 24.10.2008.
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10. Em 05.08.2008, o Senador Cícero Lucena é designado titular do PSDB (Bloco Parlamentar da Minoria) na Comissão, em substituição ao Senador
Mário Couto (Ofício nº 102/08 - GLPSDB).
11. Em 26.08.2008, o Senador Gilvam Borges é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 361/2008).
12. Em 11.02.2009, o Senador Jefferson Praia teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PDT (Of. nº 06/09-GLPDT).
13. Em 11.02.2009, o Senador Cristovam Buarque é designado membro suplente do PDT na Comissão (Of. nº 06/2009-GLPDT).
14. Em 12.02.2009, o Senador Flexa Ribeiro teve a sua indicação como suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PSDB (Of. nº
026/09-GLPSDB).
15. Em 12.02.2009, o Senador Cícero Lucena é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 026/09-GLPSDB), em substituição à Senadora
Marisa Serrano.
16. Em 12.02.2009, a Senadora Marisa Serrano é designada membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 026/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Marconi Perillo.
17. Em 12.02.2009, o Senador Mário Couto é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 026/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Arthur Virgílio.
18. Em 12.02.2009, o Senador Alvaro Dias é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 026/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Papaléo Paes.
19. Em 12.02.2009, o Senador Arthur Virgílio é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 026/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Cícero Lucena.
20. Em 16.02.2009, o Senador João Pedro é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição à Senadora Fátima Cleide.
21. Em 16.02.2009, o Senador Delcídio Amaral é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição ao Senador Inácio Arruda.
22. Em 16.02.2009, a Senadora Fátima Cleide é designada membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Flávio Arns.
23. Em 16.02.2009, o Senador João Ribeiro é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador César Borges.
24. Em 16.02.2009, o Senador César Borges é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Augusto Botelho.
25. Em 16.02.2009, o Senador Inácio Arruda é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição à Senadora Serys Slhessarenko.
26. Em 16.02.2009, os Senadores Renato Casagrande e Marina Silva tiveram as suas indicações como titulares da Comissão ratificadas pela Liderança do
Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/09-GLDBAG).
27. Em 17.02.2009, o Senador Gilberto Goellner é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Eliseu Resende.
28. Em 17.02.2009, o Senador Jayme Campos é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Raimundo Colombo.
29. Em 17.02.2009, o Senador Gim Argello foi confirmado, como titular, e o Senador Sérgio Zambiasi foi designado suplente, na Comissão, pela
Liderança do PTB (Of. nº 030/09-GLPTB).
30. Em 17.02.2009, o Senador Adelmir Santana teve a sua indicação como suplente da Comissão ratificada pela Liderança do DEM (Of. nº
012/09-GLDEM).
31. Em 17.02.2009, o Senador Heráclito Fortes é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Gilberto Goellner.
32. Em 17.02.2009, a Senadora Maria do Carmo Alves é designada membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM).
33. Em 17.02.2009, a Senadora Kátia Abreu é designada membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Heráclito Fortes.
34. Em 17.02.2009, o Senador Eliseu Resende é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
José Agripino.
35. Em 17.02.2009, o Senador Raimundo Colombo é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM).
36. Em 19.02.2009, o Senador Cristovam Buarque é designado Titular do PDT na Comissão, em substituição ao Senador Jefferson Praia (Of.
17/09-GLPDT).
37. Em 19.02.2009, o Senador Jefferson Praia é designado Suplente do PDT na Comissão, em substituição ao Senador Cristovam Buarque (Of.
17/09-GLPDT).
38. Em 02.03.2009, o Senador Valdir Raupp é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (OF.
GLPMDB nº 28/2009).
39. Em 02.03.2009, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valdir Raupp (OF.
GLPMDB nº 28/2009).
40. Em 02.03.2009, os Senadores Leomar Quintanilha, Wellington Salgado e Valter Pereira, como titulares, e os Senadores Romero Jucá, Almeida Lima e
Geraldo Mesquita, como suplentes da Comissão, tiveram suas indicações ratificadas pela Liderança do PMDB (OF. GLPMDB nº 30/2009).
41. Em 04.03.2009, o Senador Cristovam Buarque é designado membro suplente do PDT na Comissão, em substituição ao Senador Jefferson Praia (Of.
30/09-LPDT).
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42. Em 04.03.2009, o Senador Jefferson Praia é designado membro titular do PDT na Comissão, em substituição ao Senador Cristovam Buarque (Of.
30/09-LPDT).
43. A Senadora Marina Silva desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme comunicação lida na sessão de 19.08.2009.
44. O Senador Jayme Campos licenciou-se nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 130 dias, a partir de 26.08.09 (Requerimento nº
1.041/2009, aprovado na sessão de 25.08.09).
45. A Senadora Marina Silva filiou-se do Partido Verde, conforme comunicação lida na sessão de 01.09.2009.
46. O Senador Osvaldo Sobrinho é designado membro suplente na Comissão, em vaga anteriormente ocupada pelo Senador Jayme Campos, conforme
expediente da Liderança do PTB, com o "de acordo" da Liderança do DEM, lido na sessão de 14.09.2009.
47. O Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 17 de setembro de
2009.

Secretário(a): José Francisco B. de Carvalho
Reuniões: TERÇAS-FEIRAS - 11:30HS - Plenário nº 6 - ALA NILO COELHO
Telefone(s): 3311-3935
Fax: 3311-1060
E-mail: jcarvalho@senado.gov.br.

5.1) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA SOBRE O GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS
SÓLIDOS
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes
PRESIDENTE: VAGO
VICE-PRESIDENTE: VAGO
TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B ) (2)
César Borges (PR)

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 ( PSDB, DEM )
VAGO

1. Adelmir Santana (DEM)

(1)

Cícero Lucena (PSDB)

(5,7)

2. Flexa Ribeiro (PSDB)

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

Secretário(a): José Francisco B. de Carvalho
Telefone(s): 3311-3935
Fax: 3311-1060
E-mail: jcarvalho@senado.gov.br.
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5.2) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA PARA ACOMPANHAR A CRISE AMBIENTAL NA
AMAZÔNIA
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes
PRESIDENTE: VAGO
VICE-PRESIDENTE: VAGO
RELATOR: VAGO
TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B )
Renato Casagrande (PSB)

1. VAGO

(5)

VAGO

2. VAGO

(5)

(1)

Maioria ( PMDB, PP )
Leomar Quintanilha (PMDB)

1. VAGO

(6)

(2,4)

Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
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.
6. O Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 17 de setembro de
2009.

Secretário(a): José Francisco B. de Carvalho
Telefone(s): 3311-3935
Fax: 3311-1060
E-mail: jcarvalho@senado.gov.br.
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5.3) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DA ÁGUA
Finalidade: Encaminhamento de soluções legislativas sobre os problemas ainda existentes da gestão e
distribuição dos recursos hídricos no Brasil.
Número de membros: 7 titulares e 7 suplentes

TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B )
Marina Silva (PV)

1. Fátima Cleide (PT)

(1,2)

João Pedro (PT)

2. Renato Casagrande (PSB)

Maioria ( PMDB, PP )
Leomar Quintanilha (PMDB)

1. Valdir Raupp (PMDB)

(3)

Valter Pereira (PMDB)

2. Wellington Salgado de Oliveira (PMDB)

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

1. Flexa Ribeiro (PSDB)

Gilberto Goellner (DEM)

2. Adelmir Santana (DEM)

PTB
Gim Argello

1. Sérgio Zambiasi

Notas:
1. A Senadora Marina Silva desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme comunicação lida na sessão de 19.08.2009.
2. A Senadora Marina Silva filiou-se do Partido Verde, conforme comunicação lida na sessão de 01.09.2009.
3. O Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 17 de setembro de
2009.
*. Em 19.08.2009, lido o Ofício nº 57/2009-CMA, que informa a criação da Subcomissão, nos termos do RMA nº 38/2009-CMA.

Secretário(a): José Francisco B. de Carvalho
Telefone(s): 3311-3935
Fax: 3311-1060
E-mail: jcarvalho@senado.gov.br.
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5.4) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE ACOMPANHAMENTO DA COPA DO MUNDO DE
2014
Finalidade: Acompanhamento, fiscalização e controle das obras financiadas com dinheiro público para
a Copa de 2014.
Número de membros: 7 titulares e 7 suplentes

TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B )
Renato Casagrande (PSB)

1. João Ribeiro (PR)

João Pedro (PT)

2. César Borges (PR)

Maioria ( PMDB, PP )
Leomar Quintanilha (PMDB)

1. Valdir Raupp (PMDB)

(1)

Wellington Salgado de Oliveira (PMDB)

2. Almeida Lima (PMDB)

Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
Cícero Lucena (PSDB)

1. Flexa Ribeiro (PSDB)

Gilberto Goellner (DEM)

2. Heráclito Fortes (DEM)

PTB
Gim Argello

1. Sérgio Zambiasi

Notas:
1. O Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 17 de setembro de
2009.
*. Em 19.08.2009, lido o Ofício nº 57/2009-CMA, que informa a criação da Subcomissão, nos termos do RMA nº 48/2009-CMA.

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

(24)

(24)

Aloizio Mercadante (PT)
José Nery (PSOL)

1. João Pedro (PT)

(24,53)

(3,23,48,49)

(21)

(19)

2. Serys Slhessarenko (PT)

(20)

3. Marcelo Crivella (PRB)

(11,22,30)

4. Marina Silva (PV)

(22,45,50,52)

5. Magno Malta (PR)

(22,48)

Maioria ( PMDB, PP )
VAGO

1. Wellington Salgado de Oliveira (PMDB)

(37,44)

Gerson Camata (PMDB)
VAGO

2. Romero Jucá (PMDB)

(35)

(36)

3. Valter Pereira (PMDB)

(39,43)

Gilvam Borges (PMDB)
Paulo Duque (PMDB)

José Agripino (DEM)

(2,29)

(42)

4. Mão Santa (S/PARTIDO)

(34)

(10,12,38)

(33)

(41,56)

5. Leomar Quintanilha (PMDB)

(40,55)

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

(25)

Eliseu Resende (DEM)

(4,27)

VAGO

1. Heráclito Fortes (DEM)

(28)

2. Osvaldo Sobrinho (PTB)

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

(8,46)

(32,51,54)

(9,13,26)

Arthur Virgílio (PSDB)

(18)

5. VAGO

Cícero Lucena (PSDB)

(18)

6. Mário Couto (PSDB)

(16)

7. Papaléo Paes (PSDB)

(18)

VAGO

(1,5)

PTB

(31)

(17,47)

(7)

1. Sérgio Zambiasi

PDT
Cristovam Buarque

(15)

1. Jefferson Praia

(14)

Notas:
1. Em virtude do retorno do titular, Senador Alvaro Dias.
2. O Senador César Borges deixou o Partido Democratas (DEM) e se filiou ao Partido da República (PR), conforme comunicado de 1º/10/2007.
3. Senadora Patrícia Saboya comunicou filiação partidária em 02.10.2007 (DSF 3.10.2007).
4. Senador Romeu Tuma comunicou, em 11.10.2007, filiação ao PTB (DSF 15.10.2007)
5. Vaga cedida pelo PSDB ao PR.
6. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
7. Nos termos da decisão do Presidente do Senado, publicada no DSF de 14.02.2008.
8. Em 17.02.2009, o Senador Gilberto Goellner é confirmado como membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
9. Em 01/04/2008, o Senador Virgínio de Carvalho é designado Suplente em vaga antes ocupada pela Senadora Maria do Carmo Alves, que se encontra
licenciada, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 20.03.2008 a 3.02.2009 (Of. 30/08-GLDEM e Req. nº 1.135/2009).
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10. Em 17/04/2008, o Senador Geovani Borges é designado Titular em vaga antes ocupada pelo Senador Gilvam Borges, que se encontra licenciado, nos
termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 17.04.2008 a 24.08.2008 (Of. 111/08-GLPMDB).
11. Em 10/06/2008, a Senadora Marina Silva é designada Suplente do Bloco de Apoio ao Governo, na Comissão (Of. 65/2008-GLDBAG).
12. Em 26.08.2008, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 355/2008).
13. Vago em virtude do fim do exercício do Senador Virgínio de Carvalho, devido ao retorno da Titular.
14. Em 11.02.2009, o Senador Jefferson Praia é designado membro suplente do PDT na Comissão (Of. nº 07/2009-GLPDT).
15. Em 11.02.2009, o Senador Cristovam Buarque teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PDT (Of. nº
07/09-GLPDT).
16. Em 12.02.2009, o Senador Mário Couto é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 027/09-GLPSDB), em substituição à Senadora
Lúcia Vânia.
17. Em 12.02.2009, a Senadora Lúcia Vânia é designada membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 027/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Mário Couto.
18. 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).
19. Em 16.02.2009, o Senador João Pedro é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição à Senadora Serys Slhessarenko.
20. Em 16.02.2009, 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.
21. Em 16.02.2009, o Senador José Nery é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Inácio Arruda.
22. Vago em virtude do remanejamento de vagas indicado pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/2009 - GLDBAG).
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, 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).
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 Eliseu Resende é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Romeu Tuma.
28. Em 17.02.2009, o Senador Heráclito Fortes é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
29. Em 17.02.2009, o Senador José Agripino é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
César Borges.
30. Em 17.02.2009, o Senador Marcelo Crivella é designado membro suplente pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
19/09-GLDBAG).
31. Em 17.02.2009, a Senadora Maria do Carmo Alves é designada membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao
Senador Jayme Campos.
32. Em 17.02.2009, o Senador Jayme Campos é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Heráclito Fortes.
33. Em 02.03.2009, o Senador Wellington Salgado é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Mão Santa (OF.
GLPMDB nº 29/2009).
34. Em 02.03.2009, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Wellington Salgado (OF.
GLPMDB nº 29/2009).
35. Em 02.03.2009, o Senador Gerson Camata é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Geraldo Mesquita (OF.
GLPMDB nº 29/2009).
36. 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).
37. 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).
38. Em 02.03.2009, o Senador Paulo Duque é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (OF.
GLPMDB nº 29/2009).
39. Em 02.03.2009, o Senador Jarbas Vasconcelos é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Paulo Duque (OF.
GLPMDB nº 29/2009).
40. 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).
41. 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).
42. Em 02.03.2009, o Senador Valter Pereira é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição à Senadora Roseana Sarney (OF.
GLPMDB nº 29/2009).
43. Vago, conforme comunicação do Senador Jarbas Vasconcelos, lido na sessão de 3 de março de 2009.
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44. Em 25.03.2009, vago em virtude da solicitação contida no OF. GLPMDB nº 083/2009.
45. Em 31.03.2009, a Senadora Marina Silva é designada membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 072/2009-GLDBAG).
46. Em 14/04/2009, o Senador Gilberto Goellner deixa de compor a Comissão, como membro Titular do DEM (Of. 61/09-GLDEM).
47. Em 16.04.2009, a Senadora Lúcia Vânia deixa de integrar a Comissão em virtude da comunicação contida no Of. nº 74/09-GLPSDB.
48. Em 29.04.2009, o Senador Magno Malta deixa de compor a Comissão como membro titular e é designado suplente do Bloco de Apoio ao Governo na
Comissão (Of. nº 082/2009-GLDBAG).
49. Em 09/07/2009, o Senador Aloizio Mercadante é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. 119/2009 - GLDBAG).
50. A Senadora Marina Silva desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme comunicação lida na sessão de 19.08.2009.
51. O Senador Jayme Campos licenciou-se nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 130 dias, a partir de 26.08.09 (Requerimento nº
1.041/2009, aprovado na sessão de 25.08.09).
52. A Senadora Marina Silva filiou-se do Partido Verde, conforme comunicação lida na sessão de 01.09.2009.
53. O Senador Flávio Arns desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme ofício lido na sessão de 10.09.2009 (OF/GSFA/0801/2009).
54. O Senador Osvaldo Sobrinho é designado membro suplente na Comissão, em vaga anteriormente ocupada pelo Senador Jayme Campos, conforme
expediente da Liderança do PTB, com o "de acordo" da Liderança do DEM, lido na sessão de 14.09.2009.
55. O Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 17 de setembro de
2009.
56. O Senador Mão Santa comunicou sua desfiliação do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, conforme ofício s/nº lido na sessão de
23.09.2009.

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)

(5)

(8)

Maioria ( PMDB, PP )
Leomar Quintanilha (PMDB)
Valter Pereira (PMDB)

1. Gilvam Borges (PMDB)

(15)

(3,10)

2.

(6)

Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
VAGO

1. Adelmir Santana (DEM)

(1,4,11)

Mário Couto (PSDB)

(14)

(7)

2. Papaléo Paes (PSDB)

PDT
Jefferson Praia

(12)

1. Cristovam Buarque

(9)

PTB
Sérgio Zambiasi

(13)

1.

Notas:
1. Vago, em virtude de a Senadora Maria do Carmo Alves encontrar-se licenciada, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de
20.03.2008 a 3.02.2009, e ter sido substituída pelo Senador Virgínio de Carvalho, na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa (Of.
30/2008-GLDEM e Req. nº 1.135/2009).
2. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
3. Vago, em virtude de o Senador Gilvam Borges ter-se licenciado, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 17.04.2008 a
24.08.2008, e ter sido substituído pelo Senador Geovani Borges, na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa (Of. 111/2008-GLPMDB).
4. A Senadora Maria do Carmo Alves retornou ao mandato em 29.01.2009, aguardando indicação.
5. Em 12.06.2009, a Senadora Serys Slhessarenko deixa de compor a Comissão como membro titular do Bloco de Apoio ao Governo (OF. CDH 078-09).
6. Em 12/06/2009, o Senador Valter Pereira é designado Titular do PMDB, na Comissão, em substituição ao Senador Geraldo Mesquita Júnior (Of. CDH
078/09).
7. Em 12/06/2009, o Senador Adelmir Santana é designado Suplente do Bloco Parlamentar da Minoria, na Comissão (Of. CDH 078/09).
8. Em 12.06.2009, a Senadora Fátima Cleide é designada membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador
Flávio Arns (OF. CDH 078-09).
9. Em 12/06/2009, o Senador Cristovam Buarque é designado Suplente do PDT, na Comissão (Of. CDH 078/09).
10. Em 12.06.2009, o Senador Gilvam Borges é designado Suplente do PMDB, na Comissão (Of. CDH 078-09).
11. Em 12.06.2009, o Senador Heráclito Fortes deixa de compor a Comissão como membro titular do Bloco Parlamentar da Minoria (OF. CDH 078-09).
12. Em 12/06/2009, o Senador Jefferson Praia é designado Titular do PDT, na Comissão (Of. CDH 078/09).
13. Em 12/06/2009, o Senador Sérgio Zambiasi é designado Titular do PTB, na Comissão (Of. CDH 078/09).
14. 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).
15. O Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 17 de setembro de
2009.
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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

(5)

Serys Slhessarenko (PT)

1. Fátima Cleide (PT)
2. VAGO

(3,5)

Maioria ( PMDB, PP )
VAGO

(6)

1.

Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
VAGO

(2,4)

Lúcia Vânia (PSDB)

1. VAGO

(1)

2.

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

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

(1)

2. VAGO

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

2. Geraldo Mesquita Júnior (PMDB)

Maioria ( PMDB, PP )
1. VAGO
Notas:
1. O Senador Flávio Arns desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme ofício lido na sessão de 10.09.2009 (OF/GSFA/0801/2009).
*. 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)

1. Flávio Arns (S/PARTIDO)

(47)

Antonio Carlos Valadares (PSB)
João Ribeiro (PR)
João Pedro (PT)

2. Marina Silva (PV)

(46,73)

(44,68,85)

(40,83,84)

3. Renato Casagrande (PSB)

(39,72)

4. Magno Malta (PR)

(38)

Roberto Cavalcanti (PRB)

(41)

5. Augusto Botelho (PT)

(42,54,70,86,87)

(45,75)

(22,43,49,67)

Maioria ( PMDB, PP )
Pedro Simon (PMDB)

1. Almeida Lima (PMDB)

(1)

Francisco Dornelles (PP)

2. Inácio Arruda (PC DO B)

(64)

Geraldo Mesquita Júnior (PMDB)

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

3. Wellington Salgado de Oliveira (PMDB)

(63)

Romero Jucá (PMDB)

(3,71,74)

4. Valdir Raupp (PMDB)

Paulo Duque (PMDB)

(4)

5. Gilvam Borges (PMDB)

Efraim Morais (DEM)

(58)

(2)

(19,24,61)
(10,21,62)

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

(8,51)

(33,66)

Eduardo Azeredo (PSDB)
Flexa Ribeiro (PSDB)

(33)

(37)

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)

(36)

6. Arthur Virgílio (PSDB)

(17,35,69)

7. Tasso Jereissati (PSDB)

(34)

(12)

1. Mozarildo Cavalcanti

(48)

PDT
Flávio Torres

(31,60,81,82)

1. Cristovam Buarque

(20,32,59)

Notas:
1. O Senador Pedro Simon teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 24/2009-GLPMDB).
2. O Senador Wellington Salgado teve a sua indicação como suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 24/2009-GLPMDB).
3. O Senador Jarbas Vasconcelos teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 24/2009-GLPMDB).
4. O Senador Paulo Duque teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 24/2009-GLPMDB).
5. Em 22.08.2007, o Senador Geraldo Mesquita é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valdir Raupp (OF.
GLPMDB nº 362/2007).
6. O Senador Leomar Quintanilha teve a sua indicação como suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 24/2009-GLPMDB).
7. O Senador César Borges deixou o Partido Democratas (DEM) e se filiou ao Partido da República (PR), conforme comunicado de 1º/10/2007 (DSF
2.10.2007).
8. Senador Romeu Tuma comunicou, em 11.10.2007, filiação ao PTB (DSF 15.10.2007)
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9. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
10. Senador Garibaldi Alves Filho foi eleito Presidente do Senado em 12.12.2007 (art. 77, § 1º, RISF).
11. Vaga cedida temporariamente ao PSOL, conforme Ofício nº 10/2008-DEM (DSF 14.02.2008).
12. Nos termos da decisão do Presidente do Senado, publicada no DSF de 14.02.2008.
13. Em 05.09.2007, o Senador Euclydes Mello é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador
Fernando Collor (Of. nº 146/2007-GLDBAG).
14. Senador Euclydes Mello comunica filiação ao PRB, em 1ª/10/2007, Of. nº 041/2007 (DSF 10.10.2007).
15. Em 28.12.2007, vago em virtude do afastamento do Senador Euclydes Mello, devido ao retorno do Senador Fernando Collor ao exercício do mandato.
16. Em 14/02/2008, o Senador Fernando Collor é designado Titular do PTB na Comissão (Of. 15/2008-GLPTB).
17. Em 24/03/2008, o Senador Tasso Jereissati é designado Suplente do PSDB na Comissão (Of. 29/08 - GLPSDB).
18. Em 01/04/2008, o Senador Virgínio de Carvalho é designado Titular em vaga antes ocupada pela Senadora Maria do Carmo Alves, que se encontra
licenciada, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 20.03.2008 a 3.02.2009 (Of. 30/08-GLDEM e Req. nº 1.135/2009).
19. Em 17/04/2008, o Senador Geovani Borges é designado Suplente em vaga antes ocupada pelo Senador Gilvam Borges, que se encontra licenciado,
nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 17.04.2008 a 24.08.2008 (Of. 122/08-GLPMDB).
20. Em 04.06.2008, o Senador Jefferson Praia é designado suplente do PDT na Comissão (Of. nº 09/08-LPDT).
21. Em 05.06.2008, o Senador Valdir Raupp é designado suplente do PMDB e do Bloco da Maioria na Comissão (OF. GLPMDB nº 168/2008).
22. Em 10/06/2008, a Senadora Marina Silva é designada Suplente do Bloco de Apoio ao Governo, na Comissão, em substituição à Senadora Fátima
Cleide (Of. 67/2008 - GLDBAG).
23. Em 4/7/2008, o Senador Marco Antônio Costa é designado suplente em vaga antes ocupada pela Senadora Kátia Abreu, que se licenciou, nos termos
do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 30.6.2008 a 28.10.2008. (Of. nº 62/08-GLDEM)
24. Em 26.08.2008, o Senador Gilvam Borges é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 360/2008).
25. Senador Fernando Collor encontra-se licenciado do exercício do mandato a partir de 10.09.2008, pelo prazo de 123 dias (Requerimento nº 1094, de
2008).
26. Em 07.10.2008, a Senadora Ada Mello é designada membro titular do PTB na Comissão, em substituição ao Senador Fernando Collor (Of. nº
140/2008-GLPTB).
27. Em 29.10.2008, a Senadora Kátia Abreu é designada membro titular do Partido Democratas na Comissão, em substituição ao Senador Marco Antônio
Costa (Of. nº 103/2008-GLDEM).
28. Vago em virtude do retorno do Senador Fernando Collor ao exercício do mandato, em 11.01.2009 (Of. nº 001/2009 - Gab. Sen. Fernando Collor).
29. Vago em virtude do fim do exercício do Senador Virgínio de Carvalho, devido ao retorno da Titular.
30. Em 03/02/2009, o Senador Fernando Collor é designado Titular do PTB na Comissão (Of. 2/2009-GLPTB).
31. Em 11.02.2009, o Senador Cristovam Buarque teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PDT (Of. nº
08/09-GLPDT).
32. Em 11.02.2009, a Senadora Patrícia Saboya é designada membro suplente do PDT na Comissão (Of. nº 08/2009-GLPDT), em substituição ao Senador
Jefferson Praia.
33. Em 12.02.2009, os Senadores Arthur Virgílio e Eduardo Azeredo tiveram as suas indicações como titulares da Comissão ratificadas pela Liderança do
PSDB (Of. nº 028/09-GLPSDB).
34. Em 12.02.2009, o Senador Tasso Jereissati é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 028/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador Sérgio Guerra.
35. Em 12.02.2009, o Senador João Tenório é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 028/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Tasso Jereissati.
36. Em 12.02.2009, o Senador Alvaro Dias é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 028/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Flexa Ribeiro.
37. Em 12.02.2009, o Senador Flexa Ribeiro é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 028/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
João Tenório.
38. Em 16.02.2009, o Senador João Pedro é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Mozarildo Cavalcanti.
39. Em 16.02.2009, o Senador Aloízio Mercadante é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição ao Senador Antonio Carlos Valadares.
40. Em 16.02.2009, a Senadora Marina Silva é designada membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Aloízio Mercadante.
41. Em 16.02.2009, o Senador Magno Malta é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição à Senadora Serys Slhessarenko.
42. Em 16.02.2009, o Senador Tião Viana é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador João Ribeiro.
43. Em 16.02.2009, o Senador Augusto Botelho é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição à Senadora Marina Silva.
44. Em 16.02.2009, o Senador João Ribeiro é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Inácio Arruda.
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45. Em 16.02.2009, o Senador Antonio Carlos Valadares é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
016/09-GLDBAG), em substituição ao Senador Augusto Botelho.
46. Em 16.02.2009, o Senador Renato Casagrande é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição ao Senador Marcelo Crivella.
47. Em 16.02.2009, o Senador Eduardo Suplicy teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo
(Of. nº 016/09-GLDBAG).
48. Em 17.02.2009, o Senador Fernando Collor foi confirmado, como titular, e o Senador Mozarildo Cavalcanti, designado como suplentes, pela
Liderança do PTB (Of. nº 032/09-GLPTB).
49. Em 17.02.2009, o Senador Tião Viana é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 018/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Augusto Botelho.
50. Em 17.02.2009, a Senadora Rosalba Ciarlini é designada membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
César Borge.
51. Em 17.02.2009, o Senador Heráclito Fortes é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Romeu Tuma.
52. Em 17.02.2009, a Senadora Kátia Abreu é designada membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
53. Em 17.02.2009, o Senador Adelmir Santana é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
José Nery.
54. Em 17.02.2009, o Senador Augusto Botelho é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 018/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Tião Viana.
55. Em 17.02.2009, o Senador José Agripino é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição à Senadora
Kátia Abreu.
56. Em 17.02.2009, o Senador Marco Maciel é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
57. Em 17.02.2009, o Senador Demóstenes Torres é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Marco Maciel.
58. Em 17.02.2009, o Senador Efraim Morais é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Heráclito Fortes.
59. Em 19.02.2009, o Senador Cristovam Buarque é designado Suplente do PDT na Comissão, em substituição à Senadora Patrícia Saboya (Of.
19/09-GLPDT).
60. Em 19.02.2009, a Senadora Patrícia Saboya é designada Titular do PDT na Comissão, em substituição ao Senador Cristovam Buarque (Of.
19/09-GLPDT).
61. Em 02/03/2009, o Senador Valdir Raupp é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (Of.
24/2009-GLPMDB).
62. Em 02/03/2009, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valdir Raupp (Of.
24/2009-GLPMDB).
63. Em 02/03/2009, o Senador Geraldo Mesquita Júnior é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Almeida Lima
(Of. 24/2009-GLPMDB).
64. Em 02/03/2009, o Senador Francisco Dornelles é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Mão Santa (Of.
24/2009-GLPMDB).
65. Em 02/03/2009, o Senador Almeida Lima é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Geraldo Mesquita Júnior
(Of. 24/2009-GLPMDB).
66. Em 03.03.2009, o Senador João Tenório é designado membro titular do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Arthur Virgílio (Of. nº
47/09-GLPSDB).
67. Em 03.03.2009, o Senador Augusto Botelho é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador
Tião Viana (Of. nº 026/09-GLDBAG).
68. Em 03.03.2009, o Senador Flávio Arns é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador João
Ribeiro (Of. nº 029/09-GLDBAG).
69. Em 03.03.2009, o Senador Arthur Virgílio é designado membro suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador João Tenório (Of. nº
47/09-GLPSDB).
70. Em 03.03.2009, o Senador Tião Viana é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador Augusto
Botelho (Of. nº 026/09-GLDBAG).
71. Vago, conforme comunicação do Senador Jarbas Vasconcelos, lido na sessão de 3 de março de 2009.
72. Em 03.03.2009, o Senador João Ribeiro é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador Aloizio
Mercadante (Of. nº 029/09-GLDBAG).
73. Em 10.03.2009, o Senador Antonio Carlos Valadares é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao
Senador Renato Casagrande (Of. nº 050/2009-GLDBAG).
74. Em 10.03.2009, o Senador Romero Jucá é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 063/2009).
75. Em 10.03.2009, o Senador Renato Casagrande é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao
Senador Antonio Carlos Valadares (Of. nº 050/2009-GLDBAG).
76. Em 28.04.2009, o PMDB cede vaga de suplente ao PC do B (OF. GLPMDB nº 109/2009).
77. Em 30.04.2009, o Senador Inácio Arruda é designado membro suplente em vaga cedida pelo PMDB na Comissão (Of. IA Nº 093/2009).
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78. Em 02/06/2009, o Senador Romeu Tuma é designado membro suplente em vaga cedida pelo DEM na Comissão (OF. Nº 165/2009/GLPTB).
79. Em 02/06/2009, a Senadora Kátia Abreu deixa de compor a Comissão (Of. 93/09-GLDEM).
80. Em 02/06/2009, a Liderança do Democratas cede, temporariamente, vaga de suplente ao Partido Trabalhista Brasileiro - PTB (OF. Nº
094/09-GLDEM).
81. A Senadora Patrícia Saboya encontra-se licenciada, nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, conforme o Requerimento nº 878, de 2009,
aprovado no dia 15/07/2009, na Sessão Deliberativa Extraordinária iniciada em 14/07/2009.
82. Em 04.08.2009, o Senador Flávio Torres é designado membro titular do PDT na Comissão, em substituição à Senadora Patrícia Saboya (Of. nº
59/09-LPDT).
83. A Senadora Marina Silva desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme comunicação lida na sessão de 19.08.2009.
84. A Senadora Marina Silva filiou-se do Partido Verde, conforme comunicação lida na sessão de 01.09.2009.
85. O Senador Flávio Arns desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme ofício lido na sessão de 10.09.2009 (OF/GSFA/0801/2009).
86. Em 15.09.2009, o Senador Tião Viana deixa de compor a Comissão (Of. 125/09-GLDBAG).
87. Em 16.09.2009, o Senador Roberto Cavalcanti é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (OF. GLDBAG nº 132/2009).

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 (S/PARTIDO)

1. Valdir Raupp (PMDB)

(9)

2. VAGO

(8)

Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
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.
9. O Senador Mão Santa comunicou sua desfiliação do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, conforme ofício s/nº lido na sessão de 23.09.2009.

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 ( PSDB, DEM )
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 ( PSDB, DEM )
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

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

setembro de 2009

ORDEM DO DIA

terça-feira 29

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)

(18,27,56)

Fátima Cleide (PT)

(23,66,68)
(19,27,55)

3. Antonio Carlos Valadares (PSB)

(18)

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

1. Marina Silva (PV)

(18)

4. Expedito Júnior (S/PARTIDO)

(17)

5. Eduardo Suplicy (PT)

(21)

6. João Pedro (PT)

(22)

(25)
(24,71)

(16)

(20)

Maioria ( PMDB, PP )
Francisco Dornelles (PP)

(50,63,64)

1. Neuto De Conto (PMDB)

Gilvam Borges (PMDB)

(49)

2. Lobão Filho (PMDB)

Paulo Duque (PMDB)

3. Pedro Simon (PMDB)

(44)

Mão Santa (S/PARTIDO)
Valdir Raupp (PMDB)

5. VAGO

(54,57)

Wellington Salgado de Oliveira (PMDB)

(8,10,11,45)

4. Valter Pereira (PMDB)

(5,9,53,70)

(46)

(3,6,48)

(26,52)

(43)

(47,64)

6. Almeida Lima (PMDB)

(51,59,63)

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

(34)

(29)

Heráclito Fortes (DEM)

(35)

Osvaldo Sobrinho (PTB)
Kátia Abreu (DEM)

(30,67,69)

(7,37)

Arthur Virgílio (PSDB)

(41,61,65)

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

(31)

4. Rosalba Ciarlini (DEM)

(38)

5. Demóstenes Torres (DEM)
6. Cícero Lucena (PSDB)

(40,60)

7. Mário Couto (PSDB)

Flexa Ribeiro (PSDB)

(15)

8. Alvaro Dias (PSDB)

Marconi Perillo (PSDB)

(42)

(33)

(1,32)

(15)
(13,58,65)

(15,62)

9. Sérgio Guerra (PSDB)

PTB
Fernando Collor

(36)

3. Adelmir Santana (DEM)

João Tenório (PSDB)

(28)

(14)

(4)

1. Gim Argello

(33)

PDT
João Durval

(12)

1. Osmar Dias

(39)

Notas:
1. Senador Romeu Tuma comunicou, em 11.10.2007, filiação ao PTB (DSF 15.10.2007)
2. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
3. Senador Garibaldi Alves Filho foi eleito Presidente do Senado em 12.12.2007 (art. 77, § 1º, RISF).
4. Nos termos da decisão do Presidente do Senado, publicada no DSF de 14.02.2008.
5. Em 23/04/2008, o Senador Geovani Borges é designado Titular do PMDB, na Comissão (Of. 125/08-GLPMDB).
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6. Em 07/05/2008, o Senador Lobão Filho é designado Suplente do PMDB na Comissão (Of. 144/2008 - GLPMDB).
7. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se, nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 26.6.2008 a 24.10.2008.
8. Em 09.07.2008, o Senador Casildo Maldaner é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 221/2008).
9. Em 26.08.2008, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 359/2008).
10. Vago em virtude do retorno do Senador Raimundo Colombo ao exercício do mandato, em 27.10.2008.
11. Em 02/12/2008, o Senador Paulo Duque é designado Suplente do PMDB na Comissão (Of. 532/2008 - GLPMDB).
12. Em 11.02.2009, o Senador João Durval teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PDT (Of. nº 09/09-GLPDT).
13. Em 12.02.2009, o Senador João Tenório é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. 29/2009-GLPSDB), em substituição ao Senador
Eduardo Azeredo.
14. Em 12.02.2009, o Senador Sérgio Guerra é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. 29/2009-GLPSDB), em substituição ao Senador
Tasso Jereissati.
15. Em 12.02.2009, os Senadores Cícero Lucena e Mário Couto, como suplentes, e o Senador Flexa Ribeiro, como titular, tiveram as suas indicações na
Comissão ratificadas pela Liderança do PSDB (Of. nº 029/09-GLPSDB).
16. Em 16.02.2009, o Senador Eduardo Suplicy é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição ao Senador Augusto Botelho.
17. Em 16.02.2009, 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.
18. 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).
19. Em 16.02.2009, o Senador Paulo Paim é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição à Senadora Fátima Cleide.
20. Em 16.02.2009, o Senador João Pedro é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Renato Casagrande.
21. Em 16.02.2009, a Senadora Fátima Cleide é designada membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Inácio Arruda.
22. Em 16.02.2009, o Senador João Ribeiro é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Expedito Júnior.
23. Em 16.02.2009, a Senadora Marina Silva é designada membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Flávio Arns.
24. Em 16.02.2009, o Senador Expedito Júnior é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador João Ribeiro.
25. Em 16.02.2009, o Senador Antonio Carlos Valadares é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
016/09-GLDBAG), em substituição ao Senador Aloízio Mercadante.
26. Vago, em virtude de o Senador José Maranhão ter tomado posse no cargo de Governador de Estado, renunciando ao mandato de Senador.
27. Em 17.02.2009, o Senador 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.
28. Em 17.02.2009, o Senador Antonio Carlos Júnior é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao
Senador Demóstenes Torres.
29. Em 17.02.2009, o Senador Eliseu Resende é confirmado como membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
30. Em 17.02.2009, o Senador Jayme Campos é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Heráclito Fortes.
31. Em 17.02.2009, o Senador Adelmir Santana é confirmado como membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
32. Em 17.02.2009, o Senador Demóstenes Torres é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao
Senador Romeu Tuma.
33. Em 17.02.2009, o Senador Fernando Collor é designado membro titular do PTB na Comissão (Of. nº 33/09-GLPTB), em substituição ao Senador Gim
Argello, que passa a integrar a suplência, em substituição ao Senador João Vicente Claudino.
34. Em 17.02.2009, o Senador Gilberto Goellner é confirmado como membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
35. Em 17.02.2009, o Senador Heráclito Fortes é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Jayme Campos.
36. Em 17.02.2009, o Senador Efraim Morais é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Marco Maciel.
37. Em 17.02.2009, a Senadora Kátia Abreu é designada membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
38. Em 17.02.2009, a Senadora Rosalba Ciarlini é confirmada como membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
39. Em 19/02/2009, o Senador Osmar Dias é designado Suplente do PDT na Comissão (Of. 20/09-GLPDT).
40. Em 12.02.2009, o Senador Arthur Virgílio é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. 29/2009-GLPSDB), em substituição ao Senador
Marconi Perillo.
41. Em 12.02.2009, o Senador Alvaro Dias é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. 29/2009-GLPSDB), em substituição ao Senador João
Tenório.
42. Em 12.02.2009, o Senador Marconi Perillo é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. 29/2009-GLPSDB), em substituição ao Senador
Sérgio Guerra.
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43. Em 02.03.2009, o Senador Valter Pereira é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Neuto De Conto (OF.
GLPMDB nº 25/2009).
44. Em 02.03.2009, o Senador Paulo Duque é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Leomar Quintanilha (OF.
GLPMDB nº 25/2009).
45. Em 02.03.2009, o Senador Pedro Simon é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Paulo Duque (OF.
GLPMDB nº 25/2009).
46. Em 02.03.2009, o Senador Wellington Salgado teve sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (OF. GLPMDB nº
22/2009).
47. Em 02.03.2009, o Senador Francisco Dornelles é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Geraldo Mesquita
(OF. GLPMDB nº 25/2009).
48. Em 02.03.2009, o Senador Neuto De Conto é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Lobão Filho (OF.
GLPMDB nº 25/2009).
49. Em 02.03.2009, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valdir Raupp (OF.
GLPMDB nº 25/2009).
50. Em 02.03.2009, o Senador Almeida Lima é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Romero Jucá (OF.
GLPMDB nº 25/2009).
51. Em 02.03.2009, o Senador Valdir Raupp é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Pedro Simon (OF.
GLPMDB nº 25/2009).
52. Em 02.03.2009, o Senador Lobão Fiho é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 25/2009).
53. Em 02.03.2009, o Senador Mão Santa é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (OF.
GLPMDB nº 25/2009).
54. Em 02.03.2009, o Senador Geraldo Mesquita é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valter Pereira (OF.
GLPMDB nº 25/2009).
55. Em 10.03.2009, o Senador Paulo Paim é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador
Delcídio Amaral (Of. nº 025/09-GLDBAG).
56. Em 10.03.2009, o Senador 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).
57. 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).
58. 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).
59. 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).
60. 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).
61. Em 16.04.2009, o Senador Mário Couto é designado membro titular do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Alvaro Dias (Of.
76/09-GLPSDB).
62. Em 16.04.2009, o Senador Alvaro Dias é designado membro suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Mário Couto (Of.
76/09-GLPSDB).
63. Em 14.05.2009, o Senador Almeida Lima deixa a vaga de membro titular do PMDB na Comissão e assume a vaga de membro suplente (OF.
GLPMDB nº 111/2009).
64. Em 14.05.2009, o Senador Francisco Dornelles deixa a vaga de membro suplente na Comissão e assume a vaga de membro titular cedida pelo PMDB
(OF. GLPMDB nº 001-A-2009).
65. Em 12.08.2009, o Senador Arthur Virgílio deixa a suplência e é designado titular do PSDB, em substituição ao Senador Mário Couto, que passa a
integrar a Comissão como suplente (Of. 136/09-GLPSDB).
66. A Senadora Marina Silva desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme comunicação lida na sessão de 19.08.2009.
67. O Senador Jayme Campos licenciou-se nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 130 dias, a partir de 26.08.09 (Requerimento nº
1.041/2009, aprovado na sessão de 25.08.09).
68. A Senadora Marina Silva filiou-se do Partido Verde, conforme comunicação lida na sessão de 01.09.2009.
69. O Senador Osvaldo Sobrinho é designado membro titular na Comissão, em vaga anteriormente ocupada pelo Senador Jayme Campos, conforme
expediente da Liderança do PTB, com o "de acordo" da Liderança do DEM, lido na sessão de 14.09.2009.
70. O Senador Mão Santa comunicou sua desfiliação do Partido do Movimento Democrático Nacional, conforme ofício s/nº lido na sessão de 23.09.2009.
71. O Senador Expedito Júnior desfiliou-se do Partido da República, conforme ofício lido na sessão de 23.09.2009 (Of. nº 221/2009-GSEJUN).

Secretário(a): Álvaro Araujo Souza
Reuniões: QUINTAS-FEIRAS - 8:30HS - Plenário nº 13 - Ala Alexandre Costa
Telefone(s): 3303-4607
Fax: 3303-3286
E-mail: scomci@senado.gov.br
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9) COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E TURISMO - CDR
Número de membros: 17 titulares e 17 suplentes
PRESIDENTE: Senador Neuto De Conto (PMDB-SC) (56,58)
VICE-PRESIDENTE: Senador César Borges (PR-BA)
TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B ) (3)
César Borges (PR)

1. Delcídio Amaral (PT)

(23)

Serys Slhessarenko (PT)
José Nery (PSOL)

2. Roberto Cavalcanti (PRB)

(2,28)

Antonio Carlos Valadares (PSB)

(7,26)

3. Tião Viana (PT)

(25)

4. VAGO

(27)

(24,50)

(24,54)

(24)

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

(33,43,55,57)

1. Wellington Salgado de Oliveira (PMDB)

Valter Pereira (PMDB)

(1,44)

2. Pedro Simon (PMDB)

(45)

Romero Jucá (PMDB)

(4,11,42)

3. Valdir Raupp (PMDB)

(46)

Almeida Lima (PMDB)

4. Gerson Camata (PMDB)

(48)

(47)

(41,49,51)

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

(38)

1. Gilberto Goellner (DEM)

(29)

Marco Maciel (DEM)

(37)

2. Osvaldo Sobrinho (PTB)

(36,52,53)

Rosalba Ciarlini (DEM)

(34)

3. Demóstenes Torres (DEM)

Adelmir Santana (DEM)

(30)

4. Kátia Abreu (DEM)

Lúcia Vânia (PSDB)

(18)

Marconi Perillo (PSDB)
Papaléo Paes (PSDB)

(19)

(21)

(35)

(6,14,31)

5. Cícero Lucena (PSDB)

(22)

6. Sérgio Guerra (PSDB)

(10,13,17)

7. Tasso Jereissati (PSDB)

PTB
Gim Argello

(9,12,32)

(20)

(5)

1. Mozarildo Cavalcanti

(35)

PDT
Jefferson Praia

(8,15,39)

1. João Durval

(16,40)

Notas:
1. Vaga cedida ao PTB, nos termos do Ofício nº 361/2007 - GLPMDB.
2. Senadora Patrícia Saboya comunicou filiação partidária em 02.10.2007 (DSF 3.10.2007).
3. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
4. Senador Garibaldi Alves Filho foi eleito Presidente do Senado em 12.12.2007 (art. 77, § 1º, RISF).
5. Nos termos da decisão do Presidente do Senado, publicada no DSF de 14.02.2008.
6. Em 01/04/2008, o Senador Virgínio de Carvalho é designado Suplente em vaga antes ocupada pela Senadora Maria do Carmo Alves, que se encontra
licenciada, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 20.03.2008 a 3.02.2009 (Of. 30/08-GLDEM e Req. nº 1.135/2009).
7. Em virtude do retorno da titular, Senadora Marina Silva.
8. Em 04.06.2008, o Senador Jefferson Praia é designado titular do PDT na Comissão (Of. nº 08/08-LPdT).
9. Em 4/7/2008, o Senador Marco Antônio Costa é designado suplente em vaga antes ocupada pela Senadora Kátia Abreu, que se licenciou, nos termos do
art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 30.6.2008 a 28.10.2008. (Of. nº 62/08-GLDEM)
10. Em 21/08/2008, o Senador Marconi Perillo é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Flexa Ribeiro (Of.
107-08-GLPSDB).
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11. Em 28.10.2008, o Senador Romero Jucá é designado membro titular do PMDB na Comissão (Of. nº 461/2008/GLPMDB).
12. Em 29.10.2008, a Senadora Kátia Abreu é designada membro titular do Partido Democratas na Comissão, em substituição ao Senador Marco Antônio
Costa (Of. nº 103/2008-GLDEM).
13. Em 26.11.2008, o Senador Flexa Ribeiro é designado suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Marconi Perillo (Ofício nº
135/08-GLPSDB).
14. Vago em virtude do fim do exercício do Senador Virgínio de Carvalho, devido ao retorno da Titular.
15. Em 11.02.2009, o Senador Cristovam Buarque é designado membro titular do PDT na Comissão (Of. nº 10/2009-GLPDT), em substituição ao
Senador Jefferson Praia.
16. Em 11.02.2009, o Senador Jefferson Praia é designado membro suplente do PDT na Comissão (Of. nº 10/2009-GLPDT), em substituição ao Senador
Osmar Dias.
17. Em 12.02.2009, o Senador Sérgio Guerra é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 030/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Flexa Ribeiro.
18. Em 12.02.2009, a Senadora Lúcia Vânia teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PSDB (Of. nº 030/09-GLPSDB).
19. Em 12.02.2009, o Senador Marconi Perillo é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 030/09-GLPSDB), em substituição à Senadora
Marisa Serrano.
20. Em 12.02.2009, o Senador Tasso Jereissati é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 030/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador João Tenório.
21. Em 12.02.2009, o Senador Papaléo Paes é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 030/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Cícero Lucena.
22. Em 12.02.2009, o Senador Cícero Lucena é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 030/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Tasso Jereissati.
23. Em 16.02.2009, o Senador César Borges é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição à Senadora Fátima Cleide.
24. Vago em virtude do remanejamento de vagas indicado pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/2009 - GLDBAG).
25. Em 16.02.2009, o Senador Antonio Carlos Valadares é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
016/09-GLDBAG), em substituição ao Senador João Pedro.
26. Em 16.02.2009, o Senador Delcídio Amaral é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG).
27. Em 16.02.2009, o Senador José Nery é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador João Vicente Claudino.
28. Em 16.02.2009, a Senadora Serys Slhessarenko é designada membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição à Senadora Patrícia Saboya.
29. Em 17.02.2009, o Senador Gilberto Goellner é confirmado como membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
30. Em 17.02.2009, o Senador Adelmir Santana é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição à Senadora
Rosalba Ciarlini.
31. Em 17.02.2009, a Senadora Kátia Abreu é designada membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
32. Em 17.02.2009, o Senador Demóstenes Torres é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição à
Senadora Kátia Abreu.
33. Vago, em virtude de o Senador José Maranhão ter tomado posse no cargo de Governador de Estado, renunciando ao mandato de Senador.
34. Em 17.02.2009, a Senadora Rosalba Ciarlini é designada membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Marco Maciel.
35. Em 17.02.2009, o Senador Gim Argello é designado membro titular do PTB na Comissão (Of. nº 34/09-GLPTB), em substituição ao Senador
Mozarildo Cavalcanti, que passa a integrar a suplência.
36. Em 17.02.2009, o Senador Jayme Campos é confirmado como membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM)
37. Em 17.02.2009, o Senador Marco Maciel é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Adelmir Santana.
38. Em 17.02.2009, o Senador José Agripino é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Demóstenes Torres.
39. Em 19/02/2009, o Senador Jefferson Praia é designado Titular do PDT na Comissão, em substituição ao Senador Cristovam Buarque (Of.
21/09-GLPDT).
40. Em 19/02/2009, o Senador João Durval é designado Suplente do PDT na Comissão (Of. 21/09-GLPDT).
41. Em 02.03.2009, o Senador Jarbas Vasconcelos é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valdir Raupp (OF.
GLPMDB nº 33/2009).
42. Em 02.03.2009, o Senador Romero Jucá teve sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (OF. GLPMDB nº
33/2009).
43. Em 02.03.2009, o Senador Leomar Quintanilha é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 33/2009).
44. Em 02.03.2009, o Senador Valter Pereira é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 33/2009).
45. Em 02.03.2009, o Senador Pedro Simon é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Wellington Salgado (OF.
GLPMDB nº 33/2009).
46. Em 02.03.2009, o Senador Valdir Raupp é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Pedro Simon (OF.
GLPMDB nº 33/2009).
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47. Em 02.03.2009, o Senador Wellington Salgado é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Leomar
Quintanilha (OF. GLPMDB nº 33/2009).
48. Em 02.03.2009, o Senador Almeida Lima é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valter Pereira (OF.
GLPMDB nº 33/2009).
49. Vago, conforme comunicação do Senador Jarbas Vasconcelos, lido na sessão de 3 de março de 2009.
50. Em 05/03/2009, o Senador Roberto Cavalcanti é designado Suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. 43/2009 - GLDBAG).
51. Em 10.03.2009, o Senador Gerson Camata é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 064/2009).
52. O Senador Jayme Campos licenciou-se nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 130 dias, a partir de 26.08.09 (Requerimento nº
1.041/2009, aprovado na sessão de 25.08.09).
53. O Senador Osvaldo Sobrinho é designado membro suplente na Comissão, em vaga anteriormente ocupada pelo Senador Jayme Campos, conforme
expediente da Liderança do PTB, com o "de acordo" da Liderança do DEM, lido na sessão de 14.09.2009.
54. Em 15.09.2009, o Senador Tião Viana é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 126/09-GLDBAG).
55. Em 17.09.2009, o Senador Neuto de Conto é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Leomar Quintanilha (OF.
GLPMDB nº 157/2009).
56. O Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão de 17 de setembro de 2009 (art. 39, II, do
Regimento Interno).
57. O Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 17 de setembro de
2009.
58. Em 23.09.2009, o Senador Neuto de Conto é eleito Presidente da Comissão (OF. Nº 108/2009-CDR).

Secretário(a): Selma Míriam Perpétuo Martins
Reuniões: QUARTAS-FEIRAS - 14:00HS Telefone(s): 3311-4282
Fax: 3311-1627
E-mail: scomcdr@senado.gov.br
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10) COMISSÃO DE AGRICULTURA E REFORMA AGRÁRIA - CRA
Número de membros: 17 titulares e 17 suplentes
PRESIDENTE: Senador Valter Pereira (PMDB-MS)
VICE-PRESIDENTE: Senador Gilberto Goellner (DEM-MT)
TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B ) (1)
Delcídio Amaral (PT)
João Pedro (PT)

1. Paulo Paim (PT)

(20)

2. Fátima Cleide (PT)

(19)

Augusto Botelho (PT)
César Borges (PR)

(20)
(4,6,22)

3. Expedito Júnior (S/PARTIDO)

(18,28,49)

4. Serys Slhessarenko (PT)

(23,54)

(17,60)

(21,52)

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

(2,11,43,47,59)

(39,44)

1. Romero Jucá (PMDB)

(36,46)

2. Valdir Raupp (PMDB)

(35,38)

3. Renan Calheiros (PMDB)

(45,48)

4. Paulo Duque (PMDB)

(42,50)

(34,40)

(37,41)

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

(33)

Raimundo Colombo (DEM)
Kátia Abreu (DEM)

(25)

(26)

Osvaldo Sobrinho (PTB)
Arthur Virgílio (PSDB)
Flexa Ribeiro (PSDB)
Marisa Serrano (PSDB)

(8,10,32,57,58)
(14,53,55)

(12,56)
(13)

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

(31)

3. Rosalba Ciarlini (DEM)

(7,29)

4. José Agripino (DEM)

(30)

5. Mário Couto (PSDB)

(16,56)

6. João Tenório (PSDB)

(13)

7. Marconi Perillo (PSDB)

PTB
Romeu Tuma

(9,24)

(3,27)

(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, o Senador Mário Couto é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 031/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Flexa Ribeiro.
13. 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).
14. 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.
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, 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.
19. Em 16.02.2009, o Senador João Pedro é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Antonio Carlos Valadares.
20. Em 16.02.2009, o Senador 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).
21. Vago em virtude do remanejamento de vagas indicado pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/2009 - GLDBAG).
22. Em 16.02.2009, a Senadora Fátima Cleide é designada membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG).
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 ao Senador João Pedro.
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, o Senador Raimundo Colombo é designado Titular do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Jayme Campos (Of.
012/09-GLDEM).
26. 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).
27. Em 17/02/2009, o Senador Demóstenes Torres é designado Suplente do DEM na Comissão (Of. 012/09-GLDEM).
28. 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).
29. 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).
30. 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).
31. Em 17/02/2009, o Senador Heráclito Fortes é designado Suplente do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Eliseu Resende (Of.
012/09-GLDEM).
32. Em 17/02/2009, o Senador Jayme Campos é designado Titular do DEM na Comissão, em substituição à Senadora Kátia Abreu (Of. 012/09-GLDEM).
33. 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).
34. 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).
35. 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).
36. 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).
37. 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).
38. 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).
39. 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).
40. 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).
41. 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).
42. 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).
43. 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).
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44. 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).
45. 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).
46. 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).
47. 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).
48. 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).
49. Em 03.03.2009, o Senador Augusto Botelho é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 024/09-GLDBAG).
50. Em 04/03/2009, o Senador Valter Pereira é designado Titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Mão Santa (Of. 46/2009 GLPMDB).
51. Em 05/03/2009, o Senador Sérgio Zambiasi é designado Suplente do PTB na Comissão, em substituição ao Senador Gim Argello (Of. 86/2009 GLPTB).
52. Em 31.03.2009, a Senadora Serys Slhessarenko é designada membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
072/2009-GLDBAG).
53. Em 16.04.2009, a Senadora Lúcia Vânia deixa de integrar a Comissão em virtude da comunicação contida no Of. nº 75/09-GLPSDB.
54. Em 29.04.2009, o Senador César Borges é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador Magno
Malta (Of. nº 016/09-GLDBAG).
55. Em 12.08.2009, o Senador Arthur Virgílio é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. 137/09-GLPSDB).
56. Em 12.08.2009, o Senador Flexa Ribeiro deixa a suplência e é designado titular do PSDB, em substituição ao Senador Mário Couto, que passa a
integrar a Comissão como suplente (Of. 138/09-GLPSDB).
57. O Senador Jayme Campos licenciou-se nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 130 dias, a partir de 26.08.09 (Requerimento nº
1.041/2009, aprovado na sessão de 25.08.09).
58. O Senador Osvaldo Sobrinho é designado membro titular na Comissão, em vaga anteriormente ocupada pelo Senador Jayme Campos, conforme
expediente da Liderança do PTB, com o "de acordo" da Liderança do DEM, lido na sessão de 14.09.2009.
59. O Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 17 de setembro de
2009.
60. O Senador Expedito Júnior desfiliou-se do Partido da República, conforme ofício lido na sessão de 23.09.2009 (Of. nº 221/2009-GSEJUN).

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 (S/PARTIDO)

(5)

Maioria ( PMDB, PP )
Valter Pereira (PMDB)

1. Valdir Raupp (PMDB)

Neuto De Conto (PMDB)

2. Mão Santa (S/PARTIDO)

(6)

Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
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.
5. O Senador Expedito Júnior desfiliou-se do Partido da República, conforme ofício lido na sessão de 23.09.2009 (Of. nº 221/2009-GSEJUN).
6. O Senador Mão Santa comunicou sua desfiliação do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, conforme ofício s/nº lido na sessão de 23.09.2009.

Secretário(a): Marcello Varella
Telefone(s): 3311-3506
E-mail: marcello@senado.gov.br

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/sf/atividade/plenario/sf
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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)

(19)

Renato Casagrande (PSB)

(22)

2. Flávio Arns (S/PARTIDO)

(21)

(19,52)

3. Antonio Carlos Valadares (PSB)

(20)

Roberto Cavalcanti (PRB)

4. João Ribeiro (PR)

(18,41,47)

(18,46)

(18,44)

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)

(37)

(35)

3. Gilvam Borges (PMDB)

(7,10,38)

(8,9,40,43,48)

4. Leomar Quintanilha (PMDB)

(36,42)

(2,53)

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

(23)

(3,25)

(6,12,30)
(26)
(16)

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

(1)
(27)

5. Eduardo Azeredo (PSDB)

Flexa Ribeiro (PSDB)

(17,31)

6. Sérgio Guerra (PSDB)

Papaléo Paes (PSDB)

(15)

7. Arthur Virgílio (PSDB)

PTB
Sérgio Zambiasi

(29)

(24)

(28)

(17,31)

(14,49)
(11,17,45)

(5)

1. Fernando Collor

(29)

PDT
Flávio Torres

(13,32,50,51)

1. Cristovam Buarque

(33)

Notas:
1. Em 17/02/2009, o Senador Marco Maciel é confirmado como membro Suplente DEM na Comissão (Of. 012/09-GLDEM).
2. O Senador Leomar Quintanilha teve a sua indicação como suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 32/2009-GLPMDB).
3. Senador Romeu Tuma comunicou, em 11.10.2007, filiação ao PTB (DSF 15.10.2007)
4. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
5. Nos termos da decisão do Presidente do Senado, publicada no DSF de 14.02.2008.
6. Em 01/04/2008, o Senador Virgínio de Carvalho é designado Titular em vaga antes ocupada pela Senadora Maria do Carmo Alves, que se encontra
licenciada, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 20.03.2008 a 3.02.2009 (Of. 30/08-GLDEM e Req. nº 1.135/2009).
7. Em 17/04/2008, o Senador Geovani Borges é designado Titular em vaga antes ocupada pelo Senador Gilvam Borges, que se encontra licenciado, nos
termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 17.04.2008 a 24.08.2008 (Of. 113/08-GLPMDB).
8. Vaga cedida pelo PMDB ao PTB, em 29.05.2008, nos termos do OF. GLPMDB Nº 151/2008.
9. Em 02.06.2008, o Senador Gim Argello, do PTB, é designado suplente na Comissão, em vaga do PMDB (OF. Nº 088/2008/GLPTB).
10. Em 26.08.2008, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 353/2008).
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11. Em 21/10/2008, o Senador Sérgio Guerra é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Papaléo Paes (Of.nº
121/08-GLPSDB).
12. Vago em virtude do fim do exercício do Senador Virgínio de Carvalho, devido ao retorno da Titular.
13. Em 11.02.2009, o Senador Cristovam Buarque teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PDT (Of. nº
11/09-GLPDT).
14. Em 12.02.2009, a Senadora Marisa Serrano é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 032/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador Marconi Perillo.
15. Em 12.02.2009, o Senador Papaléo Paes é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 032/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Cícero Lucena.
16. Em 12.02.2009, o Senador Cícero Lucena é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 032/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
João Tenório.
17. Em 12.02.2009, os Senadores Flexa Ribeiro e Sérgio Guerra tiveram as suas indicações, como suplentes, e o Senador Eduardo Azeredo, como titular
da Comissão, ratificadas pela Liderança do PSDB (Of. nº 032/09-GLPSDB).
18. Vago em virtude do remanejamento de vagas indicado pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/2009 - GLDBAG).
19. Em 16.02.2009, o Senador Marcelo Crivella, como titular, e o Senador Flávio Arns, como suplente, tiveram as suaa indicações na Comissão
ratificadas pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/09-GLDBAG).
20. Em 16.02.2009, o Senador Magno Malta é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Renato Casagrande.
21. Em 16.02.2009, o Senador Renato Casagrande é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição ao Senador Augusto Botelho.
22. Em 16.02.2009, o Senador Delcídio Amaral é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição ao Senador Expedito Júnior.
23. Em 17/02/2009, o Senador Antonio Carlos Júnior é designado Titular do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Demóstenes Torres (Of.
012/09-GLDEM).
24. 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).
25. 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).
26. 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).
27. Em 17/02/2009, a Senadora Kátia Abreu é designada Suplente do DEM na Comissão, em substituição à Senadora Rosalba Ciarlini (Of.
012/09-GLDEM).
28. Em 17/02/2009, o Senador Eliseu Resende é designado Suplente do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Heráclito Fortes (Of.
012/09-GLDEM).
29. 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).
30. Em 17/02/2009, o Senador José Agripino é designado Titular do DEM na Comissão (Of. 012/09-GLDEM).
31. Em 17.02.2009, o Senador Flexa Ribeiro é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 42/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Eduardo Azeredo, que passa à suplência.
32. Em 19/02/2009, a Senadora Patrícia Saboya é designada Titular do PDT na Comissão em substituição ao Senador Cristovam Buarque (Of.
23/09-GLPDT).
33. Em 19/02/2009, o Senador Cristovam Buarque é designado Suplente do PDT na Comissão (Of. 23/09-GLPDT).
34. Em 02/03/2009, o Senador Valter Pereira é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Romero Jucá (Of.
32/2009-GLPMDB).
35. Em 02/03/2009, o Senador Romero Jucá é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gerson Camata (Of.
32/2009-GLPMDB).
36. Em 02/03/2009, o Senador Geraldo Mesquita Júnior é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valter Pereira
(Of. 32/2009-GLPMDB).
37. Em 02/03/2009, o Senador Wellington Salgado de Oliveira é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valdir
Raupp (Of. 32/2009-GLPMDB).
38. Em 02/03/2009, o Senador Gerson Camata é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (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 Valdir Raupp é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Geraldo Mesquita Júnior
(OF. GLPMDB nº 061/2009).
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43. Em 10.03.2009, 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 João Ribeiro é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 039/2009-GLDBAG).
45. Em 10/03/2009, o Senador Arthur Virgílio é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Sérgio Guerra (Of.
54/09-GLPSDB).
46. Em 10.03.2009, o Senador Antonio Carlos Valadares é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
049/2009-GLDBAG).
47. Em 10.03.2009, o Senador Roberto Cavalcanti é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador
Antonio Carlos Valadares (Of. nº 046/09-GLDBAG).
48. Em 11.03.2009, o Senador Gilvam Borges é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 065/2009).
49. Em 12.03.2009, o Senador Sérgio Guerra é designado membro suplente do PSDB na Comissão, em substituição à Senadora Marisa Serrano (Of. nº
054/09-GLPSDB).
50. A Senadora Patrícia Saboya encontra-se licenciada, nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, conforme o Requerimento nº 878, de 2009,
aprovado no dia 15/07/2009, na Sessão Deliberativa Extraordinária iniciada em 14/07/2009.
51. Em 04.08.2009, o Senador Flávio Torres é designado membro titular do PDT na Comissão, em substituição à Senadora Patrícia Saboya (Of. nº
58/09-LPDT).
52. O Senador Flávio Arns desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme ofício lido na sessão de 10.09.2009 (OF/GSFA/0801/2009).
53. O Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 17 de setembro de
2009.

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 (S/PARTIDO)
Renato Casagrande (PSB)

(4)

1. Sérgio Zambiasi (PTB)
2. VAGO

(3)

Maioria ( PMDB, PP )
Valter Pereira (PMDB)

1. VAGO

(2)

Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
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.
4. O Senador Flávio Arns desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme ofício lido na sessão de 10.09.2009 (OF/GSFA/0801/2009).

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

CONSELHO DO DIPLOMA MULHER-CIDADÃ BERTHA LUTZ
Constituído pela Resolução nº 2, de 2001, oriunda do Projeto de Resolução nº 25, de 1998,
aprovado na Sessão Deliberativa Ordinária do Senado Federal do dia 15.3.2001

COMPOSIÇÃO
1ª Designação Geral: 03.12.2001
2ª Designação Geral: 26.02.2003
3ª Designação Geral: 03.04.2007
4ª Designação Geral: 12.02.2009

Presidente: Senador Marco Maciel ²
Vice-Presidente: Senadora Lúcia Vânia ²
PMDB
Senador Wellington Salgado de Oliveira (MG)1
DEM
Senador Marco Maciel (PE)
PSDB
Senadora Lúcia Vânia (GO)
PT
Senadora Fátima Cleide (RO)
PTB
(vago)3
PR
Senador Expedito Júnior (PSDB-RO) 5
PDT
Senador Flávio Torres (CE)4
PSB
Senador Renato Casagrande (ES)
PC do B
Senador Inácio Arruda (CE)
PRB
Senador Marcelo Crivella (RJ)
PP
PSOL
Senador José Nery (PA)
(Atualizada em 29.09.2009)

SECRETARIA-GERAL DA MESA
Secretaria de Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento (SCOP)
Anexo II, Térreo - Senado Federal
Telefones: 3303-4561 e 3303-5259
scop@senado.gov.br

¹ Indicado para ocupar a vaga destinada ao PMDB, conforme Of.GLPMDB nº 020-A-2009, lido na sessão do dia 24.06.2009.
² Eleitos na 1ª Reunião do Conselho, realizada em 17.06.2009.
3
Vago tendo em vista a comunicação de desligamento do Senador Mozarildo Cavalcanti, conforme Of. nº 088/2009/GLPTB.
4 Em 04.08.2009, o Senador Flávio Torres (PDT-CE) foi designado titular do Conselho do Diploma Mulher-Cidadã Bertha Lutz, em substituição à
Senadora Patrícia Saboya, que se encontra licenciada, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, a partir de 17.07.2009 (Of. nº61/09-LPDT).
5 Em 23.09.2009, o Senador Expedito Júnior comunicou a sua desfiliação do Partido da República (PR), a partir dessa data, conforme Of.GSEJUN nº
221/2009 e, em 29.09.2009, a sua filiação ao Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), a partir do dia 25 de setembro de 2009, conforme
OF.GSEJUN nº 225/2009.

V:\SGM\SSCLSF\Conselho do Diploma Mulher-Cidadã Bertha Lutz\2009 - Composição em 29-09.rtf
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